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RESUMO 

 
MARQUES, M.A. (2008).  Educação Física e Jogos Cooperativos na 

Terceira Idade: a experiência de Embu das Artes.  Dissertação 

(Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo.  

 

 
Esta dissertação se pauta em pressupostos considerados relevantes 
nas áreas da Educação Física e da Gerontologia, ao enfatizarmos a 
importância da cultura corporal, em especial quando focalizamos a 
realidade da velhice, os valores e as vivências do ser que envelhece. 
Admitindo-se a relevância dos ambientes de convívio social como 
espaços favoráveis a diferentes formas de expressão das 
individualidades na reconstrução do coletivo, é que situamos o foco 
desta pesquisa, contemplando o idoso e sua participação em atividades 
esportivas, em especial na modalidade de jogos. O estudo realizado, 
cujo objetivo é identif icar as representações e formas de vivência do 
desporto pelo idoso, em particular nos jogos cooperativos, pauta-se na 
concepção de que a velhice deve ser investigada considerando-se a 
necessidade da sua contextualização e complexidade, para que 
possamos identif icar as singularidades nela contidas. Neste sentido se 
ressalta a importância da pesquisa qualitativa para analisar a prática 
dos jogos cooperativos com idosos e sua relação com o processo de 
desenvolvimento humano. O marco teórico sustentado por reflexões 
temáticas sobre Educação Física, motricidade humana, jogos, 
envelhecimento e velhice constituem-se em elementos que 
fundamentam a pesquisa de campo, realizada através de procedimentos 
condizentes com a abordagem qualitativa, ut i l izando a observação e 
entrevistas semi-estruturadas como instrumentos de coleta de dados. 
Os sujeitos selecionados são idosos inscritos no Programa de 
Atendimento à População Idosa, do Centro de Referência do Idoso, 
localizado na cidade de Embu das Artes, no Estado de São Paulo. A 
análise dos dados, embasada nos fundamentos teóricos permitiu 
avançar na concepção e signif icado da prática de esportes, tendo como 
base os princípios da cooperação. Os resultados apontam, também, a 
importância da vivência comparti lhada do idoso, no desafio de conviver 
com diferenças e descobrir-se como sujeito de intervenção, facil i tador 
de mudanças na construção de novas formas de praticar esporte, em 
particular o jogo, criando regras diferenciadas de participação, o que 
reflete na sua vida pessoal e no resgate e construção de novas formas 
de interação e relacionamento social. 
 
 
Palavras chave: Educação Física, Envelhecimento, Jogos Cooperativos.  
 

 



 

Abstract 
 
MARQUES, M.A. (2008).  Physical Education and Cooperative Games 

during Old Age: the experience of Embu das Artes. Essay (Masters in 

Gerontology) -  Pontif ícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo.  

 

 
This essay regards items relevant to the Physical Education and 
Gerontology’s f ield, as emphasized the importance of body culture, 
specially when the main focus is old age reality, the values and the 
experiences of the one who ages.  
Admitt ing the relevance of the social environment such as fr iendly 
spaces to different forms of individuality expression in the 
reconstruction of the group, showing the focus of this research, 
regarding the elderly and their part icipation in sporting activit ies, 
specially through games. 
The elaborated study, which main objective is to identify the 
representation and forms of the elderly in dealing with physical 
activit ies, particularly concerning cooperative games, is pond on the 
concept that aging must be investigated considering the need of i ts 
context and complexity, so it can be identif ied as each own singularity. 
In this sense, it  enhances the importance of qualitat ive research to 
analyze the practice of the cooperative games with elderly and its 
relation with the process of human development. The main theory point, 
sustained by reflections regarding Physical Education, human 
movement, games, the process of aging and old age is based on 
elements  that fundaments the f ield research, made through procedures 
of qualitative approach, using semi-structured observation and 
interviews as instruments of collect data.    The selected subjects are 
seniors subscribed in the “Programa de Atendimento à População Idosa 
“- Elderly Program Attendance, from the Centro de Referência do Idoso, 
located in the city of Embu das Artes, in the state of São Paulo.    
The data analysis, based on theory fundaments, al lowed to go further in 
the concept and meaning of the practice of sports, having the principle 
of cooperation. The results show, also, the importance of the elderly 
leaving together, in the challenge of leaving with differences and 
discovering itself as the character of intervention,  responsible for 
changes in the building form of practicing sports, in particularly 
concerning games, creating different rules of participation, which 
reflects in their personal l ife and in the rescue and construction of new 
ways of interaction and social relations. 
 
Key words: Physical Education, Aging and Team building games  
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 O Meu Olhar 
   O meu olhar é nít ido como um girassol. 
   Tenho o costume de andar pelas estradas 
   Olhando para a direi ta e para a esquerda, 
   E de vez em quando olhando para trás. .  .  
   E o que vejo a cada momento 
   É aqui lo que nunca antes eu t inha visto, 
   E eu sei dar por isso muito bem. .  .  
   Sei ter o pasmo essencial  
   Que em uma criança se, ao nascer, 
   Reparasse que nascera deveras . .  .  
   Sinto-me nascido a cada momento 
   Para a eterna novidade do Mundo . .  .  

                                                                       (CAIEIRO,1998,p.72) 
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A diversidade da vida faz parte da minha trajetória pessoal, cuja 

ascendência é composta por uma miscigenação considerável. Meus 

avós maternos, com os quais convivi mais intensamente eram alemães 

e os paternos, portugueses. Aprendi com minha avó Aurora valores 

essenciais para conviver, além de, com toda a sabedoria que os anos 

lhe deram,  ter me ensinado, semeando pouco a pouco, a idéia da 

importância das relações afetivas, o que me faz lembrar o trecho da 

música Cio da Terra de Milton Nascimento:  

 
Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra a propícia estação, e fecundar o chão . .  .  

 

Viver em família era como o semear de grãos de milho para vivenciar, 

no futuro, a festa da colheita.  Todos se reuniam e faziam quitutes, 

aprendizado que se mantinha de geração em geração.   

 

Hoje, sei que não apenas semeei o chão, mas tenho consciência de que 

fui semeada na minha essência e assim me eduquei para a vida, 

sabendo conviver, respeitando o próximo e colaborando com o outro.  

Em minha  caminhada,  com espírito aventureiro, fui delineando e 

concretizando minhas opções, dentre elas cursar o ensino superior.  

 

Minha relação com a educação sempre foi de inquietude; por vezes, fui 

crit icada, porque, afinal, vivemos em um mundo capital ista, e as 

pessoas sempre se reportam às profissões, visando o retorno 

financeiro.  Mas estava convicta da minha escolha: queria ser 

educadora!  Educadora consciente dos desafios desta profissão e de 

sua complexidade.   

 

Formada em Educação Física pela UMC – Universidade de Mogi das 

Cruzes, de imediato, ingressei na Prefeitura de Embu (1988), no setor 

de esportes.  Depois de  dez anos de trabalho, comecei a l idar com  

grupos de idosos (1998), por solicitação do responsável pelo 

atendimento desse setor, Professor Flávio Vieira, momento em que   se  
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iniciou uma parceria e a formação de um grupo que vem crescendo e se 

fortalecendo mutuamente, num trabalho comparti lhado. 

Em minha trajetória foram muitas experiências de mudanças.  Aprendi 

que cabe a cada um de nós despertar o sentimento de renovação e 

embelezamento do mundo, da vida e dos seres humanos, conforme me 

sugerem as palavras do  poeta Mário Quintana: 

Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto 
é como se abrisse o mesmo l ivro, numa página nova.. . .  

(QUINTANA apud CHAUI, 2003 p. 31)  

Buscando sempre um novo despertar é que revejo minhas ações; hoje 

posso compreender que o agir humano se enriquece, quando temos 

l iberdade para novas escolhas e conquistas.   

Profissionalmente, tenho me desafiado no sentido de pensar o 

signif icado do esporte, numa perspectiva crít ica e l ibertadora, 

reconhecendo a possibil idade de mudar os conceitos existentes.  A 

concepção da prática esportiva, numa perspectiva crít ica, extrapola o 

sentido de uma ação reduzidamente funcional.   

Nesse contexto, surge então, a relevância dada à prática dos jogos 

cooperativos como exercício de uma convivência humana, alicerçada no 

respeito às diferenças e na participação com alegria e 

responsabil idade.  Essa prática nos permite vivenciar de maneira 

diferenciada as relações humanas, uma vez que as vivências motoras 

podem se constituir em espaços de criação e de enfrentamento dos 

medos, possibil i tando o autoconhecimento e fortalecendo a relação com 

os outros. 

Assim, o desporto pode ser reconhecido, no seu sentido pedagógico, 

como um espaço de descoberta e revelação, caleidoscópio da 

diversidade, percebida quando descobrimos os outros e as diferenças 

que marcam e formam as individualidades.  Aprendemos o alcance e os 
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signif icados dos princípios éticos e morais, desvendando a realidade de 

que somos todos diferentes.     

 

Ao longo de minha trajetória profissional, essas descobertas e 

inquietações motivaram e nortearam os rumos desta pesquisa, que se 

propõe a verif icar o signif icado da prát ica dos jogos cooperativos no 

tocante à facil itação das relações interpessoais, tendo como base a 

concepção do sentido crít ico do jogo, como ação educativa e voltada 

para o desenvolvimento humano.   

 

Este estudo tem como pressuposto a idéia de que o jogo cooperativo 

tem como princípio o resgate de valores e atitudes favorecedoras do 

desenvolvimento  pleno do ser humano e, no caso específico desta 

pesquisa, de pessoas idosas.  

  

As análises desenvolvidas visam incitar reflexões com a finalidade de 

reconstruir e ampliar  a cultura corporal na velhice, considerando que 

cada idoso tem uma história de vida diferente, valores e vivências 

peculiares que encontram no convívio social um espaço de expressão, 

comunicação e criação. 

 

Ciente de que não se pode considerar a velhice como um processo 

l inear e determinista, que só pode ser analisada com base em uma 

realidade contextualizada, é que procuramos identif icar as 

características particulares e formas de representação de um grupo de 

idosos participantes do “Programa de Atendimento ao Idoso” do Centro 

de Referência do Idoso – CRI – de Embu ,  bem como sua vivência no 

desporto, em particular nos jogos cooperativos. 

 

As sistematizações teóricas resultaram de um trabalho de revisão 

bibliográfica de obras e autores que permitiram compor o marco teórico 

desta pesquisa.  No primeiro capítulo, há reflexões sobre a 

representação do corpo na sociedade, através dos tempos, a Educação 

Física como área de conhecimento e sobre os jogos.  As bases 
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conceituais consideradas permitem explicitar o processo de mudança de 

valores sobre o corpo e a concepção do homem em todas as suas 

dimensões. 

 

As reflexões a respeito da velhice, bem como alguns mitos existentes 

na sociedade em relação à realidade que caracteriza essa etapa da vida 

são tratados no segundo capítulo.  Essas abordagens se pautam não 

somente  na idéia de que a morte biológica pode ser um acontecimento, 

distante pelo fato da longevidade, mas também na concepção de que a 

morte social e simbólica pode retirar o idoso do circuito do desejo.  

Relacionamos, ainda, velhice com a prática do esporte por idosos, 

considerando os princípios dos jogos cooperativos.  

 

No terceiro capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa de 

campo, iniciando-se com a caracterização do município de Embu, no 

qual também se vive o fenômeno universal do envelhecimento e onde se 

formaram redes de suporte para incentivar o idoso a desenvolver novas 

competências, dentre elas, a esportiva.  O “Programa de Atendimento a 

Idosos do Estado de São Paulo” (CRI – Embu) e a proposta de 

reestruturação dos esportes, através de jogos cooperativos com grupos 

de idosos pelo “Programa de Jogos Cooperativos da Terceira Idade”, 

compõem o objeto deste estudo.  

 

Por meio do uso de técnicas próprias da pesquisa qualitativa, foram 

realizadas observações de campo e entrevistas com 14 idosos, a f im de 

se proceder a coleta de dados.  A identif icação dos sujeitos, assim 

como os resultados da análise dos depoimentos e dos registros de 

observação, serão relatados mais detalhadamente no capítulo f inal.  
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Educação Física e Motricidade Humana 
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 Metamorfoses 
 Não há coisa alguma que persista em todo o Universo. 
 Tudo f lui ,  e tudo só apresenta uma imagem passageira. 
 O próprio tempo passa com um movimento contínuo, 
 como um rio .  .  .  
 O que foi  antes já não é, o que não t inha sido é,  
 e todo instante é uma coisa nova.. .   

                                                             
                                                                                Ovídio 

 
 

1.1  Corpo e Envelhecimento 

 

A representação do corpo não pode ser configurada somente em 

períodos de tempo, mas principalmente considerando o contexto 

cultural da sociedade e os valores sociais predominantes.  O recorte 

histórico revela a diversidade de tendências e maneiras de ver o 

mundo, assim como as diferentes representações do corpo, através dos 

tempos. 

Na Grécia Antiga, a força e as qualidades de guerreiro valorizavam o 

corpo,  embora se encontrem também representações revestidas de 

características singulares ao esti lo de vida de poetas, dançarinos e 

art istas.  O corpo espartano reflet ia os valores guerreiros dominantes, 

enquanto que em Atenas se valorizavam os corpos num sentido poético, 

f i losófico e, em relação às práticas físicas, como a dança e o circo. 

 

Por volta do século XV e XVI, o médico e frade franciscano François 

Rabelais acrescenta às visões de corpo predominantes a importância do 

exercício físico.  A educação deveria estar voltada para o cuidado do 

corpo, da higiene e da vida ao ar l ivre.  Era a época renascentista, 

quando o corpo feminino era farto, com seios grandes e ancas largas, 

representativo da fert i l idade.  Nota-se o padrão de beleza da época nos 

quadros e gravuras de renomados artistas. Percebe-se, então, que os 



 19

corpos gordos eram idolatrados, não apenas com relação à aparência, 

mas também ao que signif icavam.  

 

Na Idade Moderna, Descartes valorizou a razão em detrimento da fé 

como forma de compreender o mundo. Com a passagem do 

teocentrismo para o antropocentrismo, a fé foi substituída pela razão e 

pela ciência, o que resultou na visão dualista de corpo-mente.  A 

educação posit ivista, fruto de um ideal de sociedade, requeria o corpo 

funcional e técnico.  O corpo do início do século XIX passou a ser 

concebido de maneira estereotipada, sob influência dos valores 

sociopolít ico e econômico predominantes, sendo alvo de estudos, 

fundamentalmente das ciências biológicas.  

 

O corpo, nesse período, foi igualado a uma estrutura mecânica, ou seja, 

a visão mecanicista do mundo foi aplicada ao corpo e ao seu 

funcionamento. Assim, a ciência forneceu os elementos que permitir iam 

um controle sobre o corpo e um aumento de sua eficiência funcional, 

em busca de um melhor resultado no esporte de alto rendimento.   

 

Dentre os movimentos renovadores, a corrente de pensamento 

humanista também foi aplicada ao corpo, diferenciando-se por enfatizar 

a essência do homem, procurando despertar a necessidade de se olhar 

o todo.  Nessa visão, privi legiaram-se espaços onde pudessem se 

promover as relações interpessoais, o desenvolvimento da auto-estima 

e a autoconfiança.     

 

Sob essa perspectiva, retratamos especif icamente o segmento idoso, 

pessoa com 60 anos ou mais, que vivencia de maneira contínua a 

passagem do tempo e as alterações ocorridas no seu corpo, sem muitas 

vezes percebê-las.  

   
É essa continuidade que faz com que as pessoas não 
percebam o envelhecimento.  Assim, o envelhecimento que 
é um processo que se dá no tempo não é percebido.    
(MERCADANTE, 2003, p. 62)  
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Vivenciando esse processo de envelhecer, no decorrer da vida, 

passamos por várias etapas: infância, juventude, fase adulta e velhice.  

É a metamorfose do ser, do sujeito temporal.  A constatação das 

alterações do corpo, bem como a idéia de que a velhice é uma 

realidade, ocorre pela observação do outro, isto é, a partir do outro é 

que percebemos o processo contínuo do envelhecer.   

O passar de uma etapa a outra faz o organismo humano 
especial izar-se, evoluir  e, conseqüentemente, envelhecer.  
Em suma, envelhecer é um processo contínuo de mudança 
do organismo pela passagem da temporal idade.   
(MONTEIRO, 2003, p. 144) 

 

Nessa passagem pela temporalidade, o corpo é estimulado a vivenciar 

novas experiências e, conseqüentemente, vai se reconfigurando e 

assumindo diferentes esti los e padrões que se alteram, inclusive, pela 

aquisição de conhecimento, que permite ao indivíduo experimentar 

outras possibil idades e vivências.  

Essa experimentação do corpo coloca o ser que envelhece em 

constante relação com o tempo e o espaço, gerando diferentes formas 

de reação, dependendo de como se dá a interação nos ambientes de 

convivência.  O sentido da vida e a estigmatização da velhice 

dependem dessa relação corpo, tempo e espaço.   

 
Por intermédio do corpo o mundo de uma pessoa é 
construído, então os corpos dos velhos sem movimento são 
corpos sem espaço, sem l iberdade, sem autonomia.  São 
corpos outorgados a obedecerem às leis do est igma da 
velhice.   (MONTEIRO, 2003, p. 149) 

 

Segundo Mercadante (2003, p. 66), a velhice, no seu sentido 

estigmatizado, sugere uma avaliação ampliada a partir da aparência do 

corpo envelhecido – marcas físicas visíveis – para a mente; ocorre uma 

correlação clara entre corpo e mente, entre o declínio físico e a 

deterioração da mente. 
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O estigma surge na vivência das relações sociais, pois a identidade de 

velho, com todos os seus signif icados depreciativos, é produzida e 

reproduzida, principalmente, na relação com o outro e pelo outro.   

A corporeidade é expressa no conjunto das manifestações corpóreas 

nas quais estão envolvidos os aspectos físico, afet ivo, social e 

cognit ivo. Viver a corporeidade é viver as dimensões humanas em todas 

as situações; afinal, somos um corpo que sente, aprende e vive em 

diferentes contextos.   

Viver a corporeidade é, também, deslocar-se, por meio do movimento, 

no tempo e no espaço, e com uma intenção; é viver a própria história 

em busca de algo que vá além daquilo que se é. Ao viver plenamente a 

corporeidade, encontramos a l iberdade que nos permite dar um sentido 

diferente à vida.  Essa força transformadora, pois,  torna real o que 

antes era somente possibil idade.  

