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RESUMO 

Trata-se de uma experiência do basquete  escolar no Colégio Hugo de Carvalho 

Ramos (1983-1999), este artigo procura dar uma contribuição através do resgate da memória 

e da micro-história como se deu a formação de equipes  em uma escola pública na cidade de 

Goiânia-Go. A busca por esta identificação, foi realizada especificamente através da análise e 

observações comuns particularizando cada aluno, nas auto avaliações e em grupos realizadas 

nas aulas,e nos comportamentos e reações emotivas das dinâmicas vivenciadas,no que 

visaram o alcance dos seguintes objetivos gerais: análise e sistematização das contribuições 

que metodologias educacionais vieram contribuir de modo a transformar a temática do 

treinamento desportivo escolar no que diz respeito a ludicidade,significações, motricidades e 

conteúdo prático-teórico envolvido na busca da formação de equipes de basquete.  Registros 

iconográficos de uma comunidade escolar no decorrer de uma aquisição de uma cultura 

corporal,na educação física e no esporte possibilitando o contato com a história através das 

imagens. Esperamos assim, constituir um campo de investigação necessário para estudos 

sobre a formação esportiva e compor um acervo imagético de uma comunidade escolar.  

  

Palavras-Chaves:  Memória, experiência, basquete,imagens. 
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ABSTRACT 

  It is a school basketball experience at the College de Carvalho Ramos Hugo (1983-

1999) , this article seeks to contribute through the recovery of memory and micro-history as it 

was teaming in a public school in the city Goiânia-Go . The search for this identification was 

done specifically through the analysis and common observations particularizing each student 

in the self assessments carried out in groups and classes, and behavior and emotional 

reactions experienced the dynamics, which aimed at achieving the following goals : analysis 

and systematization of the contributions that educational methodologies have come a long 

way to transform the theme of sports training school in respect of playfulness, meanings, 

motor-theoretical and practical content of the training involved in the search for basketball 

teams . Iconographic records of a school community in the course of an acquisition of a 

physical culture , physical education and sport allowing contact with the story through 

images . We hope to be a field of research needed for studies on training and sports imagery 

to compose a collection of a school community. 
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  A experiência vivenciada entre meninos e meninas no basquetebol do Colégio 

Estadual Hugo de Carvalho Ramos na cidade de Goiânia, entre os anos de 1983 a 1999, onde 

se verificou a conquista de 21 títulos colegiais, 3 torneios e 1 copa estudantil.O  convívio cujo 

objetivo principal foi o de compreender como as práticas pedagógicas que constituem o 

cotidiano de um projeto social colaboram na produção das representações sobre educação, 

esporte e saúde, na perspectiva das crianças e dos adolescentes que deles participaram nas 

diferentes formas destas  crianças em vivências de produção de sentidos atribuídos por elas à 

suas experiências adquiridas como uma proposta pedagógica. Suas   possíveis  tensões  com  a 

 dinâmica     de socialização que foi estabelecida pelo mundo adulto.  

Peter Burke, faz um relato sobre a questão da imagem no aspecto registro histórico, 

tenta mostrar ao historiador a importância das imagens como fontes históricas, aborda o 

aspecto social em “Visões de sociedade”, discute a retratação de determinados aspectos 

sociais e de seus elementos. A memória é uma construção psíquica e intelectual que acarreta 

de fato uma representação seletiva do passado, que nunca é somente aquela do indivíduo, mas 

de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. Não  foi  por  acaso que, em 

muitos casos, da  idéia  de  representação passou-se a dar maior atenção à de construção, seja 

da realidade cotidiana ou das manifestações artísticas e simbólicas como a pátria e a nação. 

Burke  destaca  que as  idéias de performance e desconstrução foram importantes nessa 

redefinição de interesses e abordagens nas pesquisas.[...]Consideraram diversos aspectos do 

passado como memoráveis (batalhas, política, religião, economia) e apresentaram o passado 

de maneiras muitos distintas, concentrando-se em fatos ou estruturas, em grandes personagens 

ou pessoas comuns, conforme o ponto de vista do seu grupo social.(BURKE, 2000). 

 “As imagens dão acesso não ao mundo social diretamente, mas sim, visões 

contemporâneas daquele mundo [...] O testemunho das imagens necessita ser colocado no 

“contexto”, ou melhor, em uma série de contextos no plural (cultural, político, material, e 

assim por diante [...] Uma série de imagens oferece testemunho mais confiável do que 

imagens individuais [...] No caso de imagens, como no caso de textos, o historiador necessita 

ler nas entrelinhas, observando os detalhes pequenos,  mas significativos – incluindo 

ausências significativas – usando-os como pistas para informações que os produtores de  
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imagens não sabiam que eles sabiam, ou para suposições que eles não estavam conscientes de 

possuir.” (BURKE,Peter,p.236-238). 

