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A EDUCACAO FiSICA COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACAO

FE E ENSINO, NA

ABORDAGEM DA CORPOREIDADE DO IDOSO

INTRODUCAO:

A Educayao Fisica, uma das areas do conhecimento humano, tern modificado e
ampliado ao Iongo dos anos, sua atuayao e influencia na sociedade como urn todo. No final do
seculo XIX, quando o Brasil saia da condivao de colonia, com a finalidade de formar urn
individuo forte e saudavel, a pratica da educayao fisica tinha como objetivo "disciplinar os
habitos das pessoas no sentido de leva-las a afastarem-se de praticas capazes de provocar a
deteriorayao da saude e da moral, o que comprometeria a vida coletiva" (Ghiraldelli Jr.., 1991,
p.17). A influencia militar

e marcante neste momento, com a primeira escola de formayao

de

instrutores de Educayao Fisica, sendo a Escola de Educayao Fisica da Forya Policial do Estado de
Sao Paulo, I 907. Logo ap6s esse periodo, em I 922, eram militares os instrutores de Educayao
Fisica contratados para atuar nas escolas. No processo de industrializayao do pais, a Educayao
Fisica tinha a finalidade de formar individuos fortes, transformando a forya fisica em forya de
trabalho. Era uma maneira mecanica-utilitarista de pensar o corpo. No final dos anos 70 e inicio
dos anos 80 introduz-se no Brasil a corrente da psicomotricidade. Privilegia-se nesse momento o
desenvolvimento psicomotor, tendo como base das estruturas psicomotoras a coordenavao
motora, o equilibrio, a lateralidade, a organizayao espayo-temporal e o esquema corporal. Para a
psicomotricidade o desenvolvimento psicomotor passa a ser pre-requisito para a aquisi9ao de
conteudos cognitvos 1 •

1

Gallardo (2000), p.21.
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No inicio dos anos 90, a partir de estudos realizados por professores de

Educa~ao

Fisica nas areas de Antropologia, Psicologia, Filosofia, Sociologia entre outras, uma nova
concep~ao

de Educa~ao Fisica come~a a ser estruturada, analisando as influencias que o meio

fisico e social tern sobre o desenvolvimento humano. Fazendo uma analise do processo
civilizador, tentaremos compreender melhor a influencia da cultura no comportamento humano,
especialmente como isso modifica a percep~ao dos idosos a respeito de seus corpos e influencia o
papel do professor de educa~ao fisica na sociedade.

0 PROCESSO CIVILIZADOR E A MODIFICACAO DO COMPORTAMENTO
HUMANO:

Na Europa, a partir do final da Idade Media, o processo de
estudado por Elias, se caracteriza por uma progressiva
valoriza~ao

civiliza~ao

interioriza~o

dos costumes,

de normas que incJui: a

da percep~ao visual em detrimento dos demais sentidos, a cria~ao de novas distancias

entre o mundo adulto eo universe infantil, a emergencia de regras de pudor ate entao inexistentes
e uma

privatiza~o

intensa e ampla das

manifesta~oes

corporais e dos sentimentos de cada urn.

(SanfAnna, pg.281, Cadernos de subjetividade, 5 (2)1997).
Com o processo civilizador2, a distancia entre habitos infantis e adultos aumentam
cada vez mais. Porem as

crian~as

nao escapam da tortura e

imposi~ao

de terem seus corpos

modelados. Desde as primeiras horas do nascimento sao enfaixados de maneira enrijecida de
modo a moldar seus corpos como se fossem uma massa argilosa, que pudesse ser esculpida para
submeter-se e satisfazer urn padrao social esperado.
0 tratado de Erasmo de Rotterdam

em

crian~as ),

~~De

civilitate montm puerilium" (Da civilidade

a borda o comportamento das pessoas na sociedade - e acima de tudo, em bora nao

exclusivamente, "do decoro corporal extemo". Fala sobre a maneira de olhar das pessoas,
postura, gestos, vestuario, expressoes faciais, modos

a mesa.

Indica a maneira "civilizada" de

comportamento em varios aspectos da vida social.
Eiias, Norbert. 0 Processo civilizador: Forma~ao do Estado e Civiliza~ao

2
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0 tratado de Erasmo surge em uma epoca de reagrupamento social.
urn frutifero periodo de
estabiliza~ao

transi~ao

E a expressao de

ap6s o afrouxamento da hierarquia social medieval e antes da

da modema. Pertence a uma fase em que a velha nobreza de cavaleiros feudais

estava ainda em declinio, enquanto se encontrava em

forma~ao

a nova aristocracia das cortes

absolutistas.

