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Realizamos um Evento - Café da tarde, para confraternização e 

compartilhamento das narrativas e experiências vividas com a pesquisa. Foi pactuado um 

dia e horário com os/as Narradores/as. Convidamos o profissional que atuava e atua nos 

outros horários, conhece os alunos, ajudou a fazer a comunicação com  os diretores e a 

presidência do clube, assim como a disponibilização do espaço da academia para o 

evento. 

A ideia foi compartilhar, em um ambiente descontraído, as narrativas, 

experiências, sensações, impressões, sentimentos e  promover um momento de devolutiva 

do pesquisador a comunidade, sobre os dados produzidos no percurso. Os/as 

narradores/as foram convidados/as a sentar nas cadeiras em forma de roda, a ler 

individualmente. Fazerem anotações caso discordassem e comentários sobre o escrito e 

depois caso sentissem a vontade a partilhar, contar um pouco como foi participar desta 

pesquisa, contando suas histórias. 

Foi uma situação potencial para amarrar os laços construídos na pesquisa e no 

período em que fui um dos profissionais do clube e pude contribuir com o 

desenvolvimento da instituição e dos/as alunos/as. 

Li a minha apresentação como forma de sensibilizá-los para lerem suas narrativas, 

fiquei emocionado, foi um momento de lembranças do quanto lutei, estudei para 

compartilhar aquele momento com eles/as. Senti um aperto no coração, misto de alegria 

e saudade.  

Nenhum dos participantes leu para os demais a sua narrativa, afirmaram que iriam 

ficar emocionados. Estavam um pouco tímidos, não gostariam de expor sua história para 

todos os presentes. Eu compreendi. 

Sentiram-se à vontade para expressar o quanto gostaram da forma como conduzi 

a escrevi, a sensibilidade que tive para captar e sintetizar aqueles três encontros. 

Refletiram sobre como o profissional consegue observar as atitudes de cada aluno dentro 

da academia e a forma como escrevi demonstra. Ficaram lisonjeados pela forma como 

abordei a narrativa de vida, levaram para casa, pediram para ficar, perguntaram se 

poderiam ficar. 



Foi uma resposta interessante, aprendizado mútuo sobre a importância que o 

conhecimento da história de vida de um aluno tem para potencializar o trabalho com o 

exercício físico e o vínculo de confiança. A capacidade que a escuta atenta, o interesse 

pela demanda do outro tem para o cuidado em saúde. 

 

Experiência narrativa 

 

“Digo: o real não está na saída nem na chegada: ela se dispõe para a gente é no meio da 

travessia.” (João Guimarães Rosa) 

Qual experiência eu tenho? O que eu sei sobre a vida? Sobre a história dos/as 

alunos/as? Que conhecimento tenho para ensinar algo para pessoas que tiveram muito 

mais experiências na vida do que eu?  Com seu corpo, com sua mente, com sua família, 

amigos, trabalho. O que eu posso contribuir para o cuidado da saúde dessas pessoas velhas 

que viveram muito mais do que eu? Que no envelhecer, aprenderam e ensinaram muitas 

coisas. 

Foi no meio da travessia, como diria Guimarães Rosa, que fui aprendendo, 

construindo certa sensibilidade para conhecer o outro, me aproximar das suas histórias, 

do olhar que o outro tem sobre a sua vida, a forma como eu, neste espaço enquanto 

profissional, poderia contribuir com minhas experiências, de uma pessoa jovem, com 

vinte e nove anos. 

O significado da pesquisa foi surgindo no meio, nos encontros, nos olhares, nos 

abraços, no choro, nas fotos, em cada segundo que eu escrevia no papel, escutava, fazia 

relações, buscava na memória qual era o objetivo da pesquisa. Eu queria ser mais humano. 

Tratar as pessoas com mais carinho, ser sensível ao que elas diziam ser real, ao mesmo 

tempo ser invenção, alucinação, seja o que for, eu queria dar importância para o que o 

outro tem a dizer, fazer o possível para dar a relevância capaz de gerar o vínculo. Algo 

que é de extrema importância para a relação entre o profissional e o/a aluno/a. 