O possível não é pura contingência ou acaso; assim, o idoso, exercendo 

sua l iberdade, torna-se parte ativa no jogo da vida, o que signif ica, por 

um lado, conhecer as condições da existência humana, e o modo como 

assumimos nossas ações.   É graças ao conhecimento, que se pode 

fazer escolhas.   

 
Não somos l ivres para escolher tudo, mas o somos para 
fazer tudo quanto esteja de acordo com o nosso ser e com 
nossa capacidade de agir, graças ao conhecimento que 
possuímos de nós mesmos e das circunstâncias em que 
vamos agir.    (CHAUI, 2003, p. 335) 

 

Dessa maneira, os idosos estarão aptos a propor outros rumos, a  dar 

um novo sentido ao jogo e, ao realizar essa ação, criam novos 

caminhos para seu percurso individual e para a convivência em grupo. 
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1.2 Educação Física e sua identidade 

A Educação Física reforça, com freqüência, uma idéia de imagem 

corporal que reflete valores da ideologia dominante, ao admitir a 

possibil idade de ascensão social por meio do esporte e por estimular 

muitas pessoas a modelarem seus corpos à semelhança de ídolos.  

Poucas vezes, as prát icas corporais têm propiciado a consciência 

corporal, como parte do exercício de uma cidadania crít ica. 

 

Essa realidade gera uma crise de identidade da área e lutas por um 

novo sentido para as suas práticas.  Até o nome “educação física” tem 

sido alvo de crít icas profissionais que buscam outra denominação que 

atenda às orientações propostas pelas novas construções conceituais. 

 

A abordagem da Motricidade Humana não consegue impor a mudança 

do nome Educação Física, mas avança ao criar múlt iplos olhares e 

conceitos sobre o fenômeno do movimento humano.  Dentre esses 

conceitos, destaca-se o de motricidade humana. 

Para Cunha (1994), a motricidade humana apóia-se na concepção de 

homem entendido em todas as suas dimensões e na sua singularidade, 

tendo como princípio o transcender.  O que está subentendido nesse 

conceito é o movimento humano histórico, cultural, que por meio da 

consciência corporal e do movimento intencional e não-alienado, 

constrói a análise, a crít ica, o que resulta numa das formas de exercer 

a cidadania.   

A consciência corporal é aqui entendida como corporeidade, a qual se 

expressa no conjunto das manifestações corpóreas.  Corporeidade e 

motricidade são conceitos, aparentemente muito teóricos mas,  ao 

mesmo tempo, se evidenciam na prática.  Viver a corporeidade é agir 

com uma finalidade; é deslocar-se, através do movimento, no tempo e 

no espaço com uma intenção.   
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Note-se também que a Motricidade Humana não nega o físico, mas 

considera a idéia de que há também outros aspectos, como o social e o 

polít ico que compõem a complexidade do humano. Ou seja, deve-se 

sempre, em qualquer situação, levar em consideração os diferentes 

aspectos envolvidos em cada uma das ações, além do próprio corpo. 

 

Nesse sentido, devemos considerar a relação íntima e constante dessa 

realidade humana complexa com a experiência vivida, a 

intersubjetividade que a práxis supõe, o que amplia as possibil idades 

de ser.  Tal concepção de motricidade humana releva valores, como o 

da criatividade, específico de um ser agente e promotor de cultura.  

Segundo Cunha: 

 
O homem é um ser de carências e, como tal ,  um ser 
prático, ser que se faz fazendo, ou seja, só pode viver se 
atua e, por essa razão, visa sempre agir para ser mais, o 
que representa a sua capacidade e possibi l idade de 
transcendência.     (1994, p. 143) 

 

Para se compreender o homem contemporâneo é necessário um novo 

conhecimento que explicite essa compreensão, levando-se em conta  as 

mudanças de valores da sociedade.  É fundamental entender o 

movimentar-se humano, não mais como algo biológico, mecânico ou 

apenas na sua dimensão psicológica, mas sim, como fenômeno 

histórico-cultural.      

 

Cabe à Educação Física a responsabilidade pelo estudo das 

manifestações concretizadas pela ação motora e o que essa ação 

representa para quem a faz.  Como ramo da motricidade humana, é seu 

atributo, também, o tratamento didático-pedagógico do movimento 

culturalmente construído, o qual propicia a sua ressignif icação para o 

humano que o concretiza. 

 

Todas as manifestações corporais humanas são concretizadas pelo 

movimento, constituindo-se, assim, numa operação motora cultural 

signif icante e intencional.   Decorre também da interação entre o querer 
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e o fazer, seus efeitos e as  relações  promovidas  por aquele que as 

assume. 

 
O homem só compreende bem aqui lo que faz e só faz bem 
aqui lo que compreende: fazer e compreender (agir e 
ref let i r)  são dimensões do processo de tomada de 
consciência. (BECKER, 1993, p. 57)  
 

Esses processos constituem-se situações de equilíbrio, desequilíbrio e 

reequilíbrio, que exigem adaptações e readaptações.  Sendo assim, a 

operação motora não deve ser encarada como um rígido padrão de 

comportamento motor, mas é uma ação em constante construção. 

 

Desta forma, a operação motora, como processo interativo, transforma-

se em meio de adaptação ativa, consciente e crít ica, com o qual o 

sujeito se inter-relaciona com o mundo, interpretando-o, 

compreendendo-o e transformando-o. Sob essa ótica, para a Educação 

Física, não devem existir padrões motores codif icados, pois as ações 

motoras, enquanto operações, não são estruturas rígidas de 

conhecimento. 

 

Para FEITOSA (1993), a motricidade humana emerge a f im de superar a 

confusão e a indefinição da Educação Física e das práticas corporais, 

inaugurando uma nova era fundada em autores clássicos da Filosofia, 

da  Sociologia, da  Medicina entre outras, como Thomas Kuhn, Paul 

Feyerabend e Edgar Morin. Quando um postulado científ ico já não 

explica a sociedade, não contempla os questionamentos e indagações, 

é necessário recorrer a outros conhecimentos, construir novos estatutos 

que ajudem o homem a compreender o mundo e a compreender-se.  

 

Para a motricidade humana, compreender o homem em todas as suas 

dimensões signif ica que o entendimento deve estar além do ramo 

pedagógico das práticas corporais, da ergonomia, do esporte de alto 

rendimento e do movimento humano. É necessário que se compreenda 

isso tudo, pois o que está se consolidando como motricidade humana é 
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uma nova concepção de homem, tendo como base as relações que ele 

estabelece com seus pares, com a natureza e com o seu entorno.  Tais 

relações estão no âmbito da educação, saúde, saneamento, engenharia, 

direito, ética, ou seja,  onde quer que o homem esteja.  

 
Entendemos  que  el  concepto de motric idad no há  de 
restr ingirse sólo   a aspectos   relacionados com  el  
movimiento  “ f ísico” de la  persona, sino  que  transciende  
impl icando  al  sujeto en todo su yo.    (TRIGO, 1999, p. 52)     

 
 

Considerando os pressupostos acima a respeito do corpo vivido, não é 

possível mais pensar que corporeidade e motricidade sejam teorias 

desprovidas de qualquer prática, do cotidiano do homem.   

O conceito da motricidade humana vislumbra o homem na sua 

singularidade e consciência da sua existência dentro da possibil idade 

de transcender, considerando os princípios de solidariedade, não-

discriminação, coletividade e auto-superação, em múltiplas 

experiências, podendo desfrutar a ludicidade e desenvolver a 

criatividade. 
 

O transcender é possibil i tado pela pluralidade de experiências motoras, 

é estimulado com ações criativas e parte do imaginário e do sentimento 

de que o indivíduo só pode alcançar algo desejado, no  mundo das 

idéias.  Admite-se que, com o autoconhecimento e a valorização do 

sujeito interativo, propiciados pela motricidade e pelo movimento 

intencional e signif icativo, é possível vivenciar o ato de transcender.   

 

Quer na atividade formal, quer na atividade informal, a intervenção 

pedagógica, baseada na motricidade humana considera os conteúdos 

formalizados e constituídos socialmente e reelabora novos 

conhecimentos, por meio da ludicidade e criatividade. 

 

Considerando a educação como processo que envolve seres corpóreos, 

cuja vida consiste em se mover com sentido e intencionalidade 
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construídos na interação social, destaca-se o papel do educador físico 

que pode ampliar, reinventar, reconstruir, transformar as práticas e as 

formas de organização, fundamentando-se  sempre na corporeidade dos 

sujeitos históricos.  Assim, o exercício da motricidade poderá se tornar 

mais completo, com amplos benefícios para a aprendizagem e para as 

relações sociais em geral.   

 

Portanto, a motricidade humana representa a intencionalidade operante 

do próprio indivíduo, na busca de superação de algo que lhe interessa, 

visando alcançar seu absoluto, que é só seu.   O profissional 

especializado pode auxil iá-lo a identif icar as suas capacidades, 

possibil idades e caminhos para a consecução desse seu objetivo, que, 

no caso da Educação Física, pode ser por intermédio do jogo cujos 

signif icados abordaremos a seguir.  

 

1.3 Significados do Jogo 

  

Para Huizinga (2004), o jogo está entre as formas culturais de 

manifestação das operações e habil idades motoras, assim como a 

dança e a ginástica. O autor relaciona o conceito de jogo ao de cultura, 

buscando  sua função social e nos alerta que não devemos trabalhar, 

ou melhor, pensar o jogo num contexto de polaridades ou submissões.  

Pelo contrário, é pertinente tecermos análises que partam do 

pressuposto da interdependência, da correlação, da intimidade entre a 

seriedade e o divertimento, do riso e do prazer, do sagrado e do 

profano.  

 

No final do século XIX, conforme relata Huizinga (2004), a 

sistematização dos esportes, das competições, al iada à 

profissionalização dos atletas, vai afastando o jogo do espírito lúdico, 

perdendo, por conseguinte, a espontaneidade, o prazer e a 
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despreocupação. Além disso, o jogo esportivo se desliga do verdadeiro 

jogo, rompe com o ritual e deixa de ser sagrado;  perde a criatividade e 

a l igação orgânica com a sociedade, tornando-se estéri l.  

 

O jogo, desde suas primeiras manifestações, transformou-se e se 

diversif icou bastante quanto as suas definições, aplicações e 

dimensões.  Alguns autores, entre eles Freire (1997), Bruhns (1993), 

Paes (1996) e Friedmann (1996), concordam com a idéia de que há 

muita controvérsia a respeito do jogo, pois as fronteiras entre 

brincadeira, luta, dança, ginástica, jogo e esporte, são muito tênues e 

permeáveis;  essas diferentes manifestações muitas vezes se 

aproximam e interagem.   Em relação a essas práticas, Freire nos 

elucida:  

 
É possível incluí- las todas no universo do jogo, 
considerando este a grande categoria do conjunto das 
produções lúdicas humana.  (1997, p. 106) 

 

Para Friedman (1996), não existe uma teoria completa do jogo. Os 

resultados das suas análises permitem identif icar os principais 

enfoques projetados sobre o jogo, quais sejam: sociológico, 

educacional, psicológico, antropológico e folclórico. 

 

O  enfoque sociológico nos mostra a influência do contexto social dos 

diferentes participantes; o enfoque educacional é a contribuição do jogo 

para a educação, revelado no desenvolvimento e/ou aprendizagem dos 

participantes; segundo o enfoque psicológico, o jogo se torna um meio 

para compreender melhor o funcionamento da psique, das emoções e 

da personalidade dos participantes; o  enfoque antropológico é a 

maneira como o jogo reflete, em cada sociedade, os costumes e a 

história das diferentes culturas e, por últ imo, o enfoque folclórico,  o 

qual possibil i ta a análise do jogo como expressão da cultura através 

das diversas gerações, bem como as tradições e costumes através dos 

tempos.    
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Com base nos estudos de Santin, pode-se acrescentar o enfoque 

fi losófico  que explicita o fato de que somos incentivados a exercitar a 

reflexão ética sobre os valores humanos presentes (ou ausentes) no 

jogo.  Para o autor: 

 
Por intermédio de um maior comprometimento com a 
Fi losofia, o professor em suas reflexões poderá reformular 
conceitos que podem orientar a conduta do seu aluno e 
interpretar melhor o que ele faz do seu corpo, de seus 
movimentos e das suas relações com o mundo. (SANTIN, 
1987 p. 33)  

 
 

Essa concepção nos mostra o quanto é essencial valorizar o ser 

humano, tendo em vista que, ao respeitar os l imites dos alunos, o 

educador poderá tornar a sua ação pedagógica mais humanizada e 

colaborar para que surjam  novos caminhos. 

 

Kammi & De Vries (1991) enfatizam o jogo como um método 

educacional, no qual  o educador poderá intervir, modif icando-o de 

modo que possa maximizar o aprendizado, levando em consideração as 

demandas e interesses de cada faixa etária, favorecendo, assim, a 

participação ativa de todos. 

 

Tendo em vista que é na interação com o meio que ocorre uma efetiva 

construção da inteligência, o jogo pode ser um instrumento 

absolutamente útil  neste processo de elaboração inteligente do mundo.  

Nesse sentido Kammi & De Vries (1991) realçam os jogos que são 

realizados em grupo, pois o ser humano desde criança se mostra, se 

conhece e se  constrói por meio da presença do outro.    

 

Contemplando essas idéias, Oliver (2000) sugere uma pedagogia 

construtiva em que os objetivos e as tarefas do jogo sejam claramente 

definidos, cabendo ao participante a resolução do problema 

apresentado, o que permite que ele construa o seu próprio modo de 

pensar e agir. 
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Ao que foi exposto, ainda podemos acrescentar que o caráter 

educacional dos jogos proporciona ao  indivíduo refletir sobre diferentes 

valores e suas implicações práticas, como expressá-los em relação a si 

mesmo, aos outros, à comunidade e ao mundo em geral.  Essa prática 

responde ao clamor da humanidade, de um modo geral, por valores que 

possibil i tem enfrentar problemas como a violência e a falta de respeito 

mútuo em todo o mundo. Haja vista a poderosa difusão e influência da 

Educação Física, a partir das Olimpíadas da Era Moderna, que se 

constituem em um instrumento pedagógico de signif icativo valor 

educacional.   

 

De acordo com Medina (1983), a tarefa do novo profissional da 

Educação Física em sua função básica como agente renovador e 

transformador de cultura só será possível de se concretizar por 

intermédio de uma prática mais reflexiva.  Nesse sentido, o autor incita 

os profissionais da área para se engajarem em mudanças, conforme 

podemos verif icar em suas palavras:  

 
Pode se def inir  como arte a ciência do movimento humano 
que, através de at ividades específ icas, auxi l iam no 
desenvolvimento integral dos seres humanos, renovando-os 
e transformando-os no sentido de sua auto-real ização e em 
conformidade com a própria real ização de uma sociedade 
mais justa e l ivre. (MEDINA, 1983 p. 72) 

 

Portanto, a Educação Física é um componente importante no caminho 

da construção da cidadania, na medida em que seu objeto de estudo 

integra a produção cultural da sociedade.  Suas ações devem atentar 

para o fato de que os cidadãos têm o direito de se apropriarem, de 

usufruírem dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das 

ginásticas, em benefício do exercício crít ico da sua cidadania e até 

mesmo para melhorar a sua qualidade de vida.  Os jogos cooperativos 

assumem especial signif icado nesse contexto. 
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1.4 Os Jogos Cooperativos 
 
 

A Teoria da Cooperação defende a idéia de que, no jogo, o praticante 

pode desenvolver algumas habil idades que lhe proporcionam vivenciar 

valores que possam contribuir na convivência coletiva. As atividades 

cooperativas podem ser definidas como aquelas em que os 

participantes dão e recebem ajuda, a f im de alcançarem objetivos 

comuns.  Sedeh diferencia a forma como se manifesta  a cooperação:  

 
O movimento de aproximação que caracteriza a f i losof ia da 
cooperação é denominado “Processo Associativo”,  que 
pode se apresentar na forma de: cooperação, acomodação 
e assimilação.  Por outro lado, o movimento de 
distanciamento é chamado “Processo Dissociativo” e 
manifesta-se como: competição e confl i to.  (SEDEH apud 
BROTTO, 2001 p. 28) 

 

Os jogos sociais envolvidos no processo disciplinar dos corpos e dos 

gostos implicam em distinguir o que está em jogo em cada papel social 

vivido pelos indivíduos.  O desempenho dos papéis, por sua vez, 

envolve o reconhecimento de um conjunto de valores e categorias 

comparti lhadas pelo grupo, como o sentimento de prazer.   

 

Nesses jogos, somos socializados e socializamos os outros para  

cooperar e competir.  Cabe a cada indivíduo aprender a desfrutar do 

jogo como um extraordinário campo para o desenvolvimento de relações 

pessoais e múltiplas aprendizagens na construção desse espaço 

sociocultural coletivo, que se caracteriza por processos de competição 

e cooperação.  Mead expõe que é a estrutura social que determina se 

os membros de determinada sociedade irão competir ou cooperar entre 

si e exemplif ica que: 
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Algumas culturas – como as dos índios Zuni e os 
Bathongas, na África do Sul – não uti l izam a competição 
em seus sistemas econômico, educacional ou recreativo.  
Por outro lado, há povos que adotam a competição 
desenfreada como valor dominante.  (MEAD apud BROTTO, 
2001, p. 36) 
 
 

Essas práticas se tornam importantes, pois vivemos num mundo onde 

sentimos a urgência em resgatar alguns valores como cooperação, 

confiança e respeito mútuo, essenciais para consolidar os principais 

alicerces que visam à humanização da convivência na sociedade 

contemporânea. 

 

O desenvolvimento dos princípios da Teoria da Cooperação, segundo 

Brotto (2001), pressupõe mudanças atitudinais que se respaldam em 

processos de ensino-aprendizagem com base na pedagogia 

cooperativa.   