Com a crescente estabiliza~ao da hierarquia social, cresceu a observancia mais exata
no comportamento das
menos na

Fran~a.

tato observar as

diferen~as,

a essencia da cortesia, o requisito basico da ch'ilite, peJo

A aristocracia e a intelligentsia burguesa convivem, mas e urn imperativo do
diferen~as

sociais e lhes dar expressao .inequivoca na conduta social. Na

Alemanha, em contraste, sempre houve, do tempo dos humanistas em diante, uma intelligentsia
burguesa cujos membros, com poucas

exce~oes,

viveram mais ou menos Ionge da sociedade

aristocratica de corte, uma elite intelectual de caniter especificamente classe media.

Ap6s a

modifica~ao

das maneiras de agir a mesa, e nos relacionamentos sociais

(comportamento em geral), viria entao a

evolu~o

na maneira de falar, na linguagem, na

expressao verbal. Na Alemanha, a lingua falada na sociedade da corte era diferente da falada
pela burguesia. Se examinarmos mais de perto o que e denominado de fala ''burguesa" eo que e
chamado de expressao da alta sociedade de corte, descobrimos o mesmo fenomeno que pode ser
observado nos costumes a mesa e nas maneiras em geral: muito do que no seculo

xvn, e ate

certo ponto no seculo XVIll, era a forma de expressao e linguagem caracteristicas da sociedade
de corte tornou-se gradualmente a lingua nacional francesa. Existe urn estrito paralelo entre a
"civiliza~ao"

dos habitos a mesa e da fala. A mudan~a de comportamento a mesa e parte de uma

transforma~ao

muito extensa pela qual passam sentimentos e atitudes humanas. Circulos

relativamente pequenos de pessoas iniciam o movimento de

transforma~o

e aos poucos o

transmite a segmentos maiores.
Depois dessa mudan~a nos padroes de comportamento da classe "civilizada", vieram
tambem os tabus, o sentimento de vergonha e embara~o em graus variaveis. As recomendac;oes
que fazemos hoje as

crian~as

quanto ao comportamento que devem ter a mesa ou diante das

pessoas, foram dirigidas no passado nao somente as crian~as, mas aos adultos, igualmente, o que
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indica que os adultos satisfaziam seus desejos e anseios como o fazem as crian9as
inadvertidamente. Era pequena, medida pelos padroes atuais, a distancia que separava o
comportamento de adultos e crian9as. Surge entao os sentimentos de repugnancia~ desagrado ou
nojo, diante de situa9oes constrangedoras, antes habitos comuns e considerados normais no meio
social.
Come~a

entao a surgir habitos de higiene, como a maneira correta de assoar o nariz, e

como se referir verbalmente a este ato. Ate essa ocasiao, os habitos eram quase sempre julgados
claramente em sua rela9ao com outras pessoas e se eram proibidos, era porque podiam ser
incomodos ou embara9osos para terceiros ou porque revelasse "falta de respeito". Agora os
habitos sao condenados pelo que ele representa em si mesmo. Inclina9oes socialmente
indesejaveis 3 sao reprimidas com mais rigor, associadas ao embara9o, medo, vergonha ou culpa,
mesmo quando o individuo esta sozinho. Surgem as regras para o quarto de donnir. e
comportamento adequado a ser adotado para se deitar e dormir com outra pessoa. Sao adotadas as
roupas de dormir, e as restri9oes em estar sem elas na presen~a de outras pessoas. Dormir tornase, aos poucos, situa9ao mais intima e privada, e separado da maioria das demais rela9oes sociais,
e como as regras passadas aos jovens assumem uma conota9ao moralistica especifica, com o
aumento dos sentimentos de vergonha. So se lembrarmos como parecia natural na Idade Media
que estranhos, crian~as e adultos compartilhassem a mesma cama e que poderemos compreender
que mudan9as nos relacionamentos interpessoais se

manifes~m

em nossa maneira de viver. E

reconhecer como esta Ionge de axiomatico que a cama e o corpo devam formar essas zonas de
perigo psicol6gicas, como acontece na fase mais recente da civiliza¢o.

0 sentimento de vergonha que cerca as rela9oes sexuais humanas tern aumentado e
mudado muito no processo de civiliza9ao. Isso fica claro, na dificuldade que os adultos tern em
conversar com as crian9as sobre sexo.

