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Urn dos principios basicos que norteiam a Educagbo, 6 o de contribuir corn a
forma* do Homem, entendendo-o como
urn ser total, que por suas agOes produz sua
pr6pria histOria. Neste sentido, a Escola,
e implicitamente a Universidade, devem se
constituir em instrumento de analise crItica
ou proponha solugOes aos problemas sociais
que existam nas comunidades onde estao
inseridas. No entanto, uma das criticas que
tem sido veiculadas na sociedade, 6 a de que
a Escola tern se distanciado da comunidade,
tornando-se alheia aos problemas objetivos
que nela existem. Em outras .palavras, a Escola estaria se tornando demasiadamante
"te6rica", para as questOes reais, concretas
da comunidade, o que pode ser conseqii6ncia de equfvoco no entendimento do binO-

mio teoria-pratica. Assim, uma das preocupagOes da Escola, e conseqUentemente dos
educadores, deve ser a de buscar a integragao da teoria-pratica, sendo a teoria organizagio das idaias acerca do real e a pretica
urn exercfcio de reflexâo sobre a teoria.
Neste sentido, "Motrivivancia" abre
o espago "Experimentando" corn a finalidade de divulgar os trabalhos que relatem experiancias realizadas na escola e/ou na comunidade, que tentem a aproximacâo da
teoria as questOes objetivas, concretas da
comunidade. Desta forma, cpnseguir-se-a
urn avango do processo pedagOgico que deve ter como princfpio fundamental a melhoria, a evolugâo das relagOes humanas.
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EoucAgAo ESPECIAL!... NOS TEMOS
A soLugAo
soLugAo AQUATICA

Leonardo Graffius Damasceno *
0 descaso do Governo pela Educagao
é ainda urn tema amplamente discutido no
meio pedagOgico e logo, do conhecimento
de todos.
Este mesmo descompromisso, como
bem salienta Moacir Gadotti, transformou a
Educagao em um "negOcio", traficancia. Em
especial, quando da abertura das portas ao
ensino particular.
Ora, se a Educagao Formal, por assim
dizer, se encontra em "estado de abandono", que dill a Educagâo Especial!
Se tomarmos urn dos diversos ramos
a que se dedica a Educagâo Especial, como
por exemplo a Deficiencia Mental, verificamos que urn dos principais fatores etiolOgicos desta Oltima, no periodo pit-natal, é a
ma nutrigão materna e a Sifilis, entre outros.
0 piano a que ficou renegada a Educagao Especial, pode ser melhor entendido
quando observamos alguns dados colhidos
pelo recente Projeto Brasil-Brasis na Favela
da Mare - Rio de Janeiro.
0 mesmo projeto constatou em exames realizados no LaboratOrio da Universidade Federal do Rio de Janeiro que, de 52
mulheres examinadas (em urn dado.universo) 46,66% eram portadoras de Sifilis e 52%
de Verminoses MOItiplas ou seja, todo o referido grupo.
Se, por outro lado, aceitarmos o argumento que na "economia" das chamadas
instituigOes familiares menos privilegiadas a
familia extensa é uma garantia adicional
para a sobrevivancia futura, torna-se mais
facil entender a incidancia de 1% de individuos portadores de Deficiancia Mental,
quando se considera toda a populacâo da
America Latina (constituida por paises da
mesma caracteristica, sub-desenvolvimento)
por uma estimativa realizada pela OPASOrganizagâo Pan-Americana de Saida.

NASCE A soLucAo: soLucAo

AQUATICA

Apesar de "sui-generis", pelo menos
Graduado em Educacão Ffsica - UGF
Mestrado em Educactio Especial - UERJ
Doutorando em Educagdo - UFRJ