 

A aprendizagem cooperativa apóia-se em concepções que incluem três 

dimensões interdependentes, quanto ao seu entendimento: a 

convivência, que propõe como requisito fundamental uma vivência 

comparti lhada; a consciência, que representa o cl ima de cumplicidade 

criado entre os participantes, o qual permite refletir e modif icar 

comportamentos, relacionamentos e o próprio jogo para uma melhor 

participação de todos; e, f inalmente, a transcendência, cuja essência é 

ajudar na disposição para o diálogo, a decisão em consenso na 

reformulação das novas regras do jogo e a experimentação de 

mudanças propostas para as transformações desejadas, permitindo, 

assim, a formação da consciência da cooperação, a qual promove uma 

contínua renovação do olhar sobre o outro.  

 

Justif icando-se no potencial de art iculação da ética cooperativa, 

Fontanella (1995) salienta a necessidade de co-articular a 

potencialidade do jogo com o exercício da cidadania, no sentido de se 

encontrarem os caminhos de uma educação pautada no valor do 

respeito humano. 



 32

A ética cooperativa, portanto, se fundamenta  em ações presentes no 

cotidiano da vida social.   Os caminhos possíveis e abertos para sua 

execução dependem de contato, respeito mútuo, confiança, l iberdade, 

diálogo, paciência, entusiasmo e perseverança.  

 

Para Janot (2001), o conteúdo cooperativo dos jogos, evidencia a 

possibil idade de educar-se com base no respeito e na tolerância pela 

diversidade.  No que se refere à uti l ização de estruturas lúdicas 

cooperativas, a formação de um grupo coeso em prol de um objetivo 

comum, propicia maior aceitação mútua e consideração entre as 

pessoas. 

 
Aprendendo a jogar de modo cooperat ivo, desfazemo-nos 
da pressão de nos sent irmos separados e i lhados de outras 
pessoas e percebemos o fator posit ivo e importante de 
respeitar a singularidade do outro e de comparti lhar 
caminhos para o bem-estar comum.  (BROTTO 2001, p. 97) 
 

 
Os princípios que regem a ação cooperativa estão centrados na 

inclusão e no processo de comparti lhamento de ações. Quando os 

resultados se apresentam de forma benéfica a todos, há uma 

repercussão posit iva para o grupo, no momento da ação e, 

posteriormente, com a disseminação desses valores no âmbito da vida 

diária dos seus integrantes, o que salienta sua importância no contexto 

social.  

 

Os princípios f i losóficos que regem a Teoria da Cooperação se 

relacionam com o conceito de sinergia, como explica Lins:  

 
Sob o ponto de vista etimológico, sinergia vem do grego 
Syn ( junto) Ergo (trabalho), assim seu signif icado seria 
"trabalhar em conjunto".  Não é um conceito novo e, nesse 
sentido de cooperação, já era abordado há muito tempo em 
contos, lendas e parábolas por meio das quais se 
transmit iam l ições e ensinamentos. (LINS, 2005, p. 130) 
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A sinergia nada mais é do que o trabalho ou esforço coordenado de 

vários subsistemas na realização de uma tarefa complexa ou função. 

Ocorre quando se tem a associação concomitante de vários disposit ivos 

executores de determinadas funções que contribuem para uma ação 

coordenada, ou seja, a somatória de esforços em prol do mesmo fim.  

 
O estímulo, o desenvolvimento e a manutenção da sinergia 
dependem do entendimento do propósito específ ico e do 
t ipo de esforço conjunto que se quer desenvolver,  seguido 
de uma dedicação a cuidados posteriores para não deixar 
enfraquecer a l igação sinérgica conquistada. Esses 
cuidados precisam ser redobrados, pois hoje as mudanças 
parecem ser mais desafiantes do que nunca. (LINS, 2005, 
p. 230) 
 
 

No jogo, deparamo-nos com o desafio do trabalho em conjunto, em que 

não dá mais para, simplesmente, reproduzir os conceitos e técnicas 

existentes, pois podem ocorrer situações em que precisamos 

demonstrar atitude mais incisiva, algo como “trocar o jogo e as regras”, 

para acompanhar as diferentes competências pessoais.   

 

Essas trocas corresponderiam a mudanças que mexem com os valores 

e os esquemas de compreensão da realidade, ampliando o leque de 

possibil idade de agir em cada situação.  As mudanças são necessárias 

para criar novas formas de resgatar experiências e desenvolver outros 

hábitos, reorganizando modelos pessoais, prática não  comum entre os 

ocidentais.  

 
Apesar de os Jogos Cooperativos exist i rem em muitas 
culturas há séculos, em nossa cultura ocidental existem 
poucos jogos que são desenhados de forma a unir os 
jogadores em direção a uma meta comum e desejável a 
todos.  (ORLICK 1989, p. 4)  

 
 

Ao reconhecermos o jogo e o esporte como um campo de descoberta e 

encontros pessoais, admitimos, também, que a cooperação e a 

competição são partes de um todo, existindo cada qual em sua justa 

medida. É importante, pois, que tenhamos claro o propósito das 
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atividades que desenvolvemos e praticamos e a definição do público a 

que se destina. 

 

No caso do público idoso, o jogo surge como um espaço de convivência 

e realização pessoal.  Muitas vezes, na condição de aposentado, 

vivendo o tempo do não-trabalho, o idoso encontra espaço e 

oportunidade para realização de possíveis sonhos e aspirações que 

ainda não puderam ser vividos,  como a prática de esportes.   

 

Nesse sentido, a prática de Jogos Cooperativos desponta como uma 

oportunidade de desenvolvimento humano por meio do esporte, como 

via privi legiada de possibil idade de mudanças.  A educação pelo 

esporte apresenta-se como um caminho para o resgate de valores, 

importantes no enfrentamento de desafios pessoais e sociais.  

 

Em tempos desafiadores como os que vivemos, é urgente a 

reconstrução dos espaços de convivência.  É urgente o resgate dos 

valores, com o propósito de garantir  o direito à vida e assegurar as 

condições do desenvolvimento humano por meio de ações cada vez 

mais coletivas, na busca da realização plena da essência humana.  Boff 

(1999) complementa essa idéia: 

 

Sente-se a urgência de um novo ethos[1 ]  civi l izacional que 
nos permit i rá dar um salto de qual idade na direção de 
formas mais cooperat ivas de convivência [. . . ]  

 
 

O ser humano julga o cuidado de si como algo essencial.  Mais do que 

um ato, cuidar é atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de 

atenção, pois representa uma atitude de ocupação, preocupação, 

responsabil idade e envolvimento.  Trata-se do exercício da 

ressignif icação de nossos valores e, conseqüentemente, de nossas 

                                            
[ 1 ]  ETHOS: em grego s igni f ica a toca do animal ou a casa humana; conjunto de 
pr incípios que regem, t ranscul turalmente, o comportamento humano para que seja 
realmente humano no sentido de ser consciente,  l ivre e responsável .  (BOFF, 1999, p.  
26) 
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atitudes diante das relações que estabelecemos com nossas famílias, 

grupos, organizações e com a comunidade de modo geral, ou seja, com 

o nosso Ethos. 

 

A auto-estima  é percebida  na perspectiva  de um  modo de ser 

cuidado, que revela a maneira concreta como é o ser humano, isto é, a 

forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo com 

os outros. É um modo de ser no mundo que funda as relações que se 

estabelecem com todas as coisas.  Segundo BOFF (1999), sem o 

cuidado, o ser humano deixa de ser humano.  

 
Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o 
ser humano desestrutura-se, def inha, perde sentido e 
morre.  Se, ao largo da vida, não f izer com cuidado tudo o 
que empreender, acabará por prejudicar a si  mesmo e por 
destruir o que estiver à sua volta.  (BOFF, 1999, p.34) 

 
 

No Jogo Cooperativo, encontramos o exercício constante desse 

cuidado, por se constituir numa prática respaldada num conjunto de 

valores e princípios que resultam em atos que podem contribuir para a 

co-evolução do ser humano, mediante atitudes de compromisso, 

responsabil idade e envolvimento afetivo com o outro. 

 

É escusado dizer que hoje vivemos um processo irresponsável de 

depredação do meio ambiente; o mundo vive uma crise ecológica e 

inicia uma discussão sobre o novo paradigma da re-l igação, 

subjetividade e espiritualidade, que depende de relações de cooperação 

e sinergia entre todos. 

 

Desse modo, o jogo cooperativo poderá servir como uma ferramenta 

capaz de desenvolver a aptidão para manter o equilíbrio 

mult idimensional entre sociedade e natureza humana, reforçando o 

sentido de mútua pertença.  Esse é um dos grandes desafios do mundo 

contemporâneo que envolve os indivíduos em todas as faixas etárias, 

em especial os idosos que devem desenvolver sua sociabil idade e ter 
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garantida sua plena participação, exercitando-a, inclusive nos espaços 

esportivos. 
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CAPÍTULO II 
 

 

Velhice: uma realidade em estudo  
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Metamorfoses 
 . . .  Nossos corpos mudam sempre e sem descanso. 
 E também a natureza não descansa e, renovadora, 
 encontra outras formas nas formas das coisas. 
 Nada morre no vasto mundo, mas tudo assume  
 aspectos novos e variados.. .   

                                                                              Ovídio 
 
 
 

2.1 Envelhecimento e a idade da velhice  
 
 

Segundo Debert (2004), a cronologia da vida está impregnada de 

simbolismos, constituindo-se as categorias etárias em elementos 

privi legiados para dar conta não somente da plasticidade cultural, mas  

também das transformações históricas.   

 
Segundo informa a antropologia, as fases da vida humana não se 
traduzem por singular idades ou característ icas substanciais que as 
pessoas adquirem com o avançar dos anos. Ao contrár io, faz parte 
do repertór io da pesquisa sócio-antropológica demonstrar que “um 
processo biológico é elaborado simbol icamente com ri tuais que 
definem fronteiras entre as idades pelas quais os indivíduos 
passam e que não são necessariamente as mesmas em todas as 
sociedades”.  (DEBERT, 2003, p. 51) 

 

 

A autora nos relata que a separação entre criança e adulto se 

desenvolveu gradual e lentamente, por séculos, surgindo na Idade 

Moderna a demarcação da infância como a fase da dependência e o 

adulto como um ser independente, dotado de maturidade psicológica, 

direitos e deveres de cidadania. 

 

Já a chamada “terceira idade” é uma construção recente, forjada nas 

sociedades ocidentais contemporâneas, na década de 1970, a f im de 

singularizar a etapa compreendida entre a idade adulta e a velhice.  

Essa invenção: 
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Revestiu-se de um conjunto de prát icas, insti tuições e 
agentes especial izados, visando identi f icar e atender as 
necessidades daquele segmento populacional que passaria 
a ser enxergado, através das lentes ref letoras de Simone 
de Beauvoir,  sob o estigma da marginal ização e da sol idão. 
(DEBERT, 2003, p. 53) 

 
 

Debert (2004) relata que em algumas sociedades não-ocidentais, 

registros feitos depois da observação do ciclo de vida individual dão 

conta da incorporação dos estágios de maturidade na estrutura social.  

Nesse modelo, é aferida a capacidade para a realização de certas 

tarefas. A validação de cada estágio não é apenas um reconhecimento 

do nível de maturidade, mas uma autorização para realizar 

determinadas práticas (como caçar, casar e participar dos conselhos). 

O ritual de passagem de uma idade para outra consiste na transmissão 

de um status social, num momento determinado, no mais das vezes, por 

decisão dos mais velhos. 

 
Na nossa sociedade, como de resto na maior parte das 
sociedades ocidentais, as idades cronológicas são 
estabelecidas por sistemas de datação - aparatos culturais 
independentes de bases biológicas ou do estágio de 
maturidade -,  e impostas por exigência das leis que 
determinam os deveres e direi tos do cidadão; consti tuem 
“mecanismos básicos de atr ibuição de status (maioridade 
legal),  de def inição de papéis ocupacionais (entrada no  
mercado de trabalho), de formulação de demandas sociais 
(direi to à aposentadoria),  etc.”.  (DEBERT, 2003, p. 56) 

 
 

Para Simone de Beauvoir, a velhice “assume uma multipl icidade de 

aspectos, irredutíveis uns aos outros" (BEAUVOIR, 1990, p. 17).  É na 

constituição plural da nossa sociedade que encontramos diferentes 

aspectos dos discursos e imagens em torno da velhice, traduzindo a 

singularidade de cada ser humano e da forma de viver essa fase da 

vida.   
 

A compreensão sobre o envelhecimento assume diferentes enfoques do 

ponto de vista cronológico, o envelhecimento como instituído pelo 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.745/03) define o idoso como aquele que 
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tem idade igual ou superior a 60 anos.  No sentido biológico, 

envelhecimento é o processo de evolução gradual e progressiva dos 

seres vivos, enquanto a perspectiva psicossocial  nos permite 

compreender que as características afetivas e cognit ivas comprometem 

a relação do idoso com os outros.  Ocorre, ainda, o sentido do 

envelhecimento funcional ,  quando ocorre a necessidade da colaboração 

de outras pessoas para o desempenho das atividades básicas e do 

envelhecimento socioeconômico ,  determinado pela interrupção da 

atividade produtiva que resulta na condição da aposentadoria. 

 

A idéia de rejuvenescimento dos velhos, ou da “velhice jovial” surge na 

sociedade contemporânea, em especial na área da medicina e nos 

meios de comunicação ao se defender:  

 
A possibi l idade de mudanças radicais de valores e 
maneiras de conceber a real idade; o próprio termo “velhice” 
tendeu a ser banido da l inguagem comum e a noção de 
envelhecimento foi  massif icada. (SANT’ANNA, 2006, p. 
105) 
  
 

As diferentes formas de designar essa fase como terceira idade  e 

melhor idade  traduzem a idéia de associar o sentido de envelhecimento 

com o de boa qualidade de vida, o que é reforçado pela mídia e pela 

publicidade.  Estudo sobre o tema explica: 

 
A mídia atual ref lete as imagens do novo idoso, o 
consumidor juveni l izado e fel iz,  que a previdência privada 
torna possível, a part i r  de propagandas nas quais se fala 
sobre tradição, hospital idade, carinho, ternura, economia, 
experiência e longevidade. Em certo sentido os comerciais 
ref letem a social ização da sociedade em relação à velhice: 
fase de continuidade da vida adulta, pois se envelhece 
conforme se vive, e a qual idade de vida experimentada 
durante toda a existência continuará na velhice. (CÔRTE et 
al ,  2006, p. 43)  

 
 

Progressivamente, a atenção de comerciantes do mundo inteiro se 

voltou para os grupos de idosos devotados a passear, viajar, praticar 

esportes, dançar, jogar e namorar.  A categoria sênior,  atualmente 
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uti l izada no mundo do marketing, incluindo a faixa etária dos que estão 

entre os 50 e 60 anos, e a invenção de uma quarta idade, posterior aos 

80 anos, são alguns dos fatos que demonstram que a velhice ganhou 

em complexidade e diversidade, ainda que isso implique também em 

incertezas até então desconhecidas.   

 

 

2.2 Novas perspectivas na velhice  
 

 

O progresso científ ico e tecnológico aumentou as chances de se viver 

uma velhice longa e saudável. Porém, será que essa imagem que a 

mídia reflete de “novo velho” condiz com a imagem real do idoso 

contemporâneo? Alguns aspectos da velhice precisam ser considerados 

para que se avance na compreensão dessa fase da vida.  
 

O processo de envelhecimento e a chegada à Terceira Idade, 

decorrentes de inúmeros fatores culturais contemporâneos, apontam 

mudanças uma das quais é que os contatos sociais tendem a rarear, 

isto é, assiste-se a um progressivo esvaziamento de papéis, que 

determina ao idoso, cada vez mais  isolar-se ou recolher-se   ao espaço 

doméstico.  Outras situações são apontadas por Lopes: 

 
A aposentadoria, a viuvez, a perda de amigos e a chamada 
“síndrome do ninho vazio”,  esta úl t ima caracterizada pela 
debandada dos f i lhos emancipados, são fenômenos que impõem 
aos mais velhos uma expressiva diminuição de funções, expondo-
os a si tuações de vida não usuais.  Conforme as condições de 
amparo econômico e/ou a demora para desenvolver novos projetos, 
a real idade se apresenta como mais ou menos desestruturante.  
(2006, p. 93) 
 
 

A condição de fragil idade da velhice pode ser maior, quando ocorrem   

perdas funcionais, afetivas, sociais e existenciais pois, nesses casos, o 

idoso se sente desamparado por não encontrar situações de ajuda, 

amparo e proteção. Além do declínio biológico e da vulnerabil idade 

social, fatores subjetivos e culturais contribuem para a situação de 
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fragil idade que, no caso dos mais velhos, pode envolver, além da 

sensação de desamparo,  violência e sofrimento.  

 

O sofrimento humano aumenta quando o modelo social muda de forma 

radical, num momento da existência, quando não há muito tempo 

disponível para operar uma alteração tão signif icativa no projeto de 

vida, quando há perda de valores como a solidariedade, quando se 

perde a esperança no tempo futuro, quando aumenta o desamparo 

social e quando se valoriza demais o presente em detrimento do 

passado.  

 

A falta de projeção em relação ao futuro, para os idosos, pode resultar 

no risco da extinção do desejo de lutar pelo próprio bem-estar, quando 

há problemas de saúde, e desencadear um desejo de isolamento tão 

forte que, muitas vezes, provoca encapsulamento e interrupção dos 

vínculos, que podem gerar depressão, processo demencial ou alguma 

outra patologia. 

 

O lugar social do velho é quase um não-lugar, pois, apesar dos 

esforços das últ imas décadas, para que sejam reconhecidos como 

sujeitos e incluídos socialmente (até porque seria impossível não incluir 

o grupo etário que mais cresce), os velhos ainda são empurrados para 

as bordas da estrutura social, tendo sua subjetividade ancorada na 

passividade, pobreza de trocas simbólicas e renúncia ao papel de 

agentes sociais como participantes ativos na sociedade.  Assim, ocorre 

a perda de poder, até sobre si mesmos.  Goldfarb reforça e 

complementa essa condição do idoso: 

 
A fal ta de habitabi l idade do mundo, a falência do 
reconhecimento social ,  a atomização da famíl ia e as perdas 
funcionais provocam sofrimentos excessivos, que subsume 
o ser humano em uma situação de desamparo, na medida 
em que o remetem à si tuação infanti l  de fal ta de autonomia 
e de extrema necessidade de proteção, deixando-o 
prisioneiro de um estado do qual parece não haver saída 
senão por meio de um retorno à si tuação de abandono e 
dependência. (2006, p. 78) 
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Com a longevidade atual, a morte biológica pode ser um acontecimento 

ainda distante, mas, como refletimos acima, são inúmeros os fatores 

que provocam a morte social e simbólica, aquela que retira o idoso do 

circuito do desejo.  Através dos tempos, a sociedade construiu alguns 

mitos sobre a velhice, como: o velho não aprende, é improdutivo, é 

teimoso e não consegue ter planos, o que corrobora essa realidade.  

