
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DE CORPO 

IMPLÍCITAS NO PROJETO ESPORTE EDUCACIONAL 
NAS ESCOLAS EM PERNAMBUCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HILDA SAYONE DE MORAES ALVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DE CORPO 
IMPLÍCITAS NO PROJETO ESPORTE EDUCACIONAL 

NAS ESCOLAS EM PERNAMBUCO. 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação – 
Curso de Mestrado – da Universidade 
Federal de Pernambuco, como 
requisito parcial para a obtenção do 
grau de Mestre em Educação. 
 
 

 
 

Orientadora: Profª Drª Ana Maria de Oliveira Galvão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2003 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DE CORPO 
IMPLÍCITAS NO PROJETO ESPORTE EDUCACIONAL 

NAS ESCOLAS EM PERNAMBUCO 
       
 
 
 
 
 

Comissão Examinadora: 
 
 
 
Profª Drª Ana Maria de Oliveira Galvão 

1° Examinador/Presidente 
 
 

Profª Drª Tereza Luiza de França 
2º Examinador 

 
 

Prof. Dr. José Policarpo Júnior 
3° Examinador 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recife,              de                                         de 2003. 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A igreja diz: O corpo é uma culpa. 
          A ciência diz: O corpo é uma máquina. 

          A publicidade diz: O corpo é um negócio. 
         O corpo diz: Eu sou uma festa”. 

     (RIOS, 1995, p. 80). 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar que concepções de corpo estão 

implícitas no Projeto Esporte Educacional na Escola em Pernambuco. A 

pesquisa, de natureza predominantemente qualitativa, foi realizada a partir da 

análise dos documentos do Projeto; de entrevistas com participantes – 

professores e alunos dos cinco núcleos em que está implementado o Projeto em 

Pernambuco e gestores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo 

e Esporte do Estado; e de observações de aulas e de outras atividades 

promovidas pelo Projeto. De modo geral, a análise dos dados revelou que o 

Programa Esporte Educacional faz uma opção por uma superação da dicotomia 

corpo e mente, baseada na concepção de Descartes. Em contraproposta, faz 

uma opção por uma formação integral do ser humano que extrapola a dimensão 

individual, considerada como a soma das partes (corpo, mente, alma), para 

vislumbrar um caráter de unidade em que são contempladas as relações do 

homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo, a fim de atingir um 

processo de humanização para tornar o mundo melhor. Entretanto, os dados 

obtidos, através das entrevistas com os atores participantes do Projeto, revelam 

que essa perspectiva não é hegemônica entre professores, gestores e alunos, 

que ora explicitam a opção por uma concepção dual de corpo. ora por uma 

concepção de integralidade como soma das partes, ora por uma concepção de 

integralidade como unidade. Essa não coincidência estrita entre as concepções 

de corpo explicitadas nos documentos e aquelas reveladas por seus atores não 

pode, por sua vez, ser atribuída, unicamente, a uma suposta “ineficácia” do 

Projeto, mas, a uma série de fatores, como a própria história familiar e escolar 

dos sujeitos, as suas condições de atuação profissional, a influência da mídia, 

que não foram, no entanto, aprofundados na pesquisa. 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

 This  study has the objective to identify which corporative conceptions are 

implicit in the Sport Educational Project at Schools, in Pernambuco. The research 

,of nature predominantly qualitative was accomplished starting from the analysis 

of documents of the Projest; as also from interviews with participants – teachers, 

students and manager- who works at the five Centers where the project  has 

been implemented in the state. It also had the participation of the Clerkship for 

Economic Development, Tourism and Sport in the state. Observations in classes 

and in other activities promoted by the Project make part of the research as well. 

In general, the data analysis revealed, that the Educational Sport Program makes 

an option to overcome the dicotoma of body and mind based on 

Descarts’conception. By other hand it makes an option for an integral formation 

of the human being that extrapolates the individual dimension, which is 

considered as the sum of the parts (body, mind and soul), to shimmer an unit 

character in that the man’s relationships with himself, his proximate and the world 

are contemplated in order to reach a humanitarian process to turn the world 

better. However, the data obtained through the interviews with the participants 

actors of the Project revealed that this perspective is not predominant amorg the 

teachers, managers and students, that pray now for a dual conception fo the 

body, sometimes for the conception of integrality as sum of the parts, and 

another time the conception of integrality as a unit. That non- coincident points of 

view among the conceptions of body explicit in the documents and those 

revealed by its actors cannot, for its time, be attributed to a supposed “inefficacy” 

of the Project, but to a series of factors, as the own family and school history of 

the sbjects, their condition of professional performance, the influence of the 

media, that were not, however, deepened in the research.  



 

 
 
 
 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é, por natureza, curioso, investigativo. Deriva-se desse fato 

a grande popularidade da palavra pesquisa no meio social. Pesquisar seria, 

portanto, na linguagem popular, “procurar uma informação que não se sabe e 

que se precisa saber” (CARVALHO, 1994, p. 99). No entanto, quando se trata de 

uma produção científica, ela é compreendida como “uma atividade básica das 

ciências na sua indagação e descoberta da realidade (...). É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que não se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1996, p. 23).  

Para se pesquisar um determinado problema é imprescindível a 

construção de uma trajetória metodológica de investigação Embora isso não seja 

algo simples, é um passo fundamental para se procurar conhecer e obter 

informações do fato ou fenômeno estudado.Vejamos agora que inquietações 

deram origem a esta pesquisa. 

Na vida muitas coisas me fascinaram, mas, foi o prazer de jogar que me 

despertou a vocação profissional que abracei, até os dias de hoje: professora de 

Educação Física. A minha formação acadêmica ocorreu no início dos anos 80, 

totalmente voltada para o esporte e para a psicomotricidade. Em 82, quando 

comecei a trabalhar em uma escola particular, pude constatar quanto às teorias 

que aprendemos na faculdade estão distante das reais necessidades dos 

alunos. Percebi, na minha prática, que a Educação Física trabalhada na 
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perspectiva da aptidão física e do rendimento era limitada, na medida em que 

privilegiava os talentosos em detrimento da maioria que era colocada à margem 

em virtude de não alcançar determinados padrões de habilidade e rendimento. 

 Outro aspecto observado diz respeito ao desinteresse de alguns alunos 

pelas aulas de Educação Física, uma vez que não sentiam nenhuma atração 

para repetirem gestos que nada tinham a ver com a sua realidade de vida 

cotidiana. Essa metodologia era fragmentada tendo em vista que considerava, 

apenas, o aspecto biológico do ser humano, desprezando a sua capacidade de 

sistematizar conhecimentos e a realidade social na qual estava inserido; logo, 

era adestradora e alienadora, podendo ter servido a uma determinada época e a 

determinados interesses, mas não correspondia aos anseios da sociedade 

moderna1. 

Foi sob esse enfoque que decorreu a minha formação acadêmica, durante 

a graduação em Educação Física, de caráter tecnicista e voltada para o esporte 

rendimento. No entanto, como já me referi, ao deparar-me com a realidade 

escolar, pude constatar que essa prática era seletiva e excludente, na medida 

em que privilegiava uma minoria que tinha talento em detrimento da maioria que 

não o detinha: a ênfase era dada ao corpo mecânico, enquanto o pensar e o 

sentir eram categorias que ficavam relegadas ao acaso. Essa prática, portanto, 

não correspondia aos anseios dos alunos. Isso me inquietava e levou-me a 

questionar: será que não há uma outra forma de se trabalhar o esporte na escola 

de modo a se priorizar o lúdico e a participação de todos?  Será que já não está 

na hora de se deixar de lado o trato fragmentado em que se priorizam os gestos 

mecânicos e repetitivos, explorando mais o agir do que o pensar, deixando 

explícita uma dicotomia entre corpo e mente e se passar a se compreender o ser 

humano como uma unidade, uma totalidade, em que possa viver o corpo de 
                                                 
1 Como diversos estudos têm mostrado, atualmente os próprios avanços tecnológicos têm 
colocado a necessidade de formação de homens e mulheres pensantes e criativos. Portanto, 
aquele modelo de ser humano da era industrial, preparado, apenas, para repetir gestos 
mecânicos nas fábricas, está ultrapassado. 
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forma una, integrada? Sem dúvida, era urgente que se mudasse a face do 

esporte que enfocava a exploração do corpo e a vitória de poucos para uma 

formação mais humana, que privilegiasse o lúdico e a formação integral do 

homem. 

A partir da década de 80 ampliaram-se os debates e estudos teóricos em 

torno do esporte e novos rumos foram dados às pesquisas e às políticas 

públicas na área. O esporte começou a ser enfocado pela vertente educacional, 

o que lhe deu um novo caráter vindo a ser fortalecido pelas leis e pela criação do 

Programa de Esporte Educacional do Instituto Nacional do Desenvolvimento do 

Desporto (INDESP).  

Em um programa de capacitação continuada, proporcionado pelo 

Programa de Esporte Educacional, tive a oportunidade de participar do curso “A 

Corporeidade e o Esporte Educacional”, ministrado pelo professor Silvino Santin. 

Assim, me senti estimulada para alguns questionamentos: 

- Diante do esforço da mídia em maximizar o esporte rendimento, 

como essa prática diferenciada do esporte – que o relaciona à 

educação – poderia atingir seus objetivos?  

- Que visão de homem e de corpo é veiculada por esse Projeto 

Esporte Educacional?  

- Por que, nesse programa, havia uma preocupação em despertar 

os profissionais para as concepções de corpo que estavam sendo 

veiculadas em suas práticas?  

Isso incitou a minha curiosidade em saber que concepções são veiculadas 

pelo PEE e que concepções se realizam na sua prática. 

Foi respaldada nessas reflexões e inquietações que me predispus a 

investigar, analisar e identificar as concepções filosóficas de corpo, implícitas no 

Projeto de Esporte Educacional (PEE) na Escola, em Pernambuco. Iniciei 

analisando, a partir dos estudos de alguns teóricos, como diferentes concepções 
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de corpo foram historicamente construídas; em seguida, busquei identificá-las 

nos documentos do PEE, em níveis nacional e estadual, no subprograma na 

escola em Pernambuco; e finalizei verificando que concepções possuem os 

atores que participam do projeto.   

Inicialmente, queria que a pesquisa abrangesse todos os âmbitos do PEE 

em Pernambuco (Programa Esporte Educacional na Comunidade e Programa 

Esporte Educacional na Escola), mas, devido ao curto tempo para realização 

deste trabalho, optei em realizá-la, apenas, nas escolas no estado.   

 O estudo foi realizado nas áreas em que está implementado o Projeto 

Esporte Educacional nas escolas em Pernambuco, ou seja, nos cinco núcleos do 

Esporte Educacional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Esporte (Escola Frei Caneca, Escola Governador Barbosa Lima, Escola Zumbi 

dos Palmares, Escola Lauro Diniz e o Centro de Esporte Lazer e Cultura Alberto 

Santos Dumont).  

As orientações teórico-metodológicas estudadas apontaram a pesquisa 

qualitativa como a abordagem mais adequada para este estudo: 

A pesquisa qualitativa ou naturalista, segundo Bogdam e Bilklen 
(1992), envolve a obtenção de dados descritivos através do 
contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza 
mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos participantes (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 
13). 
 

Segundo Trivinos (1987) a pesquisa qualitativa é conhecida, também, 

como estudo de campo, estudo qualitativo, pesquisa naturalista, pesquisa 

fenomenológica etc. Caracteriza-se por ter o ambiente natural como fonte direta 

dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Tendo em vista que a 

pesquisa qualitativa é descritiva, bem como pelo fato de o pesquisador estar 

preocupado com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto, 

a análise dos dados é indutiva e tem no significado a preocupação essencial.  
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 A presente investigação foi estruturada em duas fases: uma pesquisa 

documental e uma pesquisa de campo. Segundo Chizzoti (1998) “a pesquisa 

documental é a parte integrante de qualquer pesquisa sistemática e precede ou 

acompanha os trabalhos de campo” (p.18).  

Na pesquisa documental, foram feitos um levantamento e posterior 

análise de diversos documentos que pudessem expressar as concepções de 

corpo, implícitas ou explícitas, que baseiam o PEE. Foram analisados, assim, 

entre outros documentos, os projetos nacionais e estaduais que norteiam o 

funcionamento e contêm as bases teórico-metodológicas do Programa; jornais e 

folders informativos sobre o PEE, elaborados pela Diretoria de Esporte e pelas 

escolas participantes do Programa, em Pernambuco, relatórios dos núcleos 

pernambucanos; avaliação do Festival “Vida e Alegria”, realizado em um dos 

núcleos. Além disso, foram analisadas e consideradas como documentos do 

PEE, publicações derivadas de eventos realizadas pelo Projeto, como, por 

exemplo, o livro “Esporte Educacional uma Proposta Renovada”, organizado por 

César Barbiere, e o registro da conferência Nacional do Esporte Educacional, 

realizada em 1996.   

Em janeiro de 2002 mantive o meu primeiro contato na Divisão do Esporte 

Educacional da Secretaria de Turismo e Esporte de Pernambuco onde conversei 

com a coordenadora da Divisão de Esporte Educacional, Sandra Sales, que me 

transmitiu as primeiras informações sobre o Projeto, as quais registrei no diário 

de campo. Em seguida, fui encaminhada, pela coordenadora, à Gerente dessa 

Divisão do Esporte Educacional, Valéria Sales, de quem recebi os primeiros 

documentos, em níveis nacional e estadual, para a realização da pesquisa 

documental. Também fui informada de que, em maio de 2002, aconteceria o 

Festival do Esporte Educacional, evento esse que serviria de culminância dos 

trabalhos realizados nos núcleos do esporte educacional e contaria com a 

presença de professores, alunos e da própria gerente dessa divisão. Verifiquei 
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que essa seria uma excelente ocasião para realizar a coleta de dados, e, assim, 

procedi, conforme relatarei posteriormente. 

Em seguida, respaldada nas informações acima citadas, parti para 

elaborar o instrumento de pesquisa que norteasse a realização das entrevistas e 

pudesse auxiliar na análise desse evento, com vistas a apreender que 

concepções de corpo estavam nele presentes. Para a coleta de dados no campo 

optei, assim, em fazer uso da observação e da entrevista. Esses procedimentos 

são usuais na pesquisa qualitativa, pois, como afirma Trivinos (1987): 

os investigadores dessa corrente aprofundaram, especialmente 
através da entrevista semi-estruturada e da observação livre 
(daqui os nomes de pesquisa qualitativa, de “entrevista 
aprofundada”, de “observação qualitativa”) o estudo do que 
pensavam os sujeitos sobre suas experiências, sua vida, seus 
projetos (TRIVINOS, 1987, p. 130). 
 

A fim de ampliar as possibilidades de investigação, entrevistei 

professores, alunos e outras pessoas que estavam envolvidos no Projeto. Com o 

objetivo de proporcionar o sigilo sobre a identidade dos sujeitos, os atores 

entrevistados nesta pesquisa serão, ao longo desta dissertação, identificados 

pelos seguintes símbolos: os alunos por A e números, como, por exemplo, A1 

(aluno 1); os professores por P e números, como, por exemplo, P1 (professor 1); 

e os diretores e gerentes de divisão, tomados como gestores, por G e números, 

como, por exemplo, G1 (gestor 1). 

 Para a pesquisa com os professores e gestores utilizei a entrevista tipo 

semi-estruturada por ser, segundo Trivinos (1987), um dos principais meios que 

o pesquisador tem para realizar a coleta de dados, pois, “ao mesmo tempo em 

que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação” (TRIVINOS, 1987, p. 146). A entrevista foi 

organizada em duas partes: a primeira, direcionada para apreender informações 

sobre o Projeto, e a segunda parte direcionada para apreender as concepções 

de corpo. Nessa fase utilizei, além das perguntas convencionais, fotografias de 
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pessoas que representavam padrões estereotipados pela mídia e pela 

sociedade, como, por exemplo, inteligentes, bonitas e felizes, misturadas com as 

de atletas, a fim de verificar e apreender, através da análise da leitura de 

imagens, o pensamento menos explícito dos atores entrevistados com relação 

às concepções de corpo veiculadas no PEE. Acreditava que a análise da leitura 

das imagens feita pelos entrevistados pudesse me dar maiores subsídios para 

apreender se os atores envolvidos no PEE se aproximavam mais de uma 

concepção dicotômica ou de uma visão integral de corpo.  

Em seguida, aproveitando a oportunidade para filmar e fotografar, optei 

em fazer uso da observação, uma vez que esse instrumento permite “um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, e a experiência 

ser sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de determinado 

fenômeno” (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 26). Assim, filmei e fotografei aulas e o 

festival, que ocorreu no âmbito do Esporte Educacional nas escolas em 

Pernambuco, em busca de verificar, na vivência do PEE, dados que me 

levassem a compreender melhor que concepções de corpo estavam implícitas 

no Projeto. Dessa forma, embora não seja objetivo da pesquisa analisar as 

práticas pedagógicas do PEE, procurei filmar e fotografar situações que 

servissem de indícios para apontar para uma perspectiva de concepção dual ou 

integral, como analisarei e descreverei no decorrer do trabalho. 

O Festival do Esporte Educacional realizou-se nos dias 14,15 e 17 de 

maio de 2002 e foi organizado em seis pólos: o pólo esportivo, no Centro de 

Esporte e Lazer Alberto Santos Dumont (CELCASD), que visa a oportunizar a 

vivência em atividades esportivas, não simplesmente como um grupo de 

modalidades esportivas, mas, como meio de educação. Os outros pólos 

ocorreram na Companhia do Lazer, em Porto de Galinhas: o pólo “Paz e 

Cidadania”, cujo objetivo era concorrer para o estabelecimento de mais um 

espaço de decisão, participação e organização, favorecendo, assim, o 
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desenvolvimento da capacidade crítica de seus participantes. O pólo “Ecologia”, 

que tem por finalidade disseminar informações ecológicas através das artes 

plásticas, culturais, e esportivas, contribuindo com o processo de educação 

ambiental em nosso Estado. O pólo “Cultura”, que visa a estimular a criatividade, 

valorizando as manifestações culturais populares. O pólo “Saúde” tem em vista 

conscientizar o indivíduo sobre a saúde como contribuição para a melhoria da 

qualidade de vida. O pólo Lazer, que se propões a organizar atividades de lazer, 

assegurando os princípios básicos de prazer, alegria e espontaneidade. (PLANO 

DE AÇÃO, 2000). 

Durante o Festival, entrevistei 19 alunos, sendo dois do núcleo Zumbi dos 

Palmares, três do núcleo Lauro Diniz, sete do núcleo Frei Caneca, três do núcleo 

CELCASD e quatro do núcleo Barbosa Lima. De maneira semelhante àquela 

realizada com gestores e professores, a entrevista com os alunos também foi 

dividida em dois blocos: um, que visava a apreender informações acerca do 

Projeto, e outro, que tinha como meta apreender que concepção de corpo os 

alunos possuíam. Nesse último caso, também foram utilizadas fotografias de 

pessoas com tipos físicos variados e realizando atividades diferenciadas. 

Solicitou-se, então, aos entrevistados que dessem a sua opinião a respeito de 

cada uma das situações mostradas e sua percepção sobre os personagens 

escolhidos.  Logo em seguida, as entrevistas, que haviam sido gravadas, foram 

transcritas. 

No mês de julho, o projeto de pesquisa foi submetido à qualificação, 

surgindo, então, a necessidade de se rever algumas questões das entrevistas 

com os alunos, por isso, em seguida, voltei aos núcleos para refazer algumas 

delas, tendo em vista que ficaram lacunas que precisavam ser mais bem 

trabalhadas. Porém, o contato com os mesmos alunos foi difícil, na medida em 

que alguns núcleos estavam em reforma e alguns estudantes só participarem do 

PEE no momento dos festivais. Por esse motivo entrevistei outros alunos. 
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No mês de setembro, voltei para campo para fazer a coleta de dados nos 

núcleos, dessa vez não só com os discentes, mas, também, com docentes e 

gestores. A princípio houve uma certa dificuldade de entrevistar os professores, 

uma vez que, estando algumas escolas em reformas, conforme já referido, eles 

não tinham espaço para trabalhar, ficando, assim, difícil saber o horário em que 

eles poderiam estar nos núcleos. Mas, aos poucos fui vencendo esse obstáculo 

e, em setembro de 2002, fiz as entrevistas no núcleo Zumbi dos Palmares, onde 

entrevistei dois alunos, uma professora de Educação Física, uma de Ciências e 

a diretora. Também fui ao núcleo Frei Caneca, onde, mesmo estando em 

reforma, entrevistei dois alunos, uma professora de Educação Física, uma 

professora de Ciências e o diretor da escola. Nesse núcleo também consegui 

adquirir o Plano de Ação do ano 2000 do PEE, fotos da inauguração do núcleo e 

dos festivais e outros documentos do PEE, que iriam somar-se às fontes 

documentais já coletadas. Visitei, ainda, o núcleo Barbosa Lima, também em 

reforma.  Aí só consegui entrevistar uma professora de Educação Física.  A 

coordenadora, que se encontrava licenciada para fazer o doutoramento, ficou 

para ser entrevistada em outubro.  

Ainda no mês de outubro fui ao núcleo Lauro Diniz e entrevistei duas 

professoras de Educação Física. Esse foi um dos poucos núcleos onde tive 

oportunidade de ver as atividades do PEE em funcionamento e como uma das 

professoras estava fazendo atividades com os alunos, aproveitei a oportunidade 

para filmar uma aula. Para finalizar as entrevistas fui à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte, na divisão do Esporte 

Educacional e entrevistei uma das gerentes dessa divisão. Nessa mesma 

oportunidade entrevistei, ainda, uma das professoras do núcleo CELCASD, que 

funciona nesse mesmo local, e fotografei alguns momentos de sua aula.  
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Assim, consegui realizar 37 entrevistas, sendo vinte e cinco, com alunos; 

nove, com professores; uma, com a gerente de divisão; e duas, com diretores, 

totalizando 8 horas de gravação, 40 fotos e 2 horas e 40 minutos de filmagem.  

Concluída a coleta, passou-se à análise dos dados, com respaldo em 

Bardin (1998), utilizando a análise de conteúdo, a qual é descrita, pelo autor, 

como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimento relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 1998, p.42). 

 

O fato de tomar como principal base para o tratamento dos dados a 

análise de conteúdo não implica desconhecer os próprios limites desse método, 

como afirma Trivinos (1987) ao apontá-lo como “um meio para estudar as 

comunicações entre os homens, colocando ênfase no conteúdo das mensagens. 

Isto limita o método, privilegiando, mas não excluindo outros meios de 

comunicação, as formas de linguagem escrita e oral” (TRIVINOS, 1987, p. 160).   

Os documentos e entrevistas foram analisados e organizados em duas 

principais categorias: concepção dual (dicotomia corpo e mente) e concepção da 

integralidade (corpo numa perspectiva unitária), sendo essa última subdividida 

em duas sub categorias: uma que considera a integralidade como a soma das 

partes (corpo, mente e alma), em uma dimensão individual, e outra que 

considera a integralidade como a unidade entre o indivíduo consigo mesmo e 

com o outro e com o mundo (dimensão transdimensional).      

Concepção Dual Concepção da Integralidade 

Corpo como soma das partes Dicotomia corpo e mente 

Corpo como unidade 
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A concepção dual está relacionada à concepção cartesiana que considera 

a razão suprema e coloca o corpo material em segundo plano. A concepção da 

integralidade é aqui considerada sob dois pólos: um primeiro, que considera a 

integralidade como totalidade, ou seja, a integralidade resulta da soma do corpo, 

mente e alma formando uma totalidade; e o segundo que considera a 

integralidade como unidade, ou seja, a integralidade extrapola a fragmentação, 

seja no prisma individual (corpo, mente e alma), seja em uma dimensão mais 

abrangente, que inclui a relação do homem com o outro e com o mundo. Essas 

categorias serão mais bem explicadas no Capítulo II quando tratarei das 

diversas concepções de corpo gestadas ao longo da história. 

Para a análise das entrevistas, foi considerada, além da análise do 

conteúdo, que apresenta algumas limitações, conforme foi visto, foi 

contemplada, também, a análise do discurso – um instrumental teórico e 

metodológico interdisciplinar, capaz de permitir a compreensão dos diferentes 

atores históricos e de seus projetos. O discurso é o acontecimento onde estão 

implicados linguagem, história, ideologia e sujeito. Segundo Pêcheux (2000), a 

análise do discurso “é uma forma de reflexão sobre a linguagem que aceita o 

desconforto de não se ajeitar nas evidências e no lugar já feito. Ela exerceu com 

sofisticação e esmero a arte de refletir nos entremeios” (PÊCHEUX, 2000, p. 1). 

Essa é uma área de pesquisa que teve um grande desenvolvimento nos 

últimos anos (segunda metade dos anos 60) e constitui-se em um instrumento 

de descoberta dos sentidos e na interpretação dos discursos. Não constitui um 

campo do conhecimento claramente delimitado e configurado. Ao contrário, 

refere-se a um conjunto de procedimentos analíticos que envolvem diferentes 

saberes e práticas do conhecimento. 

Somos seres falantes e, por essa razão, contamos com o simbolismo da 

linguagem. De acordo com o pensamento de Michel Pêcheux, a fala não se 

reduz a seu sentido estrito; a linguagem não é apenas um instrumento de 
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comunicação, ela é, também, um reflexo da sociedade na qual está inserida. O 

termo análise do discurso não nomeia apenas o que foi dito por uma 

determinada pessoa, mas, toda uma circunstância que envolve o dizer, tais, 

como: os sujeitos da interlocução, a situação interlocutiva, as intenções em jogo, 

o lugar em que determinada fala é proferida, o tempo e todos os demais 

agravantes ou atenuantes do que se chama, em análise do discurso, “força 

interlocutória” do dizer. 

Portanto, deve-se recorrer à análise do discurso no esforço de 

compreender, além do cenário lingüístico, os interesses sócio-culturais que 

permeiam esse discurso bem como estabelecer e reconhecer o contexto de 

enunciação em que ele se realiza. Michel Pêcheux trabalha uma noção de 

discurso em que se estabelece relação entre a ideologia e a linguagem. O 

sujeito, então, se constitui, nessa perspectiva, num processo onde estão 

implicadas a ideologia, a linguagem e a história.  

O discurso é significativo e, quando decodificado, esclarece o significado 

e as relações com outros conjuntos de enunciados e articulações com 

instituições e esferas do social. Explicitar o conteúdo e o sentido de um texto ou 

de uma fala, discurso oral, facilita a recuperação da informação e a 

compreensão da conjuntura. Dessa forma, de acordo com essa reflexão é 

imprescindível que nossa leitura das entrevistas vá além do que foi 

falado/escrito, procurando desvendar o que está nas entrelinhas. 

Espero que a opção por esse caminho metodológico tenha realmente 

auxiliado para a análise dos dados coletados e contribua para elucidar as 

questões explicitadas nesta pesquisa, e, assim, ampliar os debates em torno da 

temática aqui pesquisada. 

Dessa forma, almeja-se que este estudo possa contribuir para uma 

reflexão da prática do esporte numa perspectiva mais voltada para uma 

educação transformadora, que contemple homens e mulheres em sua totalidade, 
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tornando-os cidadãos mais humanos, que lutem por um mundo melhor onde as 

oportunidades brilhem para todos. 

