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RESUMO 

O envelhecimento é um processo que ocorre ao longo de toda a experiência de vida do 

ser humano, por meio de escolhas e de circunstâncias. De modo específico, programas de 

exercícios físicos podem contribuir expressivamente na saúde da população, tanto pelo 

engajamento social que eles promovem, quanto pelo estímulo positivo nos aspectos físicos. O 

presente trabalho tem como objetivo escutar e conhecer a história de vida de um grupo de 

velhos/as para acessar os significados atribuídos por eles aos exercícios físicos nos seus 

processos de envelhecimento, como também compreender o papel do profissional de 

educação física no acompanhamento dessas práticas. Com o uso da narrativa como ferramenta 

de conhecimento e reflexão, buscamos acessar a memória oral de velhos/as, articulando e 

escutando a sua história. Os sujeitos desta investigação foram velhos/as frequentadores/as da 

academia do Clube de empregados da Petrobras (CEPE), do município de Santos-SP. A 

narrativa de cada sujeito foi construída a partir do material produzido durante o trabalho de 

campo: uma apresentação afetiva dos/as narradores/as, articulada aos registros nos diários dos 

encontros e conectadas ao referencial teórico. Ao narrar suas histórias de vida, os/as 

narradores/as puderam resgatar, estabelecer relações e experiências do vínculo com o 

exercício físico. 

 

Palavras-chave: Narrativa. Exercício Físico. Envelhecimento. Saúde.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Aging is a process that occurs throughout a person's life experience through choices 

and circumstances. Specifically, physical exercise programs can contribute significantly to the 

health of the population, both by the social engagement they promote and by the positive 

stimulus in the physical aspects. The present work aims to listen and know the life history of a 

group of old women to access the meanings attributed by them to physical exercises in their 

aging processes as well as to understand the role of the physical education professional in 

monitoring these practices. Using the narrative as a tool of knowledge and reflection, we seek 

to access the oral memory of old people, articulating and listening to their history. The 

subjects of this investigation were old people who attended the academy of the Petrobras 

Employee Club (CEPE), in the city of Santos-SP. The narrative of each subject was built from 

the material produced during the fieldwork: an affective presentation of the narrators, 

articulated to the records in the diaries of the meetings and connected to the theoretical 

framework. By narrating their life stories, narrators were able to rescue, establish relationships 

and experiences of the link with physical exercise.] 

 

Keywords: Narration, Exercise, HealthyAging, Health.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta pesquisa não nasce agora, mas já estava em mim há muito tempo... 

 Passei minha infância e adolescência em Itapecerica da Serra. Lá pratiquei esportes 

como judô, natação, tênis, corrida e musculação. Consegui através do esporte ser bolsista de 

um colégio referência na cidade, o qual me possibilitou terminar o ensino médio e passar na 

UNIFESP - Baixada Santista.  

 Com 17 anos, me mudei para Santos e fiz desta, minha cidade. Fui bem acolhido, fiz 

muitas amizades com os santistas e com a comunidade da UNIFESP. Vivi o cotidiano da 

universidade e da cidade, me tornei um morador e frequentador dos espaços. Durante a 

graduação, participei de um projeto de extensão intitulado “Projeto X-9: Memória, território e 

produção do cuidado”, no bairro do Macuco, dentro da escola de samba. Conhecemos a lógica 

de funcionamento e as histórias da escola através da velha guarda, das memórias e da 

produção de cuidado. Fizemos entrevistas, dei aulas de alongamento e participávamos dos 

ensaios. Aquele clima descontraído e popular lembrava o bairro onde cresci e fui criado, era 

como se estivesse relembrando algo vivido no passado.  

 No campus da UNIFESP - Baixada Santista o currículo dos cursos é um pouco 

diferente porque possui 4 Eixos de formação: 3 Eixos comuns - Trabalho em Saúde, Inserção 

Social e Biológico e 1 Eixo específico para cada curso.  