Demonstrações feitas em ensaios tendo foco nas   práticas lúdicas, através da 

 perspectiva da psicomotricidade  desenvolvida com crianças na faixa etária dos 10 aos 18 

anos, correspondente ao ensino Fundamental e ensino médio. Não existem representações 

individuais que não expressam as representações coletivas. Assim, todas as representações são 

sociais. Este trabalho objetiva apresentar  uma experiência metodológica de ensino do esporte 

enquanto conteúdo da educação física no ensino fundamental e médio.   

A representação social tem uma diversidade de sentidos e abrangência conceitual 

perpassa a vários campos do saber, entre os quais a antropologia, a arte, a educação, o direito, 

a filosofia, a história, a psicologia e a sociologia.. Reconhecendo o esporte como fenômeno 

cultural com significações hegemonicamente difundidas na sua versão oficializada, 

procurando conhecê-lo, quando realizado no lazer. Partindo de uma discussão em  diferentes 

abordagens e interpretações, questionou se o esporte se manifesta de forma homogênea 

(reprodução da realidade mais ampla), ou se é uma prática heterogênea, apropriada a partir 

dos sentidos atribuídos pelos praticantes, que o inserem nos seus estilos de vida. O objetivo  

era fazer com que os alunos sentissem que existem formas de se utilizar o esporte nas aulas de 

educação física do ensino fundamental e médio numa perspectiva crítico-superadora, ou seja, 

que vise questionar as injustiças presentes . Daí o valor da historicidade que visou ver com 

que eles/elas se percebessem enquanto sujeitos transformadores ativos e construtores da 

cultura esportiva na educação física partindo do próprio meio social. 

               Este artigo tem como finalidade mostrar como os aspectos psico motriz,culturais, 

sociais, políticos e afetivos influenciaram na prática da Educação Física e esporte escolar. 

Uma  articulação realizada entre „teoria e prática‟, já que, além de tomarem contato com os 

fundamentos „teóricos‟ das propostas pedagógicas, foi possibilitado pensar na elaboração de 

aulas „práticas‟, utilizando o esporte como conteúdo.  

               Assim, a partir da experimentação das aulas sob a ótica de cada proposta, foi 

possível perceber com clareza seus objetivos e, principalmente, suas limitações.Para 

fundamentar essa afirmação, faço no decorrer do texto conceitos que apontam para essa  
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importância. As atividades  de lazer,coordenações motoras,vivências corporais, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, o saber da saúde e da qualidade de vida, atualmente são 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento da cultura corporal. Assim, a  Educação 

Física e o Esporte contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela 

sociedade a respeito do corpo e do movimento. Nas propostas pedagógicas tematizadas, a 

cultura corporal é aquela que mais avança no sentido de utilizar o esporte nas escolas na 

perspectiva crítico-superadora. No entanto, houve dificuldade em perceber que a cultura 

corporal pode ir além de um discurso crítico sobre o movimento, e que pode incorporar, na 

dinâmica interna do próprio movimento, o desenvolvimento e a experimentação crítica de 

valores como individualismo, cooperação, apropriação, distribuição, competição, 

solidariedade, liberdade e submissão. A Educação Física e o Esporte escolar deve dar 

oportunidades a todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma 

democrática e não seletiva,não excludente. Sempre mostrando que as aulas de forma 

pedagógicas e científicas, devem superar a visão de performance e que o ensino das 

modalidades e técnicas não deve pautar-se nos modelos do esporte de alto rendimento, 

apontando para uma visão segregadora mas que considere o contexto no qual os alunos estão 

inseridos no meio social em que vivem. 

A Educação Física, visando melhorar a condição de vida, favorece a educação do 

corpo, tendo como meta a constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, 

menos suscetível à doenças. Esse trabalho tem seus fundamentos nas concepções de corpo e 

movimento. Atualmente busca-se a superação dessa concepção, pois deve-se considerar 

também as dimensões cultural, social, política e afetiva, presentes no corpo, que interagem e 

se movimentam como sujeitos sociais e cidadãos. Portanto, a Educação Física deve ser 

entendida como uma cultura corporal. 