no nome, a Solugâo Aquatica (Centro Integrado de Atividades Infants), é antes de
mais nada, uma Escola de Natagao especializando-se no aprendizado desta mesma atividade para babas e criancas.
Contudo, em certos dias da semana, a
Soluck) Aquatica volta-se exclusivamente
ao trabalho no meio liquido, atendendo
criancas excepcionais. Em especial, as portadoras da Sindrome de Down (Mongol(Sides) e tambérn da Paralisia Cerebral.
Quero deixar claro — aos mais criticos,
antes de prosseguir — que nao tenho a minima pretensbo de utilizar o espago que ora
me é cedido, para veicular minha escola-ou
ser a tabua de salvagao dos problemas da
Educagao Especial. Quero sim, exemplificar
em urn espago que parece pertinente a essas
'alas, urn trabalho que vem ganhando vulto
se possivel, tambêm, encorajar os colegas
a nä° assumirem uma posigao de comodismo ou de derrotistas, ja que o Governo nada
faz! A hora é de "ir a luta".
A proposta basica da Solugâo Aquatica
no atendimento a esta clientela é o de utilizar o meio liquido como uma das formas de
contribuir para que estas criancas alcancem
a plenitude do seu potencial de desenvolvimento, visto que apresentam enormes defasagens em fungâo da prOpria !ask,. Ainda,
em alguns casos, leva-las a nadar.

DIVIDIR TRABALHO, SOMAR EXPERIENCIAS E REPARTIR ALEGRIAS: 0
LUGAR DA INTERDISCIPLINARIEDADE.
Como a Solugâo Aquatica acredita que
individuo deficiente é capaz de adquirir
urn repertOrio de comportamentos que lhe é
ensinado, pareceu oportuno e valid° investir
empenhar-nos em sua educagao, tornando-a relevante a ele mesmo, bem como
sociedade a qual pertence.
Para concretizar esta proposta, sem
em nenhum momento perder de vista o
meio liquido, a Solugâo Aquatica conta corn
a Fisioterapeuta Livia Trompieri, a Terapeuta Ocupacional SOnia do Valle e esporadicamente corn a tambern professora de
Educagao Fisica, especializada em Natacào,
Rosane Biazussi.
Cada uma das criancas a nos encaminhada é avaliada individualmente pelos pro-
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fissionais acima referidos e as observagOes
colhidas sac) registradas e transformadas em
urn "Programa de Atendimento" onde sempre cabe um contato corn a piscina.
fato mais marcante desta experiencia, que merece ser relatado, a que todos os
profissionais citados demitiram-se de seus
empregos originals em fungâo de um ideal
corn1.1111.
que nos parecia, a principio, uma
ideia louca e difusa, assume hoje urn corpo
corn mais transparencias, do qual ja foram
colhidos alguns bons frutos pedagOgicos.
Tanto assim, que o grupo esta tentando, dia
a dia, criar sugestOes de atividades sistematizadas em forma de "Programa de Atendimento" na intencao de colaborar corn
aqueles que, como nos, acreditam que a
Educacâo Especial ainda a possivel.

•
FAZER E ACONTECER
Valter Assis *
Quase sempre, quando se vai partir
para uma nova pratica que ate entâo so se
falava e se discutia corn outras pessoas,
alarn de se pensar, pensar, pensar... tudo
parece muito dificil... parece ate que nao se
sabe de nada!
que se quer dizer corn isto? E justamente uma constatacho, a partir de uma experi8ncia prOpria, do que acontece geralmente ao se iniciar um trabalho inovador,
ainda cheio de muitos desafios.
Quando na Universidade, no curso de
graduacao em Educagdo Fisica, a gente via
desde alunos mais interessados ate aqueles
que nao queriam nada. Viamos tambêm
professores que enrolavam e outros que se
esforcavam. Desses professores 4 que surgiam questionamentos e discuss6es que facilitavam o aprender, o refletir criticamente,
e criativamente. Nesse ambiente cresciam
amizades, outras acabavam, algumas ideias
mudavam, outras eram fortalecidas.
Sempre que se falava na pratica, na
realidade tal como ela e, afirmava-se logo
que isso era outra coisa... Dizia-se que o que
discutiamos era muito utOpico, de forma
que quando deparassemos corn a verdadeira realidade das escolas, academias, clubes, tudo aquilo que havia se discutido nao
* P rofessor do Centro de Pesquisa do Movimento - Natal/RN.