 

Porém, tais sintomas não correspondem, genericamente, à realidade de 

todos os que envelhecem. A imagem e o comportamento da Terceira 

Idade vêm mudando, ano após ano, delineando novas posturas e 

redesenhando a realidade da velhice, como aponta Goldfarb:  

 
Um contingente cada vez maior de idosos tem reagido às 
vicissi tudes do envelhecimento desenvolvendo um esti lo de 
vida part ic ipativo e integrado.  Tomar consciência da 
f ini tude da vida não pode signif icar acelerar a hora da 
morte.  Mas, para que a morte surpreenda o idoso vivo, 
investimentos afetivos devem ser possíveis e projetos 
real izáveis. (2006, p. 75) 

 
 

Para que isso aconteça, o idoso não pode estar só, mas deve contar 

com possibil idades de vínculos renováveis e signif icativos, os quais 

restaurem a auto-estima perdida,  contemplem os desejos, exijam o 

cumprimento dos deveres tanto quanto o exercício dos direitos.  

Podemos, assim, visualizar a probabil idade de mudar a condição de 

idoso passivo em um cidadão pleno.  

 

Goldfarb (2006) acrescenta que há alternativas para que se possa 

usufruir de uma velhice pautada num horizonte de possibil idades e as  

sistematiza, apresentando as seguintes categorias: engajamento social, 

labor preventivo, projeto de vida, idoso socialmente ativo, apoio e 

respeito do grupo, aumento da expectativa de vida e voluntariado.  

 

Com a constatação do envelhecimento populacional, observa-se o 

aumento da expectativa de vida, o que propicia a geração de novas 

demandas por polít icas públicas e novos desafios não só para o Estado 
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mas, igualmente, para a sociedade civi l ,  a família, em particular, e para 

cada um dos seus integrantes.  

 

Ao considerarmos a velhice como experiência heterogênea, quando 

ocorre um processo de modificações no organismo humano no processo 

de envelhecimento, acompanhado de alterações de comportamentos e 

em relação aos papéis sociais, devemos conceber que as questões 

comuns do envelhecer se caracterizam pelas alterações biológicas, não 

as dissociando das necessidades sociais, psicológicas e culturais.  

 

Nos últ imos anos, aconteceram mudanças signif icativas no que se 

refere às polít icas sociais específicas, com o objetivo de integrar o 

idoso no seu meio e de sensibil izar segmentos da sociedade, para o 

cumprimento de suas responsabil idades. Os programas de atendimento 

representam a oportunidade de os idosos se reencontrarem, 

redescobrirem o seu potencial e se perceberem como seres ativos e 

participantes.  Para Lopes o desafio é:  

 
Trabalhar “com” o idoso e não “para” o idoso. O idoso 
socialmente ativo  part ic ipa das at iv idades que lhe fazem 
sentido e que lhe dê relevância social .  Ele apresenta 
sintonia entre as fantasias e a possibi l idade de real izá-las, 
reapropriando-se do seu destino. (2006, p. 97) 

 

Dessa forma, os indivíduos, ao atingirem a maturidade, procuram se 

engajar em grupos sociais, em busca da valorização que pode se 

manifestar em relação ao grupo ao qual pertencem, o que dif ici lmente 

aconteceria na condição de cidadãos isolados. Ser um membro da 

Associação dos Moradores de Bairro ou de um Clube Atlético  confere 

ao indivíduo um reconhecimento diferente de quando há a ausência 

desse vínculo. 

 

O engajamento em grupos organizados se reforça quando envolve a 

possibil idade da contribuição social, representada como cuidado com o 

bem-estar de todos ou atenção especial aos mais necessitados.  

Nesses casos, o idoso se propõe a unir o empenho pessoal a uma 
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proposta maior, que é a de participar de ações de polít icas públicas 

para o segmento em questão.     

 

Observamos, também, idosos incorporados no trabalho voluntário, como 

maneira de exercer a cidadania e a responsabil idade social, refletindo 

numa maior visibi l idade ao potencial empreendedor dos idosos em 

geral, inclusive daqueles que se encontram afastados do mercado 

formal.  Países em desenvolvimento despertam para o desperdício 

dessa mão-de-obra, muitas vezes especializada e portadora de 

potenciais desenvolvidos em situações de trabalho.  

 

O labor preventivo deve estar assentado na idéia de envelhecimento 

como fenômeno complexo e mult ifacetado, que exige sempre 

intervenções interdiscipl inares.  Nesse sentido, o pensamento 

absolutista, produzido em qualquer área do conhecimento, é reduzido 

quando pretende hegemonizar o saber.  Não se pode propor uma 

atividade física sem considerar o prazer que ela deve provocar;  nem 

estimular a atividade artística ou artesanal sem pensar o quanto isso 

tem a ver com o histórico do sujeito; nem impor oficina de memória que 

seja simplesmente exercício de estimulação neuronal, sem sentido, nem 

signif icação subjetiva.  Não se deve inventar ações sem conhecer as 

necessidades e as demandas de quem delas usufruirá. 

 

A revisão do projeto de vida do idoso, adequando-o à realidade atual, 

inclusive do ponto de vista das condições pessoais, orgânicas e 

econômicas, indica soluções individuais e criativas.  Nesse sentido 

concordamos com Lopes, quando afirma: 

 
Não se trata de descobrir  a única saída verdadeira, mas 
mediante reflexão, buscar os múlt iplos sentidos da ação 
humana, que vão se objetivando ao longo de uma histór ia 
de vida. Há que se pensar na idéia de projeto de fel ic idade 
como construção possível ainda nos casos de maior 
fragi l idade, onde o encontro com o prazer parece ser 
impossível,  quando até a menor satisfação parece fugir do 
horizonte de possibi l idades, quando a própria idéia de 
sujei to psíquico historicamente consti tuído parece 
desvanecer na dependência mais absoluta. (2006, p. 95) 
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A solidariedade encontrada nessas vivências incentiva o vínculo social, 

ajudando a superar as fragil idades na construção de uma velhice mais 

íntegra, o que,  sem dúvida,  promove aumento da auto-estima e 

mudança no imaginário social sobre a velhice.  O apoio entre iguais 

continua sendo a saída para enfrentar o contraste entre o que está 

estabelecido com relação à maneira de encarar o envelhecimento e o 

desafio de os idosos continuarem senhores dos seus desejos.  

 

Recuperar a sensação de pertencimento signif ica ultrapassar as 

representações primordialmente negativas atribuídas à velhice, 

projetando e vivendo experiências novas. Ademais, tais grupos com 

essas vivências resultam em espaço onde o indivíduo se sente 

respeitado como cidadão, pleno de direito e l ivre para fazer escolhas.  

 

Nas atividades grupais, a existência do passado individual não pode ser 

negada; há o tempo presente constituído no próprio grupo e existe 

também a possibil idade de considerar o futuro, a esperança e  novas 

conquistas. A velhice pode ser também tempo de aquisições presentes 

para serem usufruídas no futuro. 

 

Em síntese, o que está presente na prática dessas atividades para 

idosos é a oportunidade de ampliar o conhecimento da questão social 

da velhice e o sentido de valorização da experiência de vida, 

favorecendo a convivência social e a construção da cidadania. 

 

A contribuição social deste segmento está alicerçada no cuidado das 

relações com a realidade circundante, desenvolvendo competências 

pessoais que se aplicam à capacidade de conviver, observando o 

sentido humanizador dessa convivência. 

 

As alternativas aqui apresentadas nos revelam que o cuidado poderá 

aflorar em todos os âmbitos, bastando, para isso, que o ser humano se 

volte para si mesmo e faça uma redescoberta da sua essência e das 

suas capacidades.  
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O cuidado imprimiu sua marca registrada em cada porção, 
em cada dimensão e em cada dobra escondida do ser 
humano.  Sem o cuidado o humano se far ia inumano.   
(BOFF, 1999, p.190)  
 
 

Diante desta redescoberta do signif icado da essência, é que situamos a 

importância dos Jogos Cooperativos para que o ser humano se 

predisponha a l idar com confl itos e desafios de um modo diferente, 

tendo como base valores, como o respeito e confiança mútua, no 

reconhecimento do mérito de cada um, sempre focando o bem-estar 

comum. 
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CAPÍTULO III 
 

Pesquisa  de  Campo 
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A verdade do mundo 
A verdade não pertence a ninguém (para ser 
comerciada) nem é um prêmio conquistado por  
competição. 
Ela está diante de todos nós como algo a ser 
procurado e é encontrada por todos aqueles que a 
desejarem,  que t iverem olhos para vê-la e coragem 
para buscá-la.  

                                                                                  Pitágoras 
 
 

A educação clama por ações efetivamente transformadoras, o que nos 

motivou a adotar uma postura metodológica fundamentada na pesquisa-

ação, com apoio nas idéias encontradas nos trabalhos de Bracht e 

colaboradores (2003, p. 26), com finalidade de “adquirir conhecimentos 

sobre a realidade e, ao mesmo tempo, uti l izá-los para modificar esta 

mesma realidade”.   

 
Bracht e colaboradores (2003, p. 72) explicam que a pesquisa-ação é 

oriunda das ciências sociais e humanas, e “pretende superar a falsa 

neutralidade polít ica da pesquisa tradicional” e aproximar a produção 

teórica da atividade prática, na medida em que os agentes sociais 

afetados são envolvidos na condição de sujeitos do conhecimento. 

 

Complementando, Thiollent (1994, p. 16) considera que a pesquisa-

ação é uma estratégia metodológica de pesquisa social, na qual há uma 

ampla interação entre pesquisadores e pessoas envolvidas na situação 

investigada, resultando na ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas, sob forma de ação 

concreta.  A situação social e os problemas aí encontrados constituem 

o objeto da investigação e, durante esse processo, há um 

acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade 

intencional dos atores envolvidos nele. 

 

Para  Thiollent (1994, p. 8), a abordagem da pesquisa-ação tenciona 

dar aos pesquisadores e participantes os meios de se tornarem capazes 

de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que 

vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. 
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Trata-se de facil itar a busca de soluções aos problemas reais para os 

quais os procedimentos convencionais das pesquisas tradicionais têm 

pouco contribuído.  

 
A resolução de problemas efetivos se encontra na 
coletiv idade e só pode ser levada adiante com a 
part ic ipação de seus membros. Mesmo quando as 
“soluções” não forem imediatamente apl icáveis no sistema 
vigente, poderão ser aproveitadas como meio de 
sensibi l ização e de tomada de consciência (THIOLLENT, 
1994, p. 102). 

 
 

Então, de acordo com Thiollent (1994, p. 20), propor soluções, quando 

for possível, e acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, 

fazer progredir a consciência dos participantes em relação à existência 

de obstáculos e de soluções é um dos objetivos propostos. 

 

Conforme Bracht e colaboradores (2003, p. 72) e Thiollent (1994, p. 

18), uma das especif icidades da pesquisa-ação consiste no 

relacionamento entre o objetivo prático e o de conhecimento. O primeiro 

procura contribuir para o melhor equacionamento do problema central 

da pesquisa, com levantamento de soluções e propostas de ações 

correspondentes às soluções para auxil iar o agente (ou ator) na sua 

atividade de transformação da situação. O segundo enseja obter 

informações que seriam de difíci l  acesso por meio de outros 

procedimentos e aumentar o conhecimento sobre determinadas 

situações (reivindicações, representações, capacidades de ação ou de 

mobil ização). 

 

Thiollent (1994, p.22) explica ainda que, em alguns casos, o objetivo da 

pesquisa-ação está voltado para a tomada de consciência dos agentes 

implicados na atividade investigada, não se tratando apenas de resolver 

um problema imediato, e sim, de desenvolver a consciência do grupo no 

plano polít ico ou cultural a respeito dos problemas que enfrenta, e 

tornar mais evidente aos olhos dos envolvidos a natureza e a 
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complexidade desses problemas, mesmo quando não se podem 

observar soluções em curto prazo. 

 

Entre os objetivos de conhecimento potencialmente alcançáveis em 

pesquisa-ação, situam-se os estudos acerca de situações ou de atores 

em movimento, a concretização de conhecimentos adquiridos de modo 

dialogado na relação entre pesquisadores e membros representativos 

das situações investigadas e a produção de regras para resolver os 

problemas e planejar as ações correspondentes. Além disso, os 

pesquisadores e as demais pessoas envolvidas na situação investigada 

devem ter noção da ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 

concreta.  

 
A partir da explicitação da opção metodológica e tendo em vista o 

objeto de estudo desta pesquisa, apresentamos, inicialmente, a origem 

do Programa de Atendimento a Idosos da Prefeitura Municipal de Embu, 

na medida em que, a partir da década de 90, o esporte passou a ser 

encarado como meio de promoção à saúde e acessível a todos, na 

forma de esporte-educação, esporte-participação e esporte-

performance.  Desde então, podemos perceber o aumento de 

instituições interessadas em acrescentar atividades físicas em seus 

projetos, dentre elas, diferentes instâncias responsáveis pela polít ica 

pública.  

  

 

3.1   Esporte para idosos no Estado de São Paulo 

 

 

Em 1997, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em 

parceria com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, 

introduziram os Jogos  Regionais do Idoso – JORI, tendo como objetivo: 
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Re-conceber a imagem do idoso em nossa sociedade e 
conquistar o respeito das demais gerações; sensibi l izar a 
sociedade para novas formas de part ic ipação da pessoa 
idosa; proporcionar canais de comunicação, convívio 
social ,  t roca de experiências entre os idosos e as demais 
gerações; valor izar e est imular a prática esport iva, como 
fator de promoção de saúde e bem estar,  resgatando a 
auto-estima para melhor convívio social .  [2 ]  
 

 

Podem aderir ao JORI, ainda em vigência, os idosos do Estado de São 

Paulo com 60 anos ou mais, que representam instituições que 

promovam projetos sociais apoiados ou desenvolvidos pelo Fundo 

Social de Solidariedade Municipal.  

 

Desde sua criação, o JORI vem proporcionando várias modalidades 

esportivas.  No entanto, atualmente, as modalidades passam por uma 

reestruturação das suas regras, recebendo a denominação, de: “Vôlei 

adaptado à Terceira Idade”.  

 

A proposta inicial do JORI se caracterizava pelo esporte-participação 

em cuja modalidade todos os idosos estavam envolvidos. No decorrer 

dos anos, perceberam-se alterações e hoje, não só o esporte-

participação como também o esporte-performance foram introduzidos,  

este últ imo com maior ênfase.  Essa mudança provocou uma resistência 

por parte das instituições em aderir, pois o idoso tem um histórico de 

distanciamento da prática regular de jogos.   

 

Essa realidade pode ser constatada a partir das análises dos dados da 

pesquisa de campo, pois os sujeitos entrevistados só iniciaram a prática 

de esporte, ao ingressarem no programa de atendimento ao idoso. 

  

 

 

 

                                            
[ 2 ]  Catálogo do Fundo Social  de Sol idar iedade – Governo do Estado de São Paulo.  
2000. p.  3 
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3.2 Jogos Cooperativos para Terceira Idade 
 
 

A pesquisa de campo verif icou o signif icado da prática dos jogos 

cooperativos com idosos e sua influência nas relações interpessoais, 

considerando a concepção do jogo como ferramenta para o 

desenvolvimento humano. 

 

Na primeira etapa ,  realizamos a pesquisa documental para a 

caracterização do lócus sendo resgatados registros do programa de 

atendimento aos idosos, bem como diretrizes e fundamentação do 

trabalho desenvolvido junto à secretaria responsável pelo segmento 

idoso (Secretaria de Assistência e Promoção Social), sendo o Centro de 

Referência do Idoso – CRI Embu nossa fonte de informação; na 

segunda etapa foram efetuadas entrevistas com os sujeitos 

participantes, visando conhecer o perfi l  dos idosos atendidos, tendo 

como base o questionário apresentado no anexo I; na terceira etapa , 

houve uma roda de conversa com todos os sujeitos participantes, para 

esclarecimento de questões da etapa anterior; e, por f im, na quarta 

etapa, realizamos a observação em quadra, acompanhando os treinos 

com o uso do caderno de campo para registros dos dados observados.  

Nessa etapa final, também preparamos o planejamento e discutimos a 

execução da terceira edição dos Jogos Cooperativos da Terceira Idade.    

 

Apoiando-nos nos fundamentos da pesquisa-ação, abordados 

especialmente por  Bracht e colaboradores (2003) e Thiollent (1994), 

verif icamos as possibil idades de intervenção, numa perspectiva crít ica 

de concepção do jogo, como ferramenta para o desenvolvimento 

humano, tendo como base os jogos cooperativos com idosos.   

 

Para caminharmos na melhoria do atendimento ao segmento idoso, 

pautada numa perspectiva transformadora e emancipatória, não basta 

descrever e avaliar, é preciso produzir idéias.  Para tanto, se faz 

necessário conhecermos o lócus desta pesquisa, a cidade de Embu das 
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Artes, conhecendo sua origem histórica e características sócio-

culturais.  

 

 

3.3  Embu das Artes 

 

Embu é um município brasileiro do Estado de São Paulo, pertencente à 

Região Metropolitana da Capital e à microrregião de Itapecerica da 

Serra. Em 2006, a população estimada era de 244.642 habitantes, e a 

área é de 70,1 km² (densidade demográfica: 3.508,3 hab/km²). O 

município é considerado of icialmente uma estância turística, também 

conhecido como Embu das Artes. 

 

A história da cidade é curiosa e lhe conferiu a especialidade de ser uma 

cidade vocacionada para acolher artistas, o que aporta dividendos 

turísticos à cidade. 

 
Embu é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias 

turísticas pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-

requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status  garante a esses 

municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do 

turismo regional.  

 

O município adquiriu o direito de agregar ao seu nome o título de 

Estância Turística,  termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo 

expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. 