Dentre as produções dessa cultura corporal, algumas foram incorporadas pela 

Educação Física em seus conteúdos: O jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta. Estes têm 

em comum a representação corporal, com características lúdicas, de diversas culturas 

humanas. Assim, a área de Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos 

produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Entre eles, se 

consideram fundamentais as atividades com finalidades de lazer, expressão de sentimentos,  
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afetos e emoções, com possibilidades de promoções, recuperação e manutenção da saúde e da 

qualidade de vida., A Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para 

que desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva. Independente do 

conteúdo escolhido, os processos de ensino aprendizagem devem considerar as características 

dos alunos em todas as suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação 

interpessoal, e inserção social). Portanto o processo de ensino aprendizagem em Educação 

Física e Esporte escolar, não se restringe ao simples exercício de certas habilidades e 

destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a refletir sobre as suas possibilidades corporais e, 

com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e adequada. De 

acordo com PCN (2001, p. 27 a 33) 

 (...) Antes de toda interpretação sistemática, a descrição dos fatos conhecidos mostra 

que o destino de uma excitação é determinado por sua relação com o conjunto do estado 

orgânico e com as excitações simultâneas ou precedentes, e que entre o organismo e seu meio 

as relações não são de causalidade linear, mas de causalidade circular.” (Merleau 

Ponty,2006:p.16-17). A mera descrição físico-química ou fisiológica da jogada não 

preenche todo o seu repertório de análises possíveis sob a perspectiva fenomenal da percepção 

do jogador. Aquela jogada é um produto histórico e a percepção também, abrigando, em seu 

interior, no fenômeno em si, um sentido pré-objetivo que as análises objetivistas não podem 

esgotar.  Como nos diz Merleau-Ponty: “O campo não lhe é dado, mas está presente para ele 

como o termo imanente de suas intenções práticas; ele e o jogador são um só corpo e o 

jogador sente, por exemplo, a direção do gol tão imediatamente quanto a vertical e a 

horizontal de seu próprio corpo. Não bastaria dizer que a consciência habita esse meio. Ela 

nada mais é, nesse momento, que a dialética do meio e da ação. Cada manobra realizada pelo 

jogador modifica o aspecto do campo e traça novas linhas de força nas quais a ação, por sua 

vez, se desenrola e se realiza alterando de novo o campo fenomênico.” (Merleau-Ponty, 

2006,p:263). 

 Assim reformulamos o pensar e praticar a Educação Física num contexto mais 

pedagógico do que praticista,o projeto permeiou em tres etapas. Segundo estudiosos, a 

personalidade é constituída pela interação contínua de três elementos: o biológico, o social e o 

individual. SALLES (1998) diz: pelo biológico, o indivíduo nasce com impulsos e tensões e 

seu desenvolvimento é maturacional ; pelo social, o indivíduo faz suas adaptações  aos hábitos 
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e às restrições culturalmente construídas em cada espaço e tempo histórico; e pelo individual 

ele concretiza sua própria interação entre o social e o biológico. É na interação desses três 

elementos que se forma a identidade. 

  

1) FASE:REPENSAR A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA :   

Um repensar ,sentir,construir a Educação Física de forma a dar mais liberdade,prazer e 

construção do movimento em uma interação da cultura corporal. Uma proposta de trabalho ou 

um projeto educativo desenvolvido, que valorizou o potencial formativo que a Educação 

Física tem para a educação global dos alunos. O que se pretende é que o aluno saiba fazer, 

entenda o que faz, como aprendeu, como pode continuar,que ele construiu  aprendendo sobre 

aquilo que o interessou, e que faça o ampliar do seu olhar sobre as práticas da cultura 

corporal. 

O corpo não foge as influências culturais, que ele é o meio de expressão fundamental 

do ser humano, sendo assim, não há possibilidade de existência de uma dimensão física 

isolada da sua totalidade. 

Tanto a sociologia da infância como a antropologia da criança, no entanto, já ofereceram 

achados importantes no sentido de compreender que as crianças não são indivíduos passivos, 

mas que reproduzem de forma interpretativa as relações e comportamentos sociais 

(CORSARO, 2005). 

Essa nova visão de educação física requer multi e interdisciplinariedade, na tentativa de 

juntar os pedaços de um homem fragmentado, buscando a superação de uma concepção de ser 

humano essencialmente biológico para ser concebido segundo uma visão mais holística, onde 

se considera os processos históricos de ordem social, cultural, política, econômica e 

tecnológica. Nesse contexto, saúde e qualidade de vida não podem ser tratadas 

exclusivamente como biológicos ou psicológicos. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN,BRASIL, 1998,b: 36).  

A educação física já colocou em discussão se faria sentido interpretar nesta perspectiva 

heterogênea as práticas esportivas realizadas por crianças. Neste sentido, antes de qualquer 
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transposição mecânica dos resultados de uma pesquisa com adultos para os universos 

infantis. Analisou-se a intenção  do lazer na abordagem sobre o fenômeno esportivo 

desenvolvendo um estudo cultural do esporte, a partir de práticas esportivas realizadas em 

uma escola pública. 