Esta dissertação está constituída por três capítulos. O primeiro – A 

gênese do Projeto Esporte Educacional e sua implementação em Pernambuco 

(PEE) – tem como intenção apresentar as principais características do PEE e 

sua implementação em Pernambuco. O segundo – Uma discussão sobre 

concepções de corpo: a visão de alguns autores, e a visão do PEE – tem como 

objetivo fazer uma discussão sobre como as concepções de corpo foram 

historicamente construídas e identificar, através da análise documental, que 

concepções de corpo estão implícitas no PEE. No terceiro capítulo trazemos a 

análise das entrevistas realizadas com os atores participantes do PEE, com o 

objetivo de identificar quais as concepções de corpo estão presentes em seus 

discursos. Concluirei com as considerações finais em que retomarei as 

discussões dos capítulos anteriores, a fim de fazer uma correlação entre as 

concepções de corpo presentes nos documentos oficiais e aquelas contidas no 

discurso dos atores do PEE.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I – A GÊNESE DO PROJETO ESPORTE 
EDUCACIONAL E SUA 
IMPLEMENTAÇÃO EM PERNAMBUCO 



 
 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo irei abordar o surgimento do Projeto Esporte Educacional 

(PEE) e sua implementação em Pernambuco, bem como analisar as suas 

principais características, a partir dos documentos examinados, de algumas 

entrevistas realizadas para a pesquisa e da visão de alguns autores.  

 

 
1.1 – O Debate entre Esporte Rendimento e Esporte Educacional e o 

Surgimento do PEE. 
 

Hoje, no terceiro milênio, o esporte é reconhecido como um dos 

fenômenos sociais mais importantes, por ter influenciado, profundamente, a vida 

cotidiana do homem do século XX. No entanto, no panorama mundial, ele está 

marcado pelo mercantilismo, doping, violência e outros fatores negativos. Na sua 

trajetória, foi utilizado de diversas formas e para diversos fins. A exacerbação do 

uso político do mesmo favoreceu o aparecimento dos ilícitos, como o doping e o 

suborno, dentre outros, o que levou a uma reação dos intelectuais da Educação 

Física e do Esporte, projetando a necessidade de uma nova ética para ele, que 

venha a influenciar a sociedade, de maneira geral, e favorecer o aparecimento 

de outras perspectivas do desporto. Mas, como o esporte chegou a essa 

situação atual? Que representações do esporte foram produzidas ao longo da 

história? A partir de que contextos foram produzidos? É o que tentaremos 

responder a seguir.  
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Ele aparece, hoje, sob a manifestação do esporte rendimento, uma versão 

que se concretiza numa nova maneira trabalhá-lo na busca da superação, o que 

vai dar-lhe uma característica predominantemente de trabalho, de busca de 

recordes e rendimento, onde ser mais é compreendido como ser o melhor 

superando o outro.  

No Brasil, durante anos a fio, especialmente no final do Estado Novo, por 

volta dos anos 40, essa concepção de esporte prevaleceu com: 

a difusão do método denominado Educação Física Desportiva 
Generalizada, criado pelo Instituto Nacional de Esporte da 
França (...) que foi difundido principalmente nos cursos de 
aperfeiçoamento técnico-pedagógico ministrado pelo professor 
Auguste Listello, ficando conhecido como Método Desportivo 
Generalizado (ASSIS DE OLIVEIRA, 2001, p. 15). 
 

Nesse período vários segmentos, especialmente, os sistemas oficiais de 

educação, vinham desenvolvendo. 

programas de esporte que reproduzem os valores, 
procedimentos e concepções do chamado esporte rendimento, 
esporte de alto nível, esporte institucionalizado, enfatizando, 
pois, explicitamente ou não, a busca de grandes, fortes e 
poderosos atletas (...), contribuindo para melhoria da imagem do 
país, em nível nacional e internacional (BRASIL, 1995, p. 2). 
 

Dessa forma, eram desconsiderados fatores ético-sociais, de formação 

psicopedagógicos, psicoterapêuticos, supervalorizando a competição, o que fica 

evidenciado com a criação dos eventos esportivos, tais, como os jogos 

estudantis nas décadas de 30 e de 50. O esporte, assim, deixa de ser um 

processo para se tornar um fim. A exemplo disso, podemos citar “as conhecidas 

competições esportivas escolares (...) desvinculadas do processo educativo, 

com a finalidade de revelar talentos esportivos” (BRASIL, 1995, p. 16).  

No período da ditadura militar, a Educação Física voltou a ser revalorizada 

nas escolas e o esporte, também, em sua versão rendimento, se torna um dos 

sustentáculos do regime. Oliveira (2003), ao buscar compreender, em sua 

pesquisa, alguns elementos que teriam concorrido para a esportivização das 

aulas de Educação Física nesse período, constata que, embora não fosse a 
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única tendência que valorizava o esporte competitivo, de rendimento, altamente 

seletivo e excludente, era a predominante no discurso oficial da época.  

Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 56), nas décadas de 70 e 80, 

com o movimento humanista surgiu uma outra tendência ligada ao movimento 

“Esporte Para Todos” (EPT), que se caracteriza como um movimento alternativo 

ao esporte rendimento. 

Foi, ainda, na década de 80 que surgiu uma grande polêmica acerca da 

própria concepção de esporte2 construída ao longo da história. Essa discussão 

girava em torno de uma nova visão do esporte – o esporte educacional que, 

segundo o próprio documento do Projeto, deve ser visto: 

não como uma manifestação do esporte em oposição ao esporte 
rendimento ou ao lazer. Mas, a manifestação que por meio de 
um processo educativo forneça ao praticante as ferramentas que 
favorecerão, a ele, a oportunidade de escolha de criação, e de 
expressão e de intervenção em sua prática esportiva; pela 
vivência experiência e reflexão, tendo intenção e consciência que 
essas praxes deverá ser transportada para além do esporte 
(BRASIL, 2001, p. 3).  

 

Assim, ele deixa de ser reputado apenas pela ótica do rendimento, 

performance, seletividade, lucro e lazer, pois, “o esporte é isso e muito mais. Ele 

é o institucionalizado, o criado, o derivado do outro, o intelectivo, o adaptado, o 

de aventura, da natureza e os quais mais o homem quiser que seja” (BRASIL, 

2001, p. 3). Ou seja, “o esporte é visto como um meio do homem se fazer, se 

compreender e compreender o outro através das relações estabelecidas no 

mundo e com o mundo” (BRASIL, 2001, p. 4). 

O esporte como socialização e como meio de educação é, portanto, uma 

discussão ainda recente no Brasil. Ao visar à valorização do humano na 

civilização contemporânea, o homem, nessa tendência, volta a ser o centro das 

discussões. Todas essas altercações serviram de base para a construção do 

                                                 
2 Para o PEE (Brasil, 2001, p. 4), “Esporte é todas as formas de atividades que, através de uma 
participação organizada ou não, tem por objetivo a expressão ou a melhoria da condição 
humana, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados em competição de 
todos os níveis” (CARTA EUROPÉIA DO ESPORTE – Art. 2º – CDDS, 1981). 
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Programa Esporte Educacional. Em conseqüência dessa mobilização causada 

por esses movimentos de mudança e transformação, o esporte como meio de 

educação se concretiza no Brasil a partir da constituição de 1988, que prioriza, 

em seu artigo 217, a destinação do recurso público para o esporte educacional: 

“É dever do estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como 

direito de cada um observado: (...) II - a destinação de recursos públicos para a 

promoção prioritária do desporto educacional...” (BRASIL, 1995). 

Dessa forma, baseado nessas discussões em torno do esporte 

rendimento e do esporte educacional, em 1989, a Secretaria de Educação Física 

e Desportos/MEC mudou o enfoque dos Jogos Estudantis Brasileiros – JEBs – 

do esporte rendimento para princípios sócio-educativos, pois, 

os Jogos Estudantis Brasileiros (1969) (...) deixaram de 
representar um momento do processo, para se tornarem o fim 
último da prática (...) o esporte pelo esporte, um momento no 
qual vencer a qualquer preço, a obrigação de ser o melhor, e a 
neurose em ser o primeiro, deram a tônica (BRASIL, 1995, p. 
3).  
 

Juntamente com os JEBs foi realizada a Conferência Brasileira de Esporte 

na Escola, tendo como principal produto a Carta Brasileira do Esporte na Escola. 

Em 1990, com a mudança do governo federal e a criação da Secretaria do 

Desporto da Presidência da República, houve um retorno à política de 

valorização do esporte de rendimento. 

 Já a Política Nacional do Desporto 92/94 

também concebia que o esporte e suas atividades como 
elementos fundamentais no processo de formação do homem 
enquanto cidadão, apontando, principalmente no âmbito da 
educação de crianças e adolescentes, sua importância no que se 
refere à interpretação da realidade, ao pleno desenvolvimento da 
capacidade humana, ao desenvolvimento de um processo 
participativo e integrador, à sua relevância social, à compreensão 
melhor do mundo que nos cerca, a preparação para atuar na 
sociedade ao enriquecimento e aprofundamento das alternativas 
e possibilidades (BRASIL, 1995, p. 3). 
 

Entretanto, foi em 1993, com a promulgação da lei do Esporte Brasileiro, 

Lei 8672/93 e Decreto 981/93, chamada “lei de Zico”, que o esporte educacional 
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passou a ser conceituado na perspectiva de democratização da prática esportiva 

e na formação da cidadania “evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade 

de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento; integral do 

homem brasileiro como um ser autônomo, democrático e participante, 

contribuindo para a cidadania” (BRASIL, 1995, p. 3). 

 Logo a seguir, com a criação, em 1995, do Instituto Nacional do 

Desenvolvimento do Desporto (INDESP), como órgão do Ministério 

Extraordinário do Esporte, o PEE foi implantado e teve a sua continuidade com a 

criação do Ministério do Esporte e Turismo/Secretaria Nacional de Esporte 

(2000), passando a ser um projeto inserido no Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Esporte, no Programa “Esporte Direito de Todos”. A 

reformulação da Lei do Esporte brasileiro, efetivada pela Lei 9615/98, conhecida 

como “Lei Pelé”, em seu Capítulo II, Art. 3º, Item I, diz que: 

Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, 
a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação 
para o exercício da cidadania e a prática do lazer. 
 

O esporte educacional mantém, assim, os mesmos preceitos da lei 

anterior, a “Lei Zico”, e permanece como prioridade de destinação de recursos 

públicos. 

Essas leis suscitaram o movimento a favor dos valores sociais e do 

esporte como meio de educação, desenvolvido tanto no Brasil como no exterior, 

obtendo avanços significativos, apesar da forte influência da mídia. De acordo 

com os estudos de Pinheiro (1997), apresentado no X Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte (CBCE), tanto os meios de comunicação como 

patrocinadores têm, realmente, forte influência sobre as mudanças que ocorrem 

nas diferentes modalidades esportivas. Segundo o autor, “a mídia eletrônica 

materializa o movimento humano em mercadoria para que possa ser 

comercializado (...) criou e cristalizou ídolos enaltecendo sua performance e 
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qualidades individuais” (PINHEIRO, 1997, p. 540). A mídia enaltece e manipula o 

esporte rendimento, chegando a mudar suas regras com fins financeiros, a 

exemplo do que ocorreu com o voleibol, que passou a ter o pedido de tempo 

obrigatório no 8º ponto, a fim de que possam ser veiculados os comerciais. 

Mas, garantir a presença de uma concepção de esporte com fins 

educacionais nos documentos oficiais, não era suficiente para muitos 

profissionais da área de Educação Física. Uma série de reflexões em torno 

dessas questões passou a ser realizada por autores da área que, de uma 

maneira ou de outra, influenciou a própria trajetória do PEE a problematizar o 

sentido da escola, por exemplo, e da educação. Se o esporte educacional traz 

em sua denominação a palavra “educação”, qual seria, então, o papel 

educacional da escola na nossa sociedade? Ela a reproduz ou a transforma?  

Qual o verdadeiro objetivo do esporte na escola? Será apenas o de mero papel 

de celeiro de atletas ou ele deve se justificar na instituição educacional por seus 

conteúdos, suas formas e suas contribuições para a constituição da cidadania? 

Qual o tipo de educação que o esporte educacional irá nos proporcionar, pois, 

sabemos que cada uma das vertentes do esporte também educa? Que tipo de 

educação queremos? Isso implica, também, respondemos que projeto de 

sociedade queremos?  

Segundo Rezende (1990), a educação é um fenômeno profundamente 

humano, daí a sua crítica às concepções comportamentista e tecnicista da 

educação, pois, em ambos os casos não são considerados os aspectos 

humanos, na medida em que a comportamentista desumaniza e aliena o homem 

e a tecnicista o promove a super homens.  

Para o autor, o homem não é só animal, nem só razão, nem só indivíduo, 

nem só social, portanto, a educação não pode se reduzir a nenhuma dessas 

dimensões. Antes, ela deve levar o homem a aprender, de maneira humana, a 

ser homem para existir como tal. Seria possível uma revolução na educação? 
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Em se tratando de revolução cultural, Rezende (1990) aponta dois caminhos: 

um, ingenuamente otimista, que acredita que uma modificação profunda da 

educação não só seria possível como seria o caminho mais indicado para se 

obter a revolução cultural, e outro, pessimista, que não acredita nessa revolução 

e estabelece o dogma da reprodução e do caráter inevitavelmente reprodutivo da 

escola como aparelho ideológico do Estado.  

Nessa direção, acredita-se que “Uma vez institucionalizada a educação 

tornou-se também um dos aparelhos ideológicos do estado, um dos 

instrumentos de dominação e cultivo da ideologia das classes dominante” 

(REZENDE, 1990, p. 66). Dessa forma, a educação tem contribuído, cada vez 

mais, para a reprodução do sistema. Há, no entanto, uma grande massa popular 

fora do sistema cultural, pois, na realidade, os “detentores do poder não estão 

interessados na socialização da cultura, inclusive porque sua primeira 

conseqüência será a negação da cultura capitalista por uns poucos” (REZENDE, 

1990, p. 74). Aqui se situa o desafio da educação que consiste em se tornar 

“uma verdadeira aprendizagem humana e significativa, da cultura e das culturas” 

(REZENDE, 1990, p. 66). Para Foucault (1989), a escola torna-se um aparelho 

de aprender, onde cada aluno, a cada momento, deve estar se moldando na 

forma como deve ser: “o treinamento dos escolares deve ser feito da mesma 

maneira; nenhuma palavra, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total” 

(FOUCAULT, 1989, p. 151). Ou seja, nada deve ser explicado: o importante é 

que a ação escolar resulte no comportamento esperado. 

Mas, e o esporte, que tipo de educação promove? Segundo Assis de 

Oliveira (2001, p. 16) existe um debate na área de Educação Física, que se 

configura em uma contraposição entre o esporte na escola e o esporte da 

escola. O primeiro estaria a serviço da instituição esportiva enquanto o segundo, 

a serviço da instituição educacional. Mas, será que o primeiro não educa? Na 

concepção do autor, ambos educam. No entanto, é preciso sabermos que tipo 
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de educação queremos. Para o Coletivo de Autores (1992, p. 36), o esporte 

rendimento reproduz os valores da sociedade capitalista para alienar e adestrar 

o sujeito. Para essa tendência “sendo o esporte uma produção histórico-cultural 

subordina-se aos códigos e significados que lhe imprime a sociedade capitalista, 

especialmente no momento em que lhe atribuem valores educativos para 

justificá-lo no currículo escolar” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 70). 

Portanto, para esses autores, o esporte se justifica no currículo escolar por 

transmitir valores da sociedade capitalista, estando o fator educativo a forjar a 

verdadeira intenção de reproduzi-la. Isso, se considerarmos o esporte 

institucionalizado (esporte rendimento) em que são privilegiadas a competição e 

a vitória, tão presentes na sociedade capitalista.  

Visto sob esse prisma, o processo educativo do esporte reproduz as 

desigualdades sociais, no momento em que só os melhores sobem ao podium, e 

exerce uma forma de controle social, através das regras, pela adaptação dos 

praticantes aos valores e normas dominantes defendidos para a funcionalidade 

da sociedade. Portanto, é preciso que se resgatem os verdadeiros valores do 

desporto que privilegiem o coletivo, a solidariedade e o jogar com o companheiro 

e não contra o companheiro. 

Para Bracht (1986, p. 65), por outro lado, o esporte educa, mas, uma 

educação que visa ao acomodamento, não ao questionamento. Mas, seria esse 

prisma do olhar sobre o esporte rendimento o suficiente para o marginalizarmos 

ou será que não poderíamos olhá-lo sob outro prisma?  A partir dessa reflexão, 

Assis de Oliveira (2001) propõe o seguinte questionamento: abandonar ou 

reinventar o esporte?  Para o autor o esporte não deve ser negado, pois, na sua 

concepção ele não só aliena, mas, também, educa. Essa reflexão também está 

presente nas falas dos atores que participam do PEE, como podemos verificar 

na fala de P2: 
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“Eu acho que deveria ser as duas coisas. Ele deve estar na escola, 

porém, com objetivos educativos, e não com objetivos de rendimento 

de selecionar”. 

Segundo Assis de Oliveira (2001), é necessário que se trate do 

conhecimento esporte e que se busquem novas possibilidades –ele precisa ser 

criticado para permitir ser transformado. O mesmo autor expõe algumas 

proposições pedagógicas anunciadoras de mudanças na perspectiva crítico-

superadora e crítico emancipadora, como a de Kuns (1994) e a do Coletivo de 

Autores (1992). Também cita a advertência de Castellani Filho (1998) para o fato 

de que a desportivização não deve conduzir ao abandono do esporte como 

conteúdo. Deve, sim, levar à crítica de seus conteúdos, de sua forma, de suas 

finalidades. Só assim, a partir de sua crítica, ele poderá ser transformado.   

O esporte educacional entende a educação como um processo para o 

homem fazer-se no mundo e, na medida em que possui raízes profundas no 

processo cultural, representa um dos meios de aprender a ser mais, permitindo a 

(re) criação dos conhecimentos, a (re) criação da cultura, tendo em vista o 

homem em sua plenitude (BRASIL, 1995). 

Aprender a ser mais, na concepção do PEE, não significa a busca 

equivocada de ser sempre o melhor, o vencedor (a competição no esporte é 

considerada moderada; não só no esporte encontramos tal elemento, mas, 

também, em outras atividades humanas deste final de século), o primeiro 

colocado, por intermédio de um processo alienante de seleção selvagem, 

exacerbado, principalmente no contexto das sociedades ocidentais capitalistas, 

vinculando-se, de forma significativa, ao processo das relações sociais inerentes 

às sociedades industriais, mas, sim, “como nos aponta Theillard de Chardin, ser 

mais é unir-se cada vez mais, ou seja; unir-se a si mesmo, unir os outros e ainda 

ser unido por um outro” (BRASIL, 1995, p. 4).  
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Para César Barbiere, um dos idealizadores do PEE, em entrevista para 

um Jornal informativo sobre o PEE em Pernambuco (JORNAL ATITUDE nº 1), 

em agosto de 2000, o esporte educacional pode ser assim definido: 

tendo como lente a fenomenologia hermenêutica, interpreto o 
esporte educacional como sendo um dos sentidos atribuídos ao 
esporte que, como uma atividade humana - mediante o 
desenvolvimento integral do seu humano, de sua individualidade 
e de sua socialização, da preservação da saúde, do 
desenvolvimento da auto-estima, do autoconhecimento e do 
fazer-se no mundo - se manifesta no âmbito do sistema formal 
de ensino como fora deles, tendo como seus princípios 
constitutivos, a totalidade, a cooperação, a participação, a co-
educação, o regionalismo e a emancipação, e como ultima 
finalidade a formação do homem e de sua cidadania (JORNAL 
ATITUDE, agosto de 2000).  
 

Nessa definição do esporte educacional, Barbiere explicita, claramente, 

que a educação, nesse sentido, está voltada para a formação integral do ser 

humano, abrangendo não só o aspecto individual, mas, também, a sua 

socialização, o fazer-se no mundo. Logo, não se trata de uma educação restrita 

à finalidade de rendimentos e prêmios, mas, de que os segmentos 

representativos que atuam nesse processo de formação social possam colocar 

“essa renovada visão de esporte, como meio de educação, como possibilidade 

de contribuir para que se possa, definitivamente mudar o mundo!” (JORNAL 

ATITUDE). Portanto, o PEE, segundo a documentação analisada, tem por 

finalidade precípua a formação e o desenvolvimento do homem e da cidadania. 

Essa é a finalidade da educação aqui almejada. 

Essa discussão entre esporte rendimento e esporte educacional também 

foi percebida nas entrevistas de professores, gestores e alunos.  Para os 

docentes o próprio discente participante do Projeto percebe essa diferença. Para 

o P4, por exemplo, 

“Ele [o aluno] consegue compreender e discernir que o esporte 

educacional é uma coisa assim que ele tem de contribuir e que ele vai 

até assim por prazer”.  

Outro professor, assim, explica: 
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“a gente tenta passar isso pra eles e no treinamento, nas aulas de 

treinamento com os alunos atletas a escola tem outro objetivo, não 

aquele rendimento extensivo de ser o melhor é também participativo, 

mas tem um objetivo diferenciado. No Esporte Educacional o nosso 

objetivo é a participação do aluno, e assim uma opção a mais de 

esporte é de lazer, eu tento sempre passar, eu acredito que a grande 

maioria consegue diferenciar” (P2). 

No entanto, nas entrevistas, quando questionados a respeito da diferença 

entre a prática do esporte antes da implementação do PEE na escola e 

atualmente, os alunos enfatizaram mais as diferenças de ordem material e de 

ordem das práticas dos eventos e o que eles proporcionavam, sem 

mencionarem a diferença entre esporte educacional e esporte rendimento.Como 

exemplo, vê-se a opinião do aluno 10: 

“teve melhor. Foi [sic] chegando mais materiais aos pouquinhos. As 

coisas agora ta [sic] melhorando porque antigamente não tinha nada”.  

Mesmo assim, a maioria já incorporou a idéia de que o competir é mais 

importante do que o ganhar: 

“quando você vai jogar você pensa em ganhar você não pensa em 

perder, mas aquelas pessoas que só pensa em ganhar, é claro que 

não vai se conformar. Eu mesmo independente de qualquer coisa o 

que importa é que eu participei, não importa se eu vou ganhar ou não, 

pra muita gente isso é bobagem o que importa é competir” (A5). 

Aqui, nesse discurso, fica claro que a aluna não nega que o fator da 

competição, a vitória e a derrota são inerentes à prática esportiva. Para ela, 

porém, competir é mais relevante do que ganhar. É interessante observar que 

dos 25 alunos entrevistados apenas 10%, aproximadamente, colocaram a vitória 

como fator mais importante.  
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Também é importante colocar que o professor citado não nega que a 

competição está presente no esporte e na vida dos alunos: 

“a gente sabe que se a pessoa não tiver competitividade na vida ele 

não consegue vencer alguns obstáculos” (P4).  

No entanto, a vitória não é enfatizada por ele. Esse, porém, não foi o caso 

de todos os professores entrevistados, sobretudo, no discurso de três deles (P3, 

P8 e P9), o que corresponde a, aproximadamente, 30% do total das entrevistas, 

é possível observar-se uma forte tendência pelo esporte rendimento. Para esses 

profissionais a participação no PEE constituiria, para o aluno, apenas uma 

iniciação esportiva, como pode ser observado nos trechos abaixo: 

“O primeiro clube da gente é a escola” (P8). 

 “O esporte educacional dá o iniciozinho para chegar a um de 

rendimento; a chegar a ir para o brasileiro; a chegar a ir pro mundial 

(...). É feito uma escadinha, que começa no zerinho e vai subindo, 

subindo até chegar lá em cima” (P3).  

No decorrer das entrevistas, alguns desses professores explicitaram que 

preferem o esporte rendimento, como se pode perceber na seguinte fala: 

  “Eu gosto da competição. Eu estaria sendo incoerente em dizer que 

não prefiro a competição (...), mas, eu trabalho, também, com 

rendimento aqui na escola e na parte do treinamento. Aí, eu enfatizo o 

vencer” (P9). 

Como já referido, a opção explícita pelo esporte rendimento é 

característica da minoria dos professores entrevistados. Os demais têm 

incorporada a proposta de se dar ênfase, realmente, ao esporte educacional, 

não se sabe se por experiências frustradas – como o P6, que afirma ser da 

época do slogan “quem joga, joga; quem não joga, bate palma” – ou por motivos 

de identificação, mas, o que importa aqui é que o direcionamento do professor é 

fator imprescindível na tomada de decisão nos rumos do esporte dentro da 
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escola. Como afirma um dos professores entrevistados: “Depende do 

direcionamento do professor; o que ele vê como esporte ideal na escola” (P2).  

Portanto, a identificação do professor deveria ser o fator primordial para a 

articulação dos docentes no PEE. Entretanto, sabe-se que a participação nos 

eventos como, também, o apoio financeiro e de materiais proporcionados pelo 

Projeto atraem a participação daqueles que ainda não incorporaram as 

propostas do esporte educacional, usando este, apenas, como um apêndice 

para se chegar ao esporte rendimento.  

Outro aspecto pertinente para essa discussão é o fato de que 70% dos 

professores entrevistados têm aulas de treinamento na sua carga horária. Para 

aqueles que acreditam na proposta do esporte rendimento, certamente essas 

aulas não constituem um limite para sua prática como professor de Educação 

Física. Por outro lado, como será que atuam nessas aulas em que devem 

enfatizar o treinamento esportivo aqueles que, de maneira explícita, se 

posicionaram favoráveis ao esporte educacional? A julgar pelas entrevistas 

realizadas, esses profissionais tentam dar um novo enfoque a sua prática: 

“porque eu trabalho com rendimento (...), mas se você conhecer a 

essência do treinamento, vai ver que é totalmente diferente daquilo 

que você pensa e que algumas pessoas pensam, que a gente só 

chega lá pra botar a menina pra render. Mas, assim… O que a gente 

tem ajudado e o que ajudou a muitas meninas não estarem na rua, a 

não estarem na prostituição, sabe? não tá lá, malandrando”.  

Esse é um exemplo que reforça a tese de que o posicionamento do 

professor é imprescindível para que se determinem os rumos que o esporte terá 

no âmbito da escola. 

  

1.2 – Os Princípios do Programa Esporte Educacional 

Quais são, então, as bases filosóficas do Projeto Esporte Educacional? 
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 Ele foi fundamentado em seis princípios sócio-educacionais que 

configuram sua base filosófica: a totalidade, a co-educação, a participação, a 

cooperação, a emancipação e o regionalismo.  

O princípio da totalidade visa ao “fortalecimento da unidade do homem 

(consigo, com o outro e com o mundo), considerando a emoção, a sensação, o 

pensamento e a intuição como elementos indissociáveis desta unidade” 

(BRASIL, 2001, p. 6). Nesse princípio podemos ver uma clara opção do PEE por 

uma concepção do ser humano, que busca a superação da dicotomia corpo e 

mente, para uma visão de totalidade, que extrapola da unidade consigo mesmo 

para unir-se ao outro e ao mundo, sem, contudo, perder sua individualidade no 

contexto, ao mesmo tempo uno e diverso, no qual está inserido. A prática do 

esporte educacional deverá, portanto, fortalecer o conhecimento, a auto-estima e 

a auto-superação. 