 

A história do Embu começou em 1554, quando um grupo de jesuítas 

fundou o aldeamento de Bohi, depois M'Boy, a meio caminho do mar e 

do sertão paulista. Como todas as missões jesuít icas no interior do 

Brasil, o grupo tinha objetivos missionários e pretendia catequizar os 

índios locais, aproveitando-os também como força de trabalho para as 

fazendas que foram se criando na região. 
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Em 1607, as terras da aldeia passaram para as mãos de Fernão Dias 

(t io do bandeirante Fernão Dias, o Caçador de Esmeraldas), mas 

poucos anos mais tarde, em 1624, foram doadas à Companhia de 

Jesus. Em 1690, o  Padre Belchior de Pontes iniciou a construção da 

Igreja do Rosário, transferindo ao mesmo tempo o núcleo da aldeia 

original. Já no século XVIII, entre 1730 e 1734, os jesuítas construíram 

a sua residência anexa à igreja, formando um conjunto arquitetônico 

contínuo de l inhas retas e sóbrias. Mas em 1760, por ordem da Coroa 

Portuguesa, os jesuítas foram expulsos do Brasil. 

 

A vocação artística da cidade começou a projetar-se em 1937, quando 

Cássio M’Boy, santeiro de Embu, ganhou o Primeiro Grande Prêmio na 

Exposição Internacional de Artes Técnicas em Paris. Já antes, no 

entanto, Cássio havia sido professor de vários artistas e recebido em 

sua casa expoentes do  Movimento Modernista de 1922 e das artes em 

São Paulo, incluindo Anita Malfatt i ,  Tarsila do Amaral, Oswald de 

Andrade, Menotti Del Picchia, Alfredo Volpi e Yoshio Takaoka. 

 

Um discípulo de Cássio, Sakai de Embu, foi reconhecido 

internacionalmente como um dos renomados ceramistas-escultores 

brasileiros e, desde então, resolveu formar um grupo de artistas 

plásticos, ao qual pertence Solano Trindade.   Este chega a Embu em 

1962  e consigo trouxe a cultura negra, congregando um grupo de 

artistas em seu redor e introduzindo a tradição dos orixás. 

 

A tradição artística da cidade inst itucionalizou-se e ganhou projeção 

dentro e fora do Brasil, em 1964, com o 1º Salão das Artes. 

Paralelamente, nos últ imos anos da década de 1960, a cidade passou a 

ser pólo de atração para hippies, que expunham os seus trabalhos, 

dando origem à Feira de Artes e Artesanato, que, desde 1969, se 

realiza todos os f ins de semana e que é um dos principais motores da 

projeção turística da cidade. 
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Embu foi elevado à categoria de município em 1959, quando se 

emancipou de Itapecerica da Serra.  Situado no oeste da Grande São 

Paulo, o município tem limites com Cotia a sudoeste, oeste e norte; 

Taboão da Serra a noroeste; Itapecerica da Serra ao sul e com a capital 

a leste. 

 

Os moradores da cidade sempre foram estimulados a gostar da arte por 

meio do “fazer a arte”, e assim despertar a criatividade, com 

perspectivas de contribuir para o desenvolvimento humanista de seus 

cidadãos. 
 

Hoje, percorrendo a cidade, encontramos verdadeiros representantes 

das artes, muitos deles entre a população idosa, que expressam seu 

mundo interior por meio de músicas, repentes e l i teratura de cordel.    
 

No ano de 2006, a população do município com 60 anos ou mais, 

representava 5,03%, conforme o quadro abaixo, em demonstração 

comparativa com os dados do Estado de São Paulo e Região 

Metropolitana de São Paulo.  
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Na complementação dos dados, podemos observar que as mulheres 

representam 55% da população idosa do município de Embu, de acordo 

com a  tabela:   

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

         Fonte: Fundação Seade 

 

Note-se que o município de Embu também vive o fenômeno universal do 

envelhecimento populacional, com uma série de investimentos e 

disposit ivos necessários à formação de redes de suporte, para que o 

idoso possa ser atendido e para que tenha condições de desenvolver 

novas competências.   

 

Diversos programas são pensados para oferecer assistência, bem-estar 

e recursos à manutenção da saúde física e mental do idoso, tornando-

se verdadeiros espaços socializadores em favor de um envelhecimento 

mais fel iz, mais l igado à vida, aos vínculos e não à morte, ao declínio e 

ao isolamento.  São espaços que priorizam atividades l igadas ao 

prazer, à sociabil idade, à criatividade, ao lazer e, principalmente, à 

participação e à inclusão, nos quais a palavra do velho é legit imada.  

São lugares que têm por meta ir muito além de fornecer aos idosos o 

mínimo necessário à manutenção da vida.  Ou seja, a melhoria e a 

ampliação dos serviços voltados a esse segmento visam lhes oferecer 

um lugar na sociedade com mais dignidade e menos sofrimento.  

 

Faixa Etária - 
Quinquenal 

Homem Mulher Total 

60 a 64 anos 2.476 2.680 5.156

65 a 69 anos 1.506 1.736 3.242

70 a 74 anos 812 1.129 1.941

75 anos e mais 738 1.218 1.956

Total da Seleção 5.532 6.763 12.295
Total Geral da 
População 120.117 124.525 244.642
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Buscando atender tais necessidades, o município de Embu tem o marco 

de sua trajetória no atendimento à população idosa em 1997, com a 

criação do Centro de Convivência do Idoso – CCI, que, de início, 

atendia cerca de 160 pessoas em apenas uma unidade, no centro da 

cidade, incentivando a prática de atividades físico-esportivas 

(competit ivas), manuais (artesanato), dança sênior, danças folclóricas e 

excursões. 

 

O Fundo Social de Solidariedade era o responsável direto pelo 

programa, uma ação organizada pela primeira dama do município e 

tendo em seu corpo técnico assistente social, arte-educadores e 

professores de Educação Física.   

 

Desde 1998, o município confirma sua representação no “Festival de 

Jogos Adaptados à Terceira Idade – FEJATI”, na cidade de Osasco, 

cujo objetivo principal é: 

 
Proporcionar o convívio social  e a part ic ipação de todos os 
idosos, a troca de experiências entre os mesmos e as 
demais gerações, valorizando e estimulando a prática 
desport iva como fator de promoção da condição 
biopsicofís icosocial ,  oportunizando assim o congraçamento 
sadio entre os idosos de Osasco e outros municípios. [ 3 ]   

  
 

No FEJATI as atividades físico-esportivas têm um caráter competit ivo, e 

as modalidades existentes são adaptadas e/ou reelaboradas, sempre 

embasadas em dados coletados, sugestões e estudos que permeiam o 

evento.  

  

A partir de 2001, o CCI passou a se chamar “Centro de Referência do 

Idoso – CRI” e, desde então, passou a ter um coordenador que 

responde diretamente à Secretaria de Cidadania e Assistência Social.  

  

                                            
[ 3 ]  Catálogo do Fest ival  de Jogos Adaptados, 2007 p.  2.   
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O grupo, com o intuito de encontrar sua identidade, partiu em busca de 

uma nomenclatura – Melhor Idade - que aparece como uma categoria 

que gera possibil idades. Sendo assim, a subjetividade na nomenclatura 

– Melhor Idade -  possibil i tou  outras formas de se perceber no mundo, 

despertando nos idosos um sentimento de pertencimento a uma 

comunidade, vivenciando relações de reciprocidade. 

 

Inicialmente, as discussões se centralizaram nas questões relativas ao 

Estatuto do Idoso, no que concerne o direito ao esporte e ao lazer tal 

como explicitado no artigo 3º do documento: 

 
É obrigação da famíl ia, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Públ ico assegurar ao idoso, com absoluta pr ior idade, 
a efetivação do direi to à vida, à saúde, à al imentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à l iberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência famil iar e comunitár ia. 

   
 

Neste caso específico, o poder público, na tentativa de assegurar aos 

munícipes idosos a efetivação de alguns serviços, iniciou um processo 

de descentralização, ou seja, o idoso não precisa mais se deslocar do 

seu bairro para usufruir o atendimento.  Desde então, é crescente o 

número de núcleos sociais distribuídos no município; hoje são 17 

distribuídos na região periférica, perfazendo um número de 1.200 

participantes.  O grupo tem representatividade no Conselho Municipal 

do Idoso, criado no ano de 2005, com o objetivo de articular propostas 

de polít icas públicas para a Terceira Idade.  

 

Os grupos cresceram, e paralelamente, o corpo técnico também; 

procurando não centralizar o atendimento em uma única área, mas em 

várias áreas das ciências humanas, envolve profissionais como: 

psicólogos, f isioterapeuta, assistente social, médico cardiologista 

(referência), arte-educadores e professores de Educação Física. Os     

coordenadores dos núcleos sociais são voluntários, o que nos revela a 

responsabil idade social do cidadão embuense.  
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Com o propósito de melhor atender à população, foram incluídas à 

proposta inicial outras  atividades, a saber, artesanato (tear, mosaico, 

modelagem com argila),  visita a museu com monitoramento, coral, 

dança cigana, ginástica, caminhada monitorada, basquetebol adaptado, 

terapia de grupo, Movimento de Alfabetização – MOVA e dança de 

adoração à Santa Cruz – resgatando tradições típicas do local .  

 

Priorizando o desenvolvimento e a sistematização de experiências 

interdisciplinares, a coordenação do CRI-Embu organiza reuniões 

periódicas que possibil i tam encaminhamentos de propostas de 

ação.  No final de cada ano, são aplicados instrumentos de avaliação 

para verif icar a eficácia dos trabalhos realizados – questionários, 

reuniões, observação participante – a f im de gerar um eficaz 

atendimento das necessidades dos idosos, cujos desejos e aspirações 

são cada vez mais amplos. 

 

O idoso, ao procurar os serviços oferecidos no CRI-Embu, por vezes 

chega por meio de indicações dos próprios usuários ou por um famil iar 

que encontra no serviço um auxíl io na resolução de problemas do 

cotidiano.  Isto porque, não raro, o idoso está adoecido e já não tem a 

energia vital para conduzir a sua vida buscando os atendimentos 

necessários e disponíveis.  

 

Com o ingresso no programa, o idoso passa a conviver em um novo 

ambiente propício para que reveja sua identidade, seus valores e 

atitudes.  O espaço favorece e estimula a l ivre expressão; as 

competências pessoais ganham proporções e ressignif icações, 

resultando na melhoria da auto-estima, conforme indica o relato de um 

dos sujeitos: 

 
“Antes eu convivia só com pessoas da famíl ia, e tudo 
estava focado neste âmbito.  Agora o meu universo pessoal 
ampliou, conheci outras pessoas e o que me deixa mais 
fel iz é essa vivência no meio esport ivo.”  (Honestidade) 

 
 



 61

Para o atendimento aos problemas de saúde da população adulta/idosa, 

existem no município sete Unidades Básicas de Saúde, cinco Centros 

de Atenção à Saúde da Família e dois Pronto-Socorros.  

 

O Programa de Saúde do Idoso desenvolve as seguintes ações: 

controle da hipertensão arterial e diabetes mell i tus e suas 

complicações, abrangendo: prevenção e promoção de saúde por meio 

de atividades em grupo e palestras, nas quais são abordados: 

complicações das doenças, orientação nutricional, mudança de hábitos 

de vida, atividade física, orientação sobre medicamentos e atividades 

recreativas; atendimento médico  em consultas ambulatoriais com 

clínicos-gerais e atendimento com especialistas nas Unidades Básicas 

de Saúde - Pinheirinho e Central; atendimento em urgência e 

emergência  nos dois Pronto-Socorros municipais (Central e Vazame) e 

encaminhamento para internação no Hospital Geral do Pirajussara, 

quando necessário; apoio técnico ao CRI-Embu , em avaliação 

cardiovascular periódica para at ividades físicas e competições 

intermunicipais da Terceira Idade.   

 

O programa de alimentação e nutrição realiza palestras nas unidades 

de saúde para os pacientes do Hiperdia (grupos de hipertensos e 

diabéticos).  Quando detectado por médicos clínicos, pacientes obesos 

com comorbidades são encaminhados para a nutricionista. 

 

Visando à atualização e à reciclagem contínua dos profissionais que 

atuam na rede, existe um programa de educação permanente para os 

médicos, bem como oficinas de planejamento da gestão da saúde, 

destinadas aos gerentes das unidades de saúde, com a assessoria da 

equipe de planejamento em saúde da UNIFESP. 

 

Além dessas ações, o Programa de Saúde do Idoso promove, também, 

diferentes t ipos de campanhas, dentre elas: vacinação do idoso (vacina 

influenza/gripe, tétano e pneumonia) e, concomitantemente, são feitos a 

prevenção e o diagnóstico precoce do câncer bucal, desde o ano de 
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2001; prevenção e diagnóstico precoce da catarata; e prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer de próstata.  

 

Tendo em vista a abrangência do Programa de Saúde do Idoso no 

município, o CRI-Embu procurou, não só  estabelecer uma parceria para 

garantir a qualidade do serviço, mas também  habil itar o idoso para a 

prática desport iva.   

 

Constatamos que três dos idosos entrevistados foram encaminhados 

para o CRI-Embu, pela Secretaria de Saúde,  assegurando assim, a 

importância das atividades físicas, quando praticadas regularmente, 

como uma possibil idade de retardamento do declínio físico associado 

ao envelhecimento e do agravamento das doenças comuns à idade.   

 

Dessa forma, pensando na dif iculdade de participação dos menos 

capacitados para a prática do esporte orientado pelo seu modelo de alto 

rendimento, o município de Embu, através do CRI, a partir do ano de 

2004, vem incentivando e difundindo a prática dos jogos cooperativos 

(anexos IV e V).     

 

A abrangência do atendimento do CRI é signif icativa, pois existem 17 

núcleos no município, contudo encontramos impedimentos para adequar 

espaços físicos que possibil i tem a prática de esportes, o que acaba por 

restringir o número de participantes nas modalidades esportivas, hoje 

com 35 idosos no vôlei e 18 no basquete.      

 

Percebemos que os programas de atendimentos para idosos estão 

sendo valorizados a cada ano.  Torna-se necessário verif icar a 

capacidade real e concreta de introdução de uma nova proposta na 

Educação Física em busca da transformação da prática do jogo, 

intensif icando o envolvimento dos idosos nas diferentes modalidades de 

esporte, alargando sua compreensão a respeito das diferentes 

concepções de jogo e sua prática. 
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Encarando esse desafio, o município de Embu, por meio do Programa 

de Atendimento aos Idosos, sob a responsabil idade do Centro de 

Referência do Idoso – CRI ,  decidiu implantar o programa de jogos 

cooperativos de forma a desenvolver outros princípios sócio-educativos 

estabelecidos na pedagogia cooperativa, quais sejam,  incentivar   o 

envolvimento, inclusão, diversão e cooperação dos idosos participantes 

do programa.  

 

Em 2004, após a vivência interna do programa Jogos Cooperativos, a 

equipe técnica do CRI resolveu expandir a proposta para outros 

municípios que atendem à população idosa.  E assim, se realizou a 

primeira edição dos Jogos Cooperativos da Terceira Idade com a 

participação de quatro cidades (Embu, Caieiras, Francisco Morato e 

Santa Isabel). 

 

Com a introdução do programa Jogos Cooperativos da Terceira Idade, 

permeada de grandes dif iculdades e rompendo barreiras, uma vez que 

sempre primou por manter o conceito de cooperação em detrimento do 

caráter competit ivo do esporte, esse programa conseguiu se efetivar e a 

cada edição conta com um número maior de participantes.  Em 2007, 

subiu para oito o número de cidades participantes, envolvendo um 

número de 450 idosos e passou a compor o Calendário Anual da 

Cidade. 

 

As vivências com jogos cooperativos têm como princípio básico a 

composição de equipes formadas por membros de todas as cidades 

participantes, a f im de possibil i tar uma maior interação entre os grupos 

de idosos, num verdadeiro exercício de convivência humana e espírito 

de equipe.  Desse modo, o vencedor se caracteriza pela 

representatividade coletiva e todos se vêem contemplados na vitória.       

 
“Hoje, percebo os colegas mais unidos e motivados. No 
grupo do basquete, do qual part ic ipo, as pessoas reduziram 
o comportamento agressivo, existe o incentivo uns aos 
outros.”  (Persistência) 
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Com a prática dos jogos cooperativos, percebe-se que os idosos 

tornam-se mais seguros e mais respeitosos uns com os outros e exibem 

um aumento de habil idades pessoais e sociais posit ivas e cooperativas.   

 

Diante desse novo cenário de conquista social, de transformação das 

fronteiras geracionais e de seus papéis sociais, faz-se imprescindível  

adotar polít icas públicas que construam redes de suporte, de forma a 

garantir a conquista social dessa categoria.  

 

No CRI-Embu, há uma rede de ações esportivas convencionais e 

alternativas, realidade esta estimuladora à definição do objeto de 

estudo desta pesquisa, cujos resultados das análises dos dados 

coletados em campo, serão apresentados a seguir. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 

Resultados da Análise dos Dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

Necessidade de comunicação 
Desde que um homem foi reconhecido por outro como um 
ser sensível,  pensante e semelhante a si  próprio, o desejo 
e a necessidade de comunicar- lhe seus sentimentos e 
pensamentos f izeram-no buscar meios para isto.  

                                                                                      Rousseau 
 

4.1 Caracterização dos sujeitos  
 
 

A análise dos dados da pesquisa de campo (anexo I) efetuada com os 

sujeitos participantes será pautada na coleta feita através de 

entrevistas, marcadas com antecedência. 

 

Os sujeitos que aceitaram o convite para participar, aderiram conforme 

interesse e compatibi l idade de horário.  De 35 pessoas, 14 idosos, ou 

seja, 40% se dispuseram a dar seus depoimentos.  Os participantes 

faziam parte das modalidades de vôlei e basquete no núcleo do centro 

do CRI-Embu.   

 

Para preservar-lhes a identidade, em concordância a critérios éticos 

(anexos II e III), os nomes dos sujeitos, para efeito da apresentação 

dos relatos, são simbólicos, indicadores de sentimentos e atributos.  

Essa designação foi escolhida pelos entrevistados.   A denominação 

inicial dos idosos inclui a idade dos mesmos associando-se a dedicação 

de uma poesia. 