3

No segundo capitulo do volume dois, do livro Processo Civilizador: Uma historia dos costumes,
Elias trata da questao do autocontrole social e da adequa~ao do comportamento individual em
beneficia do coletivo.
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Aos poucos, surge uma associayao mais forte de sexualidade com vergonha e
embarayo, e a correspondente restriyao ao comportamento, se espraia ma1s ou menos
uniformemente por toda a sociedade. E s6 quando cresce a distancia entre adultos e

crian~as

e

que o "esclarecimento de questoes sexuais" se toma urn "problema agudo''.

No processo civilizador, a sexualidade, tambem, e cada vez mais transferida para tras
da cena da vida social e isolada em urn enclave particular, a familia nuclear. 0 impulso sexual,
como tantos outros, esta sujeito a controle e transformavao cada vez mais rigorosos.

A

sexualidade e confinada cada vez mais exclusivamente, tanto para homens como para as
mulheres, num enclave particular, o casamento socialmente legitimado. Com o avanyo da
civilizavao a vida dos seres humanos fica cada vez mais dividida entre uma esfera intima e uma
publica, entre comportamento secreto e publico. E esta divisao e aceita como tao natural, toma-se
urn habito tao compulsivo, que male percebida pela consciencia. As pessoas "civilizadas" nao
somente encontram dificuldades de falar sobre sua sexualidade, como de sua corporeidade num
contexto geral. E se existe dificuldade de falar sobre seus corpos, existe dificuldade de analisar
como se percebem, enquanto corpo, e o que, perceber-se enquanto corpo, como se percebe,
influencia na vida como urn todo.

0 ENVELHECIMENTO E A CONSCIENCIA CORPORAL:

"Na velhice ainda produzinio fnttos; estanio sempre fortes e cheias de
vida, dispostas a anunciar que o Eterno eJusto ... " Salmos 92:14 e 15.

Quando o assunto e corpo, qual a primeira imagem que nos vern

a mente? De urn

corpo jovem, musculos firmes e definidos, sem espayo para a flacidez e imperfeiyoes. Talvez nos
lembremos de fotos de corpos em livros de anatomia, livros de ginastica, revistas e outdoors que
utilizam os corpos esculturais para divulgarem seus produtos. Sao imagens que estao sempre
reforyando o que devemos acreditar ser o corpo ideal, socialmente admirado, apreciado, aceito.

6
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A percep~ao individual de nossos corpos, e que define a nossa vida, pois dele advem
a vida e tudo o que nela contem. E por isso cai por terra a famosa frase "Mens sana in corpore
sano", pois existem corpos fisiologicamente destruidos com mentes brilhantes em plena produ~ao
intelectual. lmporta, pois, como as pessoas percebem seu corpo e nao exatamente o que esse
corpo representa socialmente, caso contnirio, teria todo o seu potencial destruido em

fun~ao

da

debilidade de seus corpos.

Segundo Castellani, Consciencia Corporal do Homem e a sua compreensiio a
respeito dos signos tatuados em seu corpo pelos aspectos socioculturais de momentos
historicos determinados. Efaze-/o sabedorde que seu corpo sempre estaril expressando
0

discurso hegemonico de uma epoca e que a compreensao do significado desse

"discurso", hem como de seus determinantes, e condi9iio para que ele possa vir a
participar do processo de constn19iio do seu tempo e, por conseguinte, da elabora9iio
dos signos a serem gravados em seu.corpo. (CASTELLANI FILHO, 1988: p.221).
Quando falamos sobre

percep~ao

desse corpo, falamos sobre consciencia corporal

tambem. A consciencia do corpo e definida como a maneira pela qual a aten~o sobre o corpo e
distribuida (FISHER, 1970: p.453) e as pessoas diferem no quanto elas estao conscientes de seus
corpos - .. . algumas tem uma elevada consciencia do corpo e outras estiio minimametrte

conscientes dele (FISHER, 1970: p.144). Existem individuos sensiveis a escuta de seu
atento e devotado a

decifra~ao

intimo~

de sua sexualidade e de seus afetos, dispostos a amp liar a zona de

dialogo consigo mesmo e seus niveis de consciencia e de controle sobre o proprio corpo, em
oposi~o

a individuos supostamente alienados em rela~ao aos seus desejos, que nao tern prazer

em se auto-decifrar (SANT' ANNA, 1995).