Para Hetmanek (1996), em artigo escrito para a Conferência Brasileira do 

Esporte Educacional, nós poderemos, através do esporte, formar esse homem 

completo, harmonizado consigo, com os outros e com o mundo. Esse autor, 

apoiado nos estudos de Mokiti Okada, filósofo japonês, acredita que na 

totalidade do homem há três realidades básicas: a forma física (realidade 

visível), as funções mentais e orgânicas (realidade perceptível) e a missão 

(realidade invisível). Assim sendo, “enquanto o homem não alcançar a sua forma 

física e suas funções mentais e orgânicas para cumprir a sua missão de cidadão, 

jamais conseguirá harmonizar-se consigo próprio”. Para esse filósofo, “a 

verdadeira educação precisa ensinar isso” (HETMANEK, 1996, p. 88). 

Mourão (1996, p. 35), em artigo do livro “Esporte Educacional: uma 

proposta renovada”, organizado por Cesar Barbiere, aponta que na sociedade 

contemporânea a totalidade nos lembra o quanto estamos desgarrados da nossa 

condição cósmica tendo em vista a fragmentação advinda da concepção 

cartesiana que tanto marcou a nossa sociedade: 
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esquecemo-nos de que o pensamento é apenas uma metade de 
nossa plena capacidade de ser-no-mundo... criando divisões 
conceituais e projetando-as no mundo enquanto verdades 
experimentais, o sujeito lógico ocidental sucumbiu à ilusão 
mecanicista e egocêntrica (MOURÃO, 1996, p. 35-36). 
 

O princípio da totalidade propõe, portanto, que a pedagogia deve voltar-se 

à construção da integridade do ser, para quebrar o círculo vicioso da dualidade. 

É preciso “cultivar pacientemente a percepção de uma medida interior, alcançar 

a justa proporção interna entre as partes e os processos da pessoa humana” 

para que assim “possamos ter e ser – a saúde de um corpo que ama estar vivo; 

a espontânea percepção do momento, o amor de um espírito que se manifesta” 

(MOURÃO, 1996, p. 37). 

O princípio da totalidade vai muito além da unidade consigo mesmo, 

extrapolando para ser um com o outro, segundo Ferreira (1996), em artigo 

também escrito para a Conferência Brasileira de Esporte Educacional. É 

importante, nesse aspecto, o pensamento marxiniano, “quando define a essência 

da humanidade como síntese das múltiplas relações sociais. Enquanto síntese 

ela é a unidade” (FERREIRA, 1996, p. 100). Para o autor, baseados nessa 

premissa, se quisermos mudar o homem precisamos modificar as relações 

sociais que os constituem3. Portanto, se o indivíduo estiver desintegrado consigo 

mesmo fica quase impossível pensar o indivíduo integrado socialmente. Para 

Ferreira (1996), o processo da individualização é fundamental para a 

socialização, e vice e versa, tendo em vista que o indivíduo só se realiza no 

social. Dessa forma, a prática esportiva deve favorecer as interrelações entre os 

indivíduos, considerando o outro, não como rival, mas, como parceiro. 

O princípio da co-educação, por sua vez, segundo um dos documentos do 

PEE (BRASIL, 1996), compreende a educação como um processo unitário de 

integração e modificação recíprocas que, considerando a heterogeneidade dos 

                                                 
3 Silva (1999, p. 103), em sua dissertação de mestrado em Educação no Centro de Educação em 
Pernambuco, destaca como limite central do PEE, no princípio da totalidade, a desconsideração 
por parte desse projeto dos conflitos de classe que constituem a realidade, onde interesses 
antagônicos se colocam como integranteS do processo educativo. 
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atores sociais envolvidos, tem na relação mestre-aprendiz, considerada como o 

encontro entre dois educadores, o seu alicerce. Segundo Ferreira (1996), em 

artigo escrito para a Conferência Brasileira do Esporte Educacional, nesse 

princípio a intenção não é só a de trabalhar juntos, mas, trabalhar respeitando as 

diferenças, não só de gênero, mas de outros fatores como a condição física, por 

exemplo, não com o objetivo de formar guetos fechados, pelo contrário, esse 

princípio da co-educação deverá nortear a criação de obstáculos aos processos 

de exclusão. É o que constatamos na fala de um aluno entrevistado nesta 

pesquisa, quando afirma que anteriormente à implantação do PEE na sua 

escola, 

“nem sempre as meninas podiam jogar com os meninos e os meninos 

não podiam entrar no campo” (A12). 

Para Santin (1996, p. 53), a co-educação diz algo mais que simplesmente 

educar.  Ele acredita que essa nova ação pedagógica foi traçada por Paulo 

Freire nas linhas básicas da “Pedagogia do Oprimido”, no Capítulo II, p. 63, 

quando descreve a superação da pedagogia centrada no educador, levando a: 

a) não mais um educador do educando; 
b) não mais um educando do educador; 
c), mas, um educador-educando com um educando-educador. 
Isto significa: 
1) que ninguém educa ninguém; 
2) que ninguém tampouco se educa sozinho; 
3) que os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo 
(SANTIN, 1996, p. 53). 
 

Aqui se estabelece, de maneira clara, o pensamento implícito nesse 

princípio: na co-educação a ação acontece num processo mais dialogal, 

interrelacional e interativo em que se ensina e se aprende com os outros. Santin 

se arrisca a dizer que os homens se educam mediatizados pelo esporte. 

Portanto, o esporte não se torna educacional. Ele é educacional. O pedagógico 

é, portanto, algo inerente a ele e não uma qualidade que lhe é atribuída. Para 

esse autor “o esporte é sempre educacional o nosso desafio é saber que tipo de 
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educação o esporte que ensinamos ou praticamos realiza” (SANTIN, 1996, p. 

69). 

O princípio da emancipação, por outro lado, busca a independência e a 

autonomia do ser humano, fundamentando-se nos princípios da educação 

transpessoal, oportunizando, assim, o desenvolvimento, por intermédio da 

criatividade e da autenticidade, da capacidade de discernir, criticamente, a 

elaborar genuinamente as suas próprias razões de existir. Para Ferreira (1996), 

em artigo já citado, a emancipação requer graus de amadurecimento de 

conquistas interior, que compreenda não só o crescimento pessoal, mas, acima 

de tudo, a socialização. Isso implica tomar decisões, assumir compromissos, se 

autoconhecer, saber de sua capacidade e de seus limites. E, mais ainda, 

identificar-se com o projeto do outro e juntos poderem ir além de si mesmos.  

O princípio da participação consiste na valorização do processo de 

interferência do homem na realidade na qual está inserido, fundamentando-se 

nos princípios de co-gestão, co-responsabilidade e integração e favorecendo seu 

comprometimento como ator-construtor dessa mesma realidade, propiciando o 

gerenciamento das questões de seu interesse, tendo em vista o processo de 

organização social decorrente do exercício de seus direitos e responsabilidades. 

Segundo Ferreira (1996), esse é um dos princípios mais complexos, tendo em 

vista que a participação implica diferentes conotações: tanto cabe ao que pratica 

o esporte como àquele que o assiste, quanto àquele que o organiza para que 

tudo aconteça. Portanto, a participação corresponde aos sentidos de integração, 

de co-gestão, de co-responsabilidade, e tudo aquilo que possui ações 

comprometidas com o acontecer social/histórico. Para Novaes (1996), em 

documento da Conferência Brasileira de Esporte Educacional, o esporte é, 

talvez, a forma mais ampla de socializar-se, através da participação. 

O princípio da cooperação, segundo um dos documentos norteadores das 

ações do PEE, implica a 
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união de esforços no exercício constante da busca do 
desenvolvimento de ações conjuntas para a realização de 
objetivos comuns, fundamentada no potencial cooperativo e no 
sentimento comunitário de cada um dos participantes do 
processo estreitado, assim, os laços de solidariedade, parceria e 
confiança mútua, de forma a fortalecer as habilidades em 
perseverar, em compartilhar sucessos e insucessos, em 
compreender e aceitar o outro, como elementos constitutivos do 
processo de co-evolução do homem (BRASIL, 1995, p. 7). 
 

Para Ferreira (1996), o homem não nasce cooperando; ele aprende a 

cooperar. O homem é, por natureza, egocêntrico e, ao mesmo tempo, social – 

necessita do outro; não somos onipotentes, somos, apenas, parte de um todo 

maior. Faz-se necessário discutir essas questões e vivenciar práticas sociais que 

desenvolvam o sentido humano de viver nesse mundo. Espera-se que, com a 

prática organizada com esse direcionamento, a necessidade de solidariedade 

passe a ser espontânea, resultando num exercício no qual se internalizam os 

hábitos e se desenvolvem atitudes.  

O princípio do regionalismo, por outro lado, visa ao 

respeito, proteção e valorização das raízes e heranças culturais, 
como sinergias constitutivas do todo, considerando a 
singularidade inerente aos diversos mundos culturais, surgidos 
da relação intrínseca entre seus elementos, de forma a resgatar 
e preservar a sua identidade cultural, no processo de construção 
do coletivo (BRASIL, 1996, p. 7).  
 

Segundo Ferreira (1996, p. 104), qualquer intervenção na comunidade 

perpassa pelo respeito à sua cultura e à organização de suas vidas, seus valores 

e seus papéis sociais. O espaço da escola é onde se dá a relação dialética entre 

teoria e prática, cabendo, portanto, ao professor fazer essa relação, identificando 

as formas como ela se materializa, seus valores, significados, tensões e 

superação. É com base nesse princípio que se pode pensar em um programa 

efetivamente direcionado para as transformações: “nele se enredam promessas 

e ansiedades, desejos de uma construção de uma sociedade mais humanizada, 

onde prevaleçam a solidariedade, a fraternidade, e a justiça social” (FERREIRA, 

1996, p. 105). É lutar pela integração do sujeito na sociedade e para a não 

desintegração da mesma.  
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Segundo Lopes (1996), trata-se da importância das raízes de ir contra a 

globalização da cultura, tendo em vista a destruição da identidade cultural dos 

povos e, conseqüentemente, dos indivíduos desses povos. Essa questão passa 

pelos meios de comunicação que tentam moldar as mentes do consumidor de 

acordo com os seus interesses, homogeneizando o modo de vestir e de pensar 

do indivíduo, levando-o ao narcisismo desenfreado e ao individualismo que vai 

refletir em todo o processo de socialização das novas gerações. Cabe à 

sociedade resguardar seu patrimônio, sua memória, sua identidade. O Brasil é, 

na aldeia global, um dos focos de resistência da massificação e da 

desnacionalização da cultura, não se deixando moldar frente à extraordinária 

diversidade cultural do país. Essa cultura é fruto da multiplicidade étnica do país 

e “o que se chama de universal, é o regional de alguém imposto para todo 

mundo” (LOPES, 1996, p. 121).  

São esses princípios que norteiam toda a ação pedagógica do PEE. 

Dentre as principais diretrizes pedagógicas que orientam o desenvolvimento do 

programa, por sua vez, ressaltamos o entendimento de que as atividades a 

serem realizadas em todos os projetos/atividades a ele relacionados dirigir-se-ão 

no sentido da pedagogia do Esporte, como meio de Educação permanente para 

o esporte, lazer, saúde e meio ambiente, como aspectos que interages no 

processo de formação do ser humano e construção da cidadania4. 

Quanto às características pedagógicas, para o PEE, aprender é “um 

processo unitário, de interação e modificação recíproca não só entre sujeito e 

realidade, sujeito e objeto de conhecimento, sendo, também, interação e 

modificação recíproca do sujeito implicados, comprometidos no aprender’’ 

(BRASIL, 1996, p. 8). Assim, a função ensinar circula numa estrutura, numa 

                                                 
4 Para o PEE, cidadania “é um processo emancipatório no qual o sujeito seja capaz de se definir 
e ocupar espaço próprio. Centrado na auto-reflexão, por meio da interação e da comunicação, 
numa visão critico emancipatória, onde a educação deve estar comprometida com a autonomia, 
a liberdade, a auto-reflexão nas dimensões culturais históricas e subjetivas onde a emancipação 
se dará pela dialética da crítica/ação na sociedade” (BRASIL, 2001, p. 4). 
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comunidade de aprendizagem e é desenvolvida tanto a partir dos mestres como 

a partir dos alunos. 

Para o PEE, a didática pode ser definida como uma constante indagação 

ativa, uma metodologia que põe o eixo do aprender na ação da experiência. 

Esse aspecto pode ser constatado na fala de um dos professores entrevistados 

nesta pesquisa: 

“Primeiro, eu parto do conhecimento que ele já tinha em cima dos 

jogos populares... Aí, eu ponho o meu, e vou fazendo a sondagem 

com eles, de coisas que eles vêem na televisão” (P4). 

Dessa forma, os alunos deverão vivenciar um processo educativo que, 

centrado em suas necessidades básicas, contribua para a consolidação de sua 

identidade pessoal e social, gerando autonomia, aprendendo a tomar decisões, a 

construir relações, reconhecer-se como sujeito ativo e participativo dentro de seu 

grupo social-reflexivo como referencial para a intervenção na realidade e na 

busca da melhoria da qualidade de vida, a partir de fatores indicadores, como 

educação, saúde, lazer, social. 

Outra diretriz pedagógica do PEE é a vivência e a reflexão do diversos 

papéis do esporte e a prática fundamentada em princípios sócio-educativos que 

busquem uma cidadania emancipatória. Assim, o ponto de partida de todo 

conhecimento é a prática, e o processo esportivo educacional deverá estar 

centrado no praticante e na experiência, a partir dele e do professor. 

Segundo um dos documentos analisados (BRASIL, 2001, p. 4), o PEE 

tem como objetivo geral democratizar o acesso à prática esportiva como 

instrumento educacional, visando ao desenvolvimento integral dos participantes 

para a formação da cidadania e a melhoria de qualidade de vida. Tem como 

objetivos específicos: assegurar o desenvolvimento do esporte por meio de uma 

educação permanente: para o esporte, para a saúde, para o lazer, e para o meio 

ambiente. 
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Outro objetivo é a utilização do esporte como ação preventiva das 

distorções sociais. Esse objetivo é bastante citado pelos professores, gestores e 

alunos, conforme podemos verificar na fala de um dos entrevistados, quando diz: 

“São meninos que a gente pega; meninos carentes, que não têm uma 

boa instrução e, aos pouquinhos, eles vão se educando e a gente vai 

notando… E a gente vai notando que eles ficam melhor... [sic]. Esse 

menino, quando chegou aqui, eu não dava nada por ele: Meu Deus, 

eu vou ficar com esse menino?” (P3). 

Na fala dos alunos, essa dimensão também é bastante enfatizada. Um 

dos entrevistados, por exemplo, nos aponta que: 

“o esporte educacional ajuda muito as pessoas; em vez de estar nas 

ruas, tá na escola praticando algum esporte” (A22).  

Aqui fica implícito que, para esse aluno, o esporte previne distorções 

sociais.  

Na visão de alguns entrevistados, o esporte favorece, assim, a 

permanência dos jovens na escola, fortalecendo o entendimento do valor dessa 

instituição para o desenvolvimento do cidadão. Conforme um dos professores, 

esse processo dar-se-ia, também, através de sua inclusão na escola: 

“São meninos de favelas; são meninos de rua. Eu tenho meninos de 

rua, também; de rua, que estuda [sic], né? Porque nesse PEE tinham 

três meninos que não estudavam e eu consegui aqui, nessas escolas, 

pertinho de mim, que é [sic] o Manoel Borba, O Brigadeiro, o Santos. 

Dumont, incluir essas três crianças que não estudavam” (P3). 

Além disso, as próprias mudanças de comportamento atribuídas à 

participação dos alunos nas atividades do PEE são detectadas pelos 

entrevistados: 

“Veja só! Nós temos um aluno aqui que ele é um atleta; ele participa 

de atletismo. E esse menino, ele, assim, descobriu uma nova razão de 
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viver, inclusive, lá, no desempenho dele, na escola, tenho observado 

que ele tem amadurecido. Temos um outro que ele trabalha com 

dança e essa criatura mudou completamente a maneira de ser dele, 

né? Tornou-se mais maduro, mais sensível, mais colaborador, mais 

estudioso, também; tem uma outra visão, né?, da vida. Então, acredito 

que o esporte, também, prepara para vida” (P7). 

Já para um outro professor entrevistado o esporte pode até ajudar nesse 

aspecto, contudo, não se configura como o “salvador da pátria”, como 

verificamos na sua fala: 

“Eu acho que o esporte não é o salvador da pátria, como a Educação 

Física também não. Ele faz parte, é importante porque os alunos se 

sentem valorizados (...) Então, é importante, mas, não é como se quer 

dar um caráter, achar que o esporte resolve tudo. Tira o aluno das 

drogas, desvia atenção na questão da sexualidade. Não! Acho que 

contribui. Então, tem uma série de coisas que faz parte; a formação 

do indivíduo… o esporte tem sua importância, tem essa importância; 

tem, mas não é tudo” (P6). 

Essa é, também, a opinião de Silva (2000), quando coloca em sua 

dissertação que esse objetivo do projeto serve, apenas, para camuflar as 

diferenças sociais sem, contudo, mexer nas bases dos problemas sociais. 

O PEE também desenvolve e apóia ações de capacitação de recursos 

humanos no âmbito do esporte educacional, favorece o desenvolvimento de 

lideranças comunitárias, como protagonistas esportivos na comunidade, e apóia 

a implantação, o desenvolvimento e a manutenção de ações de esporte 

educacional nos sistemas formais de ensino e em formas assistemáticas de 

educação, a fim de favorecer a disseminação de uma cultura esportiva 

diversificada, por meio de atividades com várias práticas esportivas. Na 

pesquisa, pude perceber que é notória a participação de alunos como 
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colaboradores no PEE. Como exemplo, na escola Zumbi dos Palmares, um 

professor narra que alunos que tinham mais experiência foram se envolvendo e 

ficaram contribuindo com o Programa nas atividades de futebol e de reciclagem.  

Outro objetivo do PEE, relevante para esta pesquisa tendo em vista que o 

nosso foco são as concepções de corpo, é o de promover o desenvolvimento e o 

entendimento do movimento, do corpo e de suas implicações na formação 

integral do indivíduo. No entendimento de P2: 

“os objetivos são muito no papel, mas, na verdade, quando acontece, 

acontece diferente; vem pra escola de forma diferente, volta de forma 

diferente”.  

Entretanto, isso não o impede de trabalhar esse objetivo na sua prática. 

Na concepção desse professor o aluno deve 

“conhecer o corpo dele, valorizar o corpo dele, conhecer as limitações, 

tentar superá-las e, em relação ao outro, a mesma coisa: deve 

respeitar o outro colega, suas limitações e valorizar o outro colega” 

(P2). 

Após abordarmos esses assuntos, é importante questionar como esses 

princípios, diretrizes e objetivos do PEE são, então, concretizados nas ações.  

Conforme análise dos dados, a maior parte dos professores tem 

conhecimento desses princípios e procura colocá-los em prática. Foi o que 

verifiquei quando questionei a respeito de quais as qualidades que deveriam ser 

desenvolvidas nos alunos. Os professores, então, colocaram os princípios como 

norte a ser seguido, o que fica explícito na opinião dos professores 

entrevistados: 

“Bem! Eu vou citar alguns pontos que são princípios básicos do 

esporte. A cooperação, que eu acho muito importante, a própria 

participação e acho que, mesmo não sendo princípio do esporte, este 

é um estímulo que a gente passa para o aluno” (P7). 
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1.3 – A Organização do Programa Esporte Educacional.   

Para “concorrer para o estabelecimento de filosofia, princípios, estratégias 

e procedimentos, adequados à realidade brasileira, tendo em vista os valores 

sociais e pedagógicos do esporte enquanto meio de educação” (BRASIL, 1995, 

p. 1), o Programa Esporte Educacional, tendo em vista a sua natureza, o 

contexto sócio-econômico-educacional no qual se insere e a abrangência de seu 

campo de atuação, estrutura-se em dois subprogramas que atendem a crianças, 

adolescentes e jovens da faixa etária de 4 a 24 anos. O primeiro deles é o 

Subprograma Esporte Educacional na Comunidade, compreendendo uma ação 

do Ministério do Esporte e Turismo, por intermédio da Secretaria Nacional do 

Esporte, a ser desenvolvida no âmbito do esporte educacional, tendo nas 

comunidades de baixa renda o espaço de sua realização. O segundo é o 

Subprograma Esporte Educacional na Escola, que compreende uma ação do 

Ministério do Esporte, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, 

desenvolvido no âmbito do esporte educacional, tendo a escola básica (ensino 

fundamental e ensino médio) o espaço de sua realização. Como já referido, esta 

pesquisa teve como universo somente esse último Subprograma.   

Para fomentar a sua implementação foram efetivadas várias ações, 

principalmente através de diversos seminários nacionais de discussão, da I 

Conferência Brasileira de Esporte Educacional, de capacitações de recursos 

humanos por meio de caravanas do Esporte Educacional, dos projetos de 

Esporte Educacional na escola, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação, e de projetos de Esporte Educacional na comunidade / Esporte 

Solidário, em parceria com diversas universidades.  

 

1.3.1 – O Programa Esporte Educacional em Pernambuco. 

Vejamos agora como ocorreu o processo de implantação do PEE em 

Pernambuco. A princípio, visando à democratização e à viabilização do acesso à 
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prática esportiva, houve por parte do Ministério Extraordinário do Esporte um 

processo de divulgação do projeto em que foram convidados todos os Estados 

do Brasil. Através de seminários se foi disseminando o que era o Programa e se 

trocavam experiências do que estava acontecendo em outros Estados da União.  

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Diretoria de Esportes, 

vem participando do programa Esporte Educacional, desde 1995. Na primeira 

gestão, quando o governador era Miguel Arraes, o Estado se envolveu em ações 

voltadas para a difusão de novos princípios que orientam a pratica esportiva nos 

diferentes segmentos sociais, através de capacitações de dirigentes em serviço, 

agentes catalisadores, professores de Educação Física e agentes comunitários, 

em encontros, seminários, caravanas, conferências etc. Foi através desses 

programas de capacitações que alguns professores tomaram conhecimento do 

PEE, como podemos constatar através da colocação de um dos entrevistados: 

“Através das capacitações na época do governo Arraes, a gente 

tomou conhecimento e eu fiz assim: optei pela capoeira, porque eu 

tinha muita vontade de aprender. A partir de 1995 participei de todas 

as vezes que foram oferecidas; eu participei” (P6). 

 Assim sendo, o primeiro período, até 1999, foi, segundo a gerente da 

divisão de Esporte Educacional de Pernambuco5, basicamente de trabalhos de 

capacitações, leituras dos fundamentos teóricos e implementações de novas 

experiências: a meta era a capacitação de recursos humanos. Essa Diretoria 

também promoveu várias atividades durante o ano, como, por exemplo, Oficinas 

Pedagógicas, Cursos de Esporte Educacional, Encontro Estadual de Educação 

Física e Jogos Escolares. Em seguida, houve a formação de grupos de 

interesses em oficinas de capoeira, dança, xadrez e ginástica, com o objetivo de 

ir se implementando um novo modo de tratar o esporte dentro da instituição 

escolar. É interessante observar que muitos professores, que participavam 

                                                 
5 Em entrevista concedida para esta pesquisa em 9 de outubro de 2002. 
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dessas oficinas, não sabiam que se tratava de uma iniciativa do programa, bem 

como não vislumbravam os objetivos da proposta do PEE6. Outro aspecto 

relevante é que os temas aqui propostos eram os da cultura corporal7 já 

contemplados na proposta curricular do Estado de Pernambuco. Na opinião de 

um dos gestores entrevistados nesta pesquisa isso se deve ao fato de que, 

“de 1985 a 1995 a discussão aqui no Estado era, justamente, isso. Aí, 

esse conceito de esporte restrito às modalidades esportivas se amplia 

esse conceito de esporte para o campo de conhecimento da cultura 

corporal (...) e que, de certa forma, interferiu no meu entendimento, 

nessa concepção de Esporte Educacional” (G1).  

Dessa forma, fica explícito que o PEE foi incorporado às discussões em 

torno da cultura corporal já vigentes no Estado de Pernambuco, que vai, de certa 

forma, caracterizar esse projeto no âmbito desse estado.  

Nesse primeiro período, os “agentes do Esporte Educacional” – que 

tinham como função identificar, no estado de Pernambuco, pessoas que 

desenvolvessem o esporte na rede de ensino dentro dessa perspectiva de 

valorização do aprendizado, através da Secretaria de Educação em intercâmbio 

com as Diretorias Regionais – foram enviando subsídios e solicitando indicações 

de pessoas interessadas: o convite era feito, e as pessoas que se identificavam 

prosseguiam. Assim, na avaliação de um dos gestores da divisão do esporte 

educacional, a seleção era feita, espontaneamente, isto é, 

“não havia um trabalho de determinação: você fica, você sai. As 

pessoas é que iam se identificando e procurando se juntar ao grupo” 

(G1).  

                                                 
6 Essa observação foi feita a partir da minha própria experiência como professora de Educação 
Física da rede estadual de ensino de Pernambuco e participante dessas oficinas. 
7 A cultura corporal é a proposição pedagógica defendida pelo Coletivo de Autores (1992) que 
tem como objeto de estudo da Educação Física a expressão corporal como linguagem. A 
proposta curricular de Educação Física do estado de Pernambuco é baseada nesta proposição. 
Daí o fato dos atores identificarem a proposta do PEE para o esporte com a proposta da Cultura 
Corporal.   
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Segundo um dos professores entrevistados, 

“... Muita gente desistiu, acho que de 80 pessoas só ficaram, no final 20. 

Depois (...) Sei lá, foi diminuindo, gradativamente” (P4).  

Os professores iam ficando, na medida em que se identificavam com o 

projeto, até mesmo por sua história profissional já vivida, como verificamos na 

fala seguinte: 

 “Aí, foi quando eu tomei conhecimento do projeto e eu achei muito… 

assim, dentro daquilo que eu acredito do esporte. Essa parte do 

esporte com valor mais formativo, educativo; por isso que eu 

ingressei. Eu vejo o esporte por esse lado. Eu achei uma relação 

muito íntima naquilo que eu penso e naquilo que eu procuro fazer em 

relação aos alunos. Então, eu fiquei pensando: é isso que eu vivo; que 

eu vivencio na escola; que eu tento passar pra meus alunos. Aí, não 

achei dificuldade” (P6). 
Outro aspecto relevante como atrativo para a participação no Projeto era a 

possibilidade de se angariar materiais esportivos para a escola. Isso, também, é 

apontado, não só pelos professores como, também, por gestores e alunos como 

uma das melhorias proporcionadas pela participação no projeto. Vejamos como 

se coloca um dos alunos entrevistados: 

“Teve melhora porque chegou mais materiais, antes não tinha 

interclasses porque não havia barra, não havia bola” (A11).  

Para um dos professores: 

 “A escola foi muito beneficiada; nós tivemos material. Da primeira vez 

a quantidade de material bom, e, depois, houve uma nova reposição. 

Foi muito bom pra gente, pra nossas aulas. A gente, também, até 

mostrou esse material para os pais, nas reuniões da escola. Tudo foi 

conseguido através dessa implantação do núcleo” (P6). 
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A principal dificuldade para implementar o projeto em Pernambuco, 

apontada pela gerente da Divisão do Esporte Educacional, foi a extensão do 

Estado que está geopoliticamente dividido em 17 micros regiões. A princípio, 

esperava-se atingir cada região do Estado para, a partir delas, ir se 

disseminando o Projeto. 