Durante cada encontro com os/as Narradores/as, aquelas histórias, os conselhos, 

os desabafos, inquietações, iam acessando a minha memória do porquê eu estava ali, com 

o caderno na mesa, caneta na mão, os sentidos voltados ao outro. Puxando as lembranças 

do caminho que venho percorrendo desde a graduação. Escutar, estar atento ao que o 

outro tem para contar, fez parte de toda minha trajetória. Dentro da Universidade fui 

percorrendo veias, artérias, capilares, que tinham o significado de dar voz àqueles/as que 

tinham o conhecimento da vida cotidiana. 



Escutar a velha-guarda de uma escola de samba, que o tema do projeto era a  

MEMÓRIA fez todo sentido, para depois participar como estagiário em grupos de 

atividade física com velhos/as na atenção básica de saúde de Santos e em casas de 

repouso. Procurei e fui procurado pelos velhos/as, tive bons encontros e despedidas, 

infelizmente. Aprendi a lidar mais de perto com a morte, com as patologias, com as dores, 

incômodos que acompanham o processo do envelhecer. 

Oliveira (2013), afirma que a experiência e a vivência são modos de compreensão 

de nossa relação com nós mesmos e com os outros de um ponto de vista temporal. 

Estou aberto para colaborar, assumo a responsabilidade para ajudar os que 

querem, os que vêem na minha atenção a vontade de estar junto, ser parte do cuidado, 

assinalo a relevância para aquele sentimento que o outro traz. Quero fazer a diferença na 

vida das pessoas, quero contribuir, trazer a minha experiência para cada situação, cada 

singularidade. De acordo com Oliveira (2013, p. 42) “o interesse básico em ouvir e 

memorizar uma história reside na convicção de que ali existe a oportunidade de um 

conhecimento”. 

Ao encontrar cada um dos participantes, no contato com a narrar, sobre os 

acontecimentos da vida, o caminhar, os desafios, as barreiras, as alegrias, tristezas, afetos 

e rancores, fui me conhecendo, sentindo na pele o significado que os/as velho/as dão para 

algo que é potência para mim, o exercício físico. Ecléa Bosi (2004, p. 27) no livro: Velhos 

Amigos, firma que “as histórias de vida estão povoadas de coisas perdidas que se daria 

tudo para encontrar: elas sustentam nossa identidade, perdê-las é perder um pedaço da 

alma”. 

Tenho a plena clareza que as narrativas produzidas não são somente dos 

narradores, mas minha, pois dizem muito do que eu sou, das oportunidades, experiências 

que tive, do quanto minha linguagem é capaz de captar a história  narrada e passar para o 

papel, os filtros do pensamento, a abrangência do vocabulário deles e do meu, a busca de 

inspiração na  literatura. As palavras que escolho, a exclusão de outras. Onocko-Campos 

(2011, p.1272) “afirma que a experiência do homem transmite-se unicamente na 

linguagem, ou no campo da linguagem”. Procurei trazer para as narrativas o que fui 

autorizado a contar, respeitando a intimidade de cada um. 

Fui mudando no percurso, me transformando em um profissional diferente 

daquele que iniciou a pesquisa. Observo referenciais teóricos que embasei a pesquisa, a 

introdução do trabalho, quem eu acreditava serem os autores primordiais para garantir 

uma solidez na escrita. Realizei diversas leituras, coloquei na escrita as que tinham 



significado para aquele momento, outras descartei, depois fui questionado: “e aquelas 

leituras, onde estão?” Não cabiam mais naquele momento, não faziam relação com meu 

momento, depois fui buscando e utilizando aos poucos. Algumas serviram de reflexão 

sobre quem eu era e em quem estava me transformando no processo. As vivências foram 

mudando, oportunidades, encontros, desencontros, provocações do cotidiano, antes 

idosos/as, agora velhos/as, antes professor de educação física, agora profissional de 

educação física. 

Não foi um trajeto fácil, construir uma nova ideia diante dos participantes, até a 

qualificação eu os chamava de idosos/as. Depois de discussões e algumas leituras, fui 

convencido pelos argumentos do texto da Eliane Brum (2012) a mudar a forma como iria 

nomeá-los:  VELHOS/AS.  A princípio e durante um bom tempo considerei pejorativo 

chamar alguém de velho. As leis, as políticas públicas os denominam idosos/as as pessoas 

que possui 60 anos ou mais. Foi um desafio. Leituras, questionamentos vindos da 

orientadora.  