 

Esperança, 72 anos 
 

O segredo é não correr atrás das borboletas...   
É cuidar do jardim para que elas venham até você " 

     
Mario Quintana 

Marcadores de páginas 
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Persistência, 64 anos 
 

Furar o cerco inclui  persistência, oportunidade e sorte.  
Ou muita, muita qualidade.  
 

Desconhecido 

 
 
 
Amizade, 62 anos 

 

NOSSA AMIZADE 
 
O manso caminhar por esta vida, 
Em tantas tempestades, sempre acalma. 
Certeza de uma paz já ressurgida, 
Com toda uma alegria dentro da alma. 
 
Por mais que seja sonho, nunca deixe 
De ter esta esperança dentro em t i .  
Amor que mult ipl ica pão e peixe 
Num acalanto doce, sempre vi .  
 
Espero que este amor seja cont igo 
O mesmo que comigo já caminha. 
Amor que nos protege, bom abrigo, 
Na dor e na tr isteza nos aninha...  
 
Amor que se traduz sinceridade, 
No rumo das estrelas, amizade...  
 

Marcos Valério Mannarino Loures 
Recanto das Letras ,  2007 
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Alegria, 75 anos 
 

O bom humor espalha mais fel ic idade que todas as r iquezas do 
mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e 
de esperar o melhor e não o pior.  

Alfred Montapert 
A Aldeia, 2007  

 
 
Felicidade, 66 anos 

 

A fel ic idade é assim sem motivo aparente.. .   
Uma quietude branda, um estar bem consigo,  
Uma alegria serena que domina a Gente:  
Esta ventura completa que hoje está comigo!  
 
E por que não dizer que ela se repete,  
Quando me envolvo vibrante em um poema,  
Quando a paz me edif ica um novo esquema  
No engenho de amor que a vida reflete?  
 
Fel ic idade é assim e não se expl ica,  
Não se sabe quando chega e porque começa,  
Não depende de algo que com a Gente f ica  
Não decorre de nada que se peça!  
 
Fel ic idade é o lugar que procuro  
Fora do tempo e do espaço,  
Nada que dependa de outrem  
Mas só daqui lo que faço!  
 
Se não sei por que sou fel iz,   
Se razões não vejo neste aqui e agora,  
Está certo quem sempre diz:  
A fel ic idade não vem de fora!  
 

José Carlos Moreira da Si lva 
Jornal de Poesia ,  2007 
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Tolerância, 77 anos 
 

Vive sem nenhum queixume,  
Toda a existência resume  
Em contentamento e paz!  

Transpõe todos os obstáculos,  
Não se envolve com tentáculos  

E amor prat ica e o bem faz!  
 

Benedito Pereira da Costa 
Jornal de Poesia ,  2007  

 
 
Comunicativa, 74 anos 
 

TRADUZIR-SE   
 
Uma parte de mim é todo mundo: 
outra parte é ninguém: fundo sem fundo. 
 
Uma parte de mim 
é mult idão: outra parte estranheza e sol idão. 
Uma parte de mim pesa, pondera: 
outra parte del ira. 
  
Uma parte de mim almoça e janta: 
outra parte se espanta. 
Uma parte de mim é permanente: 
outra parte se sabe de repente. 
  
Uma parte de mim é só vert igem: 
outra parte, l inguagem. 
  
Traduzir uma parte na outra parte 
que é uma questão de vida ou morte. 
Será arte? 

Ferreira Gul lar 
Cantinho da Poesia 
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Honestidade, 61 anos 
 

Há homens que lutam um dia e são bons; Há outros que lutam 
um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são 
muito bons. Mas há os que lutam toda a vida, e estes são 
imprescindíveis.  

Bertold Brecht 
                                                                                 A Aldeia, 2007 

 
 
Amor, 67 anos 
 

PARABÉNS AO AMOR 
 
Parabéns ao verdadeiro amor 
Que não necessita mentir  
Que não se permite trair  
Mesmo que lhe cause dor 
 
Parabéns á cristal ina verdade 
Que á muitos muito incomoda 
Que é o que é e não muda 
Pois ojer iza a mediocridade 
 
Parabéns á divina simpl ic idade 
Que ao homem de bem cativa 
Que segue ferrenha e al t iva 
Por sobre toda iniqüidade 
 
Parabéns á quem faz o bem 
Que sente nisso fel ic idade 
Que aplaude a boa vontade 
E tudo que dela advêm 
 
Parabéns á paz e harmonia 
Que nesse mundo fal ta se sente 
Que acompanhem á toda gente 
E acabe com essa agonia 
 
 

Lei lson Leão 
Recanto das Letras  
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Cooperação, 65 anos 

Mesmo que tenhas dez mil  plantações, só podes 
comer uma t igela de arroz por dia; ainda que a tua 
casa tenha mil  quartos, nem de dois metros 
quadrados precisas para passar a noite. 

Provérbio chinês 
A Aldeia, 2007  

 
 

 
Perseverança, 69 anos 

 

Recomeço...!   
 

As coisas que motivam o coração  
São sentimentos profundos,  

Egressos até de outros mundos,  
Carregados de muita emoção!  

 
Quem já não se viu confuso  
Ante um sentir  descabido,  

Que desafia as convenções?  
 

Seja uma atração irresistível   
Por alguém que a outrem optou,  

Seja um amor impossível,  
Que o dest ino então abortou!  

 
Viver neste aqui e agora,  

Com a alma toda para fora,  
A procura do seu prumo?  

Transeunte que já se demora  
Por tanto tempo sem rumo,  
Não f ica e nem vai embora!  

 
Vít imas de mais um “tropeço”,  
Sempre tendes um recomeço  

Para novamente tentar!  
Trazer o “futuro” ao presente  

Incubar mais uma semente   
Em eterno aprender a amar! 

 
José Carlos Moreira da Si lva 

A Aldeia, 2007 
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Respeito, 63 anos 
 

 

VIAJAR 
 
 
Viajar todas as vezes 
que o corpo precisar 
(fabricar a viagem de alguma substância 
da glândula).  
As lágrimas são uma necessidade, 
assim como o suor: 
que a viagem também 
transforme seu rosto, 
regule a temperatura do corpo. 
 
Depois, i r .  
 
I r  suspenso, guiado por tudo 
que produzir 
os verbos “fazer chegar”.  
Muitas curvas, montanhas, 
encontrar com surpresa “córrego, 
atalho”, tudo levando à mesma viagem 
que já deixa memória, 
mas está por começar? 
 
Viagem por onde só a famíl ia foi,  
v iagem que tem animais, portas, 
nomes de lugares. 
E a persistência 
enfática: 
cont inuar. Febre, sede. 
 
Depois, voltar? 
Induzir a turva reação 
de cores prolongadas, e part i r 
para outro caminho, à solta. 
A viagem repete o viajante, 
e ele não nota. 
 

Fel ipe Fortuna 
Revista Agulha 2005  
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Paz, 72 anos 

 

A PAZ QUE QUEREMOS 

  

Essa paz que queremos, 
e que a cada momento perdemos, 
é apenas o direi to de viver,  
de podermos saber 
que o dia terá seu tempo certo, 
sem que haja bombas por perto...  
Assim caminha a humanidade, 
todos perdendo a serenidade.. .  
O ódio imperando, 
e vidas se acabando...  
A paz mais longe a cada momento, 
deixando-nos nesse tormento, 
de não saber 
se nossos f i lhos iremos rever.. .  
Uma bala perdida, 
uma bomba encontrada, 
perde-se uma vida, 
uma mãe desesperada.. .  
São essas imagens que vemos, 
que diante de nossos olhos temos...  
"Só queria ser civi l izado como os animais".. .  
Tidos como irracionais.. .  
E esses criminosos, como racionais...  
Apenas queremos PAZ...  
Será disso o mundo capaz? 

Marcial  Salaverry 
Recanto das Letras  
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Flexibilidade, 66 anos 
 

PESSOAS  
 
Pessoas são muros fechados, sem portão, 
sem nada. Pessoas paredes que abrigam 
sombras. Pessoas romeiras de um tempo 
infecundo. Pessoas l ixo-luxo-f luxo 
sanguíneo nas corredeiras do Mississipi. . .  
ou quem sabe nadadores desastrados do 
Rio Jaguarão, afogados no espíri to 
competit ivo do vento. Pessoas são ternura 
e f lexibi l idade. Pessoas são larvas. 
Pessoas ausentes. Pessoas. Pessoas. 
Pessoas. Pessoas são inventos.. .  os 
melhores poemas de Deus. 
 

Lau Siqueira  
 Jornal da Poesia ,  2006 

 
 

Os referidos sujeitos são moradores do município de Embu e 

frequentaram o programa, no período entre dois e dez anos.   Desses, 

11 são mulheres, na faixa etária de 61 a 77 anos, e 3 são homens, 

cujas idades variam  de 66 a 72 anos, conforme gráfico abaixo.   
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Os dados socioculturais expressos nos gráficos a seguir permitem 

constatarmos que a maioria é composta por pessoas aposentadas e 

donas de casa com baixa escolaridade.  
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SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Empregado Desempregado Aposentado Do lar Autônomo Outros
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GRAU DE ESCOLARIDADE

Sem Escolaridade Fundamental Incompleto Fundamental Completo
Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto
Superior Completo

49,6% 28,8 14,4% 7,2%

 
 

 

Dados sobre o estado civi l  permitem constatar que a maior parte deles 

são casados e moram com a família, conforme gráficos i lustrativos: 
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ESTADO CIVIL

Casados Solteiros Viúvos Separados Divorciados

64% 21,6% 7,2% 7,2%
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MORADIA

Mora só Mora com família Mora com outros

14,4 78,4 7 2%

 
 

 
Os idosos entrevistados participam em três dos dezessete núcleos 

existentes, no caso os que desenvolvem esportes de quadra são: 

núcleo Centro, Santa Tereza e Casa Branca.  Podemos observar nos 

gráficos a seguir, a variação quanto ao total de participantes e 

engajamento dos idosos em relação as modalidades de vôlei e 

basquete.   
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1815179

NÚCLEO  -  CENTRO

Total de Participantes 

Participam - Vôlei

Participam - Basquete

 
 

01070

NÚCLEO  -  SANTA  TEREZA

Total de Participantes 

Participam - Vôlei

Participam - Basquete

 
 

02050

NÚCLEO  -  CASA  BRANCA

Total de Participantes 

Participam - Vôlei

Participam - Basquete

 
 

Os dados revelam uma signif icativa procura pela modalidade de vôlei,  

que talvez se justif ique por ser a primeira modalidade desenvolvida com 

o segmento idoso pelo Programa de Atendimento do Estado de São 

Paulo.  Vale salientar que os grupos de treinamento são mistos, 

contudo é superior a participação de mulheres. 
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Há idosos que preferem participar de um núcleo que não o do seu bairro 

de origem.  O núcleo do centro possui o maior número de participantes 

e é o mais procurado por ser considerado o mais animado. 

 

Verif icamos que os idosos começaram a praticar esporte a partir de  51 

anos, e a escolha da modalidade foi estimulado pelos meios de 

comunicação, em especial pela televisão.   Observamos, no gráfico 

abaixo, que a adesão à prática de esportes se localiza em duas grandes 

faixas etárias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestralmente, o programa exige a avaliação de saúde e todos os 

idosos participantes dos jogos são atendidos pelo médico cardiologista 

da Secretaria de Saúde do Município, além de serem submetidos a 

exames de acordo com necessidades individuais.  

 

Os professores de Educação Física que atuam no programa do CRI têm 

uma obrigatoriedade mínima de carga horária que pode variar, 

dependendo da chamada categoria funcional.  Nesse caso, em relação 

aos jogos atribuídos aos núcleos especif icados, são designadas seis 

horas semanais, distribuídas em três dias na semana. 

 

As aulas nas quadras foram acompanhadas procurando-se observar os 

grupos de basquete e vôlei, segundo os itens constantes do roteiro de 

observação: entrada na quadra e forma de acolhimento, relacionamento 

entre os idosos e comportamento em relação à competição esport iva. 

50%50%

Entre 51 e 60 anos

Entre 61 e 70 anos

Início da prática de esportes 
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Dentre os acontecimentos observados e dignos de atenção, iniciaremos 

relatando a chegada do idoso e a forma como é acolhido, pois, apesar 

de em todo grupo existirem aqueles que são mais próximos, 

normalmente, os idosos se cumprimentam com um beijo. Os professores 

assumem igualmente uma postura de afeto, acolhendo-os 

carinhosamente e demonstrando interesse pelas características e 

condições específicas de participação de cada um dos idosos. 

 

Na primeira parte da aula- o aquecimento- já notamos a formação de 

pequenos grupos que acreditamos ser por afinidade pessoal.  

Caminham conversando e se organizam para atividades extras, como 

almoçar juntos, ir às compras e aos bailes em cidades vizinhas.   

 

Quando se inicia a parte de fundamentos específicos da modalidade, no 

basquete (Núcleo Centro), observamos situações de incentivo ao colega 

e também uma tolerância maior com relação aos erros.  Contudo, na 

modalidade de vôlei (Núcleos: Centro, Santa Tereza e Casa Branca), as 

atitudes de incentivo são menores e a tolerância aos erros praticamente 

inexiste.   

 

Nesse acompanhamento pudemos constatar é que há manifestações de 

preconceito e subjugação de uns sobre outros, conforme dito, 

principalmente na modalidade de vôlei, nos três núcleos.  É muito 

comum no momento da formação das equipes para o jogo coletivo, a 

situação de  idosos que  não querem participar do t ime dos que se 

mostram tecnicamente menos habil idadosos.  

  

Outro fato a destacar é que pela possível influência exercida pelo 

esporte de alto rendimento ou espetáculo, em jogos oficiais o idoso se 

revela extremamente crít ico e, diante de qualquer erro, perde o 

controle.  Desse modo, acaba por envolver o grupo num clima tenso, 

extraindo a alegria de participar do jogo.  Nestas práticas, somente 

quando o resultado é posit ivo, a participação é considerada prazerosa.    
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Vale acrescentar que, embora a part icipação seja efetiva, já que há um 

baixo índice de ausências,  não existe uma renovação do grupo, pois as 

novas adesões são pequenas.   Talvez isto se deva à ausência de um 

plano contínuo de divulgação. 

 

Depois dos jogos, há  a “roda de conversa”  cuja f inalidade é abordar 

questões sobre  relações interpessoais, os valores vivenciados no 

grupo e o convívio social.  A maioria dos idosos comenta sobre as 

pressões e crít icas recebidas no momento do jogo, pois as 

características e habil idades físicas são diferenciadas, o que 

naturalmente resulta num desempenho físico variado, nem sempre 

condizente às expectativas do grupo.   

 

No entanto, nos depoimentos os idosos ressaltaram inúmeros valores 

vivenciados com a prática do esporte, como discipl ina, otimismo, 

amizade, alegria, saúde, tolerância e solidariedade. Como 

conseqüência, salientaram o enriquecimento do convívio social, 

expresso no signif icativo aumento de pessoas no círculo de amizades, a 

reaproximação e/ou aproximação dos famil iares e o despertar para o 

cuidado em todos os âmbitos traduzidos na capacidade de conviver e 

de se humanizar, conforme podemos constatar mediante os  resultados 

obtidos nas observações das práticas dos jogos e demonstradas no 

gráfico abaixo: 
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 POR QUE  GOSTA  DA  ATIVIDADE  ESCOLHIDA?

É animado Promove união Dá segurança
Diminuiu depressão Aliviou dores Exercita a mente
Exercita o corpo Traz felicidade Descontrai

35% 5% 10% 5% 5% 15% 15% 5% 5%
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Das questões respondidas na entrevista, procuramos delinear três 

grandes eixos, para a análise dos dados a saber: signif icados atribuídos 

pelos idosos à prática de esportes, vivências e conhecimentos sobre 

jogos e visão do idoso sobre o signif icado dos jogos na vida pessoal e 

social. 

 

 

4.2   Significados atribuídos pelos idosos à prática de esportes  
 
Nos seus depoimentos, a maioria dos sujeitos entrevistados 

encontraram na prática de esportes sua reinserção ao convívio social, 

bem como o fortalecimento de vínculos no núcleo famil iar.  Um deles 

nos relatou que  encontrou um momento para estar mais próximo de sua 

esposa  e que  o esporte se tornou um tema comum nas rodas de 

conversa em família. 

 

 

 

 

 

Os idosos relacionam como fatores posit ivos à prática de esporte a 

melhora na saúde, no temperamento, no raciocínio, comportamento 

mais discipl inado, respeito às l imitações do outro e recuperação da 

auto-estima, do otimismo, da alegria, além de muita vontade de viver. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Quando entro em quadra, me sinto como 
uma rainha, me sinto poderosa.  Até venci a 
minha t imidez.” 

                                  (Amizade, 62 anos)   

“Quando eu retorno para a minha casa sento 
e comento com a famíl ia tudo que aconteceu 
no dia; antes eu não t inha muito que contar.”  

                                              (Flexibi l idade)  

“Antes da prát ica do vôlei  eu era muito 
nervosa, sent ia dores em tudo e sempre 
estava doente.  Agora me sinto ót ima!”          
                                                     (Paz)   
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Esses fatores podem ser verif icados na leitura dos gráficos: 
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QUE ALTERAÇÕES OCORRERAM?

Novas Amizades Ampliação de Repertório Desinibição
Disciplina Paciência com o Outro Maior Tranqülidade

46% 9% 9% 9% 18% 9%
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QUE VALORES A PRÁTICA DESPORTIVA TROUXE À 
SUA VIDA?

Disciplina Novas Amizades Saúde
Solidariedade Alegria Vontade de Viver
Perda do medo de Envelhecer Agilidade Querer se Alfabetizar

9,1% 22,8 18,2% 9,1% 4,5% 18,2% 9,1% 4,5% 4,5%

 
 

Os participantes relataram que as adaptações das regras vêm ao 

encontro das suas necessidades, possibil i tando a participação de todos, 

pois as pessoas com mais l imitações encontram segurança e apoio dos 

“Anteriormente eu só me relacionava com 
pessoas do convívio doméstico.  O jogo 
ampliou o meu círculo de amizades.”             
                                            (Honestidade)  
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colegas; existe respeito às dif iculdades individuais, o que se pode 

verif icar quando questionados sobre a adaptação das regras do vôlei, 

conconforme gráfico abaixo:  
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QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O VÔLEI ADAPTADO AO 
IDOSO?