 Até 1995, as ações políticas públicas estaduais na área escolar estavam 

voltadas para aqueles alunos que participavam do treinamento esportivo, que 

tinha como finalidade os Jogos Escolares Pernambucanos. Hoje, sem desprezar 

essa prática, pois vários alunos que praticam o esporte educacional participam 

das aulas de treinamento. O Governo se propõe a implantar e implementar 

ações que envolvam a maioria dos alunos da escola em um processo 

permanente de construção e reconstrução do esporte, que se inicia na aula de 

Educação Física e possibilita aos alunos participarem de Festivais de Esporte 

Educacionais que constam no calendário da Diretoria de Esporte. O objetivo 

principal é assegurar, prioritariamente, aos escolares da rede pública a 

participação efetiva em um processo diferenciado de Educação, por intermédio 

do esporte. Para tanto, pretende-se a promoção e a participação efetiva de 

professores em um processo sistemático de capacitação no Esporte 

Educacional.  

 Na gestão governamental 1999/2002 a divisão do Esporte 
Educacional foi criada na Diretoria de Esporte da Secretaria de 
Turismo e Esporte do Governo Jarbas Vasconcelos para garantir 
à comunidade escolar o acesso a uma prática renovada do 
esporte, referenciada nos princípios sócio-educacionais da 
totalidade, participação, solidariedade, emancipação, co-
educação e regionalismo (PERNAMBUCO, 2000). 
 

Nesse segundo período, de acordo com o plano de ação do Esporte 

Educacional, elaborado em 2000, a Diretoria de Esporte teve por objetivo captar 

recursos para fortalecer a escola pública como espaço que trata o conhecimento 

esporte como meio de educação. Dessa forma, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Esportes vem, através da sua Diretoria Executiva de 
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Esportes e Lazer/Divisão de Esporte Educacional, integrar ao calendário 

esportivo do Estado de Pernambuco as atividades do Esporte Educacional, por 

meio de quatro grandes ações: implantação de quatro núcleos do Esporte 

Educacional, capacitação de recursos humanos, gincana do Esporte 

Educacional, jogos do Esporte Educacional.  

O programa Esporte na Escola, de acordo com a documentação 

analisada, desenvolve as seguintes ações: discutir sobre o desenvolvimento do 

esporte na escola, com atividades educativas e emancipadoras, como grêmios, 

eventos de valorização da cultura; cooperação técnica e financeira com outro 

órgão; formação de educadores (BRASIL, 2001).   

Segundo a Portaria nº 16, de 14/3/2000, da Diretoria de Esporte, os 

núcleos devem obedecer a alguns critérios de funcionamento, tais, como: 

atender, no mínimo, 100 crianças; oferecer, pelo menos, duas modalidades 

esportivas (uma coletiva e uma individual); ter uma periodicidade mínima de três 

vezes, por semana, na oferta de modalidades; e participar de atividades 

promovidas pelo Esporte Educacional. 

Ainda de acordo com o plano de Ação do Esporte Educacional, a Diretoria 

de Esporte (DES) tem por objetivo captar recursos para fortalecer a escola 

pública como espaço que trata o conhecimento do esporte como meio de 

educação. Para isso integrar-se-á ao calendário esportivo da DES, 

desenvolvendo quatro ações em 2000. A primeira foi a inauguração dos quatro 

núcleos (conforme circular da Diretoria de Esportes, da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte, de 28 de março de 2001): 

Centro de Esporte Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont (CELCASD), Escola 

Governador Barbosa Lima, Escola Frei Caneca, Escola Zumbi dos Palmares. Em 

2002 foi implantado mais um núcleo: na Escola Engenheiro Lauro Diniz. 

O núcleo I, Escola Governador Barbosa Lima, que funciona na rua 

Joaquim Nabuco s/nº, Graças, Recife-PE, foi inaugurado no dia 3 de outubro de 
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2000, às 16:30h, com a presença de representantes da Secretaria Estadual de 

Educação, por ocasião do encerramento da Feira de Conhecimento Cultura e 

Artes – FECOARTE, promovida pela referida escola. A inauguração foi marcada 

pela realização de oficinas pedagógicas, de jogos cooperativos, de capoeira e 

ginástica.A filosofia desse núcleo está integrada ao Plano Político Pedagógico da 

escola visando a ampliar o campo educativo com os princípios do PEE e com o 

objetivo “de analisar o processo educativo diante do acesso, da produção e 

socialização do conhecimento quando da implementação do PEE” (FOLDER DE 

INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO I). 

    A escola Barbosa Lima se destaca com a realização do Festival de 

Cultura Corporal8. Essa idéia foi implantada, inicialmente, com o nome de Jogos 

Escolares e Jogos da Amizade, assumindo a nomenclatura de Festival, em 

1995, com a implementação de um projeto de pesquisa-ação envolvendo a 

UFPE. Esses Festivais se compõem de jogos, apresentações culturais e 

oficinas, possibilitando a participação de todo o corpo discente da escola. 

O Núcleo II, Centro de Esporte Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont –

CELCASD –, localizado à rua Almirante Nelson Fernandes s/nº, Boa Viagem, 

Recife-PE, foi implantado no dia 10 de outubro de 2000, às 8:30h, com oficinas 

do esporte educacional, em comemoração ao Dia da Criança. Esse núcleo tem 

como objetivo oferecer atividades sócio-esportivas para as comunidades 

circunvizinhas, como forma complementar de educação e formação de 

cidadania. Para isso, atende às escolas Santos Dumont, Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Inalda Espinelli, Manoel Borba e Augusto Severo com atividades 

esportivas de basquetebol, voleibol, handebol, nado sincronizado, ginástica 

                                                 
8 Segundo o folder do Festival da Alegria, realizado em outubro de 2000, no CELCASD, o festival 
são as vivências de atividades diversificadas do movimento da cultura corporal, valorizando o 
processo do jogo nos desafios apresentados, compartilhando habilidades e qualidades humanas, 
e a expressão das diferentes linguagens. Segundo P1, em entrevista para esta pesquisa “o 
festival é uma questão mais processual de passar o tempo da hora aula de 50 minutos... para um 
tempo maior ainda”. 



 54

rítmica desportiva (GRD), futsal, futebol, judô, tênis de mesa, recreação. Visa, 

desse modo, a 

envolver os alunos e professores da rede publica de ensino com 
o propósito de oportunizar ao mesmo de usufruírem as 
atividades do esporte através das experiências, produções e 
vivências relacionadas à cultura, lazer, turismo, ecologia, saúde, 
paz e cidadania (FOLDER DE INAUGURAÇÃO DO 
NÚCLEO II). 
 

 Esse núcleo se destaca por ser o único a oferecer atividades aquáticas, 

como o I Festival de Natação Esporte Educacional, realizado no dia 29 de janeiro 

de 2002, que foi destacado na mídia (JORNAL DO COMÉRCIO, de 30 de janeiro 

de 2002) como o “Dia de festa para os nadadores”. 

O Núcleo III, Escola Zumbi dos Palmares, localizado a Rua 17 s/nº, 

Pontes dos Carvalhos – Cabo-PE, foi implantado em 26 de outubro de 2000, às 

14:00h. Tem como objetivo assegurar a participação da comunidade escolar em 

vivências esportivo-culturais que venham a contribuir para a formação humana, 

garantindo o desenvolvimento em construção da cidadania (FOLDER DE 

INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO III). Esse núcleo realiza ciclos de oficinas que 

acompanham as datas comemorativas do calendário e, também, seu próprio 

festival, uma vez por ano, na escola. 

O núcleo desenvolve três projetos: o de reciclagem, o de teatro e o de 

dança. Esse último foi substituído pelo de futsal.  

Outro aspecto interessante é o intercâmbio entre esse núcleo e o Núcleo 

IV, Escola Frei Caneca, localizado na Av. Belmiro Correia s/nº, Bairro Novo, 

Camaragibe–PE, que foi inaugurado em 24 de novembro de 2001, às 16:00h. O 

seu objetivo é fortalecer a escola tendo o esporte como meio educativo. Desde a 

sua implantação, em 1995, a escola está participando, de forma efetiva, do PEE, 

ansiando o enriquecimento de seus trabalhos, uma vez que sua base filosófica 

fundamenta-se em princípios que visam a educar de uma forma mais ampla, de 

modo a extrapolar os limites da Educação Física, sugerindo, ainda, a inter e a 
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transdisciplinaridade (FOLDER DE INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO IV). Esse 

núcleo realiza atividades como torneios interclasse, gincanas, oficinas, 

caminhadas ecológicas e outros. 

O Núcleo V, Escola Lauro Diniz, localizado na Praça Marechal Soares de 

Andréa, s/nº, IPSEP – Recife-PE, é o mais recente deles, inaugurado em 2002, e 

se destaca com as atividades de xadrez e voleibol. 

A segunda ação constante na documentação analisada (PLANO DE 

AÇÃO 2000) foi a capacitação de recursos humanos viabilizada através do 

Encontro Estadual de Esporte e Lazer, realizado de 28 a 31 de agosto de 2000, 

cujo tema foi: “Esporte Educacional ‘prática social para formação e exercício da 

cidadania’”. Esse núcleo também realiza o seu torneio interclasse anual. 

A terceira ação compreende a Gincana do Esporte Educacional, que foi 

desenvolvida de forma integrada, com temas transversais da ecologia, cultura, 

lazer. Essa gincana aconteceu em duas etapas: a primeira, com o Festival e a 

segunda culminou com os jogos do Esporte Educacional.  

A quarta ação compreende o Festival e os Jogos do Esporte Educacional 

e acontece em duas etapas: O Festival Pré-Mirim e o Festival do Esporte 

Educacional. Segundo o plano de ação citado,  

esse tipo de evento esportivo de caráter educacional, inserido na 
realidade das escolas e de seus currículos, propõe contribuições 
significativas no âmbito dos sistemas estaduais de educação, 
tendo como conseqüência a realização de uma forma 
diferenciada de evento esportivo para e com os alunos que, 
desvinculados do contexto dos jogos oficiais, possam identificar 
e compreender o esporte enquanto um dos elementos 
constitutivos do processo de educação, que visa o 
desenvolvimento integral do indivíduo e tem como instância a 
sua formação para o exercício da cidadania (PLANO DE 
AÇÃO, 2000).  
 

O Festival do Esporte Educacional está organizado em seis pólos-

esportivos: paz e cidadania, ecologia, cultura, lazer e saúde e tem a participação 

de mais de 1000 alunos da rede pública de ensino. O pólo esportivo é realizado 

no CELCASD e os demais na CIA de Lazer, em Porto de Galinhas, efetivando-se 
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em um momento de lazer prazeroso para os participantes. É o que fica explicito 

na fala de um dos gestores entrevistados nesta pesquisa 

“... isso pra gente tem sido formidável; é uma oportunidade de lazer 

para os alunos... Você nem sabe quanto é bom para escola quando 

faz um passeio para os alunos” (G2). 

Vale ressaltar que esse evento é considerado o ápice do PEE9 e é 

bastante elogiado pelos professores, exceto no que diz respeito ao aspecto de 

sua organização, bastante criticada pelos professores, conforme podemos 

verificar nos relatórios de avaliação e em suas falas: 

 “Foi um momento importante, mas, é aquela coisa, uma coisa única, 

que acontece uma vez por ano. Acho que devia ter mais evento. (...), 

porém, quando nós fomos pro festival, eu achei que a coisa podia ser 

mais bem estruturada… é… com objetivo de participação, mas, isso 

requer um pouco mais de organização (...) A coisa ficou muito 

desorganizada; pegava os meninos, bota pra cá; quem quer isso? 

Acho que a coisa tem que ser mais organizada, principalmente no 

momento final, que é o festival” (P2). 

De acordo com o relatório de 2001, apresentado à Divisão de Esporte 

Educacional, os núcleos desenvolvem várias ações, tais, como: torneios 

interclasses, torneios de natação, participação em desfiles cívicos comunitários, 

oficinas de: xadrez / esportes / capoeira / danças / GRD / reciclagem / arte e 

cultura, festivais, cursos, palestras, encontros, com relatos de professores e 

alunos. 

Essas ações são desenvolvidas nos cinco núcleos do PEE que, na maior 

parte dos casos, trabalham com alunos dos ensinos fundamental e médio, das 

respectivas escolas e atende, também, indiretamente, a alunos de escolas 

                                                 
9 Segundo Assis de Oliveira (2001), no PEE verifica-se uma ênfase em projetos assistenciais e 
na realização de eventos. 
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circunvizinhas, oferecendo várias modalidades esportivas, como: voleibol, 

basquetebol, futsal, atletismo natação, GRD, capoeira, dança, natação, nado 

sincronizado e outras. As atividades do PEE nesses núcleos funcionam três 

vezes por semana, trabalhando com uma metodologia e processos pedagógicos 

norteados pelos princípios do Esporte Educacional. No período da pesquisa foi 

possível constatar que as realizações efetivas das ações nucleares previstas 

pelo PEE só estavam ocorrendo em dois núcleos. Os demais, por motivos 

diferentes, pareciam restringir as suas ações à ampliação da oferta de 

modalidades esportivas e à participação nos eventos promovidos pelo Projeto. 

Muitos dos alunos entrevistados revelaram que estavam participando do Festival 

pela primeira vez e, praticamente, desconheciam o projeto. Uma das estudantes, 

por exemplo, afirmou que participava do PEE “desde pequena: 8, 9 anos”. Se 

levarmos em consideração que ela está, atualmente, com vinte anos e que os 

núcleos foram implementados em 2000 e, ainda, que o primeiro Festival, 

também, foi realizado em 2000, fica explicito o seu total desconhecimento em 

relação ao projeto. 

A seleção dos alunos para participarem das atividades é feita mediante 

divulgação por cartazes, comunicação oral, convites e ofícios, e ocorre sem 

nenhum processo seletivo. Na fala de um dos estudantes entrevistados, a sua 

seleção ocorreu da seguinte maneira: “eu tava na aula de Educação Física e 

ela10 me chamou pra participar e eu aceitei” (A25).  

Outro fato, também, que se destaca é a participação nas atividades do 

PEE, de forma indiscriminada, de alunos portadores de deficiência, juntamente 

com os demais, respeitando suas limitações. Para um dos professores 

participantes do PEE, em questionário de avaliação do Festival Vida e Alegria, 

respondido para a Divisão do Esporte Educacional, ele coloca que “a integração 

das crianças especiais foi incrível. Me emocionei, na quadra, quando a criança 

                                                 
10 O aluno está se referindo a sua professora de Educação Física 
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se envolveu e participou do momento”.  Esse envolvimento também foi 

constatado na observação que realizei durante o Festival e será mais bem 

detalhado no último Capítulo da dissertação, quando analisarei as concepções 

de corpo predominantes no discurso dos atores participantes do Programa.  

Atualmente, os cinco Núcleos são compostos por monitores e bolsistas 

remunerados, o que significa a participação de cerca de 15 pessoas, sendo, em 

média, um monitor e dois apoios para cada núcleo. Como foi visto anteriormente, 

os professores também foram selecionados naturalmente, conforme 

constatamos no depoimento de um dos professores entrevistados: “eu fazia 

parte do projeto xadrez na escola; aí, Valéria me chamou; aí eu fiquei indo” (P8). 

As maiores dificuldades para a implementação do PEE, apontadas pelos 

professores nas entrevistas são: a organização dos horários; a inserção, no 

projeto, de professores de outras disciplinas; a resistência a essa novidade por 

parte dos alunos mais velhos, que já têm incorporado o esporte de rendimento; a 

organização dos festivais e as limitações da estrutura física das escolas, 

principalmente as que estão em reformas, como nos aponta um dos gestores 

entrevistados: 

“Hoje nós estamos totalmente sem ambiente para qualquer tipo de 

atividade esportiva... O trabalho dela11 fica muito prejudicado em face 

disso, mas, mesmo assim, ela tem trabalhado intensivamente” (G2). 

Nas entrevistas, os maiores avanços apontados pelos professores, foram 

o recebimento de materiais, como bolas oficiais, bolas de borracha, bastões, 

berimbaus, tabuleiro de xadrez, petecas, cordas, prensas, liquidificadores 

industriais, colchonetes e outros, como pode ser observado na fala de um dos 

gestores, quando afirma que “nós já ganhamos muito material esportivo através 

do esporte educacional” (G2). É lógico que, em um Estado onde as escolas não 

                                                 
11 O diretor está se referindo à professora de Educação Física que desenvolve o projeto na 
escola. 
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oferecem possuem as condições materiais mínimas para se trabalhar, participar 

do PEE é, sem dúvida, uma proposta tentadora. 

Neste capítulo discorri, portanto, sobre o surgimento do Projeto Esporte 

Educacional (PEE), observando que ele desponta como uma busca de 

superação do esporte rendimento e passa a ser uma outra vertente, não mais 

em contraponto a essa concepção, mas, como uma possibilidade a mais de se 

praticar o esporte na escola visando a sua democratização e recebendo apoio 

financeiro legal para a concretização dessas metas.  

No entanto, essa discussão vai além dessa perspectiva de 

democratização, ela perpassa sobre que tipo de educação é viabilizado pelo 

esporte rendimento e educacional, pois, o que se busca é a formação integral do 

indivíduo de forma a torná-lo, principalmente, mais humano, mais sensível aos 

desafios urgentes dessa sociedade capitalista em que vivemos, onde, cada vez 

mais, o homem tem se tornado individualista e sozinho. Nessa perspectiva, 

como sobreviverá a própria sociedade? É preciso ter clareza do projeto de 

sociedade que almejamos nesse novo milênio.    

Buscando uma sociedade melhor, uma das fortes características do PEE 

é a recuperação do humano através de uma filosofia empreendedora que tem 

como objetivo a democratização do esporte norteada pelos princípios sócio-

educativos da totalidade, cooperação, co-educação, regionalismo, participação e 

emancipação. 

É nessa perspectiva, somando-se à proposta curricular já em vigor no 

Estado, que o PEE é implementado em Pernambuco. No primeiro momento, de 

1995 a 1999, com um caráter mais teórico de disseminação das idéias através 

de capacitações e no segundo momento de 1999 a 2002, enfatizando suas 

ações na implementação delas nos cinco núcleos e nas atividades descritas no 

plano de ação (2000).  
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No próximo capítulo irei analisar, especificamente, as concepções de 

corpo, na visão de alguns autores, e como elas se projetam no PEE. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 – UMA DISCUSSÃO SOBRE CONCEPÇÕES DE 

CORPO: a visão de alguns autores e do PEE. 
 

 

  



  
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Longe de meu corpo ser para mim apenas 
um fragmento de espaço, para mim não 

haveria espaço se eu não tivesse corpo. (...) 
considerando o corpo em movimento, vê-se 

melhor como ele habita o espaço (e também o 
tempo), porque o movimento não se contenta 

em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os 
assume ativamente, retoma-os em sua 

significação original, que se esvai na 
banalidade das situações adquiridas”. 

(MERLEAU-PONTY)12

 
12 MERLEAU-PONTY, 1999, p. 149 



  
 

 

 
 

 

 

 

Este capítulo tem a pretensão de abordar diferentes concepções de corpo, 

na visão de diversos autores, a fim de refletir um pouco sobre essa temática, 

com o propósito de melhor identificarmos as concepções de corpo, presentes no 

Programa de Esporte Educacional. 

 A princípio, apresentarei alguns elementos filosófico-históricos que 

servirão de pressupostos para elucidar algumas questões com relação a essa 

temática. Em seguida, abordarei as diversas concepções de corpo, baseadas 

principalmente em Santin (1990), e suas relações com esses elementos 

filosóficos. Finalizarei discutindo as diferentes concepções de corpo implícitas no 

PEE.  

O panorama universal anuncia grandes avanços para o campo da 

tecnologia, medicina, educação, comunicação etc. O mundo vive a velocidade do 

imediato em conseqüência, principalmente, dos avanços tecnológicos, da 

veiculação de informações e dos novos processos de comunicação que vão 

transformando as relações da vida cotidiana. A sociedade brasileira é, também, 

um produto desse processo de transformações. Nesse contexto, o homem, como 

ser histórico no mundo, vai sendo modelado por suas regras sociais, econômicas 

e culturais: o seu corpo tende a absorver uma caricatura que lhe é imposta 

culturalmente, pois é através do corpo que existimos. 

Porém, essa transformação não ocorre de forma pacífica; o corpo é alvo 

de constantes mudanças. Portanto, o homem não é mero reprodutor da história; 

ele é produtor e criador de sua própria história. 
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 Transformar o corpo está na moda, não se estabelecendo mais limites 

entre o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, o natural e o artificial; tudo se 

torna relativo. Mas, será tudo relativo mesmo? Ou será relevante levarmos em 

consideração os aspectos éticos em questão?  Segundo Gonçalves (1994), a 

ética corporal diz respeito às idéias e sentimentos sobre a aparência do próprio 

corpo (pudor, vergonha, ideais de beleza, etc.). Assim, os padrões éticos, que 

recaem sobre o indivíduo na sua totalidade, têm como elemento central o corpo 

humano, sua corporeidade, seu jeito de ser, de agir e de pensar. Portanto, não 

precisamos especificamente falar de uma ética do corpo, uma vez que ao 

discutirmos as questões relacionadas à ética, nos referimos ao homem, em sua 

totalidade, sua corporeidade e suas relações consigo próprio, com os seus 

semelhantes e com o ambiente do qual ele faz parte. 

Na virada do milênio, em tempo de globalização, o mundo passa por uma 

grande crise de valores. Cada vez mais é usurpado do homem o direito a uma 

vida digna, deixando-o à margem da sociedade em um longo processo de 

exclusão social. A fome, o desemprego, a violência alcançam índices 

alarmantes: na luta pela sobrevivência, o homem desce a níveis desumanos. Na 

busca desenfreada do ter, do prazer e do poder, vale tudo. Há uma ruptura do 

próprio ser humano em suas dimensões corporal e emocional. A individualização 

atinge um estágio em que o indivíduo acredita que basta a si mesmo; isso gera 

dúvidas e ansiedades no interior da sociedade. No mundo coisificado gera-se 

uma sensação de estranhamento.  

É baseada nesse contexto que a sociedade clama por mudanças; é 

preciso resgatar a dignidade do homem como ser autenticamente humano; é 

preciso “perceber a necessidade de se recuperar o sentido humano do corpo” 

(MEDINA, 1983, p. 13). É preciso que o ser humano desperte e busque novos 

caminhos que o leve a reconquistar os seus direitos de cidadão. “Estas 

mudanças só os homens podem fazê-las. Não através de idéias puras 
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(descompromissadas), mas, na prática social. O corpo precisa estar lá. Não há 

história feita só de abstração, não há história sem o corpo”. (MEDINA, 1987, p. 

61). O corpo se faz presente nessas transformações sensibilizando-se, agindo e 

se relacionando com os outros corpos e com o ambiente. 

Há, na modernidade, uma super valorização da imagem e do hedonismo 

(busca do prazer), o que leva a uma propagação de padrões estéticos e à 

comercialização do corpo. De um modo geral, esculpir o corpo, relegando-se os 

efeitos colaterais dos anabolizantes e as conseqüências desastrosas em favor 

de um padrão estético de beleza, hoje, faz parte do modismo que vem ocupando 

espaço na sociedade de consumo. Na virada do segundo milênio, a construção 

do mito da beleza, imposta por uma sociedade capitalista e de consumo, colocou 

o corpo em evidência. Nunca se falou tanto de corpo como nos últimos tempos: 

“o nosso século pode ser futuramente conhecido, entre outras coisas, como o 

século do corpo” (FREIRE, 1991, p. 56). 

Segundo Medina (1983), cuidar do corpo passou a ser moda e, para 

atender às necessidades desse modismo, surgiram inúmeros objetos de 

consumo esportivos e de lazer, tais, como: agasalhos, tênis, alimentos, revistas 

e academias, que servem de suporte para o mercado do corpo. Tanto como 

elemento de marketing quanto como objeto de indústria do remodelamento, 

extremamente produtivo do ponto de vista financeiro, o corpo está no centro do 

interesse da economia de mercado e, portanto, profundamente marcado por 

seus fundamentos e por suas conseqüências. Essa visão de corpo e mercado é 

discutida por Silva (2001), em seu livro “Corpo, ciência e mercado”, em que a 

autora faz uma análise crítica do culto desenfreado ao corpo num paradoxo de 

uma sociedade em que esse mesmo corpo está marcado pela fome e pela 

miséria. Nesse sentido, é preciso que seja recuperado o sentido ético para que 

se resgate a dignidade humana. 
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Mas, afinal, “o que há de mais desconhecido hoje que a corporeidade? 

Por mais que nos tenhamos debatido só enxergamos fragmentos do humano, 

quisemos reduzir o complexo ao simples e não compreendemos nada” (FREIRE, 

1991, p. 60). Recentemente, em meados do século XX, a visão cientifica do 

corpo é fragmentada, como nos aponta Medina (1983). Nessa perspectiva, o 

corpo humano, salvo raras exceções, é tratado, pura e simplesmente, como um 

objeto em nada diferente de uma máquina qualquer: um carro ou, na melhor das 

hipóteses, um computador mais sofisticado. Assim, eliminam-se dele todas as 

peculiaridades do animal racional capaz de falar, sorrir, chorar, amar, odiar, 

sentir dor e prazer, brigar e brincar, capaz de ter fé e transcender, com sua 

energia, a própria carne. A exemplo disso, Medina nos narra: 

Outro dia, meu pai, necessitando de uma radiografia do 
estômago, foi testemunha do ponto a que chegamos: “OK, 
mande entrar o próximo estômago”. O caso parece episódico, 
mas na verdade é bem sintomático e crescente, não só na 
medicina como também em outras profissões especializadas, 
entre elas a Educação Física. Exemplos alarmantes de 
desrespeito à totalidade e à dignidade do ser humano são 
observados a todo momento (MEDINA, 1983, p. 41). 

 

O corpo é um território a ser explorado, como podemos vislumbrar nas 

pesquisas recentes da genética.  Ele está em alta; cresce a discussão em 

relação a ele; abandona-se a ênfase no racional e na alma para direcioná-la ao 

culto desenfreado do corpo material. Essa mudança de enfoque, porém, não traz 

avanços para a busca da superação do dualismo cartesiano, uma vez que a 

ênfase dada ao corpo não direciona para a busca do reconhecimento do homem 

como ser total, em que todas as suas faces tenham real significado e valor, em 

que nenhuma parte seja mais importante, mas, que todas sejam importantes na 

medida em que se complementem. 

Na época contemporânea, a corporeidade tem sido alvo de grandes 

debates nas questões éticas, lúdicas e esportivas. O discurso em torno do corpo 

vem se transformando. 
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A escuta na fala da corporeidade revela que um dos 
componentes da essência humana é o corpo, entendido 
como uma parte da totalidade: alma e corpo ou psiqué e 
soma. Essa fala, aparentemente tranqüila e segura, pode 
estar sendo profundamente abalada pela retomada da 
questão da corporeidade (SANTIN, 1996, p. 93)13. 
 

O homem tem lidado de forma diferenciada com sua corporeidade no 

transcurso da história. O lugar que esse corpo ocupa no espaço, as questões 

éticas e de gênero vêm sofrendo grandes mudanças. O homem hoje dá uma 

importância bem maior a seu corpo que em épocas passadas – cada corpo 

expressa a história de seu tempo.  Segundo Daolio (1995, p. 25), “o corpo é uma 

síntese da cultura porque expressa elementos específicos da sociedade da qual 

faz parte”. O homem incorpora normas, valores e costumes sociais através de 

seu corpo.  

 

2.1 – O Corpo e a História 

Segundo Soares (2001) “realizar uma história de corpo é um trabalho tão 

vasto e arriscado quanto aquele de escrever uma história de vida” (p. 3). O corpo 

é um verdadeiro arquivo: quando pesquisado, são reveladas “surpresas diante 

da reação do corpo tanto no passado quanto na atualidade” (p. 4). 