 No Eixo Trabalho em Saúde (TS), fazíamos visitas em territórios de alta 

vulnerabilidade social da cidade. Aquilo me encantava de  tal forma, que era difícil expressar 

o quanto sentia prazer em conhecer a população, as suas demandas e percepções de saúde e o 

trabalho dos profissionais de saúde.  

 O encanto era tamanho que os amigos estranhavam o valor que eu dava para aqueles 

módulos – uma vez que a maioria dos colegas do curso de Educação Física via pouca 

aplicabilidade daquele conhecimento para nossas futuras práticas profissionais. 

 Aquelas falas de alguma forma me provocavam inquietação. Era jovem, tinha pouca 

maturidade, vivências e experiências com a atenção à saúde e políticas públicas de saúde e 

ainda mais, para estabelecer relação da minha futura profissão nesse âmbito. 

 Queria aprofundar aquele conhecimento, ter mais contato com os docentes, estabelecer 

um vínculo com aquele eixo e o que ele agregava na minha formação. Pois, de alguma forma, 

dizia sobre mim, sobre o que acreditava, minha história e provavelmente com que eu gostaria 

de trabalhar no futuro. O resultado disso tudo foi me tornar monitor do Eixo de Trabalho em 
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Saúde, auxiliando os/as alunos/as, participando das reuniões docentes, discutindo textos e 

produzindo materiais de apoio para o Eixo.  

 Após formado, segui neste caminho da Saúde Coletiva e em 2012 participei como 

avaliador de uma Pesquisa do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). Tive contato com docentes de outras 

universidades e com profissionais de saúde, engajados na pesquisa em Saúde Coletiva e na 

sustentação do Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade. 

 Após o término daquela pesquisa, procurei na internet programas de pós-graduação 

que fossem relacionados com  o envelhecimento - faixa etária que tive contato nos estágios de 

graduação e senti forte empatia em trabalhar especificamente no cuidado com este grupo. 

Encontrei o Centro de Estudos do Envelhecimento (CEE) da UNIFESP em São Paulo, com o 

objetivo de desenvolver o mestrado com idosos/as. Fiquei durante um ano conhecendo o 

trabalho, acompanhando o grupo de idosos/as que faziam exercícios físicos, apliquei 

questionários, participei de reuniões multidisciplinares com profissionais da saúde para 

discutir casos, apresentei resultados em congressos e mesas redondas. Foi o pontapé para não 

apenas fortalecer o interesse por esse público, como também, descobrir que minha vertente na 

pesquisa era qualitativa. 

 Voltei para Santos e tive a oportunidade de participar como pesquisador/bolsista do 

Coletivo Paulista de Investigação em Saúde (COPAIS) junto à cinco instituições de pesquisa 

para investigações em atenção básica. A partir desta experiência, me envolvi em outra 

pesquisa realizada em Santos. Uma pesquisa-intervenção em onze Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) de diferentes regiões de Santos-SP. Com o 

objetivo de: 

 a) analisar as potencialidades da atenção básica em saúde como ordenadora das ações 

de cuidado, a partir da identificação e análise de experiências em rede de atenção à saúde nas 

quais estão envolvidos usuários e trabalhadores dos serviços de atenção básica;  

 b) conhecer e analisar redes formais e informais envolvidas nas situações de cuidado, 

bem como identificar as estratégias, intervenções, tecnologias e mecanismos de gestão 

utilizados para produzir cuidado em rede.  

 Esta pesquisa foi conduzida pelo LEPETS - Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre 

Formação e Trabalho em Saúde da Unifesp, campus Baixada Santista, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS) e financiada pelo Programa de Pesquisa para 

o SUS (PPSUS), sob coordenação da Profa. Dra. Rosilda Mendes.  
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 Paralelamente, fui convidado para trabalhar no Clube de Empregados da Petrobras, 

ministrando aulas de musculação no período da manhã; a princípio, dois dias da semana por 

um período curto. Mas minha identificação com os/as alunos/as foi grande, assim como a 

necessidade de haver um profissional fixo para esse horário. O que seriam três meses de 

trabalho, foram três anos. Cuidado e dedicação, carinho e amizade. 