A IMPORTANCIA DA ETICA AO DISCUTm TEMAS CORPORAlS

Ao abordarmos temas corporais, as vezes nos debatemos com algumas dificuldades. Em algumas
coortes, precisamos de muito tato para discutir alguns temas relativos ao corpo. A sexualidade,
por exemplo,

e urn tema complicado de ser abordado para algumas pessoas nascidas no meio

cristao, principalmente aqueles nascidos nas decadas de 50 e anteriores. Em uma pesquisa
7
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realizada4 recentemente, observamos que a parte do grupo pesquisado, que pertencia ao contexto
cristao evangelico, nao quiseram discursar, nem tampouco responder a pergunta que questionava
sobre a sexualidade. Muitas pessoas nao se sentem confortaveis para abordar esse a~sunto, bern
como alguns outros temas corporais.

E importante ao

lidar com grupos de pessoas idosas - com urn referencial cultural

proprio da gerayao deles, muito mais rigido e fechado para assuntos pertinentes a corporeidade do
que temos atualmente - urn cuidado todo especial para nao ferir os sentimentos deles, mas, no
entanto nao podemos ser omissos e deixar de abordar essas questoes. WIDTE cita em varias
obras sobre o cuidado e conhecimento que Deus deseja que tenhamos a respeito de nossos
corpos, considerados por Ele como templo do Espirito Santo, e, portanto devemos zelar piamente
desses corpos a nos concedidos como moradas de nossas almas.

E fato

que, a historia de vida de cada individuo, contexto social em que .nasceu,

cresceu e se educou, influencia na percepyao que esse individuo tern de seu proprio corpo. A
cultura inscreve-se sobre os corpos, e nos mostra a necessidade de examinar a maneira como isso
ocorre nas diferentes sociedades, "incluindo o papel das imagens sobre nossas percepfoes do

corpo e os modos pelos quais a construfilo das identidades depende da construfilO das imagens
do corpo" (Feartherstone, 1.994). A idade certamente tern influencia na
corpo. 0 individuo jovem certamente tern uma

per~epyao

percep~ao

do proprio

diferente de seu corpo do que urn

idoso. Isso aumenta a responsabilidade do profissional de educayao fisica, que precisa estar
preparado e envolvido no trabalho dirigido aos idosos. Trabalhar com o corpo do outro pode
gerar gran des beneficios, mas grandes estragos tambem. A maneira como abordamos e como nos
dirigimos ao outro, pode efetivar uma resposta positiva ou negativa. Durante o trabalho temos
oportunidade de demonstrar nosso carinho e considerayao pelas pessoas idosas, valorizando tudo
o que ela ja representou e ainda representa no contexto social. 0 aluno deve perceber em seu.

4

Pesquisa sobre "Qualidade de vida no processo de envelhecimento", conduzida por Viana, H.B.
- aluna de mestrado da UNICAMJ>, professora de Ginastica Geral na Faculdade Adventista de
Educayao Fisica e coordenadora do NUPEG (Nucleo de Estudos e Pesquisa em Gerontologia) orientada pela D~ Iwanowicz, J. B., da UNICAMP.
8
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professor, o interesse pelo seu bem-estar corporal global. Isso fonnani o elo professor/aluno,
necessaria para urn trabalho prazeroso. 0 corpo

e a fonna como nos manifestamos no mundo,

por isso necessitamos ter profunda conhecimento de como cuidar dele para obtennos o melhor
proveito da vida, honrando e glorificando nosso criador.

ENVELHECIMENTO: UMA EXPERIENCIA SINGULAR

"Historicamente, o corpo vem sendo alvo de interesses do ser humano,
uma vez que e atraves dele que manifestamos a vida. Esse interesse esta ligado ao seu
uso, sua eficiencia e utilidade, hem como nas atividades que ele desempenha. Isto pode
ser comprovado pelas mudan9as fisicas de nossa anatomia, pela /uta contra as doen9as
e pe/o proprio envelhecimento, e atraves dele que nos manifestamos no mundo ''
(IWANOWICZ, 1986).

0 envelhecimento por ser experiencia heterogenea, pode ocorrer de modo diferente
para individuos e coortes que vivem em contextos hist6ricos e sociais distintos. Essa
diferenciayao depende da influencia de circunstancias hist6rico-culturais, de fatores intelectuais e
de personalidade e da incidencia de patologias durante o envelhecimento nonnal. A velhice deve
ser analisada como "uma etapa da vida na qual, em decorrencia da alta idade cronol6gica,
ocorrem modificayoes bio-psicossociais que afetam a relayao do individuo com o meio"
(SALGADO, 1982). 0 corpo do idoso relaciona-se de maneira diferente com o meio ambiente e
consigo mesmo. Sua participayao socialmente ativa diminui com o decorrer dos anos. 0
relacionamento com a sua familia se transfonna, muitas vezes de mantenedor para mantido. A
relayao individual altera-se com as mudanyas fisiol6gicas advindas com a idade avanyada. Mas
como se sente o idoso, numa sociedade que valoriza tanto o corpo produtivo, agil e
transformador? Como o idoso enxerga, percebe, concebe, conhece esse corpo?