Os estudos da corporeidade receberam um aporte inicial da filosofia, em 

virtude do fato de as idéias filosóficas contribuírem significativamente com as 

mudanças ocorridas em toda a humanidade. O meu objetivo, aqui, é buscar, em 

alguns filósofos, pistas e possibilidades de compreensão das concepções de 

corpo, ao longo da história, quando, o homem, na busca de resposta para o 

enigma do corpo, construiu vários conceitos. 

No início, na época pré-histórica, o homem era o próprio corpo e interagia 

com o meio através dele – ele e o mundo eram uma só coisa; era impossível 

pensar o corpo humano separado dos fenômenos naturais (SOARES, 2001). 

                                                 
13 Esse autor entende a corporeidade como o modo de ser do homem – “corporietas” – qualidade 
do que é corpóreo – o que tem corpo. 
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Com a posse da terra e a divisão de classes desenvolveu-se a concepção 

dualista do corpo. A princípio, na antigüidade grega, o corpo era o instrumento 

da alma. Essa foi a tese defendida por alguns filósofos, como Platão e, mais 

tarde, por São Tomás de Aquino e outros, que também acreditavam na 

dicotomia corpo / alma. Santin (1990) denomina essa concepção de 

corporeidade mítico-teológica, que se caracteriza por uma visão de corpo 

(matéria e espírito), sendo privilegiada a parte espiritual. Nessa concepção o 

corpo está a serviço da alma, a qual é considerada uma entidade superior, e os 

desejos do corpo são considerados inferiores, inimigos e escravos da alma.  

A história do corpo, ao longo do tempo, adquire esse caráter dualista 

devido a fatores clássicos, judaico-cristãos e da herança cultural herdada da 

Idade Média em que a idéia de corpo está sempre ligada ao pecado (o corpo 

obscurece a descoberta da verdade – a salvação: mutila-se o corpo para 

purificar a alma). Essa mesma idéia pode ser contemplada na famosa frase do 

poeta satírico Juvenal “Men sana in corpore sano”, que pressupõe que a 

atividade física garanta saúde perfeita liberando a mente para a contemplação 

(BARRETO, 1999).  

Para Medina (1983), “o dualismo corpo e alma é um exemplo vivo de 

inculcação, do qual o resultado tem sido uma imagem distorcida e pecaminosa 

do corpo na cultura ocidental” (p. 43). Na visão do autor resulta daí um outro 

conceito historicamente velho e profundamente enraizado de que a educação 

cuida da mente, a religião do espírito e as atividades físicas que cuidam do corpo 

são de nível inferior e não merecem atenção.  Para Santin (1992), entretanto, 

não se trata de privilegiar o desenvolvimento intelectual ou 
psíquico das pessoas em detrimento do desenvolvimento 
biológico e orgânico. O homem precisa ser um todo, uma 
unidade sistêmica, onde tudo acontece e se manifesta de 
maneira indissolúvel (SANTIN, 1992, p. 5). 
  

Porém, é com Descartes (1596-1650) que a concepção de corpo atinge o 

ápice da dualidade: “Penso, logo existo”. Para esse filósofo, a mente era superior 
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à matéria. Essa divisão cartesiana teve um efeito marcante sobre a civilização 

ocidental, o que repercute até os dias de hoje no âmbito da educação no Brasil, 

particularmente na Educação Física. Para esse autor o pensar era prova real do 

existir. Logo, nessa perspectiva, a razão era superior ao corpo e existir era ser 

uma coisa pensante: 

e notando que esta verdade – penso logo existo – era tão firme e 
tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos 
cépticos não eram capazes de abalar, julguei que podia admiti-la 
sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que buscava 
(DESCARTES, 1996, p. 38). 
 

 Para esse filósofo a única essência da natureza era o pensar, não 

dependendo de nada material: “a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente 

distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e, mesmo se o corpo não 

existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é” (p. 39). 

Segundo Abbagnamo (1992), Descartes reconheceu a subjetividade 

humana e a exigência de aprofundá-la e esclarecê-la, relegando o corpo ao 

segundo plano. É o que se pode ver, claramente, em sua afirmação: “não posso 

dizer que existo como corpo, já que nada sei da existência dos corpos, a respeito 

dos quais a minha dúvida permanece (...) a certeza do meu existir liga-se apenas 

ao meu pensamento e as suas determinações” (ABBAGNAMO, 1992, p.48). É 

notória, no pensamento de Descartes, a sua predileção pela razão. O cogito 

cartesiano está, assim, na origem de uma filosofia da consciência sendo o corpo 

um elemento distinto “ora, posso estar certo de que o corpo e a alma – ou seja, 

aquilo que pensa – são realmente distintos posto que posso concebê-los clara e 

distintamente separados” (OS PENSADORES, 1973, p. 15). 

Foi essa filosofia que influenciou a cultura ocidental e, particularmente, a 

Educação Física que, em seu legado na história, assumiu a responsabilidade de 

cuidar do corpo. Soares, em seu livro “Imagens da Educação do Corpo” (1998), 

faz uma crítica à forma como “a ginástica é constitutiva desta mentalidade. 

Destaca-se pelo seu caráter ordenativo, disciplinador e metódico” (SOARES, 
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1998, p. 19), que tinha como finalidade moralizar os indivíduos e a sociedade, 

intervindo radicalmente no modo de ser e viver. Além disso, como decurso de 

sua prática sistemática podia ocorrer a preservação da saúde, tão almejada 

pelos higienistas. Como se vê, a ginástica controla o uso do corpo. Também, na 

atualidade, podemos observar um retorno à ginástica como fonte de saúde e do 

corpo belo tão difundido pela mídia, o qual poucos são os que podem alcançar.  

Na sociedade atual, a busca do narcisismo tem enfatizado o mercado capitalista, 

pois, na busca do corpo belo são criados produtos farmacêuticos, vestiários, 

academias, etc. Tudo isso representa o mercado do corpo, sem contar, ainda, 

com a sua exploração nas propagandas de vários outros produtos do mercado. 

O esporte substitui, muito bem, a ginástica, tendo em vista que os atletas, 

para alcançarem seus recordes, se transformam em verdadeiras máquinas de 

rendimentos, sem esquecermos que o uso do doping tem abreviado a vida e a 

carreira de muitos deles. Os heróis criados também fazem propaganda de 

produtos que são consumidos pela massa que se imagina, também, super 

heróis. Isso levou a uma prática esportiva alienante e repressiva, numa visão 

dicotômica que separa corpo e mente, que se constitui, como já descrito no 

Capítulo I: 

reforço da concepção dualista do homem na qual a pretensa 
dicotomia corpo / mente encontra sua disseminação 
caracterizando-se: Pelo estimulo à prática associada à 
recompensa (...) pela hierarquia rígida (...) pela discriminação da 
mulher (...) pela hiper seletividade (...) pela violência simbólica 
(BRASIL, 1995, p. 16).  

 

Para Santin (1992) “os alfabetizadores que disciplinam a inteligência 

precisam de corpos dóceis e submissos, neutralizados por uma disciplina que os 

mobiliza (...) a intuição corporal não merece nenhuma confiabilidade diante dos 

esquemas da racionalidade” (p.12). Esse é também o pensamento de Foucault 

(1989), quando denuncia as escolas como disciplinadoras e fábrica de corpos 

dóceis. Na classificação estabelecida por Santin (1990), essa seria a segunda 
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concepção de corpo – corporeidade metafísica – que se refere, também, a uma 

visão dualista de corpo, porém, a ênfase é dada à razão, como sendo fator da 

existência humana.  Nesse caso, o corpo está a serviço da mente.  

Essa é uma concepção bastante criticada por autores, como Freire 

(1991), Sérgio (1980), Gaiarsa (1986), Medina (1987), Souza Jr. (1999) e outros, 

que tratam dessa questão em seus estudos.  

Santin (1990) identifica, ainda, outras concepções de corpo. A terceira 

visão estabelecida pelo autor diz respeito à corporeidade mecanicista - nessa 

concepção o corpo é visto como objeto físico, não passando de uma máquina. 

Por isso, ele recebe uma maior atenção, uma vez que é através dele que o 

homem trabalha como máquina: passa a ser disciplinado para obedecer a 

funções automatizadas, garantindo, assim, a sua passividade, através da qual 

ele será dominado. 

A quarta visão de corpo diz respeito a uma corporeidade operacional ou 

socializada. Essa concepção corresponde à imagem do corpo que está no 

imaginário social e individual, o que define todos os tratamentos dados ao corpo. 

Dessa forma não encontramos uma visão de corpo nas ciências, mas, a 

observação direta dos hábitos, costumes e valores de cada ser humano e da 

ordem social. Apresenta-se em seis categorias: corpo ritualizado – refere-se 

àquele que é submetido, diariamente, a rituais que reproduzem valores, 

principalmente no que diz respeito à relação homem-máquina. Dessa forma, o 

corpo perde a sua identidade e passa a reproduzir outros papéis e funções; 

corpo utensílio – refere-se àquele visto na sociedade como instrumento de uso 

pessoal ou de uso por estranhos; corpo propriedade – pode ser confundido com 

o corpo utensílio, no entanto, refere-se àquele como propriedade do eu, 

submetendo-se a sua vontade, sem poder de escolha: o homem é objeto de si 

mesmo. Outra categoria é a do corpo mercadoria, que o reduz a um simples 

objeto vendável, de forma bem útil, ao seu proprietário (ex: prostituição); corpo 
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ideologizado – refere-se àquele submetido a uma ideologia como a estética, o 

racismo, levando-o a uma esteriotipação.  Por fim, o corpo sexuado – que se 

refere à sexualidade psicológica e socialmente definida, podendo se observar as 

tendências voltadas à exacerbação das diferenças entre os sexos ou, por outro 

lado, a um esforço para a homogeneização entre estes. 

Durante muito tempo as correntes filosóficas buscaram a superação do 

dualismo cartesiano. Não me deterei em todas elas; apenas, ocupar-me-ei se 

duas que tiveram maior repercussão no campo da Educação Física. A primeira 

delas tem em Le Boulch, – teórico da linha de Psicologia que desenvolveu o 

método da psicomotricidade que visava à educação pelo movimento14 – um dos 

seus principais expoentes.  

De acordo com os PCN’S de Educação Física (BRASIL, 1998), 

atualmente, coexistem várias concepções de Educação Física que, embora 

contenham enfoques diferentes, têm, em comum, a busca de uma Educação 

Física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. Esse documento 

aponta a abordagem psicomotora como uma abordagem em contraposição 

àquelas que predominaram na década anterior – tecnicista, esportiva e 

biologicista –e que enfatizavam a formação corporal. Na abordagem psicomotora 

o objetivo é o “desenvolvimento da criança, como ato de aprender, com os 

processos cognitivos, afetivos e psicomotores, ou seja, buscando garantir a 

formação integral do aluno” (BRASIL, 1998, p. 23).  

Segundo Le Boulch: 

inversamente, divergimos totalmente quanto a um aspecto que 
pode tornar a educação motora centrada no rendimento motor 
visando a fazer do corpo humano um objeto útil para a 
sociedade, com o risco de desencadear uma forma de alienação 
que compromete a unidade da pessoa (LE BOULCH, 1983, p. 
17). 

 

Ainda, segundo esse mesmo autor, 
                                                 
14 Essa corrente será considerada a base da categoria de integralidade-totalidade que utilizarei 
na análise dos documentos e das entrevistas. 
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ao exercer sua ação sobre as atitudes corporais e os 
movimentos, o método psicocinético irá atingir por este 
intermédio o ser total, pois o ato motor não é um processo 
isolado e só tem um significado se estiver em relação com a 
conduta de toda a personalidade (LE BOULCH, 1983, p.17).  
 

Desse modo, essa corrente consiste em uma concepção que, apesar de 

tentar superar a dicotomia corpo e mente, ainda conserva uma visão 

fragmentada do ser humano, tendo em vista considerar que a soma de suas 

dimensões cognitiva, afetiva e motora é que irá formar a sua totalidade. 

A segunda tendência é expressa pelo filósofo Merleau-Ponty (1908-1961), 

cujas idéias dão um salto qualitativo no reconhecimento do corpo como uma 

totalidade, com sensibilidade e intencionalidade, que o faz presente no mundo e 

nele compartilha – a essência do corpo é o corpo, “tenho consciência do mundo 

por meio do meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 122)15. Esse autor amplia 

essa discussão, buscando a compreensão da unidade do homem e a superação 

da dicotomia corpo-alma. O corpo é compreendido a partir da noção de ser-no-

mundo; de transcendência. Há nesse estudioso uma valorização do 

subjetivismo, do homem dotado de sentido, habitante e habitado de si mesmo. 

Pensar tais questões – tendo como fundamento a visão de homem que modifica 

o mundo e por ele é modificado a partir de sua corporeidade – é abrir espaço 

para um projeto de humanização que garanta a emancipação da humanidade. 

Essa concepção corresponde, na classificação de Santin (1990), à quinta visão 

de corpo – corporeidade redimensionada –, que é a defendida pelo autor, que se 

preocupa com uma imagem unitária de ser humano, levando em consideração 

todas as dimensões desse humano, ou seja, o corpo não é visto como um objeto 

de segundo plano, pois ele corresponde ao próprio homem. Segundo esse autor, 

é através do se-movimentar que o indivíduo realiza o contato com o mundo e 

                                                 
15 Essa tendência serviu de “inspiração” para a formulação da categoria integralidade-unidade, 
que foi utilizada na análise dos documentos e das entrevistas. Embora a formulação teórica de 
Merleau-Ponty, como discorrei a seguir, seja muito mais complexa do que aquilo que elaborei 
como categoria e que se mostrou pertinente para analisar os dados empíricos, o pensamento 
desse filósofo exerceu uma influência considerável entre os próprios formuladores do PEE.  
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consigo mesmo. A corporeidade seria, assim, um campo de vivência e de 

reflexão através do corpo, a partir do qual desdobram-se possibilidades 

epistemológicas, éticas e sociais. A concepção de corporeidade não é algo 

visível, mas, podemos observar os corpos em movimento, os quais, de algum 

modo são influenciados pela corporeidade, o que nos leva a uma racionalidade 

do sensível, que interpreta a diversidade de possibilidades do corpo em 

movimento. 

Essa tendência aponta para uma concepção de unidade do homem 

consigo e com o mundo numa perspectiva transdimensional. Para esse autor, 

como vimos anteriormente, a essência do corpo é o corpo, e é por ele que nos 

relacionamos com o mundo. Tal postura nos leva a pensar numa superação da 

dicotomia corpo e mente, levando em consideração que o homem modifica o 

mundo e é por ele modificado. 

A biologia explica o corpo pela ótica anatômica – corpo objeto – sujeito. Já 

para esse autor o corpo está comigo, ele não é um objeto: “dizer que tenho um 

corpo é então uma maneira de dizer que posso ser visto como objeto” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 231) e, pelo contrário, o corpo não está no espaço 

“ser corpo, nós vimos, é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não está 

primeiramente no espaço: ele é no espaço” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205).  

O homem transcende através de seu corpo e sua fala “o uso que o homem fará 

de seu corpo é transcendente em relação a esse corpo enquanto ser 

simplesmente biológico” (é MERLEAU-PONTY, 1999, p. 257).  

A fenomenologia também é uma das ciências que privilegia o olhar 

expressivo sobre o corpo em movimento e prioriza a integração do corpo às 

novas formas de sensibilidade, como a arte, a imagem, o mito, as tradições 

orientais (unidade mente e corpo como princípio filosófico existencial e 

transcendente) e outras, no processo reflexivo. Segundo Merleau-Ponty (1999), 

a fenomenologia “é uma filosofia que se repõe as essências na existência, e não 
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pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão 

a partir de sua facticidade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1).  Assim sendo, “o 

corpo é veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a 

um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se 

continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 122).       

Essa reflexão a respeito da realidade existencial do corpo e de suas 

diversas formas de expressão sugere um novo modo de olhar, buscando outras 

formas de convivência com o corpo, que foram desprezadas pela razão 

moderna. O corpo passa a ser nossa identidade: é através do corpo que o 

indivíduo mostra o melhor de si.  

E quando o corpo é considerado não mais a sede da alma nem a 
morada da subjetividade, mas, principalmente, a sua expressão 
mais autêntica e real, é somente por meio dele que se colocam 
em evidência as intenções e as forças de cada ser humano 
(SOARES, 2001, p. 20).  
 

Em todo esse processo, qual seria o papel da escola, uma das principais 

instâncias de socialização e formação das sociedades ocidentais? A escola 

durante muito tempo serviu a ideais políticos, sendo mediadora entre o sujeito e 

a sociedade, delimitando espaços e afirmando o que cada um poderia, ou não, 

fazer. Desse modo, a escola se afirmou como agente disciplinador, fábrica de 

corpos dóceis, adequando o corpo para viver em sociedade. Verificamos essa 

questão em Vago (1999), ao afirmar que na escola os corpos são regulados e 

disciplinados numa tentativa de torná-los dóceis, submissos e produtivos. No 

início da República, época em que o autor se detém, o ideal da escola seria 

formar o protótipo do cidadão culto, organizado e disciplinado. As mulheres 

seriam preparadas para o trabalho doméstico e os homens deveriam ser 

suficientemente fortes para servirem de mão de obra. Segundo esse autor, a 

educação incide de forma direta nos corpos dos indivíduos e, de acordo com os 

fatores político-sociais vigentes, um novo corpo se constrói.  Ele é alvo de 

constantes transformações. “O corpo dos alunos e das alunas seria a um só 
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tempo alvo, lugar e veículo da mudança que a modernidade republicana 

pretendia efetuar por intermédio da escola” (VAGO, 1999, p. 57).  

É nesse cenário que a Educação Física entra na escola sob a forma de 

ginástica e revestida desse caráter disciplinador e higienista. Essa postura é 

discutida por Soares (1998), em seu livro “Imagens da Educação no Corpo”. 

Nele a autora chama a atenção para a forma como a ginástica intervém, 

radicalmente, no modo de ser e de viver do indivíduo, controlando as ações de 

grupos e classes. Daí a sua afirmação “como forma específica de treinamento de 

corpo e da vontade desse homem novo que se desejou criar ao longo de todo 

século XIX” (SOARES, 1998, p. 29). 

Registra-se, ainda, como importante nessa trajetória da Educação Física a 

crescente influência do esporte na escola a partir da difusão do “Método 

Desportivo Generalizado”, criado pelo Instituto Nacional de Esporte da França, 

que, tendo nas atividades esportivas a sua principal característica, acaba por 

institucionalizar o esporte como conteúdo nas aulas de Educação Física, na 

década de 40, levando para dentro da escola todo o estigma que o caracteriza e 

que coloca o homem a serviço do projeto capitalista. Rotula o educador de 

treinador e o aluno de atleta alienado. (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Essa postura, que sugestiona o corpo a mero objeto e alvo do poder, 

também é criticada por Foucault (1989), quando denuncia a exploração, o 

controle e a instrumentalização do corpo, utilizados nas torturas, nos processos 

disciplinadores (de escolas, quartéis, conventos, prisões). Segundo Foucault, o 

corpo é uma realidade biopolítica, tendo sido, muitas vezes, utilizado pela 

política no esporte, conforme podemos constatar nas Olimpíadas de Berlim, em 

1936, quando Hitler queria transformar os jogos numa reafirmação da 

superioridade da raça ariana. Seus planos teriam tido sucesso não fosse o 

americano, neto de escravos, James Cleveland Owens vencer as quatro provas 

no atletismo.  Hitler deixou a tribuna antes da premiação.  
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Dessa forma, fica explícito que foi, sobretudo, no biológico, no somático, 

no corporal que a sociedade investiu. 

 (...) O corpo é o primeiro lugar onde a mão do adulto marca a 
criança, ele é o primeiro espaço onde se impõem os limites 
sociais e psicológicos que foram dados a sua conduta, ele é o 
emblema onde a cultura vem inscrever seus signos como 
também seus brasões (VIGARELLO, apud, SOARES, 1998, 
p.17). 
 

Com base nessa premissa pode-se dizer que o sujeito age em 

determinadas situações de acordo com padrões culturais, historicamente 

determinados. Aqui se expõe a relevância de uma educação emancipadora que 

forme cidadãos críticos e reflexivos que interfiram na sua realidade 

transformando-a. Para Freire (1996, p. 22) “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar a possibilidade para sua própria construção”. O 

educador deve estar atento para proporcionar situações de ensino que ofereçam 

possibilidade do sujeito criar e recriar. Assim sendo, ele não será mero objeto 

para ser modelado e instrumentalizado, mas, livre para ser criador de sua própria 

história. 

Partindo da premissa de que o esporte rendimento educa o indivíduo para 

a reprodução da sociedade, como, então, resgatar dele o seu valor sócio-

educativo sem o excluir da escola, mas, dando-lhe um novo direcionamento? 

Qual a concepção de corpo predominante no esporte rendimento? De acordo 

com o descrito acima é uma concepção de corpo mecanicista, acrítico, alienado 

e reprodutivista. Em contraproposta surge o esporte educacional como uma das 

vertentes que pretende resgatar o valor educativo do esporte, formando o 

homem não só na sua dimensão corporal, mas de uma maneira muito mais 

abrangente. Ele visa à formação integral do indivíduo, desenvolvendo todas as 

suas dimensões, principalmente sua sensibilidade, seu sentido humano, 

tornando-o capaz de fazer a leitura crítica da sua realidade e nela atuar 

tornando-a melhor e mais humana. 
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Como vimos, durante o decorrer da história as concepções de corpo 

adquirem várias facetas. No início, predominou a unidade – o homem e a 

natureza eram uma só coisa; em seguida, na antiguidade grega (Platão) e na 

idade média, com o cristianismo, vimos a predominância da alma sobre o corpo; 

com Descartes vimos a predominância da razão sobre o corpo e, na época 

contemporânea, vemos, novamente, uma tendência à busca da unidade do 

homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Portanto, há no percurso 

histórico duas características evidentes: ora se caminha em direção de uma 

unidade ora para uma dicotomia corpo-alma ou corpo-razão. E no Projeto 

Esporte Educacional, qual será a tendência privilegiada? É o que veremos a 

seguir, no próximo tópico.   

 

2.2 – Concepções de Corpo Propostas no Projeto Esporte Educacional 

No item anterior vimos que várias foram as concepções de corpo 

construídas ao longo da história. O corpo ora é visto numa visão de unidade, ora 

de dualidade, mas, qual a concepção predominante no Programa Esporte 

Educacional? Através da análise dos documentos do PEE tentaremos elucidar 

essa questão.  

Os documentos e as entrevistas serão analisados à luz das categorias 

aqui apresentadas: 

1 - CONCEPÇÃO DUAL – De acordo com o que foi explicado no item 

precedente, a dicotomia corpo e mente é compreendida na perspectiva 

da premissa do pensamento de Descartes, expresso através de sua 

frase mais conhecida: “penso, logo existo”. Para esse autor, o pensar 

era prova real do existir, logo, nessa perspectiva, a razão era superior 

ao corpo e existir era ser uma coisa pensante.   
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2 - CONCEPÇÃO DA INTEGRALIDADE – Essa categoria refere-se ao ser 

humano entendido por meio de todas as suas dimensões e no conjunto 

de suas relações com os outros e com o mundo. Essa tônica pode ser 

considerada o eixo do PEE e aponta para o desenvolvimento integral do 

individuo, de sua socialização e promoção social, bem como para 

aquisição de valores, como a cooperação, a participação, a 

emancipação. 

Para facilitar a análise, essa categoria foi subdivida em: 

2.1 – INTEGRALIDADE COMO TOTALIDADE – Refere-se à formação 

integral do homem consigo mesmo, ou seja, um homem completo, 

inteiro, levando em consideração sua individualidade. Essa 

categoria será identificada a partir da referência de integralidade 

como resultado da soma das partes (corpo, mente, alma).   

2.2  – INTEGRALIDADE COMO UNIDADE – Refere-se a uma 

integralidade no sentido de o ser humano se tornar inteiro com o 

outro e com o mundo, extrapolando a esfera meramente individual 

para a esfera do transdimensional. Nessa categoria a integralidade 

é compreendida em uma perspectiva que extrapola a totalidade 

(corpo, mente, alma) para ser entendida numa concepção de 

unidade do homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo.   

O PEE, no bojo de seus documentos principais (BRASIL, 1995) e 

(BRASIL, 2001), faz opção por uma formação integral do indivíduo, tendo como 

objetivo geral “garantir a prática do esporte, prioritariamente às crianças e 

adolescentes como instrumento do processo de desenvolvimento integral e 

formação da cidadania” (BRASIL, 1995, p. 1). 

No entanto, de que desenvolvimento integral o PEE nos fala? Que visão 

de integralidade tem o PEE? Será a colocada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), que aponta nas abordagens psicomotora e construtivista de 
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Educação Física uma formação integral como a soma das dimensões afetivas, 

cognitivas e motoras do humano numa perspectiva de totalidade?16.  Será uma 

integralidade vista numa perspectiva de unidade do indivíduo consigo mesmo, 

com o outro e com o mundo? Ou será em uma outra perspectiva?   

Ao longo dos discursos dos documentos do PEE podemos perceber dois 

caminhos diferentes, porém não opostos, que são explicitados e que exprimem 

as concepções de corpo predominantes no Programa: 

a) O que aponta a integralidade como contraposição à dicotomia corpo 

e mente. 

b) Outro, que aponta para a integralidade do indivíduo consigo mesmo, 

com o outro e com o mundo, numa dimensão mais complexa. 

a) A integralidade como contraposição à dicotomia corpo e mente.  

Uma das maneiras encontradas pelo programa de Esporte Educacional 

para explicitar sua opção por uma concepção de corpo identificada à 

integralidade e, desse modo, se contrapor à dicotomia corpo e mente, é realizar 

uma crítica ao esporte rendimento. Segundo um dos documentos analisados 

(BRASIL, 1995), o esporte rendimento opta por uma dicotomia corpo e mente, 

determinada pela busca de grandes e poderosos atletas e seus resultados: 

performance, recordes e medalhas. Esses parâmetros justificam a tendência 

pela valorização do corpo biológico, do corpo mecânico, deixando-se à margem 

as outras dimensões do sujeito, como a sua sociabilidade, a auto-estima, a 

capacidade humana, ou seja, o ser humano em sua plenitude. Assim, a prática 

do esporte rendimento tem contribuído, conforme ratifica o documento, para o 

reforço da concepção dualista do homem na qual a pretensa 
dicotomia corpo/ mente encontra sua disseminação 
caracterizando-se: pelo estimulo á prática associada à 
recompensa (...) pela hierarquia rígida (...) pela discriminação da 

                                                 
16 Segundo os PCNS “a psicomotricidade influenciou a perspectiva construtivista- interacionista 
na questão da busca da formação integral, com a inclusão das  dimensões afetivas, cognitivas ao 
movimento humano”.(p. 23).  
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mulher (...) pela hiper seletividade (...) pela violência simbólica 
(BRASIL, 1995, p. 16).  
 

O estímulo à prática associada às recompensas extrínsecas implica a 

busca da vitória, a qualquer preço, relegando-se o corpo à mera máquina de 

rendimento e dividindo os sujeitos em derrotados e vitoriosos. Quando o PEE 

fala na hierarquia rígida que reduz o aluno a mero executor, se evidencia a 

sobrepujança do fazer sobre o pensar. Na discriminação da mulher, quando se 

estabelecem esportes para homens e esportes para as mulheres, fica clara a 

opção por corpos fortes e saudáveis. A hiperseletividade é outro indício da 

dicotomia corpo/mente, pois se faz a seleção dos atletas pelo parâmetro 

corpo/rendimento, dividindo as crianças em bons e medíocres. O PEE trata da 

violência simbólica, levando em consideração a violência a que os corpos dos 

atletas são submetidos, desconsiderando-se a sua individualidade bem como a 

capacidade orgânica de cada um. Nas competições, também, não são levadas 

em consideração as condições desiguais em que os atletas são preparados. 