serviria para nada. Isso porque o que se estava discutindo e questionando era exatamente o que estava sendo proposto e realizado nesses locals. Entao, as alternativas
idealizadas pareciam irrealizaveis.
Poram, nunca se perdeu a perspectiva
de que a relacâo entre possibilidade e realidade era dialetica, apesar da pouca experiencia como aluno fora da Universidade.
Existia aquela esperanca de se tentar algo
diferente na Educagao Fisica, mesmo se sabendo do poder atual da engrenagem politico-administrativa no que se refere a Educacao como urn todo.
Ao terminar o curso, uns vac) trabalhar
corn coisas bem distantes da Educacao Fisica, outros se tornam desempregados ou
comecam a trabalhar, alêm daqueles que
continuam a formacao académica fazendo
especializacâo e assim por diante.
Hoje, arrisco dizer que a atencao a
uma discussao interessante a muito mais
valiosa do que outras praticas, no sentido de
despertar certos alunos e professores para
uma nova Educacho Fisica, apesar de se reconhecer que certos companheiros que
tanto falam em prol disso ou daquilo, na
hora "H", caem fora. E certo que nao a fad.
Muitas vezes temos que "engolir sapos" e
nos acomodar momentaneamente a determinados esquemas de instituicOes onde se
vai trabalhar, devido a necessidade de sobrevivencia. Mas isso nao quer dizer que ha
uma anulagao total das nossas conviccOes,
nem a morte de nossa vontade de ver uma
Educacâo Fisica nova. Temos que pensar
para saber agir nesse jogo que e a vida ou
nnelhor, nas nossas relacOes de trabalho,
que nao deixam de envolver concepcOes filosOficas, politicas ou ideolOgicas, ainda
mais na sociedade dividida em classes como
a nossa.
Pois bem, a nesse emaranhado de
idaias e questionamentos que, de repente,
aparecem certas oportunidades que sac) imperdiveis, porem superdesafiantes. Surgiu o
convite para fazer urn trabalho numa academia que fosse inovador, diferente do que
vinha sendo feito em outras academias. Dal
a avalanche de perguntas: por que? como?
Isso tudo misturado ao medo de nao dar
certo, e outras coisas mais... Sei que poderia
ser numa escola ou num outro local, mas isso nao diminui a ansiedade.
A partir dal, teria que me preparar
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para tal. Era a oportunidade de colocar em
pratica o que se discutia. Chegou o primeiro
dia, o frio na barriga, a mao suando e aos
poucos a aula saiu... Veio a segunda, a terceira, e assim por diante. A cada aula nova
desafios tais como: qual a reagao dos alunos
ao toque do professor ao massages-los?
Como .iniciar o questionamento sobre os
objetivos pessoais de cada urn em estar ali
para fazer urn certo trabaiho corn o seu corpo? Essas e outras questOes iam sendo discutidas corn os alunos, juntamente corn a
proposta de uma mudanga metodolOgica
nas aulas.
E, nao tern sido facil enfrentar o desafio... Contudo, a pratica de se estar estudando, pesquisando, nao deve estar sempre
•
presente na vida de urn professor?
Nada tar) gratificante como ver os alunos revelando alguns resultados do trabaiho
proposto. Sao depoimentos pessoais antes
da aula, sao comentarios durante a aula, sao
discuss6es em grupo apOs a aula. Tudo isso
vai acontecendo naturalmente. E born ve-los
conversando, saindo da impessoalidade das
academias. E born quando dangamos juntos.
E born quando estamos de moos dadas. E
born quando rimos juntos...
E claro que apesar de se falar aqui de
uma experiancia particular, e na proposta de
uma nova prätica de Educagao Fisica pode
se estender a escolas, clubes, etc.
E para concluir, gostaria de lembrar do
que Roberto Freire e Fausto Rocha escreveram naquele livro "Utopia e Paixao": Nada é too contagiante quanto o gosto pela liberdade e quern ja experimentou, duvido
que se esquega e queira voluntariamente
abrir mao dela. Desejo que a nossa pratica
seja ponte para isso.