Muito Bom Prazeroso

Bom Ajuda na Disciplina Pessoal

Ajuda no Controle da Depressão Não Exige Muito Esforço

Proporciona Maior Participação Aumenta a Auto-estima

Ajuda no Convívio Social Ajuda no Respeito às Limitações

11,8% 5,9% 11,8% 5,9% 17,4% 5,9% 11,8%11,8% 5,9% 11,8%

 
 

Os sujeitos desta pesquisa confirmaram ter encontrado no “Programa 

de Atendimento a Idosos” não só a oportunidade de praticar esporte, 

mas também formar outros vínculos e, conseqüentemente, novas 

amizades.  Esse exercício de convivência os faz refletir e resgatar 

outros valores, como solidariedade, cooperação, amizade e respeito.  

  

 

 

 

 

 

Note-se, pelos dados expressos no gráfico abaixo, que a prática de 

esportes ultrapassa os l imites do campo e da quadra, pois muitos 

idosos visualizaram no esporte um meio de enfrentar os medos que 

surgem com a idade, como a incapacidade física e mental, o isolamento 

e a depressão.   

“Conheci pessoas de outras cidades, 
no qual parece que é meu irmão. 
Criamos uma teia de amizade, e 
sempre que possível eu e minha 
esposa vamos até lá e combinamos 
um programa.” 
                                       (Amor)   
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EXISTIA ALGUMA LACUNA NA SUA VIDA QUE FOI 
PREENCHIDA PELAS ATIVIDADES DESPORTIVAS?

Falta de oportunidade de Participação Pouco Contato Social
Falta de Energia Falta de Carinho
Depressão Nervosismo
Dores Nenhuma

26,7 13,3% 13,3
%

6,7% 13,3
%

6,7% 6,7% 13,3%

 
 

Uma das entrevistadas depõe a respeito: 

 

 

 

 

 

 

O esporte também estimulou para ampliação da formação escolar.  Um 

dos  sujeitos  entrevistados,  ao  procurar  o  serviço  do CRI-Embu, 

descobriu a possibil idade de concretizar um de seus sonhos, que era 

ser alfabetizado.      

 

 

 

 

 

Portanto, ao levarmos em conta os diferentes enfoques apreendidos da 

participação dos sujeitos na prática de esportes, observamos que houve 

uma ampliação e enriquecimento do repertório pessoal, resultando na 

melhoria de convivência do grupo. 

“Com a prática de esportes tenho 
mais razão de viver bem e com 
mais saúde; e ver que os medos 
que aparecem com a idade são 
superáveis.”  
                       (Honestidade)   

“Eu nunca t ive instrução na vida, e 
hoje estou aprendendo a ler e 
escrever.” 
                   (Esperança, 72  anos) 



 85

 

 

 

 

 

 
4.3   Vivências e conhecimentos sobre jogos 

 
 

Em virtude de o esporte ser bastante veiculado, atualmente, pelos 

meios de comunicação, os sujeitos desta pesquisa demonstraram 

conhecer a estrutura convencional do jogo de vôlei, pois 86% dos 

participantes afirmaram que acompanham jogos pela televisão.   
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CONHECE O VÔLEI CONVENCIONAL?

Sim Não Não Sabe / Não Respondeu

78.7% 14,4% 7,1%

 
 

Questionados sobre as alterações efetuadas dentro das modalidades de 

vôlei e basquete para o segmento idoso, eles se mostraram favoráveis, 

inclusive, realçaram que as mudanças são necessárias para facil i tar a 

participação de todos. 

 

 

“Recuperei a auto-estima e assim 
me senti  mais fortalecida na busca 
de novos vínculos afetivos.” 
                                 (Tolerância)  

“Percebo que muitos dos idosos não 
conseguem part ic ipar do jogo 
convencional;  e o jogo adaptado nos 
ajuda a respeitar as l imitações dos 
colegas.” 
                        (Honestidade)   
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Outro aspecto que alguns entrevistados mencionaram foi que, com a 

prática do esporte, vivenciaram com mais intensidade alguns valores no 

seu dia-a-dia, como união, amizade, solidariedade, respeito, tolerância, 

saber ouvir, tornar-se mais comunicativo, melhoria na resolução de 

confl itos na família, compreensão e aceitação das diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante fr isar que os idosos passaram a enfrentar o medo de 

envelhecer; aprenderam a acompanhar as alterações do corpo, pois 

encontraram no “Programa de Atendimento a Idosos” a possibil idade de 

vínculos renováveis e signif icativos, resgatando, assim, sua auto-estima 

e a viabil idade de novos projetos de vida.  

 

 

 

 

 

 

Entre esses novos projetos de vida, atentamos para o relato de um dos 

sujeitos entrevistados que  se predispõe ao serviço voluntário dentro da 

própria Instituição e também no terceiro setor, atendendo não apenas 

as crianças no “Projeto Férias na Escola”, como também   outras de 

baixa renda, pertencentes à comunidade local, como maneira de 

exercer a cidadania e a responsabil idade social.  

“É uma prática muito importante, 
pois o idoso pode sentir  que ele é 
capaz e incluído no convívio social .”  
                         (Persistência)   

“Quando ingressei no grupo do CRI, eu não 
conseguia acreditar no meu potencial  para 
jogar.  Foi neste momento que eu recebi o 
apoio e o incentivo dos colegas, eles me 
chamavam e falavam:  
-  É assim que faz, você vai conseguir!  
Hoje em dia, estou mais segura e reconheço a 
minha capacidade.” 
                                                (Amizade)   

“Já part ic ipei como membro do Conselho Municipal do Idoso, 
na gestão de 2005 a 2006.  Eu não fazia idéia que era tanta 
coisa, aprendi muito.   Mas pela inexperiência do grupo não 
conquistamos muitas coisas.  Hoje procuro atuar auxi l iando 
os atuais membros em mobil izações na comunidade.” 
                                                                    (Respeito)   
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Existe também um desprendimento por bens materiais e valorização das 

relações pessoais.  Os idosos sentem dif iculdade de se afastar do 

grupo em período de férias, o que nos faz refletir que para muitos deles 

a convivência com os colegas do CRI-Embu se faz necessária.   
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O QUE VOCÊ ACHOU DA SUA PARTICIPAÇÃO NO CRI? 
POR  QUE?

Não Sabe / Não Respondeu Conheceu Novas Pessoas Se Sente Bem
Trouxe Independência Adquiriu Carinho Adquiriu Respeito
Ganhou Prazer em Participar

50% 16,5% 11,1% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

 
 

 

4.4  Visão do idoso sobre a influência dos jogos na vida pessoal e 
social  

 

 

Os sujeitos desta pesquisa vivem intensamente sua corporeidade e, no 

CRI-Embu, encontram liberdade para dar um sentido diferente à vida. 

“Desde que ingressei no CRI, venho 
part ic ipando das of icinas de 
artesanato, e aprendi muita coisa; e 
de alguns anos para cá, procuro 
ensinar outras pessoas. No ano de 
2005 eu e mais duas colegas 
ensinamos algumas cr ianças de uma 
ONG, qual foi  minha alegria em 
compart i lhar o meu conhecimento.” 
                             (Cooperação)  
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Viver a corporeidade é se expressar através de diferentes formas de 

manifestações, as relativas aos aspectos físicos, afetivos, sociais e 

cognit ivos.   

 

Observamos nos depoimentos dos sujeitos entrevistados uma real 

preocupação quanto à realidade circundante, mais especif icamente 

quanto à valorização da vida e do meio ambiente.  A vivência de 

práticas cooperativas possibil i tou a redescoberta do signif icado da 

essência do ser humano, conforme Boff: 

 
“Sem o cuidado, o humano se faria inumano”.  

                                                  BOFF(1999, p. 190) 

 

Assim, situamos a relevância dos Jogos Cooperativos para este grupo 

de pessoas, nas quais se evidenciou uma amplitude do olhar, ao 

estarem predispostas a desenvolverem competências baseadas no 

respeito e na confiança mútua, no reconhecimento da importância de 

cada um, sempre focando o bem-estar comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solidariedade demonstrada pelos idosos que freqüentam o  CRI-

Embu, além de incentivar o vínculo social, também contribui para que 

eles recuperassem o sentimento de pertença, o que favorece a 

superação das representações negativas atribuídas à velhice.  

 

Os corpos dos sujeitos participantes desta pesquisa estão 

envelhecendo, em constante relação com o meio, no tempo e no 

espaço, motivo pelo qual procuram viver a própria história, buscando 

“Aqui no CRI, eu aprendi a 
reconhecer a importância e o valor 
de se reut i l izar o material  reciclado. 
Hoje part ic ipo do Batuca-Lata e 
também do desfi le de roupas que 
recebemos de doação, para ajudar a 
aquecer aqueles que necessitam.  E 
eu nem sei expressar o que sinto 
quando estou na passarela.” 
                 (Cooperação, 65 anos) 
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construir outras possibil idades que lhes permitam dar um sentido 

diferente à vida.  

 

A revisão do projeto de vida trouxe para este grupo de idosos a 

oportunidade de compreender o que já está estabelecido, e a partir 

dessa consciência,  propor outros rumos para suas trajetórias o que se 

reflete também na descoberta de novos sentidos para o jogo.   

 

Os sujeitos desta pesquisa apontaram nas entrevistas algumas 

características consideradas importantes na prática do jogo, entre as 

quais,  86% dos entrevistados apontam o prazer, seguido de 71% que 

destacam a cooperação e a solidariedade.  Os demais, 64% citam a 

despreocupação, 50% a l iberdade de ação e espontaneidade, 43% a 

ludicidade e brincadeira e 21% referem-se à competição e ao resultado.   

 

Os depoimentos se prendem a valores que compõem a condição 

sociocultural desses idosos.  Segundo, Margareth Mead:  

 
É a estrutura social  que determina se os membros de 
determinada sociedade irão competir  ou cooperar entre si .  
                                 (MEAD apud BROTTO, 2001, p. 36) 

 

Observamos que esses idosos que comparti lham dos jogos 

cooperativos, ao serem reinseridos no convívio social, apresentam 

mudanças atitudinais e passam a conceber as características do jogo 

de forma diferente.  Tais mudanças mexem com os valores e esquemas 

da realidade, possibil i tando novos olhares para compreendê-la. 

 

Ao acompanharmos a terceira edição dos “Jogos Cooperativos para a 

Terceira Idade” constatamos que se trata de uma proposta inovadora, 

pois os eventos esportivos disponibil izados para o segmento idoso 

estão alicerçados no esporte-rendimento que visa o resultado; o que 

compromete a participação do idoso. 
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Para um maior entendimento da proposta, o CRI – Embu promove 

clínicas de esporte periódicas com pauta no tema jogos cooperativos, 

tendo como participantes as equipes técnicas (coordenadores, 

professores de Educação Física, diretores e/ou secretários de 

esportes), incluindo também a participação de profissionais de outras 

cidades responsáveis pelo desenvolvimento de programas com idosos, 

de forma a elucidar dúvidas e também reelaborar regras para melhor 

atendê-los.      

 

Os encontros ocorridos nessas clínicas resultaram no estabelecimento 

de vínculos cada vez mais efetivos, culminando no ano de 2007 em um 

comprometimento ainda maior de toda a equipe técnica envolvida nos 

Jogos Cooperativos da Terceira Idade.  Todas as cidades participantes 

propuseram alguma atividade, como oficina de teatro, dança circular, 

dança de salão, dinâmicas de aproximação, encenação de um 

espetáculo de teatro e várias oficinas de artesanato com materiais 

recicláveis.     

 

Logo, pudemos averiguar alterações signif icativas nas regras dos jogos, 

de forma a proporcionar a participação de todos os idosos, de maneira 

mais descontraída, independente do seu grau de habil idade, 

percebemos que o rendimento físico ou técnico f icou em segundo plano, 

pois o fundamental era  propiciar a todos os idosos as mesmas 

oportunidades de prática e desenvolvimento de suas capacidades 

motoras. 

 

As alterações de regras nas modalidades de vôlei e basquete (anexos 

IV e V ), partem do pressuposto de que os jogos podem ser 

reestruturados com base nos fundamentos dos jogos cooperativos, de 

forma a incentivar a participação, a diversão e o aprendizado dos 

idosos, independentemente do nível pré-adquirido de habil idade para 

determinada modalidade.  

 



 91

As principais mudanças apresentadas estão na estrutura principal das 

equipes, cujos jogadores se misturam, permitindo que cada idoso tenha 

tarefas diferenciadas, de acordo com suas próprias capacidades e 

habil idades, e cuja estrutura valorize a participação de cada um, bem 

como a instituição/município, a qual está representando.  

 

Anterior às regras está a convivência, que é condição essencial da vida 

cotidiana e,  à medida que  buscamos a melhoria da qualidade 

interpessoal e intrapessoal, podemos desenvolver e aperfeiçoar 

competências na perspectiva de viver juntos.   

 

Foi nessa perspectiva que os idosos conviveram três dias vivenciando 

outros jogos, quando não existia uma supervalorização do resultado, 

mas sim, o estímulo ao desenvolvimento de competências pessoais 

distintas, que não se limitavam somente a ganhar ou perder.  

Observamos atitudes relacionadas à ajuda, quando o idoso ensinava o 

companheiro de equipe a melhor se posicionar em quadra, de forma a 

evitar situações vulneráveis na disposição do t ime.    

 

Ademais, enquanto os idosos aguardavam na arquibancada o momento 

de jogar, nós, espectadores, não conseguíamos dist inguir a cidade de 

origem dos que estavam jogando, pois os t imes já mesclados 

favoreceram um maior entrosamento dos participantes. 

 

A participação nos referidos jogos foi o ponto de partida para o   

fortalecimento de laços de amizade, fora do ambiente esportivo.  Na 

roda de conversa, foram relatados casos de  uma estreita convivência 

em outros ambientes, pois os idosos se  encontravam para almoçar 

juntos, iam aos bailes e festas de famil iares, além de freqüentarem a 

Faculdade Aberta à Terceira Idade. 

 

Na programação dos “Jogos Cooperativos da Terceira Idade”, 

presenciamos também manifestações da cultura corporal, que apresenta 

como características comuns a intenção de expressão, a comunicação 
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mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência 

para o movimento corporal. Trata-se das danças e brincadeiras 

cantadas apresentadas no Sarau, onde verif icamos atitudes de 

validação entre os idosos, pois a todo instante ocorriam inversões de 

papéis, ora o idoso era espectador, ora protagonista. 

 

Com base na experiência com os jogos cooperativos no município de 

Embu, outras cidades estão sinalizando mudanças nos programas de 

atendimento ao idoso, vislumbrando o desenvolvimento da cooperação.  

Como exemplo, podemos citar  o “Festival de Jogos Adaptados à 

Terceira Idade – FEJATI” que, na edição de 2007, incluiu a proposta do 

vôlei cooperativo em sua programação.     

 

Em virtude do envolvimento cada vez maior dos profissionais técnicos e 

sua adesão à prática de jogos cooperativos, percebemos o interesse 

pelo desenvolvimento da sociabil idade de idosos nas cidades.  

Propiciando situações onde os mesmos pudessem rever suas raízes 

culturais, incentivando à prática de atividades que lhes resgatem novos 

sentidos de vida e, acima de tudo, consiga aprimorar formas mais 

cooperativas de convivência.   
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Considerações Finais 
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                    Liberdade como possibil idade objetiva 
Nascer é, simultaneamente, nascer do mundo e nascer 
para o mundo.  Sob o primeiro aspecto, o mundo já está 
consti tuído e somos sol ic i tados por ele.  Sob o segundo 
aspecto, o mundo não está inteiramente consti tuído e 
estamos abertos a uma inf inidade de possíveis.  Exist imos, 
porém, sob os dois aspectos ao mesmo tempo.  Não há, 
pois, necessidade absoluta nem escolha absoluta, jamais 
sou como uma coisa e jamais sou uma pura consciência 
(. . .) .  A situação vem em socorro da decisão e, no 
intercâmbio entre a si tuação e aquele que a assume, é 
impossível del imitar a “parte que cabe à si tuação” e a 
“parte que cabe à l iberdade”.  

                                                                             Merleau-Ponty 
 
 

Não é intenção desta pesquisa transformar-se em um receituário, mas 

servir como um parâmetro a mais, entre tantos outros, exatamente para 

que se avance no sentido da construção de uma perspectiva crít ica do 

jogo como ferramenta para o desenvolvimento humano.   
 
A vivência aqui relatada deve ser analisada crit icamente com vistas ao 

resgate de valores e atitudes que possam contribuir com o propósito de 

assegurar as condições de desenvolvimento do ser humano, com base 

em uma ética cooperativa, centrada na inclusão e no processo de 

comparti lhamento de ações no sentido de encontrar os caminhos para 

uma educação cujo foco está no respeito à unicidade humana.  

 

Conforme Thiollent (1994), assim como já exposto, é um dos objetivos 

da pesquisa-ação produzir conhecimentos para serem cotejados com 

outros estudos, suscetíveis de certas generalizações, contribuindo para 

a discussão e fazendo avançar o debate sobre as questões abordadas. 

 

A sociedade capital ista em que vivemos tem suas regras estabelecidas 

e nos estimula a uma adaptação às suas exigências. Como educadores, 

temos duas opções: a total resignação diante das normas desumanas 

do capital ismo, assumindo o papel de meros instrumentos de 

perpetuação do sistema, ou a luta destemida pelo desenvolvimento da 

consciência e de competências capazes, por meio da abordagem e da 
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construção de novos valores, que possam desmistif icar as ideologias 

dominantes, desde que a neutralidade é impossível.  

 

Tanto a competição quanto a cooperação são faces plausíveis de um 

mesmo sistema.  Considerando que a cooperação pode ser uti l izada 

como uma forma de amenização superficial dos problemas, é 

necessário continuar atento a uma perspectiva crít ica de educação, de 

forma evitar a apropriação e art iculação com interesses dominantes.    

 

Por conseguinte, temos o desafio de propiciar uma base de 

conhecimento de forma diversif icada, possibil i tando ao sujeito a opção 

de escolhas possíveis e de qualidade.  Confirmando Freire (2002, 

p.105): “aquele que não tem como optar tem que ficar com os modelos 

impostos”.   

 

Os esportes e jogos relatados nesta pesquisa surgem como outros 

modelos da prática esportiva, em que normas e regras já estabelecidas 

passam por alterações, permitindo que os idosos experimentem novas 

atividades e novas estruturas, tendo por meta favorecer suas relações 

pessoais e sua existência social.   