Dessa forma, fica explícita no texto que baseia as ações do PEE que a 

formação integral é uma contraposição, uma das estratégias para a superação 

dessa dicotomia corpo e mente. Assim, apóia-se no argumento de que, no 

momento em que homens e mulheres são cada vez mais separados e 

atomizados, se faz necessária, urgentemente, uma formação integral do 

indivíduo. 

Como se vê, é clara a opção do PEE por uma superação da dicotomia 

corpo e mente em contraproposta a essa fragmentação. Faz, portanto, a opção 

por uma formação integral de homens e mulheres. Resta saber, porém, a que 

integralidade o PEE se refere.   

O documento da Conferência Brasileira do Esporte Educacional, realizada 

em setembro de 1996, aponta que a escola é prioritariamente intelectualizada, 

local onde o corpo entra como escudeiro fiel dos apelos da razão. Em uma 
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sociedade ocidental, em que predomina uma tendência cartesiana, isto já era 

esperado. No entanto “todos esperam que a educação seja capaz de cumprir o 

seu ideal de formar o homem completo, global e permanente” (BARBIERE, 1996, 

p. 85). Mas, como atingir essa meta? É nessa tentativa que no PEE aparece a 

proposta da formação integral do homem. 

b) A integralidade do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

Na maior parte dos documentos analisados do PEE, a integralidade não 

só deve ser entendida como uma formação total do indivíduo, ou seja, a soma de 

suas dimensões (corpo alma e mente), mas, de uma maneira muito mais ampla, 

pois ela extrapola a esfera individual do sujeito. Quando nos descreve o princípio 

da totalidade, como a busca da unidade do homem consigo mesmo, com o outro 

e com o mundo, essa perspectiva chama a atenção para ir além da unidade das 

dimensões intelectual, afetiva e psicomotora. Apesar de considerar a emoção e a 

sensação como elementos indissociáveis dessa mesma unidade, a integralidade 

vai muito além; vai dizer respeito, não só à soma das partes do sujeito, mas à 

soma desse com o outro e desse com o mundo, conforme o documento 

analisado (BRASIL, 2001, p. 4). 

O documento já citado (BRASIL, 1995, p. 3) aponta que o esporte 

educacional tem por finalidade o desenvolvimento integral do homem brasileiro, 

como ser autônomo, democrático e participante, contribuindo para a sua 

cidadania. Nesse sentido o ser humano não existe isolado. Ele é social, portanto 

se relaciona com o outro e com o mundo no qual está inserido. Partindo da 

premissa que o homem é democrático, logo ele deve ser um cidadão crítico e 

atuante, capaz de modificar a realidade e o presente. 

Ao propor em seus objetivos específicos “promover o desenvolvimento e o 

entendimento do movimento, do corpo e de suas implicações na formação 

integral do indivíduo” (BRASIL, 2001, p. 5), o PEE novamente nos fala da 

concepção de integralidade, sendo o corpo um desses elementos. Mas, qual o 
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conceito de desenvolvimento e entendimento do corpo que estão implícitos aqui? 

Seria o conhecimento do corpo, o conhecimento de suas possibilidades e limites 

de movimento ou seria o conhecimento de suas estruturas biológicas, bem como 

o entendimento de suas funções e de como tudo isso implica a formação 

integral? Parece que o PEE se refere não só à sua dimensão corpórea de 

homens e mulheres, mas ao conhecimento de suas capacidades afetivas, 

cognitivas, de interrelação pessoal e de inserção social. Portanto, não só se trata 

da dimensão do corpo do sujeito, mas de sua relação com o outro e com o 

mundo. 

Também, ao apresentar em seu objetivo específico a prevenção de 

distorções sociais, o PEE explicita a sua preocupação com o social. Ou seja, 

nessa colocação ocorre uma extrapolação da preocupação com os aspectos 

individuais do humano para redimensioná-la numa perspectiva mais social em 

que acredita que a criança que pratica esporte terá uma formação de caráter 

melhor, considerando aqui o esporte como uma espécie de terapia ocupacional 

que manterá a criança longe da criminalidade e das drogas. Essa é a posição 

colocada no Jornal do Comércio do dia 24 de maio de 2002, onde aparece: “o 

projeto ressocializa crianças e adolescentes através do esporte”. Porém, na 

opinião de Silva (2000), esse objetivo visa a camuflar as diferenças sociais sem, 

contudo, mexer nas bases da sociedade e sem tentar transformá-la. 

Outra fala explícita sobre a forma como o corpo é apresentado no sub 

projeto “Educando para o Esporte”, que é uma das ações do PEE, quando foram 

realizadas “oficinas de expressão corporal - para o conhecimento e 

reconhecimento da importância do próprio corpo e do movimento em função da 

realidade” (BRASIL, 2000, p. 8). Essa oficina tem uma relação íntima com o 

objetivo proposto acima – “promover o desenvolvimento e o entendimento do 

movimento, do corpo e de suas implicações na formação integral do indivíduo” 

(BRASIL, 2001, p. 5). Nessa perspectiva também é enfatizada a importância do 
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corpo na formação integral do homem e, também, aqui a integralidade está em 

função da realidade na qual está inserida. 

Ao analisarmos o Plano de Ação 2000, documento do PEE em 

Pernambuco, verificamos que o seu objetivo visa a “desenvolver um conjunto de 

ações de natureza sócio educativa destinadas, numa perspectiva holística e com 

ênfase na formação do homem e da cidadania” (PLANO DE AÇÃO, 2000, S/ 

PÁGINA). Logo, se é adotada a perspectiva holística, entende-se que a visão de 

homem é total. Contudo, não fica claro se essa totalidade refere-se ao âmbito 

individual ou social. O mesmo documento, ao narrar a ação 4, aponta que, ao 

realizar esse evento esportivo – Jogos do Esporte Educacional – de forma 

diferenciada, se pretende que o aluno compreenda “o esporte enquanto um dos 

elementos constitutivos do processo de educação, que visa o desenvolvimento 

integral do indivíduo e tem como instância a sua formação para o exercício da 

cidadania” (PLANO DE AÇÃO, 2000).   

No livro “Esporte Educacional uma Proposta Renovada” (1996), 

organizado por César Barbiere, ao explicitar o objetivo – formação integral do 

cidadão – e ao especificar o princípio da totalidade – a pedagogia deve estar 

voltada à integralidade do ser – fica explícito que a formação integral aqui 

sugerida visa a preservar a individualidade, desde que se considerando o 

contexto no qual está inserido. 

Ao tratar do tema co-educação na Conferência Brasileira do Esporte 

Educacional, Santin faz referência que “a dicotomia entre a inteligência e o 

desejo, entre o indivíduo e o social não tem mais sentido” (DOCUMENTO DA 

CONFERÊNCIA, 1996, p. 34). Assim sendo, “o meu corpo existe em relação ao 

outro de parceria, de identidade, de reconhecimento mútuos, de continuidade 

afetiva, o que possibilita falar em verdadeira intercorporeidade” (DOCUMENTO 

DA CONFERÊNCIA, 1996, p. 41). Podemos deduzir que, na visão de Santin, 
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também essa integralidade extrapola a dimensão individual de soma de partes e 

busca uma integralidade do homem consigo, com o outro e com o mundo.    

Nessa perspectiva, aponta que 

o homem é presença corporal, o corporal não pode ser tomado 
como a parte material do ser humano, mas como sua totalidade 
existência (...) cada sociedade tem suas próprias construções 
corporais resultantes das estruturas e dos sistemas que as 
sustentam, que pode ser de ordem religiosa, econômica, política 
esportiva, ética” (DOCUMENTO DA CONFERÊNCIA, 1996, 
p. 57). 
  

Logo, a concepção de integralidade aqui imbuída é a da perspectiva 

social. Assim, existir está diretamente ligado à capacidade de construir a 

realidade como co-ator, como ser social e, assim, proporcionar a formação 

humana. 

O relatório da inauguração do CELCASD (10, 11, 12/10/2000) nos revela 

que  

aprender é um processo, centrado nas necessidades básicas, 
através de uma linguagem da indagação ativa que acontece 
dentro e fora da escola, contando com a participação da 
sociedade (...) para que possam ser gerados frutos com 
características criativas, autônomas, competente, lúdicas e com 
capacidade crítica de interagir nas suas relações sociais. 
 

Assim, percebe-se que há uma consonância entre o que está aqui 

colocado e o objetivo de possibilitar à criança a participação num processo 

diferenciado de educação que terá como finalidade a formação integral do 

homem. A integralidade é entendida numa dimensão social tendo em vista que 

esse homem interage com e na sociedade. 

 No ofício circular nº 010/00 do CELCASD ao diretor da Diretoria de 

Esporte, solicitando a participação no Festival Vida e Alegria, também se fala 

desse processo de educação diferenciado e comprometido com o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, bem como com a 

formação e o exercício pleno da cidadania. Assim, cidadania aqui implica 

compromisso e participação, envolve direitos e responsabilidade de cada um 
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como membro da sociedade. Logo, trata-se, também, da visão de integralidade 

numa perspectiva social. 

No folder da inauguração do núcleo da Escola Zumbi dos Palmares, em 

seus objetivos, está colocado que os alunos devem vivenciar os “conteúdos que 

despertem o desenvolvimento de um ser criativo diversificador de suas 

possibilidades corporais, crítico e emancipado capaz de interagir na construção 

do mundo que o rodeia, interagindo na sua realidade social”. Aqui também fica 

explícita a opção pela formação integral, ora do homem consigo mesmo ora do 

homem com a sociedade na qual está inserido. 

 César Barbiere, um dos idealizadores do PEE, em entrevista para o 

Jornal Atitude, edição de agosto de 2002, nº1 (informativo sobre o PEE), diz: 

“desta forma, tendo como lente a fenomenologia hermenêutica, 

interpreto o esporte educacional como sendo um dos sentidos 

atribuídos ao esporte que, como atividade humana – mediante o 

desenvolvimento integral do ser humano, de sua individualidade e de 

sua socialização, da preservação da saúde, do desenvolvimento da 

auto estima, do auto-conhecimento e do fazer-se no mundo – se 

manifesta no âmbito do sistema formal do ensino como fora dele” 

(BARBIERE).  

Como vemos, a ênfase na integralidade é aqui colocada não só na 

dimensão individual como também numa dimensão social. Esse autor acredita 

que essa proposta renovada pode contribuir para mudar o mundo. Pode parecer 

utópico, contudo, é uma possibilidade que não podemos deixar de vislumbrar. 

Já quando o PEE nos aponta a emoção, a sensação, o pensamento e a 

intuição como elementos indissociáveis para o fortalecimento da unidade do 

homem (CONFERÊNCIA BRASILEIRA DO ESPORTE EDUCACIONAL, 1996, p. 

59) há, nessas palavras, uma tendência para a noção de integralidade como 

soma das partes, em uma visão mais próxima do indivíduo do que do social. 
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Nessa perspectiva também se situa a opinião de Laís Mourão (BARBIERE, 

1996). Quando descreve o princípio da totalidade, ela nos fala da fragmentação 

gerada pelo paradigma cartesiano e aponta que “esquecemo-nos de que o 

pensamento é apenas uma metade de nossa plena capacidade de ser-no-

mundo” (BARBIERE, 1996, p.35).  Posteriormente, continua: 

 o princípio da totalidade nos lembra, portanto, que a pedagogia 
deve voltar-se à construção da integralidade do ser para quebrar 
o círculo vicioso que enredou a consciência nas malhas da 
dualidade, é preciso cultivar pacientemente a percepção de uma 
medida interior, alcançar a justa proporção interna entre as 
partes e os processos da pessoa humana (BARBIERE, 1996, 
p. 37).  
 

 Vemos aqui, claramente, que o princípio da totalidade está imbuído de 

uma contraproposta ao dualismo cartesiano, numa opção clara pela busca da 

integralidade do ser. Ao falar em proporção entre as partes, percebemos aqui 

uma tendência a ver o corpo como uma totalidade formada pela soma das 

partes. Contudo, não podemos esquecer a perspectiva colocada anteriormente 

que o indivíduo, para ter uma relação harmoniosa com os outros, precisa estar 

em harmonia consigo mesmo.   

Assim, neste capítulo busquei discorrer sobre a concepção de corpo na 

modernidade e na visão de diversos autores. Em seguida, vimos as várias 

facetas que as concepções de corpo assumiram ao longo da história. A princípio, 

vimos aquela de unidade do corpo consigo e com o mundo, depois vieram as 

dualistas: corpo/alma e corpo/mente e, por último novamente a da unidade, 

agora de Merleau-Ponty (1999). Paralelo a esse ligeiro passeio histórico, 

apontamos as concepções de corpo sistematizadas por Santin (1990). 

Depois de trilhar esse caminho, chegamos na discussão da concepção de 

corpo descrita no PEE, onde constatamos que o foco central é a formação 

integral, entrementes, ora essa formação integral é a soma dos elementos corpo, 

intelecto e afetividade ora essa formação integral extrapola as dimensões do 

sujeito (tomado como uma unidade) para considerar sua relação com o outro e 
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com o mundo. Ou seja, ora é soma das partes – totalidade – ora é a unidade do 

homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo – unidade. Contudo, algo 

que fica claro é que a sua opção pela integralidade é uma contraposição à 

concepção de dicotomia corpo/mente, que predomina no esporte rendimento, 

conforme tratei acima. 

No próximo capítulo tentarei elucidar, no discurso dos sujeitos desta 

pesquisa, quais as concepções de corpo que norteiam suas práticas.  



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES DE CORPO PRESENTES NO 
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No capítulo anterior fizemos uma discussão sobre as diversas concepções 

de corpo historicamente construídas, o que ajudou a elucidar quais as 

concepções de corpo implícitas nos documentos do PEE. Como verificamos, é 

uma concepção que busca a superação da dicotomia corpo e mente, através de 

uma formação integral que, de maneira predominante, vai além da totalidade das 

somas das partes do indivíduo para assumir uma perspectiva de unidade do 

homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo.  

Este capítulo pretende abordar, principalmente através da análise dos 

dados coletados nas entrevistas, quais as concepções de corpo presentes no 

discurso dos atores entrevistados no PEE. Será que eles estão em consonância 

com a concepção que é o eixo norteador do PEE ou será que eles não 

discerniram essa perspectiva no âmbito do projeto ou não optaram por ela?  

Vale ressaltar que as entrevistas também foram analisadas à luz das 

categorias apresentadas no Capítulo II: A – concepção dual; B – concepção da 

integralidade (como totalidade – soma das partes – e como unidade – 

transdimensional). Gostaria de esclarecer, no entanto, que não tive como 

objetivo classificar os sujeitos entrevistados em uma ou outra tendência, 

exclusivamente. Sabe-se que os discursos e as ações dos sujeitos são muito 

mais complexos do que pode antever o seu enquadramento em classificações 

que possuem sempre, em alguma medida, um nível de arbitrariedade. Tive como 

principal objetivo, ao realizar a análise, identificar as concepções de corpo, 
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predominantes nos discursos dos atores entrevistados, contrapondo-as, sempre 

que necessário, às concepções veiculadas oficialmente pelo PEE.  

 

3.1 – Concepção Dual 

Apenas alguns professores e alunos demonstraram ter, explicitamente, 

uma visão dual do corpo. Pude perceber, através da análise de seus discursos, 

que essa concepção é expressa, principalmente, quando os sujeitos enfatizam 

uma das dimensões do corpo: a mente.  

Verifica-se na fala de um dos professores entrevistados, por exemplo, 

uma tendência para ênfase ao trabalho físico realizado pelo esporte. A princípio 

o docente expressa: 

“todo esse desenvolvimento físico dele [do aluno] vai ajudar, e muito, 

dentro da sala de aula, ao fazer com que ele fique mais quieto, até 

que se eduque em gastar tanta energia (...) o Esporte Educacional 

ajuda muito pra que eles gastem bem” (P5).  

O mesmo professor, mais adiante, ao falar a sua opinião no que se refere 

ao PEE, coloca-se dessa forma: 

“Um projeto bom, no sentido em que além de desenvolver a pratica 

esportiva do aluno, também ajuda até a permanência do aluno na 

escola, na sala de aula, também para o aluno na prática esportiva, 

tanto faz que ele desenvolva fisicamente, mas, que também melhore a 

freqüência na escola. Diminui até, de uma certa parte, a evasão na 

escola; eles se interessam mais, se empolgam, quer dize,r como se 

fosse um incentivo a mais. (...) porque a prática esportiva não ajuda 

só na Educação Física, a parte esportiva interfere em todas as outra 

disciplinas. O bem estar do aluno, o próprio bem estar físico ajuda 

muito” (P5). 
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Quando pergunto se o esporte contribui para a formação integral, o 

mesmo professor responde: 

“Eu acredito que ele seja parte, ele exclusivamente só não, ele 

exclusivamente o Esporte Educacional juntamente com outras 

atividades pode chegar a uma integração como a gente vê também 

que só sala de aula não é suficiente pra o aluno” (P5). 

 É interessante perceber que para ele o esporte cuida da parte física e a 

escola, sala de aula, cuida da mente do aluno. Portanto, o esporte trabalha uma 

parte e a sala de aula trabalha a outra parte. Na sua visão, o esporte serve para 

o aluno descarregar energia, para deixá-lo pronto para assimilar os conteúdos da 

sala de aula, conforme podemos constatar em seu relato. Essa posição do 

professor, de se referir ao corpo numa perspectiva de descarga de energia, é 

criticada por Soares (1999), quando esboça a preocupação de que. 

quando há referências ao corpo, via de regra, estas aparecem 
como caráter instrumental, em torno de atividades que devem 
ser ministradas para ‘descarregar energias reprimidas’ ou 
‘melhorar / aprimorar habilidades cognitivas1 (SOARES, 1999, 
p. 5).  
 

É interessante observar que essa visão de se enfatizar na escola a 

presença das atividades físicas como “descarga de energia” para que o aluno 

possa melhor se concentrar no momento do trabalho intelectual já era 

preconizada pelos higienistas, na segunda metade do século XIX, que, também, 

apontavam as vantagens dos exercícios físicos para o controle da sexualidade e 

da moral17.  

A postura de P5 também aponta para a crítica feita por Foucault (1989) ao 

disciplinamento do corpo: 

 o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se 
apropriar e de retirar tem como função maior adestrar (...) a 
disciplina fabrica indivíduos, ela é a técnica especifica de um 
poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objeto e 
como instrumento de seu exercício (FOUCAULT, 1989, p. 
153). 

                                                 
17 Ver, entre outros, Costa (1983). 
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Foucault, quando discute a relação de poder, pressupõe um modelo 

repressivo, investido nas instituições com intenção de dominação e de produção 

de corpos dóceis por meio da disciplina. 

 Essa visão também aparece na fala de um dos gestores, ao relatar a 

participação dos alunos no Festival: 

“Além de desenvolver atividade esportiva, tem atividade de lazer e 

todos gostam de participar. Você não sabe quanto é bom pra escola 

quando faz um passeio pros alunos. Claro que dá um trabalho 

tremendo, mas, isso para eles é ótimo; quando retorna [sic] parece 

refeitos, determinados. Faz uma descarga de energia que eles têm” 

(G3). 

Como se pode ver, a concepção desse gestor está muito próxima ao do 

professor referido. Há uma valorização da presença do PEE na escola, 

principalmente no âmbito da realização de atividade com os alunos, que 

provocam descarga de energia.  

Esse é um aspecto bastante interessante, pois, o mesmo gestor acima 

referido considera a Educação Física uma disciplina transversal: 

 “Ela faz parte de todas as outras disciplinas. Você não pode pensar 

nada em qualquer atividade quando você não trabalha a mente e o 

corpo do aluno, né?” (G3). 

Vê-se, portanto, que ao se referir à mente e ao corpo do aluno, o gestor 

compreende que, na escola, a Educação Física cuida do corpo e as outras 

disciplinas cuidam da mente. É, portanto, uma visão dicotômica. Segundo 

Guacira Lopes (2000), durante muito tempo o corpo parece ter ficado fora da 

escola “por isso nós, professores e professoras, entramos na sala de aula como 

se apenas a mente estivesse presente, como se fôssemos, todas ‘espíritos 

descorporificados’” (LOPES, 2000, p. 60). 



 94

Na mesma direção, quando questionado a respeito de duas fotografias 

apresentadas no momento da entrevista, um professor destacou, a respeito da 

atleta, que se tratava de um corpo bonito e a respeito da moça em trajes de 

formatura que se tratava de alguém inteligente: 

“Essa aqui é uma atleta, tá com o corpo bonito. Mas, eu acho que 

quem é mais completa é essa aí que terminou os seus estudos. É o 

que eu penso” (P8). 

Também na fala de alguns alunos podemos detectar uma tendência à 

visão dicotômica, a exemplo do que nos narra um dos entrevistados em relação 

às mudanças ocorridas com a participação no PEE: “… mudou o meu corpo; 

mudou psicologicamente e eu ganhei mais saúde agora” (A5). Essa frase do 

discurso do aluno nos lembra a célebre e clássica frase – mente sã em corpo 

são – o que não deixa de ser uma concepção dicotômica do corpo, pois aqui se 

coloca a saúde do corpo como imprescindível para se alcançar a contemplação 

da alma. 

Também é interessante observar a postura dos alunos no momento de 

escolherem a foto que mais lhes agradava: em torno de 40 % deles se guiaram 

pelos padrões estéticos de beleza. Isso denota, talvez, a forte influência da 

mídia, que impõe, na atualidade, os padrões de beleza à sociedade.  No entanto, 

os outros 60% são motivados por outras razões, podendo ser-lhes atribuída uma 

visão mais integral de corpo.  

Questionados sobre o que levavam em consideração para namorar 

alguém, os alunos, de maneira significativa (em torno de 40% do total dos 

entrevistados) consideraram a estética do corpo um fator relevante. Uma das 

alunas demonstrou ter uma visão dicotômica de corpo, quando afirmou: “Eu não 

gosto de homem malhado; gosto de homem magrinho, mesmo. Prefiro. Eu acho 

que o que tá no homem não é o físico dele e sim a cabeça dele. É isso que me 

atrai”. Como vemos nessa narrativa, a aluna divide o ser humano em corpo e 
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mente e atribui a essa o enfoque maior, o que caracteriza uma visão 

explicitamente cartesiana. A sua compreensão também se aproxima dessa 

dicotomia no momento em que se expressa em relação ao Esporte Educacional: 

“sei que é bom pro corpo, pra saúde das pessoas, pra mente das pessoas; é 

melhor que ficar ocupando a mente com outras coisas erradas, eu acho”. Nesse 

relato podemos verificar que a aluna tem uma visão fragmentada, ao dividir o ser 

humano em corpo e mente.   

Todos esses relatos são pertinentes, no momento em que, em pleno 

século XXI, levantamos indícios que mostram que, apesar de todo o 

desenvolvimento na área da educação percebemos que a concepção dicotômica 

de corpo ainda continua enraizada nos professores e alunos. Segundo Medina 

(1983): 

a redução do corpo a uma das suas áreas de concentração – 
fato comum nas ciências humanas – é ao mesmo tempo em que 
esclarecedora de certas particularidades, perigosa, na medida 
em que nos distancia dessa compreensão do todo harmonioso 
em que deveríamos viver (MEDINA, 1983, p. 41).  
 

Isso nos leva a pensar a dualidade como uma concepção reducionista do 

ser humano por só considerar fragmentos de sua totalidade. 

Respaldados nos discursos acima descritos podemos verificar que, 

apesar da proposta do PEE buscar uma superação da dicotomia corpo e mente, 

ainda encontramos essa perspectiva presente na sua realidade. Não se sabe, 

entretanto, quais os motivos que não levaram os atores a assimilarem a proposta 

do PEE. Possivelmente, fatores como a própria história familiar e escolar dos 

sujeitos, as suas condições de atuação profissional, a influência da mídia, que 

não foram aprofundadas nesta pesquisa, auxiliariam a compreender esses 

posicionamentos. 

Contudo, essa não é a única visão, nem mesmo a predominante, entre 

professores e alunos participantes do Projeto, pois também foram analisados 
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discursos que se aproximam do outro pólo, ou seja, da concepção não dual, 

como veremos a seguir. 

 

3.2 – Concepção integral – Totalidade 

No discurso dos professores podemos detectar alguns avanços no que diz 

respeito à superação da concepção de corpo dual, vislumbrando em suas falas 

que estão a contemplar o corpo não mais numa visão dicotômica, mas numa 

perspectiva de integralidade como totalidade, ou seja, como soma das partes – 

corpo, mente e alma. 

Essa concepção é verificada no pensamento de P6 quando ele nos relata: 

 “Quando eu vi os relatórios da Escola Frei Caneca… a Divisão do 

Esporte Educacional… havia uma proposta de fazer uma palestra 

sobre mente sã e corpo sã [sic]; como você queria trabalhar isso com 

os aluno. Isso aí foi, mas uma idéia da professora de ciências porque, 

na verdade, essa questão de mente sã e corpo sã [sic] é uma coisa, 

assim, que eu já considero bem ultrapassado, entende? Mas, como a 

gente também não pode negar o que existe, a gente pode pegar 

aquilo que a gente até não concorde, pra transformar e trazer; dar 

uma roupagem nova e mostrar. Eu fiz aqui um trabalho que a 

professora pediu, há uns dois anos atrás, sobre drogas, em que, no 

trabalho, eu mostrava uma pessoa sem cabeça, caminhando, e no 

lugar da cabeça uma interrogação; era um cartaz. Então, eu 

mostrando, assim, que a pessoa… um indivíduo… a pessoa, são uma 

unidade; que você não vê uma cabeça sozinha nem vê um corpo 

sozinho; tudo faz parte de um conjunto “.  

Ao colocar que não se vê uma cabeça sozinha nem um corpo sozinho, 

mas que tudo faz parte de um conjunto, podemos vislumbrar que, nesse 
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momento, o professor tende para a integralidade como totalidade, porque o seu 

discurso leva a ver o corpo e a mente como partes de um todo.  

Um outro professor diz, explicitamente, que não acredita nessa dicotomia 

corpo e mente. Quando questionado a respeito da relação atleta x cultura, o 

professor deixa claro que o esporte não atrofia a mente de ninguém e que a 

inteligência depende, também, de outros fatores. A questão da inteligência não 

é, assim, inerente à prática esportiva; ela vai muito além disso. 

 “O esporte, principalmente o futebol, isso não quebra a mente da 

pessoa pra estudar, não. A pessoa não estuda porque não quer 

mesmo; porque não teve motivação (...) inclusive, lá onde eu trabalho 

com rendimento, uma das coisas que a gente luta é que a criança 

tenha bom rendimento na sala de aula, também, inclusive a melhor 

atleta da gente é a melhor aluna na sala de aula” (P4). 

Essa fala do professor pode ser colocada na categoria que concebe o 

corpo como uma integralidade. Para ele, o esporte não deve só se preocupar em 

formar corpos vitoriosos no podium, mas, também, corpos vitoriosos na vida. 

Daí, a preocupação que ele de4monstra em relação a uma formação integral do 

aluno. 