  

2) FASE: CULTURA CORPORAL E RE-SIGNIFICAÇÃO : 

Fizemos uma busca sem querer resolver a questão complicada que envolve os 

problemas de políticas públicas educacionais. Mostramos alguns dos inúmeros caminhos 

através dos quais os corpos humanos se constroem e se reconstroem expressando através dos 

movimentos nas criativas articulações que perfazem na perspectiva da cultura corporal. 

Ciências Sociais e Corporeidades: nunca o corpo foi  um objeto de estudo a ser explorado 

pelas Ciências Sociais. Na verdade o corpo veio a chegar , conquistar, vêm a se tornar 

corporeidades.  

Do estudo das concepções infantis de tempo, espaço , causalidade física , movimento e 

velocidade, Piaget criou um campo de investigação  isto é, uma teoria do conhecimento 

centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 

 estágios , desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de 

raciocínio é atingida. 

             Dentro das áreas do conhecimento da Educação Física trabalhamos com  a ginástica,  

atletismo, esporte e o jogo.Conhecimentos pensados, elaborados e vivenciados a partir da 

realidade escolar. A construção dos conteúdos , foram por esquemas organizativos de 

atividades que proporcionaram o concretizar de ações pedagógicas elaboradas. No ensino 

fundamental priorizou-se a riqueza dos movimentos corporais utilizando a Ludicidade dos 

jogos.  

a) Ludicidade combinando o criar e recriar das regras.  

b) Análise de fotos, revistas, vídeos ou filmes pesquisando uma nova forma de 

praticidade coletiva.  
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c) Comparações de atividades recreativas do passado com a atual e possíveis 

modificações. 

 No Atletismo a aplicabilidade do correr, saltar, arremessar e lançamentos, buscando a 

naturalidade gestual, o conhecer do corpo em todos seus segmentos. Tudo feito dentro de uma 

análise, busca , leitura,relacionando o construir corporal. Antes de ser apenas uma expressão 

ou um modismo factual, fizemos uma alternativa de proposta pedagógica diante dos desafios 

educacionais não se permite ações sem ciência tornando o trabalho do professor, uma 

intervenção, uma quebra do continuísmo que assola o saber. Formas significativas de trabalho 

por parte de educadores e alunos, conquistando uma apropriação do próprio saber ao meio. 

Conhecimento, estudos e metodologias são elementos no repensar da Educação Física.. 

Constituíram-se, então, corporeidades centradas na mente sobre o corpo, em que o caráter 

mecânico do corpo e o caráter pensante da mente atribuem, a esta, atividades racionais e 

superiores. Os jogos, as competições, o atletismo, as recreações e os esportes permitem 

compreender as inúmeras culturas e as infinitas naturezas que as coletividades humanas , tem 

inventado e que se expressam nos modos de ser dos corpos. 

               

3) ICONOGRAFIA,UM REGISTRO IMAGÉTICO DO BASQUETEBOL : 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu aponta em “Un arte medio” (2003) que todos 

costumam ver na fotografia um modelo de veracidade de objetividade; no entanto o aspecto 

do real fixado pela fotografia é sempre o resultado de uma seleção arbitrária. A fotografia é 

considerada um registro realista do mundo visível porque desde seu início os usos sociais 

atribuíram-lhe esta função. Para compreender adequadamente uma fotografia, não basta 

recuperar suas significações mais evidentes; é preciso decifrar o excedente de significação 

que revela traços do simbólico de uma época, de uma classe, de um grupo artístico. A 

fotografia transmite a seu espectador o tempo do acontecimento luminoso do que é registrado, 

o dispositivo cuida de assegurar essa sensação. 

        É o assunto? É o olhar do fotógrafo? É a veiculação numa mídia jornalística? O tempo é 

fundamental para pensar a gênese fotográfica. Para autores como Philippe Dubois , uma 

fotografia é também um índice no plano temporal: em cada foto há um tempo incluído. A foto 

congela e embalsama o passado; eternamente continua a nos mostrar com o dedo (índice) o 
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que foi e o que já não é. Encontros com os pais, formas metodológicas de treinamentos, 

viagens, embates esportivos, torneios, campeonatos, desfiles, tudo registrado nesse período 

(1983-1999). O basquetebol destas meninas e meninos se perfizeram como um discurso social 

através da fotografia.A primeira vista eles foram apenas um registro de acontecimentos 

esportivos num instante das competições,no entanto  para a historiadora Ana Maria Mauad 

 ,as fotografias transcendem a reprodução de uma bela imagem:elas podem ser valiosas fontes 

do comportamento da sociedade em determinados períodos da história,além de revelar micros 

circuitos sociais dentro do macro contexto,produzidos de modo a seguir uma trama social. 
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