9
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0 ato de conhecer niio pertence

aordem dos eventos, e uma tomada de

posse dos eventos, mesmo os interiores, que niio se confonde com eles,

e sempre

uma "re-cria9iio" interior da imagem mental e, como Kant e Platiio disseram, um
reconhecimento, uma recogni9iio. (IvlERLEAU-PONTY, 1972: p.214)

Gaiarsa cita em seu livro "Como enfrentar a velhice" a seguinte frase: Niio sei o que
pesa mais sobre os ve/hos, se a idade ou a ideia que fazem de si mesmos, movidos pelo modo
como sao tratados. lsso indica que, o que o idoso pensa sobre si, sobre seu corpo, e influenciado

pelo meio em que ele vive e nao s6 pela sua visao da vida.
White 5 nomeia as pessoas idosas em uma de suas obras, de porta-estandartes, que
empunham firmes as suas bandeiras. "Ndo afrouxam as mdos que empunham o pavilhdo da
verdade, ate que deponham a armadura ". A autora orienta, que devemos outorgar aos idosos, urn

tratamento terno e te-los em alta estima, por amor de suas muitas obras ja realizadas. A autora
alerta que os novos e jovens obreiros devem considerar muito as palavras dos homens de cabelos
bran cos e devem lhes chamar "bem-aventurados".
Se pudessemos dissemiriar entre nossas crianvas e jovens, como Deus deseja que
nossos idosos sejam tratados, a vida deles seria mais feliz e significativa, ao perceberam a
importancia social que elas possuem ainda nos dias atuais, pela gama de conhecimentos e
experiencia que podem transmitir aos mais jovens. Talvez nossos idosos nao fossem tao
discriminados e tra~dos marginalmente como o sao, pelo governo, pelo povo, pela sociedade.
Segundo White6 a principal razao de muitas pessoas adoecerem, e pela falta de
exercicio fisico. A autora menciona que hom ens e mulheres, jovens e velhos que desejam saude,
e que apreciariam a vida ativa, devem lembrar-se de que nao poderao obter isto sem uma boa
circulavao, que e obtida atraves da pratica regular de exercicios fisicos.

5

WlllTE, E.G., Mensagens Escolhidas, vol.2, cap.24.

6

WlllTE, E.G., Conselhos sobre saude, pg.I73 e 174.
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Segundo White, mais pessoas morrem por falta de exercicio do que, por excesso de cansayo;
muitos, mais por excesso de ociosidade, do que de atividade. Atraves das atividades corporais, o
individuo, inclusive o idoso, desenvolve sua consciencia corporal, aumentando a percepyao de
sua corporeidade.

UMA EXPERIENCIA PRATICA COM IDOSOS

Em nossa instituiyao organizamos urn grupo de idosos a fim de fazer atividades
fisicas. A comunidade proxima de nossa escola tern urn grande numero de pessoas idosas e mio
tinhamos nenhuma atividade especifica para eles em nossa instituiyao. Fizemos urn projeto,
delimitando quais atividades fariamos e delimitarnos que o grupo teria acesso aatividades fisicas,
cognitivas e culturais. Nos reunimos duas vezes por semana, cada encontro tern durayao de uma
hora. Fizemos uma pequena divulgayao e nas duas primeiras semanas tinhamos menos que dez
participantes. No final de urn mes de trabalho, sern divulgayao posterior, ja estavamos em quase
50 idosos.
A prioridade do nosso trabalho

e dirigida a pessoas

com mais de 55 anos. Temos

atualmente urn grupo de 60 pessoas, sendo 50 mulheres e 10 homens. Fazemos atividades na
piscina quando o tempo esta quente, mas na maioria das vezes nos encontramos no gimisio para
realizar atividades fisicas com musica e materiais diversos como bolas, arcos, bastoes e cordas.
Os exercicios sao elaborados cuidadosamente para que nao haja nenhum tipo de risco asaude dos
participantes. Temos atividades sociais em horarios extras, para assistir filmes, sair juntos para
comer pizza, discutir assuntos pertinentes ao envelhecimento, assistir palestras sobre temas
alusivos a qualidade de vida ou simplesmente nos recrearmos juntos. Ao final de cada encontro
oramos juntos e a cada dia reforyamos o vinculo de arnizade e comprometimento social entre os
participantes.
Como auxiliares, temos 5 alunos do 2°ano da Faculdade de Educayao Fisica de nossa
escola. No final de 2001, o grupo FELIZ IDADE - eles mesmo escolheram esse nome apresentou-se num evento em nos sa escola junto com outros grupos coreognificos, apresentando