   Mais adiante, o mesmo professor expressa: 

“Mas, acho que nem sempre a inteligência – também acho que é 

porque eu estudei um pouquinho de psicologia – também está 

inerente à criação que a pessoa teve; à genética de cada pessoa, 

porque tem gente que a gente sabe que tem a rotação mais lenta de 

que as outras”.  

Como vemos, isso denota que a inteligência depende de outros fatores. 

Na mesma direção opina um dos alunos: 
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“Eu acho que depende da infância das pessoas, da convivência. Isso 

cada um… Não é por conta do esporte; eu acho que é por conta da 

vivência da pessoa, já ter um passado dessa maneira e causa isso”.  

No entanto, há pessoas, como um dos gestores entrevistados, que 

acreditam que o esporte até estimula a busca do conhecimento: 

“A prática esportiva é uma forma de incentivar o aluno a estudar, 

porque eles adoram o esporte, adoram participar de arte, cultura, 

esporte. Eu acho, até porque ele proporciona, digamos isso, porque a 

gincana cultural, ela força o aluno a buscar o conhecimento. As 

competições que existem, eu acho que até pela própria história do 

esporte, que eles têm de ter o conhecimento, eu acho que eles 

estudando estimula” (G2).  

Podemos observar uma postura semelhante, também, no relato de um 

outro professor que, não concebe a dicotomia corpo e mente, classificada como 

uma visão reducionista já ultrapassada. Isso fica explícito na sua fala, quando se 

refere a não trabalhar somente a questão da habilidade, mas, também, do 

conhecimento. Quando narra que falaria da educação corporal, para dar a 

dimensão das diferentes partes que constituem uma totalidade, fica explicita na 

sua fala uma tendência à concepção de corpo integral como totalidade: 

“O que eu fico preocupado com a seguinte questão: se a gente coloca 

a educação do corpo, a gente pode se limitar à questão da habilidade, 

não que a habilidade seja ruim seja boa, mas, pode priorizar 

habilidade em detrimento do conhecimento que envolve, também, a 

habilidade. Então, acho que não é à toa que é cultura “corporal”; eu 

falaria mais de educação do corpo que educação corporal, pra dar a 

dimensão das diferentes partes que constituem uma totalidade e, 

dentro disso, a diversidade das práticas, tão ricas, pra diferentes 

experiências; aprender sobre a realidade; do conhecimento sobre si, 
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sobre seu corpo, sobre suas práticas; você praticando com os outros” 

(P1). 

Também o professor P8 enfatiza que não só a prática interessa, mas que 

é preciso que o aluno apreenda, também, os conhecimentos relacionados a essa 

prática, o que denota uma preocupação com a formação integral. Tendo em vista 

que essas duas dimensões – a prática e a teoria – são trabalhadas em 

momentos separados, pode-se afirmar que essa visão se aproxima da 

integralidade como soma das partes:  

“não só a parte prática, mas, também, a parte teórica (...) Gostam [os 

alunos], têm feito trabalhos bons” (P8).  

Mais adiante, o mesmo professor indica que o aluno deve ser avaliado 

como um todo: 

 “Então, eu vejo o todo do aluno, a parte qualitativa e quantitativa do 

aluno; às vezes, você vê o menino todo bonitinho, mas o outro tá com 

o conjunto mais...” (P8).. 

Este é também o pensamento de P9:  

“Eu acho… ao meu ver, a atividade física é pra trabalhar o indivíduo 

como um todo, melhorar a parte orgânica, melhorar a parte 

cardiorrespiratória, não pra formar robô” (P9).  

Como se pode observar, fica explicito que não há uma preocupação em 

só formar o corpo, mas, sim formar o cidadão como um todo. Esse último 

professor, por outro lado, reconhece que alguns alunos não gostam de trabalhar 

a parte teórica: 

“Não gostam. Até porque eles – não sei se é só aqui – eles não 

sabem sair do universo da escola pra outro lugar pra pesquisar; ou eu 

abolir pesquisa, porque a nossa biblioteca não tem o universo de livro, 

principalmente de Educação Física, você sabe que é muito precário, 
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não tem o universo de livro; se não tiver aqui eles não pesquisam ou, 

então, o trabalho é igualzinho; tiram xerox” (P9). 

E complementa: 

“Eu acredito, é por aí, mesmo: a gente quer usar o esporte para 

formar o cidadão; quer formar o cidadão, não quer formar o atleta, 

não. O Esporte Educacional quer formar o cidadão. É um dos 

aspectos que o esporte educacional prega” (P9). 

Quando os alunos foram questionados, na entrevista, a respeito das 

mudanças ocorridas no corpo da Feiticeira18, todos explicitaram a questão da 

padronização do corpo. Quase todos têm consciência de que o uso de 

anabolizantes faz mal à saúde e, portanto, “não vale tudo para ficar com o corpo 

sarado”.  

Uma das alunas entrevistadas levantou um fato relevante no que diz 

respeito a essa questão: 

“Não. Nem tudo. Porque ninguém vai dar a vida. Pra isso tem de se 

dedicar, tem de saber se alimentar direito, fazer seu esporte normal, 

vim [sic] pra escola fazer sua profissão. Tudo isso mantém o corpo da 

gente de acordo com organismo da gente; do padrão. Porque se a 

pessoa tem tendência pra ficar gordo, como é que ela vai ficar 

fazendo ginástica sempre e nunca vai emagrecer?” (A12). 

Ao analisar esse discurso podemos detectar dois fatos pertinentes: o 

primeiro é a aluna ter uma visão clara de que na vida não só interessa cultivar o 

corpo, mas é preciso abranger outras dimensões. O segundo é ela ter a 

consciência de que nem todas as pessoas podem alcançar os padrões estéticos 

veiculados pela mídia, por causa de suas limitações. 

                                                 
18 Em março de 2002 foram amplamente divulgadas, em revistas dedicadas às celebridades, as 
transformações ocorridas, em um prazo curto, no corpo da atriz Joana Prado, cognominada de 
“A FEITICEIRA”. 
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Assim, “da mesma forma se considerarmos o homem como ser composto 

de corpo, mente e alma, e não o percebermos através da sua unidade e 

totalidade estaremos, quando muito, percebendo particularidades significativas” 

(MEDINA, 1983, p. 45).  

A análise até aqui realizada não implica afirmar, no entanto, que essa 

visão dos professores e alunos entrevistados seja única, pois, no decorrer de 

suas falas e de suas práticas vamos perceber que há diversas oscilações entre 

essa categoria – integralidade como totalidade – e a da integralidade como 

unidade. Vejamos então a integralidade sobre outra ótica: a da unidade.   

 

3.3 – Concepção Integral – Unidade 

Essa concepção busca uma extrapolação da concepção da integralidade 

como totalidade. Nela há uma transcendência: aqui, o homem não é só visto na 

sua dimensão individual, mas, como uma unidade consigo mesmo, com o outro 

e com o mundo.   

Vejamos, agora, como se posicionam os atores entrevistados em relação 

a essa concepção. Como já foi referido, não é possível encontrar, no discurso 

dos entrevistados, uma tal concepção em “estado puro”, mas, em algumas falas, 

podem ser apontadas tendências, que se aproximam de, pelo menos, uma das 

dimensões que constituem essa concepção. O aspecto mais relevante apontado 

pelos sujeitos é o papel social aplicado ao esporte. 

O professor P5, por exemplo, atribui ao esporte a qualidade de inserir o 

sujeito socialmente: 

“o esporte pode desenvolver, a parte da saúde mental, e a questão de 

inserir socialmente o aluno para ter um convívio social melhor” (P 5).  

Logo, sua visão oscila entre a concepção dicotômica e a concepção de 

integralidade, na perspectiva de unidade. São essas oscilações que não nos 

permitem classificar, inteiramente, os atores entrevistados de acordo com as 
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categorias descritas neste estudo, tendo em vista que as opiniões divergem de 

acordo com as questões levantadas. 

Como vimos, a concepção da integralidade está direcionada à formação 

do indivíduo social e à formação da cidadania. Esses aspectos são enfatizados 

nos relatos dos atores entrevistados.  Um dos professores, P4, quando 

questionado sobre a violência nos jogos, coloca: 

A gente sempre pega os dois alunos, os envolvidos no caso e procura 

conhecer, procura orientar, procurando perceber os porquês disso, 

porque, às vezes, não é só nem daquele momento. Já foi de outros 

momentos, e na vivência esportiva, às vezes, tem menos violência do 

que na sala de aula. (...) Por exemplo, se o aluno danificar a escola – 

agora tá naquele regulamento de você construir aquilo que destruir. 

Tem um menino, aí, que aprontou. Aí, todo dia tem que limpar a 

biblioteca (P4). 

Segundo Foucault (1989) “o castigo disciplinar tem a função de reduzir os 

desvios. Deve, portanto ser essencialmente corretivo”. E complementa: “a 

punição, na disciplina, não passa de um elemento de sistema duplo: gratificação 

- sanção” (FOUCAULT, 1989, p. 160-161). Dessa forma, embora se saiba que a 

punição contribui para o disciplinamento dos corpos, não se pode negar que há 

nessa atitude do professor uma preocupação com a formação integral do aluno 

bem como com a sua inserção na sociedade. 

“Inclusive eu tinha um aluno aqui, dessa escola, que eu nem vou citar o 

nome. Eu pensei que o menino fosse se tornar num maior marginal, mas, assim, 

eu bati tanto, tanto, tanto… Aí, hoje em dia, já é um rapaz casado, trabalha, tem 

a casa dele. O menino… Hoje eu digo: quem eras tu, quem sois {sic] agora” 

(P4). 

Também quando o professor P7 enfoca a construção da cidadania, 

podemos perceber nisso um indício da concepção integral como unidade, pois. 
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ao tratamos de cidadania, devemos levar em consideração que esse cidadão 

deve estar apto a se relacionar com as pessoas e a interferir na realidade em 

que vive, transformando-a quando necessário. Quando esse professor se refere 

à formação do aluno, abrange vários aspectos da sua vida. 

“Eu acho que o esporte prepara, porque você ta… Veja só, nós temos 

um aluno aqui que ele é um atleta, ele participa de atletismo, e esse 

menino, ele, assim, descobriu uma nova razão de viver. Inclusive lá, 

no desempenho dele na escola, tenho observado que ele tem 

amadurecido. Temos um outro, que ele trabalha com dança, e essa 

criatura mudou completamente a maneira de ser dele, né? Tornou-se 

mais maduro, mais sensível, mais colaborador, mais estudioso 

também. Tem uma outra visão, né, da vida. Então, acredito que o 

esporte também prepara para vida”.(P7). 

Outro aspecto interessante, que é também um indício da preocupação 

com a formação integral que extrapole a dimensão individual, é a inclusão de 

professores de outras disciplinas, o que dá ao projeto um caráter interdisciplinar, 

conforme fala um dos professores: 

“foi uma coisa bem interessante porque puxou muito os professores 

de outras áreas se envolver [sic] com o que acontece na educação 

física (...) Mas, eu acho que o PEE ajudou mais, empurrou mais, o 

envolvimento de outras área com a gente” (P4). 

Dessa forma, ao se falar em um projeto que se diz interdisciplinar, 

podemos reconhecer que ao pensarmos em interdisciplinaridade abrimos uma 

perspectiva numa visão ampla que leva a escola a pensar a Educação Física 

não como atividade, numa perspectiva dicotômica, mas, como uma disciplina de 

conhecimentos, uma disciplina que não só trabalha o corpo, mas, o ser humano 

como um todo; uma disciplina que interage com as outras no sentido de 



 104

complementação mútua. A interdiciplinaridade foi um dos avanços apontados por 

vários professores entrevistados: 

“O principal avanço foi a integração da disciplina com duas 

professoras das outras áreas (...) A gente envolveu a direção e 

mostramos [sic], assim, que o Esporte Educacional tem princípios que 

não só são voltados para o esporte, mas, que norteiam qualquer área 

de conhecimento” (P6).  

Aqui, nessa fala, podemos identificar um indício de que no PEE o trabalho 

é realizado não na direção do esporte rendimento, mas, num âmbito mais amplo 

em que o esporte não só contempla as modalidades esportivas, mas, também, a 

dança, a luta e muito mais. Assim, podemos analisar nessa fala, a opção clara 

do PEE pela formação integral, pois, quando falamos de cultura corporal abre-se 

a possibilidade de proporcionar inúmeras experiências para o aluno, que vai 

desenvolvê-la não só em nível individual, mas, também, na relação com o outro 

e no mundo no qual está inserido.    

“porque o termo esporte, para o Ministério, ele não se restringe a 

modalidades esportivas, né? Ele, o esporte, é uma categoria genérica, 

que engloba todas as práticas e atividades. Digo… Eu chamo… Eu, 

particulamente, identifico o conceito esporte, que é utilizado pelo 

Ministério, como o conceito de cultura corporal que nós utilizamos 

aqui em Pernambuco”19 (G1). 

 Essas atividades estavam contempladas no Projeto Político Pedagógico 

das escolas, como afirma um dos gestores:  

“Como todo Projeto Político Pedagógico, a gente o tem assim; é muito 

dinâmico. Quando aparece qualquer atividade, a gente procura 

                                                 
19 Quando o gestor identifica o conceito de esporte do PEE com o da cultura corporal expresso 
no Coletivo de Autores isto significa que “se aceitamos o esporte como fenômeno social, tema da 
cultura corporal, precisamos questionar suas normas, suas condições de adaptação à realidade 
social e cultural da comunidade que o pratica, cria e recria” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 
71). Essa, também, é a proposta do PEE.    
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introduzir (...) Dayse [uma professora] fez o projeto e a gente colocou 

como parte integrante nossa. Por certo está sendo vivenciado” (G2).  

Essa integração do PEE no Projeto Político Pedagógico (PPP) também 

denota que esse projeto tem uma preocupação com a inserção do sujeito na 

sociedade. Portanto, o PEE não funciona isolado na escola, mas, insere-se no 

PPP e, também, na questão interdisciplinar. Isso aponta para uma formação do 

ser no mundo. 

Também podemos constatar que um dos pontos fortes do Projeto é a 

participação indiscriminada dos alunos. Isso pode ser verificado nas filmagens, 

fotografias e na fala dos professores: 

“A gente gosta muito de batalhar, trazer novidades pra escola e levar 

os alunos a participarem de outras atividades fora da sala de aula, 

complementando a construção da cidadania deles. E assim, todos 

tiveram oportunidade de participar, desde que eles nos quisessem. 

Não limitamos nenhuma atividade, nem por faixa etária, nem por 

seriação. Isto ficou livre. Então, tanto fazia o menino da noite, o 

menino da tarde, o menino da manhã, da 5ª série, o menino com 

deficiência ou sem deficiência. Quer dizer, era [sic] eles, realmente, 

que diziam se queriam participar ou não. Não houve limitação. 

 Verifiquei, em fotografias e na filmagem de oficinas, a presença das 

crianças portadoras de necessidades especiais trabalhando juntamente com as 

crianças ditas “normais”. Em algumas cenas, na filmagem, podemos observar, 

em vários momentos, especialmente na oficina de ginástica que várias crianças 

com deficiências auditivas e verbais participavam das atividades juntamente com 

as outras crianças. A professora falava, verbalizando e fazendo sinais, ao 

mesmo tempo, para se fazer entender pelas crianças com necessidades 

especiais. Em momento nenhum foi registrada alguma dificuldade por parte 

desses alunos, que não só executavam os movimentos ginásticos como também 
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respondiam com gestos as perguntas realizadas pela professora. Foi, realmente, 

uma experiência gratificante observar a satisfação em seus rostos e, ao mesmo 

tempo, perceber que, nesse âmbito do PEE, se vencem as diferenças e as 

crianças são trabalhadas numa perspectiva realmente integral. Esse fato é 

relevante, pois, é um indício de que no PEE não só são levados em 

consideração os habilidosos e os que rendem mais, como também todos são 

vistos com igualdade de condições. Outro fato que pude verificar na observação 

registrada em filmagem foi o direcionamento dado à reflexão e à apreensão do 

conhecimento repassado na oficina de ginástica, na qual fica clara a opção não 

só do fazer pelo fazer, mas, do fazer reflexivo em que a ação é associada ao 

pensamento; às emoções, às relações sociais, ao todo em si.  Isso pode ser 

verificado, também através da filmagem, no decorrer de toda a oficina em que o 

aluno, motivado, resolve os problemas colocados e dá sentido e significado à 

aprendizagem que está sempre relacionada ao seu cotidiano.  Ao final, 

estudantes são levados à reflexão sobre os conhecimentos apreendidos na 

oficina e a professora sistematiza todos eles, ou seja, os fundamentos da 

ginástica e as diversas possibilidades de execução.  Nesse caso, fica explicito 

que o trabalho não é realizado por partes fragmentadas.  O todo é trabalhado ao 

mesmo tempo: não se tratam, aqui, das somas das partes (totalidade) mas, sim, 

de uma unidade.    

Ao serem questionados nas entrevistas sobre que qualidades deveriam 

ser cultivadas nos sujeitos, os professores foram unânimes em apontar os 

princípios do esporte educacional. Vejamos um dos relatos: 

“Bem, eu... Você cita alguns pontos que são princípios básicos do 

esporte, que é o sentido de cooperação, que eu acho uma coisa muito 

importante; é a solidariedade; a própria participação” (P7)20.   

                                                 
20 Vê-se, na fala desse professor, além da sua compreensão acerca de um dos princípios 
básicos do PEE, a percepção de meu lugar como entrevistadora e daquilo que, como sujeito de 
sua interlocução, imaginava que eu gostaria de ouvir. 
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Também, um outro professor, P8, expressa o mesmo pensamento: 

“Demais! Pode, né?. Principalmente o esporte educacional, né? Que 

ele visa o [sic] total e aqueles princípios: participação, cooperação, 

com educação; todos aqueles princípios ajuda [sic]” (P 7). 

“É porque tá tudo baseado nos princípios. Então, a totalidade, 

cooperação... Então, são coisas, assim, que a gente procura mostrar; 

que todos devem ter a mesma oportunidade, tanto o maior como o 

menor, uma menina, um menino, porque ainda existe uma… aquela 

barreira em relação ao sexo: os meninos… a questão do futsal com as 

meninas. Então, é importante que, assim, esses princípios… eles 

procurem mostrar que, como se diz, o esporte nasceu para todos. 

Então, todos devem ter as mesmas oportunidades“ (P6). 

Já quando passamos para a parte da pesquisa que se baseia na leitura de 

imagens, realizada através das fotografias, constatamos que P6 mantém 

fidelidade ao seu pensamento de integralidade ao ser questionado a respeito da 

felicidade e da inteligência, deixando claro que não se pode julgar esses fatores 

simplesmente pela parte externa, mas, que isso depende do todo: 

“Mas, eu acho que a questão de ser feliz não depende do biótipo (...) 

Olhando, assim, não dá pra dizer, porque se for observar pela roupa 

poderia dizer que é a que está com o diploma, mas, isso independe, a 

moça pode estar aqui, praticando ginástica e ser uma pessoa tão 

inteligente quanto a professora” (P6).  

O professor, ao colocar a formanda e a ginasta no mesmo patamar 

quando se trata da inteligência, denota que sua visão de corpo não é 

dicotomizada, ou seja, ele não coloca a escola como parte responsável pelo 

desenvolvimento da mente e o esporte como responsável pelo desenvolvimento 

do corpo. Considera que o esporte pode desenvolver o ser humano como um 

todo, o que também pode ser observado na fala de um outro professor:  
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“O esport,e inventado na escola, eu acho que o objetivo maior é a 

formação; e a formação do homem como um todo, no que se refere à 

relação com o outro; o respeito, até o entendimento deles, do corpo 

dele” (P2). 

 Fica evidente, portanto, a opção por uma concepção integral como 

unidade com o outro e com o mundo. 

Na mesma direção, situa-se o depoimento abaixo: 

 “Não cultos? Acho assim... são as visões reducionistas, é… 

propagada dentro dessa dicotomia muito antiga, desde os gregos: o 

corpo-alma, teoria-prática, porque, de repente, um jogador, ele teve 

uma formação especifica, em cima de habilidades, e, dentro daquilo, 

ele é muito bom. Então, a formação foi tão específica que não é uma 

formação escolarizada, mas, é um tipo de formação que existe, na 

realidade. É… Dentro da sociedade capitalista existe um exagero de 

valorização em cima desse tipo de questão. Aí, eu concordo. E existe, 

também, a questão mitificada” (P1).  

O mesmo professor complementa que os valores devem levar em 

consideração a individualidade de cada um, sem, contudo, negar a importância 

do coletivo: 

“os valores, eles passam. Tanto se deve considerar os valores 

individual [sic]… Todo sujeito é um sujeito; eu não posso, agora, 

massificar tudo: é tudo igual pra todo mundo. Eu tenho que cuidar de 

cada um, isso quando a gente diversifica as possibilidades; a gente 

atende a isso de cada um, como a gente também tem o coletivo. 

Então, assim, o planejamento participativo, ele abre essas 

possibilidades de atender, tanto o que é necessário, o que é vontade 

de cada um, como a organização do coletivo. Então, acho que é… 

Prioriza, enquanto valor, a questão da cooperação, que é um valor 
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muito veiculado pelo Esporte Educacional, porque, aí, a gente tem 

que ver, também, assim… Não é cooperação pela cooperação 

ingênua, não é; dentro de um processo que visualiza o projeto parte 

do aluno determinado espaço e tempo” (P1). 

Quanto à questão dos valores, um outro professor, participante do mesmo 

núcleo, converge na mesma opinião: 

“Eu acho que o que teria de mais importante seria a questão dos 

valores – que o aluno tenha o entendimento da questão de respeito, 

do gostar, do gostar dele, do gostar do outro, valorizar, é... Que ele 

entenda o que é certo e o que é errado, que o que é certo pra ele é 

diferente para os outros valores como um todo. A questão do jogo em 

si seria o momento do lazer orientado. A gente procura ver. Momento 

de violência, a gente procura aproveitar aquela situação e, aí, a gente 

tenta fazer com que ele entenda. Pra ele não deve ser o mais 

importante ele ganhar, passando por cima de qualquer coisa, 

entendeu? Enfim, o que deveria ter de melhor naquele momento seria 

ele aproveitar aquele espaço como momento de lazer, como momento 

de participação. Ele entender que o colega é mais importante que o 

jogo. Mais ou menos isso mesmo” (P2).  

Também o gestor G1 concorda que a aprendizagem esportiva não deve 

estar desvinculada da aprendizagem global da identidade com o universo no 

qual o aluno está inserido: 

“A capacidade de aprendizagem como a gente tá falando é de prática 

esportivas. Ela não está desvinculada da aprendizagem e do 

desenvolvimento de habilidades específicas, pra cada uma das 

habilidades em que eles vão ter acesso; fora essa questão da 

aprendizagem, a capacidade dele identificar outro daquele universo, 

dentro daquele universo em que ele está sendo inserido; ele se 
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identificar, como dessas que tá construindo aquela cultura ou se 

identificar como produtor daquela cultura, ou como modificador 

daquela cultura e conseguir identificar aquele universo com outros 

universos que convivem com o universo deles (...) É essa capacidade 

de você absorver, aprender várias linguagens corporais e a partir 

dessa aprendizagem você ter a condição ou a capacidade de você 

optar: eu quero aprender a prática esportiva ou a dança, ou a 

ginástica ou a luta, porque eu quero utilizar isso pra meu beneficio 

pessoal corporal, da minha saúde, quero beneficiar meu sistema 

cardiovascular, por exemplo. Eu tenho essa capacidade de opção  ou 

eu posso dizer: Não. Eu vou aprender porque eu quero me 

profissionalizar, é uma outra opção. Ou eu posso aprender só pro meu 

lazer, é uma outra opção. Então, quando você permite às pessoas o 

acesso a uma gama de conhecimento grande, suficiente, que vai 

permitir a ela fazer as opções, tá entendendo? Então, é nisso que eu 

acredite”. 

Ao colocar que o individuo constrói e modifica a cultura, a fala desse 

gestor nos lembra Medina (1983), quando se refere à unidade da seguinte forma: 

é no equilíbrio desta unidade fundamental que o ser humano 
pode ascender à níveis superiores de consciência (...) tornando-o 
capaz de fazer cultura, ou seja capaz de criar objetos, situações 
valores. É este poder de criação e a capacidade de questionar o 
seu valor que se constitui na marca “registrada” da espécie 
humana (MEDINA, 1983, p. 69). 
 

Esse posicionamento nos leva a refletir o quanto é relevante a ação do 

homem na realidade onde está inserido, como protagonista da sua própria 

história.   

Outro fator que as entrevistas apontam, e que não podemos esquecer, é 

que o professor é peça fundamental na condução desse processo. De acordo 

com suas experiências de vida e sua opção metodológica é ele que vai 
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encaminhar a prática pela prática ou a prática contextualizada com o cotidiano 

do aluno, de modo a refletir na sua vida, na sua realidade.  

“Agora, veja! É o professor, é aquele que tá trabalhando com o aluno 

que vai ter que caminhar os meninos pra isso, porque se for um 

professor que não ligue… sei lá… não pensar, não parar, não fazer 

palestra com os alunos, no momento não parar pra conversar, aí, o 

menino só pensa em jogo, jogo, jogo, sem ter noção do que é o jogo, 

do que é a fundamentação, o futuro deles. Eu digo, assim: a gente 

joga pra vida da gente; a gente participa de atividades pra lutar pra 

alguma coisa na vida da gente” (P8). 

Neste capítulo analisamos a fala dos professores e alunos entrevistados, 

confrontando-as com as concepções predominantes no discurso oficial do PEE. 

Nesta análise verificamos que os professores se colocam em três pólos: 

concepção dual, concepção integral como totalidade e concepção integral como 

unidade. Contudo, isso não acontece de forma hegemônica, pois, alguns 

professores se colocam ora em um pólo ora em outro, não se podendo afirmar 

que, categoricamente, ele se defina por esse ou por outro norte, pois os dados 

da entrevistas não permitem que se classifiquem os atores como voltados para 

tais concepções, tendo em vista que podemos correr o risco de sermos 

arbitrários, já que é impossível “enquadrar” a complexidade do ser humano em 

esquemas rígidos. 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gostaria de iniciar essas “considerações finais” chamando a atenção para 

o fato de que elas não constituem um momento estanque do trabalho, tendo em 

vista que, durante todo a dissertação, busquei apresentar dados conclusivos 

sobre o objeto de estudo e, também, por considerar que toda construção do 

conhecimento é dinâmica e, por isso mesmo, sujeita a mudanças. O que 

pretendo, neste momento, é, à luz dos resultados obtidos – descritos 

especialmente nos capítulos 2 e 3, nos quais discuto a análise dos dados 

documentais e das entrevistas –, trazer uma reflexão acerca da temática 

desenvolvida neste estudo.  

Antes de partir para o foco do trabalho, optei por fazer uma discussão  

entre o esporte rendimento e o esporte educacional, tendo em vista que o PEE 

surgiu em meio a essa discussão.O Projeto nasceu, não como uma 

manifestação em contraposição ao esporte rendimento, mas, como uma 

possibilidade a mais para a sua prática nas escolas. Assim, ele deixa de ser 

visto, apenas, pela ótica do rendimento, performance, seletividade, lucro e lazer, 

pois, “o esporte é isso e muito mais. Ele é o institucionalizado, o criado, o 

derivado do outro, o intelectivo, o adaptado, o de aventura, da natureza e os 

quais mais o homem quiser que seja” (BRASIL, 2001, p. 3).  
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Buscando uma sociedade melhor, uma das fortes características do PEE 

é a recuperação do humano, através de uma filosofia empreendedora que tem 

como objetivo a democratização do esporte, norteada pelos princípios sócio-

educativos da totalidade, cooperação, co-educação, regionalismo, participação e 

emancipação, que foram amplamente discutidos no Capítulo 1. 