Outro desafio veio das inquietações quanto ao papel do profissional de educação 

física dentro da academia. O que eu teria a acrescentar para um público que é experiente, 

que muitas vezes não precisa da minha orientação, conhece as execuções e o seu corpo, 

lidam com ele desde que nasceram, sabem as limitações e as potências? O que eu teria a 

contribuir? De que forma? 

Perguntas, questionamentos, foram ficando mais claros no atravessar das 

narrativas e estão sendo amadurecidas no decorrer desta escrita. Fui me transformando 

neste processo, observei a mudança dos participantes e a minha, a cada encontro existiam 

mudanças aparentes no humor, nas perspectivas das histórias, na maneira como contava 

a mesma história.  

Neste processo mudei de trabalho, duas vezes. A primeira foi quando pedi 

demissão do clube no período em que ainda estava fazendo o trabalho de campo e não 

tinha terminado os encontros com todos/as os/as narradores/as, foi quando passei no 

processo seletivo para a residência multiprofissional em atenção primária à saúde, da 

Secretaria de Saúde de Santos. Oportunidade que surgiu para desenvolver minha relação 

com uma equipe de profissionais. Esta nova situação interferiu diretamente na intensidade 

dos encontros e das conversas, pois eles traziam novidades sobre a relação que estavam 

construindo com o profissional que ocupou o meu lugar. Contavam que havia diferenças 

no nosso perfil. Ficavam felizes pelo meu crescimento e ao mesmo tempo tristes pelo 

carinho que havíamos estabelecido comigo no tempo que passamos juntos nas aulas. 



O Dia da Defesa (13/09/2019) foi especial. A banca sugeriu para que este 

momento fosse incorporado a dissertação, dada a riqueza de conhecimentos e trocas 

produzidas naquele encontro. 

Para produzir a apresentação de aproximadamente trinta minutos, o que eu 

colocaria? Foram quase três anos de pesquisa, quatorze apresentações afetivas, doze 

narradores, trinta e seis encontros e diários de pesquisa. Horas de estudo, busca de autores, 

inúmeras reuniões com a orientadora, construção de novos olhares para minha profissão 

e para os/as alunos/as. 

Como reunir em alguns slides a potência que aquela pesquisa foi na minha vida. 

Eu vivi cada linha que está escrita na dissertação, suei, corri, refleti, me emocionei, senti 

raiva, vontade de parar, vontade de viver, senti mais força para viver, ser mais humano, 

vontade de reconhecer a experiência de todos/as aqueles/as que estariam sob os meus 

cuidados dentro e fora da academia. 

Acordei e dormi pensando, vivendo esta experiência, eu sabia mais do que 

ninguém o que aconteceu naquele percurso, a travessia passou pelos meus poros, pela 

minha corrente sanguínea, nos neurônios, na alma. Sou outra pessoa. 

Os narradores estavam presentes, Odir, Silvia, Telma, Maria, Cândida, Sonia e 

Silvia. A cada instante que algum deles chegava na sala, meu coração acelerava. Eles/as 

foram prestigiar aquele momento especial na minha formação. Fiz a apresentação afetiva  

de alguns deles com certo distanciamento, pois sabia pouco da história e tínhamos pouca 

abertura. Fui surpreendido durante todo o processo e aprendi. O vínculo que criei com a 

produção das narrativas foi expresso nas palavras dos narradores durante os encontros, 

no contato para marcarmos o café da tarde, durante o café da tarde, na fala emocionante 

e reflexiva sobre o cuidado que tive com as palavras. O vínculo, o afeto foi produzido 

pela sensibilidade da escuta, incrível consegui me aproximar de cada um, dos mais 

distantes e dos mais próximos. Eles estavam presentes na defesa, fizeram minha defesa, 

estiveram ao meu lado, da mesma forma como estive ao escutar a história de vida deles. 