11
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uma linda coreografia com vestimenta acarater. Foram muito aplaudidos, mais pela simpatia com
que se apresentaram, do que com a performance exibida. A alegria demonstrada na participayao
nessas atividades e nossa recompensa. Os idosos a cada dia demonstram mais o quanto estao
felizes por fazerem parte de urn grupo com identificayao propria. Quando se apresentam para o
publico e ouvem os aplausos entusiasmados. Suas faces brilham, expressando uma alegria dificil
de descrever em palavras.
A maioria dos componentes do GRUPO FELIZ IDADE, nunca havia participado de
atividades fisicas dirigidas. 0 fato de perceberem que alguem, uma

institui~ao

ou grupo se

preocupa em proporcionar atividades para eles, traz avida deles novos significados, sentimentos
de esperanya e grande satisfayao. 0 depoimentos dado por eles, em uma de nossas reunil>es
sociais, onde assistimos

a urn filme e depois lanchamos o alimento preparado pelo grupo, foi

emocionante e dificilmente poderiamos visualizar inicialmente que urn trabalho social como este,
traria tanta

trabalhamos com
idosas.

avida dessas pessoas. Nao somente avida delas, mas a de todos nos que
este grupo. E realmente revigorante e recompensador trabalhar com pessoas

satisfa~ao

E atraves de trabalhos assim, que podemos demonstrar nosso amor e reconhecirnento a

pessoas que dedicaram ao Iongo de suas vidas tempo e tanto

esfor~o

para que nos, mais jovens

pudessemos ter urn Iugar melhor na sociedade atual. E certamente, os idosos ainda tern muito a
oferecer a nossa sociedade. Valores morais, conselhos e uma vasta experiencia a respeito da vida.
Sabemos que os idosos precisam de novos significados em suas vidas. 0 envelhecimento e mais
uma etapa do desenvolvimento humano, e e privilegio nosso participar da vida dessas pessoas,
proporcionado

a eles parte de nosso tempo, esfor~o e amor, a fim de que os idosos que vivem

proximos anos, anossa comunidade, possam ter uma qualidade de vida diferenciada.

COMO ELABORAR UM PROGRAMA PARA IDOSOS

Esta e uma sugestao de como iniciar urn trabalho com idosos. Precisamos de alguns
cuidados antes de

come~ar

urn trabalho dessa importancia. Abaixo relacionaremos topicos

indispensaveis a serem respeitados antes do inicio do trabalho.
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,_ Elabore detalhadamente o projeto, que devera conter objetivos gerais e especificos.
Planeje o numero de pessoas que podeni receber para o trabalho. Delimite a idade dos
participantes. Planeje quantas vezes por semana as atividades serao realizadas - o ideal
seria de duas a tres vezes por semana.
.,_ ~lahore atividades diversificadas. Use .grande variedade de materiais, tendo sempre o
cuidado de nao utilizar materiais pesados ou perigosos. Selecione musicas calmas para
alongamento e relaxamento e musicas mais alegres para a parte central da aula.
-, Planeje atividades extra-aulas, como confraterniza9oes, palestras, passeios e excursoes. A
integra9a0 do grupo e importante.
~

Fa9a urn cadastro cuidadoso dos participantes, contendo dados pessoais, como nome, data
de nascimento, endere9o, telefone, problemas de saude, atividades preferidas, talentos
especiais e outros dados que achar importante.

'

Realize exames medicos nos participantes. Pe9a aos que puderem que tragam atestado
medico, aprovando-os para a pnitica das atividades e proporcione aos que nao tiverem
convenio ou acesso

a postos de saude, OS exames necessarios.

Procure parcerias, com

medicos da comunidade, prefeituras, clinicas particulares. Sempre as portas se abrem para
projetos sociais.
-, Se possivel, envolva alunos de ensino superior no projeto. Sera de grande auxilio,
principalmente porque normalmente trabalhamos com grandes grupos. Os alunos,
monitores que estiverem auxiliando devem participar da elabora9ao das aulas ou das
atividades.
;..... Divulgue as atividades realizadas. Monte uma pagina na internet fa1ando do trabaJho, e
com temas relativos ao envelhecimento. Mande materias para jornais, radios e tome
destaque na comunidade o trabalho social, contagiando outras pessoas a participarem do
projeto ou elaborarem outros projetos pro-sociais.
~

Uniformize seu grupo. Crie urn slogan, urn logotipo e uniformize com camisetas seu
grupo. Isso mostra organiza9ao e seriedade do trabalho.
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';; Promova com a participa~ao de alguns membros do grupo outros trabalhos sociais. Visitas
a pessoas enfermas, escola crista de ferias, manufatura de roupas para pessoas carentes,
distribui~ao

de alimentos entre outros.