 
O jogo é [. . . ]  uma das mais educativas at ividades humanas 
[ . . . ] .   Ele educa não para que saibamos mais matemática 
ou português ou futebol;  ele educa para sermos mais 
gente, o que não é pouco.    (FREIRE, 2002, p. 87)    

 
 

Nem sempre os Programas de Atendimento a Idosos, mais 

especif icamente na área de educação física, dão ênfase às atividades 

que promovem interações posit ivas, para que se perceba a 

possibil idade de outras formas de interação e relacionamento com os 

outros, com a natureza e com nós mesmos.  

 

Talvez possa parecer incoerente insist ir em oferecer aos idosos 

atividades e jogos, cujos objetivos e estrutura se diferenciam muito 

daqueles com os quais, não só eles, mas praticamente todas as 



 96

pessoas na sociedade já estão famil iarizados e acostumados.  Porém, 

parece mais razoável compreender que essa familiaridade pode ser 

corroborada pela própria estrutura do sistema social, que contribui para 

sua manutenção. Ao contrário, podemos e devemos conceber que os 

esportes podem se transformar e se modif icar.   

 

Há quase cento e sessenta anos, Marx e Engels (2001) se perguntavam 

algo que hoje já deveria contar com maior difusão: 

 
Será preciso uma excepcional intel igência para 
compreender que, quando forem modif icadas as condições 
de vida dos homens, as suas relações sociais e a sua 
existência social ,  mudarão também as suas 
representações, as suas concepções, os seus conceitos – 
numa palavra, a sua consciência?  (MARX. et al .  2001, p. 
57) 
 
 

Cabe aos Programas de Atendimento aos Idosos enxergar as injustiças 

sociais pelas quais esses idosos são acometidos. Escondidos sob a 

farsa ideológica de que o sistema oferece oportunidades iguais a todos 

e que cada um é capaz de vencer por meio do próprio esforço, 

constatamos que muitos deles só iniciaram a prática de esporte a partir 

de 51 anos.   

 

Tais dados fundamentam a necessidade de uma nova perspectiva da 

prática de esportes, que objetive outras formas de interação e 

relacionamento, para que possamos construir e reestruturar novas 

regras do jogo, e, dessa forma,  vislumbrar uma maior participação do 

idoso.  

 
A contribuição da Educação Física no processo de 
envelhecimento será a de possibi l i tar ao idoso, 
independente da faixa etária trabalhada, a ref lexão sobre 
sua corporeidade, favorecendo a tomada de consciência  
do   seu   corpo,    percebendo-se corpo, corpo possível e 
em movimento.  Ser corpo próprio é ser consciência e ser 
consciência é ser movimento.     (CUNHA, 2003, p. 95)    

 
 



 97

Observa-se a importância do olhar do Educador Físico, no 

desencadeamento de reflexões sobre a corporeidade do idoso, 

favorecendo a tomada de consciência do seu corpo.  A análise crít ica 

dessa realidade é capaz de elaborar uma nova perspectiva de 

reestruturação do esporte, com base nos princípios da teoria da 

cooperação.  No caso da teoria da cooperação fundante dos Jogos 

Cooperativos da Terceira Idade do Embu, encontramos três pilares em 

sua abordagem: participante, jogo e cultura.  

                               

Fazendo uma analogia do objetivo deste estudo com os referidos 

pilares, verif icamos que estão presentes no grupo participante  três 

dimensões, a saber: a convivência, a consciência e a transcendência.  

A convivência  é o requisito fundamental para uma vivência 

comparti lhada, pois os jogos cooperativos, promovem um tipo de 

relação com o outro, que se fundamenta  não só na competição, mas na 

capacidade de cooperar. Portanto, poderão se constituir em um valioso 

instrumento na formação do cidadão. Dito de outra forma: em lugar de 

um modelo de atuação em que o indivíduo está em competição com o 

mundo, os jogos cooperativos ajudam-no a desenvolver uma relação 

humana, baseada no respeito em prol de um objetivo coletivo. 

 

A dimensão consciência  também está presente no jogo cooperativo  no 

qual é primordial o cl ima de cumplicidade entre os part icipantes, pois 

assim reflet imos e modif icamos as regras dessa prática esport iva 

visando uma maior participação de todos.  No grupo analisado, nos 

deparamos, ainda com o desafio  de conviver e aceitar as diferenças. 

Note-se que os corpos precisam ser f lexíveis para aceitar a diversidade 

no desempenho dos movimentos do jogo.  Essa idéia nos reporta para a 

condição da participação do idoso no jogo.  Monteiro complementa:  

 
Todo movimento requer espaço e tempo.  Cada velho 
possui seu próprio r i tmo, seu próprio tempo, um tempo 
vivido, e não um tempo cronológico.  (2003, p. 148) 
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Finalmente, entrevemos a dimensão transcendência,  cuja essência é 

ajudar na disposição para o diálogo, é comparti lhar aquilo que foi 

herdado ao longo da vida - a representação da cultura  – através dos 

tempos.  Essa dimensão promove a renovação do olhar sobre o outro, 

pois a cada sarau (eventos culturais, declamações, cantos e outras 

manifestações em espaço público) são surpreendentes as revelações de 

talentos, que  se encontravam adormecidas ou ainda não despertas. 

Enfim, o mais importante é que foi possível estabelecer um diálogo 

intergeracional, no qual famil iares (irmãos, f i lhos e netos)  

experimentam juntos o tempo presente. 

 

Essas reflexões finais devem respaldar a idéia de que esta pesquisa 

teve a intenção de proporcionar aos idosos  a condição do 

desenvolvimento contínuo da sua consciência crít ica de modo a lhes 

possibil i tar uma participação ativa tanto no jogo como em qualquer 

outra atividade de sua vida. 

 

Portanto, nós, professores de Educação Física,  somos incitados 

através de estudos sobre a nossa prática,  a propor jogos de 

complexidade em condições de l iberdade tais, nos quais o idoso seja 

reconhecido nas suas singularidades, enquanto habil idades e formas de 

participação.     
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ANEXO I 
PESQUISA DE MESTRADO 

PUC - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
ORIENTANDA: MARILZA  APARECIDA MARQUES 

QUESTIONÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS 
COOPERATIVOS 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome:______________________________________________________

Sexo: _____________    Idade: ____________    

Cidade e estado de origem: ____________________________________ 

Endereço:___________________________________________________ 

Bairro:_____________________________________________________ 

Cidade: ___________________ Estado: __________________________ 

Telefone:___________________________________________________ 

Estado civi l :   

a) Solteiro(a) (    )     b) Casado(a) (    )   c) Divorciado(a) (    ) 

d) Separado(a) (    )   e) Viúvo(a)    (    )   f)  Outros (    ) 

 

2. MORADIA   

a) Sozinho (    )                b) Com a família (    )      c) Outros (    ) 

Se outros, pode especificar? ___________________________________ 

 

3. GRAU DE INSTRUÇÃO 

a) Não teve condições de freqüentar escola (    ) 

b) Ensino fundamental incompleto até __________série (    ) 

c) Ensino fundamental completo (    ) 

d) Ensino médio incompleto até ___________série (    ) 

e) Ensino médio completo (    ) 

h) Superior incompleto (    ) 

i) Superior completo (    ) 
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4. SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

a) Empregado(a) (    )                                  b) Desempregado(a) (    )

c) Aposentado(a) por tempo de serviço  (   )  d) Dona de casa (    ) 

e) Aposentado(a) por ordem médica (    )      f) Autônomo(a) (    ) 

g) Outros (    )  

 

5. Qual era a sua ocupação antes da aposentadoria? 

___________________________________________________________ 

 

6. Participação em atividades do CRI - Embu:   

a) Esportes adaptados(   )   b) Ginástica (   )         c) Mosaico (   ) 

d) Coral (   )                       e) Dança Sênior (   )    f) Percussão (   ) 

g) Dança Cigana (   )    h) Outros (   ) 

Se outras,  quais? ___________________________________________ 

Há quanto tempo? ___________________________________________ 

 

7. Prática de esportes:  

 

PERÍODO DE VIDA SIM NÃO ATIVIDADE FREQÜÊNCIA 

De 0 a 10 anos     

De 11 a 20 anos     

Entre 21 e 30 anos     

Entre 31 e 40 anos     

Entre 41 e 50 anos     

Entre 51 e 60 anos     

Entre 61 e 70 anos     

Entre 71 e 80 anos     
*   Freqüência:   1  x  por  semana /  2 x  por  semana /  3 x  por  semana /  4 x  por  semana 

5 x  por  semana /  1  x  por  mês /  2  x  por  mês. . .  

 

8. Como é conviver em grupo para você? 

 

___________________________________________________________ 
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9. Em sua opinião, quais, dentre as características abaixo relacionadas, 

são mais importantes na prática do jogo: 

(    )  Liberdade de ação / espontaneidade 

(    )  Competição / resultado 

(    )  Ludicidade / brincadeira  

(    )  Prazer  

(    )  Cooperação / solidariedade 

(    )  Despreocupação 

 

10.Ocorreram alterações no convívio social a partir da prática do jogo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Você conhece a estrutura convencional do jogo de vôleil? 

(    ) Sim                             (    ) Não 

 

12. Qual a sua opinião sobre o jogo de vôlei adaptado para o idoso? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

13. Que valores você percebe que a prática desport iva acrescentou em 

sua vida? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

14. O que você achou da sua participação no CRI?  Por que? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Agradeço imensamente sua participação. 

Saiba que a ciência caminha a partir de tais iniciativas. 

Com todo o meu apreço e gratidão,  

Mari lza Marques 
Educadora 
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ANEXO II 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia 

Mestranda: Marilza Aparecida Marques 

Orientação: Profª Dr.ª Nadia Dumara Ruiz Silveira 

 

Prezado(a) Senhor(a),   

 

O Projeto de Pesquisa “Educação Física e Jogos Cooperativos na 
Terceira Idade: a experiência de Embu das Artes”,  sob 

responsabil idade da pesquisadora Marilza Aparecida Marques no 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC/SP, 
tem como objetivo verif icar o signif icado da prática dos jogos 

cooperativos com idosos e sua influência nas relações interpessoais. 

Para desenvolvimento da pesquisa solicito sua colaboração, 

autorizando a realização de entrevistas, com idosos integrantes da 

prática esport iva: modalidade voleibol. 

Certif ico que este trabalho respeitará os padrões éticos vigentes 

para pesquisas com seres humanos.  Assim sendo, os dados coletados 

serão uti l izados, preservando-se a identif icação dos entrevistados. 

A recusa ou interrupção, em qualquer momento, da participação 

ora concedida será devidamente respeitada.  Colocamo-nos à 

disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários e 

contamos com a sua anuência, assinando este termo de consentimento. 

 

São Paulo,  ____ de ____________________ de ________. 

                                         

               De acordo, 

 

                          ______________________________ 

                                                   (Nome legível) 
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ANEXO III 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo               
Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia 

Mestranda: Marilza Aparecida Marques 

Orientação: Profª Dr.ª Nadia Dumara Ruiz Silveira 

 

Prezado(a) Senhor(a),   

 

O Projeto de Pesquisa “Educação Física e Jogos Cooperativos na 
Terceira Idade: a experiência de Embu das Artes”,  sob 

responsabil idade da pesquisadora Marilza Aparecida Marques no 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC/SP, 
tem como objetivo verif icar o signif icado  da prática dos jogos 

cooperativos com idosos e sua influência nas relações interpessoais. 

Para desenvolvimento da pesquisa, solicito sua adesão voluntária 

para participar das entrevistas, cujo roteiro será apresentado no 

momento da mesma. 

Certif ico que este trabalho respeitará os padrões éticos vigentes 

para pesquisas com seres humanos. Assim sendo, os dados coletados 

serão uti l izados, preservando-se a identif icação do entrevistado. 

A recusa ou interrupção, em qualquer momento, da participação 

ora concedida será devidamente respeitada.  Colocamo-nos à 

disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários e 

contamos com a sua anuência, assinando este termo de consentimento. 

 

São Paulo,  ____ de ____________________ de ________. 

 

                                        De acordo, 

 

                          ______________________________ 

                                                                      (Nome legível) 

 



 107

ANEXO IV 

Vôlei Cooperativo 
 

Da área do jogo 
 
O jogo realizar-se-á em quadra oficial de vôlei, com adaptações: a área 

de saque será na posição um, podendo uti l izar toda a extensão da l inha 

de fundo; a rede terá a altura de 2,40m para ambos os sexos. 

 
Da bola 
 
A bola uti l izada será a oficial de vôlei de praia. 

 

Das equipes 
 
A formação das equipes será mesclada por jogadores de duas das 

cidades participantes, o que será decidido em sorteio.  

Deverão permanecer em quadra oito jogadores, dos quais seis 

jogadores  permanecerão nas posições oficiais e dois jogadores nas 

laterais, conforme desenho abaixo.   

 

                                                                                  8 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          7       
                                    
 

1 2

3

4 

6 

5 
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Do jogo 
 
Os jogos serão disputados em melhor de três sets, da seguinte maneira: 

dois sets de 25 pontos progressivos (sem vantagem) ou 15 minutos, 

aquele que ocorrer primeiro.  O terceiro set, se necessário, será de 15 

pontos progressivos (sem vantagem) ou cinco minutos, aquele que 

ocorrer primeiro.   Ao final de 15 minutos, o set será encerrado, estando 

a bola em jogo ou fora de jogo, mas caso o set esteja empatado, será 

observado: 

 

a)  Empate com bola em jogo será aguardado até definir o ponto; 

 

b)  Empate com bola fora de jogo, será disputado mais um “ral ly” para 

desempatar o set. 

 

Bastará apenas um ponto de diferença para se vencer o set. 

 

A equipe poderá proceder, no máximo três passes (toques), não sendo 

permitida a devolução da bola após ter sido recebida; ou seja, no 

primeiro toque. 

 

O rodízio será realizado no sentido horário, toda vez que a equipe que 

recebeu o saque, ganhar o direito de sacar.  Ambas as equipes 

efetuarão o rodízio simultaneamente. 

 

Do Saque 
 
Todo “rally” deverá iniciar com o jogador da área de saque, posição um, 

podendo este participante uti l izar todo o espaço da l inha de fundo da 

quadra. 

 

O participante deverá estar posicionado de frente para a quadra oposta. 
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Ao sinal do árbitro, deverá lançar a bola para a quadra oposta, não 

sendo permitido bater a bola, e esta deverá passar por cima da rede. 

 

A bola deverá estar abaixo da l inha da cintura do participante, no início 

do movimento de saque. 

 

Não será permitido saque por cima da cabeça ou saque por cima. 

 

No momento do saque, os participantes da equipe de posse de bola, 

equipe sacadora, não poderão  impedir a visão da trajetória da bola do 

sacador, colocando-se na frente dele, e os participantes da zona de 

defesa (rede) não poderão saltar, mover-se, e/ou balançar os braços 

com a finalidade de impedir a visão. 

 

Da Recepção (defesa) 
 
O participante que receber a bola deverá retê-la, segurá-la, antes da 

devolução para a quadra adversária. 

 

Será tolerado o toque em mais de uma parte do corpo do jogador, na 

ação de recepção, desde que simultâneo, e também, os passos 

necessários à retomada do equilíbrio. 

 

Do Passe 
 
O participante que estiver com a bola poderá passar para um 

companheiro de equipe, sem exceder os três passes (toques). 

 

Se a bola bater em um jogador será considerado um passe (toque). 

 

Quando a bola for recepcionada por dois participantes ou rebater em 

um participante e recepcionada por outro, será considerado um toque 

para cada participante. 
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O  participante não poderá andar antes de fazer o passe ou lançar a 

bola para a quadra oposta, podendo após a retomada de equilíbrio, 

girar em torno do pé (pé de apoio), não podendo tirá-lo até efetuar o 

passe/lançamento. 

 

O tempo de retenção de bola por um participante é de aproximadamente 

três segundos  e caberá ao árbitro controlar este tempo. 

 

Da Devolução (ataque) 
 
O participante com a posse da bola, na ação de devolver (atacar) a bola 

para a quadra oposta poderá fazê-lo com uma ou duas mãos. 

 

Não será permitido saltar ou bater na bola.  

 

Do Tempo 
 
O profissional de Educação Física, designado como técnico da equipe, 

tem o direito de solicitar um tempo de um minuto, por set, sendo o 

cronômetro paralisado apenas nos pedidos de tempo. 

 

Da Substituição 
 
A equipe poderá proceder no máximo seis substituições em cada set e 

só poderá substituir o jogador por outro da mesma equipe (cidade). 
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ANEXO V 

 
Basquete Cooperativo 

 
 

Espaço físico 
 
Os jogos são realizados em quadra oficial de basquete, com 

adaptações.  A quadra é dividida em 18 iguais, com 9 zonas para cada 

equipe que serão consideradas zonas de ataque e zonas de defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação de equipes 
 
A formação das equipes será mesclada por jogadores de duas das 

cidades participantes, o que será decidido em sorteio.  Deverão 

permanecer em quadra nove jogadores de cada lado. 

 

Forma de disputa 
 
 Vence a equipe que marcar o maior número de pontos. 

 

Forma de pontuar 
 

Existem três formas de pontuar: 
 

 

3 
 

  

2 
 

5   

4 

    

1 
 

    

1  
 

4 
 

  

5 
 

2    

3 
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 nos t iros l ivres - arremessos consignados em lances de falta 
quando exceder a quinta falta coletiva, o mesmo deverá ser 
executado durante a partida pelo jogador da posição um, 
valendo um ponto;  

 

 nos arremessos de pequena e média distância que 

compreendem as posições um, três e quatro valendo dois 

pontos; 

 

 nos arremessos de longa distância que compreendem as 

posições dois e cinco valendo quatro pontos.  

 

Obs.:  
 Tais pontos só serão computados se a bola já t iver percorrido 

no mínimo cinco zonas  diferentes da própria equipe; 

 

 Se o jogador, no momento do arremesso, pisar nas l inhas que 

l imitam as zonas, a cesta será anulada, e a posse de bola 

passa para a equipe adversária; 

 

 O jogador não poderá quicar a bola; 

 

 Cada partida tem duração de um único período de 15 minutos. 

 

 

 