 Criamos um vínculo forte. Os encontros eram potentes, mas sentia necessidade de 

voltar a estudar, pesquisar. Lembrei-me do módulo de Narrativa, do quanto aprendíamos 

sobre os processos da vida, saúde, doença, felicidades, sofrimentos, tristezas. A partir do meu 

contato com docentes do Eixo TS fui convidado a acompanhar uma turma do módulo 

“Encontro e Produção de Narrativas” durante um semestre e aceitei o desafio porque era um 

modo de me aproximar desta ferramenta. Esta experiência me fez refletir sobre outras 

possibilidades.  

 Apoiei atividades de campo, conduzindo estudantes de graduação para as Unidades de 

Saúde da Família dos Morros, São Bento, Vila Progresso e Santa Maria. Dialogava com as 

equipes de referência, com os profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família e fazia o 

contato de graduandos com profissionais da ponta do serviço, levando-os a conhecer o 

cotidiano de trabalho e a realidade do território, tendo como referência uma docente do Eixo 

TS. 

 Conhecer mais sobre a história de vida dos/as meus alunos/as, sobre questões que 

atravessam nossos diálogos e vão além do que escuto nas aulas, bem como processos que são 

disparados ao envelhecer nas pessoas que praticam exercícios físicos, me gerou inquietações 

em refletir e conhecer mais a fundo suas histórias de vida. Seriam caminhos que poderia 

percorrer através de uma pesquisa de mestrado, implicada no cotidiano de trabalho. 

 Ao contribuir com a indicação de exercícios, planejamento de treinos, não cessava a 

vontade que tinha de escutar as histórias e colocá-las no papel. As discussões, reflexões sobre 

o papel do profissional de educação física, como membro do coletivo que se forma nas aulas, 

exemplo, amigo, jovem, pesquisador e como tudo que reflito no trabalho com os/as velhos/as, 

deveria ser aprofundada de alguma forma. O que me fez construir um projeto de mestrado, 

estudar para a prova de seleção e passar. Uma grande conquista. 

 Iniciei a pesquisa e junto com a orientadora fomos construindo um percurso 

metodológico, buscando cada vez mais nos aproximarmos do módulo “Encontro e Produção 

de Narrativas” - na época, coordenado pela minha orientadora que também é professora do 

Eixo TS.  
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 No meio do caminho deste percurso, fui aprovado para a Residência Multiprofissional 

em Atenção Básica da Prefeitura de Santos. Oportunidade maravilhosa para o crescimento 

profissional e contato com a atenção básica, um dos campos de atuação do profissional de 

educação física na Saúde Coletiva no SUS que sempre desejei trabalhar. 

 Foi com grande pesar que pedi demissão do clube. Sentiria falta dos/as alunos/as, do 

contato, das histórias, das risadas. Mas eu precisava seguir novos horizontes, novos encontros, 

novas perspectivas. Seguir meu caminho. 

 Na obra Sentimentos do Mundo, Carlos Drummond de Andrade, dialoga sobre a 

saudade que tem da sua terra natal, demonstra o saudosismo. Como algo que senti ao deixar 

aquele trabalho, em que fui feliz. Mas, passou. Amadureci. 

 

CONFIDÊNCIA DO ITABIRANO 

Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. 

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. 

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 

é doce herança itabirana. 

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa… 
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Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público. 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói! 

  

 O que trago a seguir, tem um pouco disso tudo e mais o que fui agregando ao longo 

deste percurso, no diálogo com a orientadora, com a banca na qualificação, com os textos 

lidos e grifados, com experiências, encontros e desencontros, trazendo também meu corpo e 

minha alma, sorriso e lágrimas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Não existem “visões de mundo” (muitas visões de um só mundo), mas 

mundos de visão, mundos compostos de uma multiplicidade de visões eles 

próprios, onde cada ser, cada elemento do mundo é uma visão no mundo, 

do mundo – é mundo. Para este tipo de ontologia, o problema que se coloca 

não é o da “tolerância” (só os donos do poder são “tolerantes”), mas o da 

diplomacia ou negociação entre e intermundos. (CASTRO, 2015) 

 

O envelhecer deve ser compreendido em sua totalidade porque é simultaneamente um 

fenômeno biológico, psicológico e social. Como todas as situações humanas, a velhice tem 

uma dimensão existencial, que modifica a relação da pessoa com o tempo, gerando mudanças 

em suas relações com o mundo e com sua própria história (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 

2010, p.1). 