•
EDUCACAO FiSICA E AIDS:
RECURSOS
Silvana Venáncio Freire *
Este trabaiho tern a intengâo de cuidar
do doente e nao da doenga. Trata-se de uma
tentativa de compreende-lo na sua experidncia humana. De urn ser que tern urn corpo sensivel, que pensa, que tern consciOncia
Professors da FEF DA UNICAMP
Trabalha corn AIDS no Centro de Investigacäo ImunolOgica
Dr. A. C. Corsini (Campinas)

de si, assim como da presenga do outro.
A AIDS provoca, nos portadores do
virus, urn repensar de suas existOncias; seus
valores, seus costumes e hâbitos precisam
ser revistos.
Corpo e mente que, na verdade, sab
integrantes de urn 6nico ser, representam a
estetica e o prazer, as produgOes mentais e
as emogOes.
0 corpo e o primeiro momento da experidncia humana: o sujeito, antes de ser um
"ser que conhece", a urn "ser que vive e
sente", que é a maneira de participar pelo
corpo do conjunto da realidade. No entanto,
o ser e suas produgOes estbo sendo solapados pela presenga do virus, que traz consigo
o sentimento de finitude e impossibilidade
de ag5o. Ele nao é "dono" do seu corpo;
existe um outro "dono" chamado H.I.V.
No universo existencial onde se faz
presente o virus da AIDS, o corpo é percebido atravês de sentimentos de revolta, depress5o, culpa, isolamento, rejeig5o, soliddo,
tens5o e morte. Isso leva a produgäo de urn
exilio interno, ao rompimento corn os elos
de ligag5o corn a vida. A atividade corporal
representa, assim, urn importante vinculo
corn a vida, desde que, pela atividade, a presenga do corpo seja sentida e conscientizada. Se se puder fazer as pessoas viverem
conscientemente as agOes corporais, particularmente em situagOes16dicas, corn o prazer que isso confere, positivamente se estardo reforgando os elos que a ligam a vida.
- A E.F. tern possibilidade de criar urn
espago onde o individuo podera entrar em
contato corn "seu corpo", corn algo que é
seu e que so ele podera zelar.
Na contradigao entre o exilio e. a percepgao de urn corpo que sente, que relaxa,
que transpira, que danga, corre, ri, chora, se
relaciona, a que se localiza a E.F. corn um
espago criador que fornece na sua busca de
uma nova perspectiva de vida.
0 que quer que precise ser expresso
pelo ser humano, s6 sera atravds do corpo.
Qualquer sentimento, inteng5o, criag5o ou
entidade precisara ser "encarnada" para ser
reconhecida. Para viver, enfim, Q homem
precisa ser um corpo ativo. Ora, o corpo que
vai se tensionando, que vai se imobilizando,
vai se desvinculando da vida.
Ent5o a como chega o aiddtico para
nos. Quase deixando a vida, quase rompen-
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do definitivamente os Oltimos lagos materiais. Quando nenhum movimento restar
sera o fim da vida.
E um quadro triste, mas a vivendo o
dia a dia dessa tragediaque comegam a surgir as possibilidades de sair dela. E 6 das iniciativas dal reiultantes que ja se podem ver
pessoas, estigmatizadas e condenadas pela
doenga, que resi.stem e se enchem de animo
pra viver.
Para viver urn espago, urn ambiente
que o motivem na vida, o portador do virus
precisa da ajuda de especialistas. Da mesma
forma, o especialista precisa ser ajudado
pelas tecnicas. No nosso caso, recorremos a
tecnicas de movimentagbo ou relaxamento
para promover a consciancia do corpo.
0 que esta ao nosso alcance 6 a criagao de urn espago de manifestagao corporal
corn consciancia para restaurar no sujeito a
presenga forte do corpo no mundo.
Durante as aulas de Educagao Fisica os
alunos aideticos podem recuperar o prazer
de se movimentar, porque recorremos a jogos em grupos, alegres, descontraidos, dinamicos. Jogando, eles sentem o quando
ainda podem. Como pode estar para morrer
uma pessoa que percebe, que consegue
correr, rir, abragar, dar as maos, rolar pelo
chao?
Em todas as aulas, a presenga do corpo 6 fortemente marcada pelos exercicios de
alongar e tensionar os milsculos de forma
harmoniosa, sem pressa, corn a atengbo
voltada para o prOprio corpo. Relaxar e
contrair, relaxar e contrair. Uma relagbo indissolOvel que pode estabelecer uma perfeita harmonia, de onde, no ser humano,
pode emergir a consciancia, caso o individuo
esteja aberto para o que se passa corn ele.
Dal recorremos as tecnicas que garantem o
envolvimento em situagOes que criam condigOes para a emergencia da consciancia.
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