A principal dificuldade para implementar o projeto em Pernambuco, 

apontada pela gerente da Divisão do Esporte Educacional, foi a extensão do 

Estado e, na visão dos professores, foram: a organização dos horários; a 

dificuldade em alguns núcleos de inserirem os professores, de outras disciplinas, 

no projeto; os alunos mais velhos, que já têm incorporado o esporte de 

rendimento e fazem resistência a essa novidade; a organização dos festivais; e 

as limitações da estrutura física das escolas, principalmente as que estão em 

reformas. Vale ressaltar que, durante o período em que ocorreu a pesquisa, só 

em dois núcleos foi constatado o PEE em ação, pois, os outros ou estavam em 

reforma ou por outros motivos, não identificados, as ações não estavam sendo 

efetivadas. Isso reforça a tese crítica de Assis de Oliveira (2001), que aponta o 

PEE como um Projeto que modifica as coisas apenas aparentemente e que 

apresenta um caráter simplesmente assistencial e de realizações de eventos. 

Esse aspecto foi constatado nas falas dos alunos que, em sua maioria, estavam 

participando do Projeto pela primeira vez e desconheciam quase completamente 

a sua filosofia.    

Ao longo da pesquisa, pude constatar que muitos alunos não conseguem, 

nem mesmo, discernir as diferenças entre esporte educacional e esporte 

rendimento, enfatizando que as mudanças ocorridas com a implantação do PEE, 

na escola, foram mais de ordem material e de realização de eventos, sem 

identificarem diferenças entre as práticas. Contudo, pude perceber que eles 

conseguiram incorporar a idéia de que o importante é participar das atividades 

esportivas, e que vencer é, apenas, uma conseqüência. 



 114

Quanto aos professores, a pesquisa mostrou que, embora pareçam 

relativamente claras, para os docentes entrevistados, as distinções existentes 

entre esporte educacional e esporte de rendimento, uma parte não desprezível 

deles (cerca de 30%) opta, explicitamente, pelo esporte rendimento. Outro 

aspecto pertinente é o fato de 70% dos professores entrevistados terem aulas de 

treinamento na sua carga horária; nesses momentos, aqueles que optam por 

uma proposta de esporte educacional afirmam dar um novo enfoque às suas 

práticas. Essa posição aponta para o fato de que a opção filosófica do professor 

é fator imprescindível para determinar que rumo o esporte tomará dentro da 

escola. Entretanto, sabe-se que a participação nos eventos como também o 

apoio financeiro e de materiais proporcionados pelo Projeto atraem a 

participação de professores que ainda não incorporaram as propostas do esporte 

educacional usando-o apenas como um apêndice para se chegar ao esporte 

rendimento. 

Um exemplo disso é o fato de que os maiores avanços apontados pelos 

professores, nas entrevistas, são o recebimento de materiais, as mudanças do 

comportamento do aluno ao participar do Projeto, após a implementação do 

PEE, e a inclusão de professores de outras disciplinas no projeto o que lhe dá 

uma característica interdisciplinar. 

Por outro lado um, fator relevante para  facilitar  a adesão da proposta do 

PEE em Pernambuco foi o fato dessa proposta ter sido incorporada às 

discussões, já vigentes no Estado, em torno da cultura corporal. Na proposta da 

cultura corporal, o esporte extrapola as questões técnicas e adestradoras para 

uma visão mais crítica em que seja vivenciado, resgatando os valores que 

privilegiem o coletivo sobre o individual, o compromisso com a solidariedade e o 

respeito. Enquanto o esporte rendimento está voltado para uma perspectiva do 

corpo biológico e mecânico, a cultura corporal está voltada para um 
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entendimento do indivíduo social e crítico, que luta para transformar a realidade 

existente.  

No Capítulo 2 foi feita uma discussão sobre as transformações das 

concepções de corpo, ocorridas ao longo da história e que serviram de respaldo 

para melhor entendermos as concepções que estavam implícitas no PEE. No 

estudo, verificamos que as concepções de corpo adquirem várias facetas: no 

início, o homem era o próprio corpo e interagia com o mundo através dele – ele e 

o mundo eram uma só coisa. Logo em seguida, com a ascensão do pensamento 

cartesiano, propagou-se, no mundo, a visão dualista de corpo (razão superior ao 

corpo material) que influenciou, de maneira peculiar, a sociedade ocidental e, 

conseqüentemente, a Educação Física, até os dias de hoje. Vimos que na 

sociedade atual alguns filósofos, como, por exemplo, Merleau-Ponty, buscaram a 

superação dessa dicotomia corpo e mente, através de uma concepção em que o 

homem interage com o mundo, ou seja, modifica o mundo e é modificado por 

ele. Podemos dizer que, no decorrer da história, ora se caminha em direção de 

uma unidade ora para uma dicotomia corpo-alma ou corpo-razão.  

 Mas, e no Projeto Esporte Educacional, qual será a tendência 

privilegiada? Os resultados da pesquisa apontam que o PEE busca uma 

superação da dicotomia corpo-mente. Uma das maneiras encontradas pelo 

programa de Esporte Educacional, para explicitar sua opção por uma concepção 

integral de corpo e se contrapor à dicotomia corpo e mente, foi a crítica feita ao 

esporte rendimento e sua ênfase à busca de grandes e poderosos atletas com a 

finalidade de alcançar performance, recorde e medalhas. Esses parâmetros 

justificam a tendência pela valorização do corpo biológico, do corpo mecânico, 

deixando-se à margem as outras dimensões do sujeito, como a sua 

sociabilidade, auto-estima, capacidade humana. Dessa forma, em 

contraproposta, o PEE busca, em suas práticas, a recuperação do humano, na  

esperança de que, na medida em que consigamos formar homens e mulheres 
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mais humanos, possamos formar uma sociedade melhor. Essa perspectiva pode 

ser percebida nos princípios que servem de base filosófica para as práticas do 

PEE nas escolas e que apontam para a busca da formação integral do indivíduo.  

 No bojo de seus documentos principais (BRASIL, 1995) e (BRASIL, 

2001), o PEE faz opção por uma formação integral do indivíduo, tendo como 

objetivo geral “garantir a prática do esporte, prioritariamente às crianças e 

adolescentes como instrumento do processo de desenvolvimento integral e 

formação da cidadania” (BRASIL, 1995, p. 1). Mas, que integralidade é essa? 

Verificamos, nos documentos pesquisados, indícios que apontam, 

predominantemente, para a integralidade como unidade, tendo a dimensão 

social como um dos aspectos pertinentes para a formação do indivíduo 

completo.  

Nos documentos do PEE pesquisados encontrei vários indícios desse 

pressuposto da integralidade, como, por exemplo, o registro da Conferência 

Brasileira do Esporte Educacional que critica a escola como, prioritariamente, 

intelectualizada, local onde o corpo é relegado em prol da razão, e preconiza que 

a educação deve ser capaz de formar o homem completo. Logo, podemos 

entender que o PEE nas escolas quer ser uma tentativa de superação da 

dicotomia corpo e mente, tendo como um dos meios para atingir esse objetivo a 

opção pela interdisciplinaridade. Podemos constatar na pesquisa realizada, a 

participação de professores de outras disciplinas no Projeto, que se engajam em 

atividades de reciclagem, teatro, palestras, torneios esportivos, festivais, etc. 

Outro indício dessa tentativa é quando propõe em seus objetivos 

específicos “promover o desenvolvimento e o entendimento do movimento, do 

corpo e de suas implicações na formação integral do indivíduo” (BRASIL, 2001, 

p. 5). O PEE novamente nos fala da concepção de integralidade sendo o corpo  

um dos elementos dessa integralidade. Quando expressa que esse 

entendimento do corpo implica a formação integral do indivíduo, o PEE se refere 
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não só à dimensão corpórea de homens e mulheres, mas ao conhecimento de 

suas capacidades afetivas, cognitivas, de inter-relação pessoal e de inserção 

social. Portanto, não só se trata da dimensão do corpo do sujeito, mas, de sua 

relação com o outro e com o mundo. 

 Também, ao colocar em seu objetivo específico a prevenção de 

distorções sociais e ao explicitar a sua preocupação com a extrapolação da 

dimensão individual do sujeito para uma dimensão mais social, o PEE 

caracteriza o esporte como moldador de caráter e como solução para os desvios 

sociais da juventude. Esse aspecto é bastante enfatizado pelos alunos, gestores 

e professores entrevistados. No entanto, um desses docentes aponta que o 

esporte não pode ser visto como o salvador da pátria, pois existem outros fatores 

que interferem na formação do aluno. Também autores, como Silva (2000), não 

acreditam no sucesso desse objetivo e vêem nele, apenas, uma forma de 

camuflar as diferenças sociais sem, contudo, promover mudanças significativas 

na raiz dos problemas sociais.  

Outra fala explícita sobre o corpo é apresentada no sub projeto “Educando 

para o Esporte”, que é uma das ações do PEE, quando foram realizadas 

“oficinas de expressão corporal – para o conhecimento e reconhecimento da 

importância do próprio corpo e do movimento em função da realidade” (BRASIL, 

2001, p. 8). Essa oficina tem uma relação íntima com o objetivo proposto acima 

– “promover o desenvolvimento e o entendimento do movimento, do corpo e de 

suas implicações na formação integral do indivíduo” (BRASIL, 2001, p. 5). Nessa 

perspectiva  é enfatizada, ainda, a importância do corpo na formação integral do 

homem e, também aqui, a integralidade está em função da realidade na qual 

está inserido. 

No registro da Conferência Brasileira do Esporte Educacional, Silvino 

Santin (1996), ao escrever sobre o princípio da co-educação explicita que “o meu 

corpo existe em relação ao outro de parceria, de identidade, de reconhecimento 
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mútuos, de continuidade afetiva, o que possibilita falar em verdadeira 

intercorporeidade” (p. 41). Podemos deduzir que, na visão desse autor, também, 

essa integralidade extrapola a dimensão individual de soma de partes e busca 

uma integralidade do homem consigo, com o outro e com o mundo. 

 Segundo o PEE (BRASIL, 2001), o princípio da totalidade visa à unidade 

do homem consigo, com o outro e com o mundo, considerando a emoção, a 

sensação, o pensamento e a intuição, como elementos indissociáveis dessa 

unidade. Nesse princípio podemos ver uma clara opção do PEE por uma 

concepção do ser humano que busca a superação da dicotomia corpo e mente, 

para uma visão de totalidade que extrapola a dimensão individual (corpo, mente, 

alma) sem, contudo, perder de vista a sua individualidade no contexto, ao 

mesmo tempo uno e diverso, no qual está inserido. 

Entretanto, podemos constatar, em outros documentos do PEE 

(BARBIERE, 1996), quando nos aponta a emoção, a sensação, o pensamento e 

a intuição, como elementos indissociáveis para o fortalecimento da unidade do 

homem, uma tendência para a noção de integralidade como soma das partes, 

em uma visão mais próxima do indivíduo do que do social. Nessa perspectiva, 

também, se situa a opinião de Laís Mourão (BARBIERE, 1996) quando descreve 

que a construção da integralidade deve quebrar o círculo vicioso  da dualidade e 

alcançar a justa proporção entre as partes. 

Dessa forma, chegamos à conclusão de que a concepção de corpo 

descrita no PEE é a da formação integral, só que ora essa formação integral é a 

soma dos elementos corpo, intelecto e afetividade, ora ela extrapola as 

dimensões do sujeito para considerar sua relação com o outro e com o mundo. 

Ou seja, ora é soma das partes – totalidade – ora é a unidade do homem 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo – unidade. Contudo, algo que fica 

claro é a sua opção pela integralidade e a sua contraposição à concepção de 
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dicotomia corpo/mente, que predomina no esporte rendimento, como tratei 

acima. 

Entretanto, de acordo com as análises dos dados, a concepção de corpo 

integral, considerada como a tônica desse Projeto, não é compartilhada por 

todos os professores. Conforme nos revelou esta pesquisa, os docentes se 

colocam em diferentes pólos, oscilando de um para o outro, de acordo com o 

que lhes era questionado. Isso implica que seria arbitrário classificá-los em um 

dos pólos, tendo em vista a complexidade do próprio ser humano.   

Apenas alguns professores e alunos demonstraram ter explicitamente 

uma visão dual do corpo. Pude perceber, através da análise de seus discursos, 

que essa concepção é explicitada, principalmente, no que se refere à ênfase 

dada a uma das dimensões do corpo – a mente. Na percepção de alguns  

professores  por exemplo, pode ser constatada a velha visão em que se entende  

a escola como espaço de intelecto, cabendo à Educação Física cuidar do corpo 

dos alunos para que eles descarreguem energia e fiquem bem calmos para 

assimilarem os conteúdos das outras disciplinas que cuidarão  do intelectual.  

Além disso, pude perceber que uma parcela significativa dos alunos 

entrevistados (cerca de 40 %) se deixou levar pelos padrões estéticos de beleza, 

no momento da escolha de fotografias utilizadas nas entrevistas. Isso denota 

uma tendência a enfatizar o corpo, principalmente em uma sociedade em que a 

mídia exerce forte influência impondo padrões de beleza que, como nos relatou 

um dos alunos entrevistados, jamais serão alcançados por algumas pessoas.  

Todos esses relatos são pertinentes e nos levam a refletir que, apesar do 

desenvolvimento tecnológico e todos os avanços científicos, ainda, não 

conseguimos nos libertar das amarras da dualidade que fragmentam o ser 

humano e que nos levam a uma visão reducionista por só considerarmos 

fragmentos de sua totalidade.  
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Por outro lado, alguns discursos dos professores entrevistados 

contemplam o corpo não mais numa visão dicotômica, mas, numa perspectiva 

de integralidade como totalidade, ou seja, como soma das partes – corpo, mente 

e alma. Não podemos negar que essa opção seja um avanço em relação à 

dualidade corpo e mente. Contudo, ainda não alcança a perspectiva almejada 

pelo PEE, qual seja, a formação do cidadão crítico que atue na realidade na qual 

está inserido. 

Essa outra perspectiva, no entanto, também aparece nos discursos dos 

atores: a concepção integral – unidade. Nela, conforme vimos no Capítulo 2, 

tenta-se superar o dualismo cartesiano e dá-se um salto qualitativo no que diz 

respeito à extrapolação da dimensão individual do ser humano para, além de ser 

unido consigo mesmo, ser unido com o outro e com o mundo.  

Um forte indício que aponta para a integralidade – unidade – é a 

participação, de forma indiscriminada, de alunos portadores de deficiência nas 

atividades do PEE, junto com os demais, respeitando suas diferenças. Esse fato 

foi constatado em relatos, nas avaliações, fotos, filmagens e entrevistas com os 

professores. Sem dúvida, essa característica é relevante no que diz respeito à 

valorização da formação integral, tendo em vista que não são considerados 

aspectos particulares dos alunos, e sim, o aluno como um todo.   

Outro aspecto interessante, que foi apontado acima como um dos 

avanços do PEE, que pode ser, também, categorizado como um indício da 

preocupação com a formação integral, é a inclusão de professores de outras 

disciplinas, o que dá ao projeto um caráter interdisciplinar. Dessa forma, não 

vemos nesse pressuposto uma separação de disciplinas que cuidam do corpo e 

de outra que cuidam da mente, mas, sim, que todas tentam trabalhar o indivíduo 

de forma integrada. A Educação Física passa, assim, a ser valorizada como uma 

disciplina de conhecimentos; uma disciplina que não só trabalha o corpo, mas, o 

ser humano como um todo; uma disciplina que interage com as outras no sentido 
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de complementação mútua. Em referência, um professor aponta que os 

princípios do Esporte Educacional podem nortear qualquer área de 

conhecimento. Esses princípios, de acordo com as análises, foram apontados 

como as qualidades a serem desenvolvidas nos alunos. 

Também é interessante observar a postura dos estudantes no momento 

de escolherem a foto que mais lhes agradava: 60% dos entrevistados são 

motivados por outras razões que não simplesmente os padrões estéticos de 

beleza, podendo ser-lhes atribuída uma visão mais integral de corpo.  

Com respaldo nos resultados das análises, pode-se concluir que, apesar 

do PEE ter, em sua tônica, uma visão predominantemente integral, observa-se 

que alguns atores entrevistados ainda possuem uma propensão à visão 

dicotômica de corpo. Essa não é, no entanto, a tendência predominante, pois, 

alguns atores se colocaram em uma visão integral como totalidade, integral 

como unidade, havendo, ainda, aqueles que ora se colocavam em um pólo, ora 

em outro. Contudo, não podemos deixar de vislumbrar uma tentativa de 

superação da dicotomia e um sonho maior de formar o cidadão integral de modo 

a que ele venha interagir na sua realidade, corroborando na construção de um 

mundo mais humano e mais fraterno. Entretanto, não podemos esquecer de que 

o papel do professor é imprescindível para que essas mudanças venham a 

acontecer. Felizes os educadores que aprendem a fazer da ação de cada dia a 

semente de uma nova sociedade.   

Os próprios atores entrevistados apontam que o professor é peça 

fundamental na condução desse processo. De acordo com suas experiências de 

vida e sua opção metodológica é ele quem vai encaminhar a prática pela prática 

ou a prática contextualizada com o cotidiano do aluno, de modo a refletir na sua 

vida, na sua realidade. Como afirma um dos professores entrevistados: 

“Agora, veja. É o professor, é aquele que tá, trabalhando com o aluno 

que vai ter que caminhar os meninos pra isso, porque, se for um 
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professor que não ligue, sei lá… não pensar, não parar, não fazer 

palestra com os alunos… No momento não parar pra conversar, aí, o 

menino só pensa em jogo, jogo, jogo, sem ter noção do que é o jogo, 

do que é a fundamentação; o futuro deles. Eu digo, assim: a gente 

joga pra vida da gente; a gente participa de atividades pra lutar pra 

alguma coisa na vida da gente”. 

Para encerrar essas considerações finais, gostaria de lembrar que, apesar 

de alguns professores e alunos não terem absorvido a proposta de integralidade 

do PEE, encontrando-se mais identificados com a perspectiva dicotômica de 

corpo, isso não implica negar o mérito do PEE em sua tentativa de superação 

dessa dicotomia. Espera-se que, em um futuro bem próximo, o ser humano 

possa ser contemplado em todas as suas dimensões, tornando o mundo mais 

humano, onde as pessoas possam resgatar a sua dignidade e possam viver 

numa sociedade mais justa e mais fraterna.  
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PESQUISA COM OS TÉCNICOS DA DIVISÃO DO PEE. 

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Pós-Graduação: _________________________________________________________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Tempo que trabalha no PEE :______________________________________________ 

Função: _______________________________________________________________ 

 

1- Como você conheceu o PEE? 

2- Fale sobre a implementação do PEE em Pernambuco? 

3- Quais as dificuldades encontradas para a implementação do PEE em Pernambuco? 

4- Quais as conseqüências para Pernambuco da mudança do INDESP para 

Secretaria? 

5- No momento atual, com as mudanças políticas, como você prevê o futuro do 

PEE? 

6- Explique como está hierarquicamente organizado o esporte educacional? 

7- Quais as atividades proporcionadas pelo PEE? 

8- Como acontece a escolha das escolas para serem núcleos do PEE? 

9- Como se dá o acompanhamento e o apoio aos núcleos do PEE? Há uma orientação 

quanto ao método e às diretrizes a serem seguidas? 

10- Após esses sete anos de vivência do Projeto, quais os avanços alcançados? 

11- Os princípios sócio-educativos estão fundamentados em que paradigmas? 

12- Sabemos, pelo documento, que um dos objetivos específicos é promover o 

desenvolvimento e o entendimento do corpo e de suas implicações na formação 

integral do indivíduo. Na prática, como isso é trabalhado com os professores e os 

alunos?  

13- Você acredita que o esporte pode ser visto como meio de formação integral? 

14- O esporte prepara para vida? 

15- Como você vê a utilização do esporte como ação preventiva de distorções sociais? 

16- Como você vê o fato de modelos e jogadores serem apontados pela mídia como 

pessoas não cultas? Você acredita que o esporte só trabalha o corpo e não a 

mente? 

17-  Quais as qualidades que você aponta como fundamentais para serem 

desenvolvidas com os alunos no PEE? 
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18-  Na sua opinião quem é mais feliz?  Por quê? 

19- Qual a sua impressão, ao observar as mudanças ocorridas no corpo da feiticeira? 

Você acredita que vale tudo para alcançar um corpo sarado? 

20- Você acha relevante para o aluno aprender sobre como surgiu aquele esporte, suas 

regras e a importância de sua pratica na comunidade na qual está inserido? 

21- Quem você acha mais inteligente? 

22- Quem você acha mais feliz? 

23- A quem você daria um emprego? 
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PESQUISA COM OS PROFESSORES 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Pós Graduação: _________________________________________________________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Tempo que trabalha no PEE: _______________________________________________ 

1- Você sempre gostou de trabalhar com esporte? Fale sobre sua experiência anterior?  

2- Para você, esporte da escola ou esporte na escola? Por quê? 

3- Como você conheceu o PEE e o que você acha desse Projeto?  

4- Por que você optou em trabalhar com o Esporte Educacional na sua escola?    

5- Quais as dificuldades e avanços encontrados na implementação do PEE em Pernambuco? 

6- Quais os critérios usados para selecionar os alunos para participarem do PEE?   

7- Em que horário funcionam as aulas do PEE? Aqui, nessa escola, funcionam, também, 

aulas de treinamento? Como se dá a relação dessas duas vertentes do esporte na escola?  

8- Sabe-se que na sociedade há, atualmente, uma predominância do esporte rendimento. 

Quais as possibilidades do esporte educacional frente a essa perspectiva?   

9- Essa estória que não importa o prêmio, basta competir, é conversa de perdedor, porque, 

geralmente, ninguém se lembra dos segundos lugares? O que você acha? Como você 

trabalha esse aspecto aqui na escola? Os alunos costumam participar de outras 

competições fora do PEE?  

10- Você acha que o esporte prepara para a vida e pode fazer as pessoas subirem na vida?   

11- Para você, o esporte pode ser visto como meio de formação integral?  

12- Quais as qualidades que você aponta como fundamentais para serem desenvolvidas com 

os alunos no PEE? 

13- Você acha relevante para o aluno aprender sobre como surgiu aquele esporte, suas regras 

e a importância de sua pratica na comunidade na qual está inserido? 

14- Um dos objetivos do PEE é utilizar o esporte como ação preventiva de distorções sociais. 

O que você pensa a esse respeito?  

15- Na prática esportiva, aqui, na escola o que acontece quando ocorre uma situação de 

violência?  

16- Sabemos, pelo documento, que um dos objetivos específicos é promover o 

desenvolvimento e o entendimento do corpo e de suas implicações na formação integral 

do indivíduo. Na prática, como isso é trabalhado com os alunos?  

17- Como você vê o fato de modelos e jogadores serem apontados pela mídia como pessoas 

não cultas? Você acredita que o esporte só trabalha o corpo e não a mente? 
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18- Qual a sua impressão, ao observar as mudanças ocorridas no corpo da feiticeira? Você 

acredita que vale tudo para alcançar um corpo sarado? 

19- Quem você acha mais inteligente? 

20-  Na sua opinião quem é mais feliz?  Por quê? 

21-A quem você daria um emprego? 
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PESQUISA COM OS ALUNOS NO FESTIVAL 

 
 
 
Festival do Esporte Educacional.  

Período: 14, 15 e 17 de Maio de 2002. 

Nome do aluno: __________________________________________________________ 

Núcleo: __________________________ Idade: ________ Série: ________________ 

Professor: ___________________________  

Modalidade: ________________________ 

 

1ª) você sempre participa dos festivais? 

2ª) Porque decidiu participar do projeto? 

3ª) Há quanto tempo você está participando do PEE? 

4ª) Você participa de outro tipo de atividade esportiva na escola? 

5ª) Como era antes a prática do esporte na escola? E hoje, tem alguma diferença? 

 6ª)Mudou alguma coisa em sua vida depois que começou a participar desse projeto? 

 7ª)Escolha uma foto, a que mais lhe agrade, e justifique a sua escolha.  
8º)Nós, brasileiros, costumamos fazer piadas com a loira burra. O que você pensa a esse 

respeito? 

9º) Qual a sua impressão, ao observar as mudanças ocorridas no corpo da Feiticeira? O 

que você acha que ela fez para ficar com esse corpo?  

10º) Você acha legal as mulheres aparecerem só de biquíni nos comerciais de cervejas?  

11º)Você acha que é mais fácil ficar com alguém quando estamos magros e malhados? 

12º) Você acha que quando as pessoas fazem lipoaspiração ou um super-regime têm mais 

chance de serem felizes? Por quê?   

13º)Você acredita que vale tudo para alcançar um corpo sarado? 

14º)Você acha que o esporte pode fazer as pessoas subirem na vida?  

15º)Essa história de que não importa o premio, basta competir, é conversa de perdedor, 

porque, geralmente, ninguém se lembra dos segundos lugares. O que você acha? 

Concorda com essa frase? Já passou por essa situação? 
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PESQUISA COM OS ALUNOS NAS ESCOLAS 

 
 
 
 
Nome do aluno: __________________________________________________________ 

Núcleo: __________________________ Idade: ________ Série: ___________________ 

Professor: __________________________________ 

Modalidade: ____________________________ 

1ª) Você sempre participa dos festivais? 

  2º) Porque decidiu participar desse projeto? 

3º) Há quanto tempo você está participando do PEE? Você participa de outras atividades 

esportivas na escola?  

4ª) Como era antes a prática do esporte na escola?  E hoje tem alguma diferença?  

5ª) Mudou alguma coisa em sua vida depois que começou a participar desse projeto?  

6º) Como vocês foram selecionados para participar do festival?  

7º) Você acha que o esporte “prepara para a vida” e pode fazer as pessoas subirem na 

vida? 

8º) Essa história de que não importa o premio, basta competir, é conversa de perdedor, 

porque, geralmente, ninguém se lembra dos segundos lugares. O que você acha? 

Concorda com essa frase? Já passou por essa situação?  

9º) Na prática esportiva, aqui, na escola o que acontece quando ocorre uma situação de 

violência?  

10º) Aqui, na escola, vocês costumam aprender sobre como surgiu aquele esporte, discutir 

suas regras e a importância de sua prática na sua comunidade?  

11º) Quais as qualidades que você aponta como importantes para serem desenvolvidas 

com o E.E.?  

 12º) Você acha que quando as pessoas fazem lipoaspiração ou um super-regime, têm 

mais chance de serem felizes? Por quê? 

13º) Como você vê o fato de alguns atletas serem apontados pela mídia como pessoas não 

inteligentes? Você acredita que o esporte só trabalha o corpo e não a mente? 

14º) Qual a sua impressão, ao observar as mudanças ocorridas no corpo da Feiticeira? 

15ª) Na sua opinião, quem é mais feliz? Por quê? 

16)  Para você, quem é mais inteligente? Por quê?  

17) A quem você daria um emprego? Por quê?  
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Escolha uma foto que mais lhe agrada e justifique sua escolha.  
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Na sua opinião quem é mais feliz? Por que ?  
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Quem você  acha que é mais inteligente? Por que? 
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 A quem você daria um emprego? 
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Qual a sua impressão ao observar as mudanças ocorridas no corpo da  feiticeira?   
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