CONSIDERACOES FINAlS:

E interessante comprovar, que as obras de WHITE, E.G., escritas ha tantos anos, vern
nos dias atuais ser comprovadas pelas pesquisas e estudos cientificos mais avan~ados. Perceber a
luz que Deus nos concedeu atraves da autora, para que pudessemos obter mais saude atraves dos

a nos,

ensinos deixados

em seus livros sobre temas relativos

a saude.

Possuidores desse

conhecimento - a respeito das atividades fisicas ao Iongo da vida e sua contribuiyao fundamental
na qualidade de vida do individuo durante todo o seu ciclo de vida - devemos disseminar em
nossas

institui~oes

essas

informa~oes.

Professores de educayao fisica que tern acesso direto aos alunos no tocante ao
trabalho de atividades corporais, devem abordar e conscientizar esses alunos, desde a mais tenra
idade - com uma linguagem apropriada a cada faixa etilria - sobre os principios fisiol6gicos que
regem a saude.

Nenhum aluno ou funcionario deve deixar a nossa escola sem ter tido a

oportunidade de entrar em contato com os principios de saude. Seja ele, tenra
adolescente, jovem, adulto ou idoso deve ter oportunidade em nossas

institui~oes

crian~a,

de aprender

como obter urna vida com mais qualidade, atraves dos cuidados com o corpo. Atividades fi.s.icas
adequadas e diferenciadas para cada fase do desenvolvimento motor devem vir acompanhadas de
conscientiza~ao

a respeito da importancia da alimenta~ao,

respira~ao,

luz solar eo repouso para

uma saude melhor.
"0 profissional de Educafiio Fisica tem que estar sempre atento ao seu
papel de agente renovador e transformador da comunidade de onde ele, via de
regra, se apresenta como um lider natural". (MEDINA, J.P.S., pg.23, 1995).
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0 Professor de Educa~ao Fisica tern o privilegio de entrar em contato com as
emo~oes

de seus alunos, atraves das pniticas corporais. Porem junto com o privilegio vern a

enorme responsabilidade de cuidar e ensinar o cuidado com esses corpos, abrigos de nossas
almas, designados por Deus como temp los do Espirito Santo. 0 profissional de Educa~ao Fisica e
certamente urn agente multiplicador do conhecimento de temas relativos ao corpo e nao pode ser
omisso nessa responsabilidade. Dele ele se preparar adequadamente para o trabalho com as mais
diversas faixas etarias, onde o enfoque a ser abordado deve ser devidamente adequado. Nenhuma
pessoa ou coorte deve ser excluida de urn plano de trabalho para praticas corporais em uma
institui~ao

adventista. 0 plano devenl. conter atividades devidamente adequadas a cada grupo

etario especifico, a fim de que o aproveitamento- para o desenvolvimento e aprimoramento das
faculdades fisicas - seja o melhor possivel.
Todas as

institui~oes

deveriam proporcionar atividades adequadas inclusive para

grupos de idosos, para que pessoas saudaveis, que ao Iongo de suas vidas seguiram as orienta~oes
divinas e cuidaram de seus corpos, possuindo ainda vitalidade mesmo na idade madura, possam
ter uma pratica de atividades

dirigi~as

e adequadas por professores de

educa~ao

fisica. E que

essas atividades possam se estender, para idosos que, mesmo nao tendo praticado atividades
fisicas ao Iongo da vida, desejem neste momento de suas vidas, iniciar a pratica de atividades
corporais, descobrindo assim novos significados para suas existencias, percebendo do quanto
ainda see capaz, do quanto ainda se pode produzir. £fundamental que o idoso perceba, que o
envelhecimento e apenas mais uma fase do desenvolvimento humano, e como em todos eles,
havera perdas, mas haveni ganhos tambem.

"Corporeidade idosa mio

e e nem pode ser sinonimo de inatividade, de

passividade, de falta de referencias adequadas para a execur;ao de propostas na
area de educar;ao motora. Corporeidade idosa deve ser vista como um ponto de
partida, nao um ponto de chegada ou de comparar;ao com padroes "normais ",
retirados do mundo do adulto produtivo e rentavel. Corporeidade idosa deve
propiciar encontros, incentivos a novos desajios, participar;oes estruturadas no
carater ludico e prazeroso da vida que se anima a cada dia." (SIMOES, 1994).