Durante a arguição dos docentes, fui questionado sobre se eu consegui atingir o 

objetivo da pesquisa, se consegui conhecer a história de vida dos narradores, se consegui 

identificar nos encontros a relação entre o envelhecer e o exercício físico e, em que 

momento eu cheguei a essa conclusão, a esta análise. Parecia que eu havia prometido 

muita coisa nos objetivos e não cumpri. Prometi escutar a história, acessar significados 

dos exercícios físicos, conhecer motivações, refletir sobre o papel do Profissional de 

Educação Física no cuidado com os velhos/as. 



Foi no café da tarde. Me emocionei. Parei, chorei, olhei para os narradores que 

estavam presentes, lembrei da forma como estavam lendo a narrativa, da forma como 

ficaram felizes, emotivos, em silencio, ou falantes diante do que produzimos juntos, da 

construção, reconstrução das histórias, da memórias. Aquele momento de leitura e 

devolutiva, compartilhamento, socialização do que foi produzido. A energia que aquele 

encontro gerou, a potência da percepção que tive para buscar o diamante de cada um. O 

professor Guilherme havia comentado, durante a qualificação, que a narrativa deveria 

buscar “o diamante” que existia na vida de cada narrador. Não precisaria narrar, escrever 

tudo o que produzimos, mas encontrar a potência, o centro de cada narrador. Eu procurei, 

desbravei, cavei, me sensibilizei para alcançar o que de mais importante aqueles 

encontros traziam. E acredito que encontrei! 

Os narradores ficaram emocionados, voltaram na sua história, descobriram 

características que talvez nunca tivessem sido escritas. Queriam levar para casa, mostrar 

para a família, guardar. Deram valor a algo que foi construído junto, que diz sobre eles/as 

e diz sobre mim. Parece que eu consegui alcançar os significados atribuídos aos exercícios 

físicos e a força de viver no envelhecer. Como disse a filha da Maria que acompanhou a 

mãe para assistir a defesa: “Parece que o Álvaro decifrou a minha mãe, ele disse certinho 

como ela é, ninguém nunca a interpretou tão bem, mandamos o que ele escreveu para 

toda a família, todo mundo que mora em Belém.” 

Telma continuou repetindo o que havia dito no café da tarde: “O Álvaro citou 

características que somente a minha madrasta, única pessoa que me conheceu de verdade 

sabia, parece que me conhecia como ela”. 

“O Álvaro me viu!”, disse uma das narradoras quando a banca abriu a palavra para 

os narradores/as dizerem algo sobre a pesquisa. 

Essa afirmação demonstra “o diamante”, a forma como construímos o 

conhecimento juntos, acessamos os significados, escutamos um ao outro, refletimos sobre 

a história de vida juntos.  

Fui e sou professor, profissional de Educação Física. Lidei, lido, com práticas 

corporais, atividade física, exercícios físico. Essas foram dificuldades, conflitos, que 

haviam, existem e continuaram a percorrer minhas reflexões.  

Durante a arguição fui novamente questionado sobre a separação e decantação 

desses termos, sobre as escolhas que eu deveria trazer para o campo teórico e 

metodológico da análise, algo imprescindível para dar forma a postura que iria tomar. Um 

campo de briga que existe entre os teóricos da Educação Física que buscam separar algo 



que é leve, sutil, muitas vezes comum. Sou a mistura, sou o emaranhado de profissional 

e professor, unindo as práticas corporais, atividade física e o exercício físico, não sabendo 

muitas vezes a proporção que adicionei de cada nos encontros, nas aulas, nos 

direcionamentos. A luta que existem para separar esses termos e defender a potencial em 

separado, deve ser para tornar comum e menos conflitante. Diante do conselho da 

profissão, deve me referir como Profissional de Educação Física, mas para os alunos sou 

chamado de Professor. 

A inquietação foi tão grande e polêmica que os narradores presentes, 

pronunciaram sobre, dizendo que não importava a nomenclatura que dariam, eu serei 

sempre o “Professor Álvaro”. Possivelmente endurecido como um Profissional que 

prescreve exercícios físicos em alguns momentos e sensível como um professor que 

escreve narrativas, escuta o outro, reflete sobre as histórias de vida. 
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