15

438

BIBLIOGRAFIA

1. ASTRAND, P.O., Why Exercise? Med. SCI. Sports Exercise, v.24, n° 2, p.153-162,

1992.
2. BAUDRILLARD, Jean, A sociedade de consumo. Lisboa: Edicroes 70, 1975.
3. BAUDRILLARD, Jean, A troca simbolica e a morte. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1996.
4. BRUHNS, Heloisa T. E GUTIERREZ, Gustavo. 0 corpo e o Iodico - Cicio de

Debates Lazer e Motricidade. Campinas, Papirus, 2000.
5. CASTELLANI FlLHO, Lino.

conta. Campinas, Papirus,

Educa~ao

Fisica no Brasil: a historia que niio se

sa ed., 2000.

6. ELIAS, NORBERT 0 processo civilizador: Uma Historia dos Costumes. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994.
7.

- - - - - - - 0 processo civilizador:

Forma~io

do Estado e

Civiliza~ao.

Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994.
8. FEATHERSTONE, Mike. "0 curso da vida: Corpo, cultura e imagens do processo

de envelhecimento". Em: DEBERT, Guita G. (org.) Textos didaticos n° 13,
Campinas, IFCH, Unicamp, 1994.
9. FISCHER, Seymour. Body Experience in Fantasy and Behavior. New York,
Appleton Century Crofts, Educational Division l\1EREDITH CORPORATION, f970.
I 0. GAIARSA, J.A., Como enfrentar a velhice. SP: icone Editora, 1986.

II. GALLARDO, J. S. P. (org.),

Educa~ao

Fisica -

contribui~oes

a

forma~io

profissional. Ijui, RS: Editora Unijui, 33 ed., 2000.

16

439

12. GHIRARDELLI JR., P. Educa~ao Fisica progressista: a pedagogia critico-social

dos conteudos e a

educa~iio

f'ISica brasileira. Sao Paulo: Loyola, 1991.

13. IWANOWICZ, J.B. 0 Lazer do Idoso e o Desenvolvimento Prossocial, em:
BRUHNS, H. T. Temas sobre Lazer. Campinas: Ed.Autores Associados, 2000.
14. :MEDINA, J.P.S. A

educa~ao

fisica cuida do corpo e "mente". Campinas: Papirus,

1993.
15. :MERLEAU PONTY, Maurice. 0 primado da

percep~ao

e suas conseqiiencias

fdosoficas. Campinas - SP: PAPIR.US, 1990.
16. _______________ Fenomenologia da

percep~ao.

Sao Paulo, Martins Fontes,

1994.
17. ONFRAY, Michel. A arte deter prazer. Sao Paulo, Martins Fontes, 1999.
18. SANT'ANNA, Denise B. Politicas do corpo, elementos para uma historia das

praticas corporais. Sao Paulo, Esta~ao Liberdade, 2000.
19. SANT'ANNA, Denise B. 0 corpo entre as antigas referencias e novos desafios.ln:
Cademos de Subjetividade, Sao Paulo, 5 (2): 275-284, dez/1997.
20. SIMOES, Regina. Corporeidade e terceira idade : A marginaliza~ao do corpo do

idoso. Piracicaba: EDITORA UNIMEP, 1998.
21. WIDTE, E.G., Mensagens Escolhidas. Tatui, SP: Casa Publicadora Brasifeira, 38
edi~ao,

vol.2, 1988.

22. ______, Conselhos sobre saude. Tatui, SP: Casa Publicadora Brasileira, 43
edi~ao,

1988.
, Conselhos sobre regime alimentar. Tatui, SP: Casa Publicadora

23.
Brasileira, 73

edi~o,

1990.

17

440

24. _ _ _ _ _,

Orienta~ao

da

Crian~a.

Tatui, SP: Casa Publicadora Brasileira, 83

edi<;ao, I 996.

25.

, Conselhos a Pais, Professores e estudantes. Tatui, SP: Casa
Publicadora Brasileira,

26.

sa edi<;ao, 2000.

, Mente, Carater e Personalidade. Tatui, SP: Casa Publicadora
3

Brasileira, 2 edi<;ao, 1990.

. Prof' Helena Brandao Viana
Rua Pastor Hugo Gegembauer, 35 Parque Ortolandia
Hortolandia- SP - BRAZIL
CEP: I3I84-010
e-mail: hbviana@horizon.com.br
telefones:

I 9.38971450
19.38974826
19.97029432

18