A expectativa de vida da população brasileira vem aumentando de forma contínua nos 

últimos anos, associada a avanços políticos, econômicos, sociais, ambientais e na saúde 

coletiva. O Brasil é um dos países que em breve terá uma população envelhecida próxima dos 

países europeus, porém com poucas políticas específicas para atender as demandas deste 

público em sua integralidade. 

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), para a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), em 2006, não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é 

um processo natural que ocorre ao longo de toda a experiência de vida do ser humano, por 

meio de escolhas e de circunstâncias. Segundo o Plano de Madri, artigo 6°: 

 

 Quando o envelhecimento é aceito como um êxito, o aproveitamento da 

competência, experiência e dos recursos humanos dos grupos mais velhos é 

assumido com naturalidade, como uma vantagem para o crescimento de 

sociedades humanas maduras e plenamente integradas. (BRASIL, 2006a, 

p.01) 

 

Diversos estudos científicos de relevância social sobre a prática de exercícios físicos, 

com ações de promoção da saúde e qualidade de vida para atender as demandas da população 

que envelhece foram publicados no Brasil e no Mundo. Os benefícios que as práticas de 

exercícios físicos trazem foram amplamente divulgados (SOUZA et al., 2015; MATSUDO et 

al., 2001; MAZO et al., 2009; MIRANDA, 2001; OKUMA, 2002; STELLA et al. 2002; 

VELARDI, 2003). O MS incluiu a atividade física/práticas corporais no Sistema Único de 
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Saúde (SUS) em 2006, como fator primordial para melhorar a qualidade de vida da população 

e a promoção do envelhecimento ativo e saudável como uma das diretrizes da Política 

Nacional de Promoção da Saúde. 

Porém, de acordo com Alves e Carvalho (2010) há controvérsias em apontarmos uma 

relação direta quase incontestável que atividade física faz bem à saúde. Os autores nos 

chamam para refletir sobre isso e perceber as armadilhas que esta afirmação pode provocar, 

nos fazendo buscar o “corpo ideal” através dos exercícios físicos para obter saúde.  

Para falarmos de envelhecimento, é necessário pensar na interação de múltiplos 

fatores, dentre eles: saúde física e mental, independência de vida diária, integração social, 

suporte familiar e independência econômica, entre outros que vão além da prática de 

exercícios físicos e uso de medicamentos (LIMA et al. 2008). 

Para Neri (2007), a boa qualidade de vida na idade madura excede os limites da 

responsabilidade individual e deve ser vista por múltiplos aspectos, ou seja, uma velhice 

satisfatória não será somente atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social. Mas 

resultará da interação entre pessoas, vivendo em sociedade e de suas relações intra, extra-

individuais e comunitárias. 

A política de envelhecimento ativo, proposta pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2005), é um exemplo concreto das recomendações, enfatizando que envelhecer bem 

não é apenas uma questão individual, mas um processo que deve ser facilitado pelas políticas 

públicas e pelo aumento das iniciativas sociais e de saúde ao longo do curso de vida. 

A princípio, a criação da política parte do pressuposto de que para se envelhecer, é 

preciso aumentar as oportunidades para que os indivíduos possam optar por estilos de vida 

mais ativos e, ainda, fazer controle do próprio status de saúde (LIMA et al. 2008). Desta 

maneira, a definição de envelhecimento ativo é apresentada como a otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (Idem, p. 13). 

O envelhecimento socialmente engajado, assim como referenciam Rowe e Kahn 

(1998), possivelmente é um dos maiores preditivos da velhice com autonomia. Indivíduos 

com altos níveis de comorbidades e acometidos por enfermidades que limitem drasticamente 

a interação com o ambiente, apresentariam maior dificuldade para adaptações e manutenção 

do bem-estar e da qualidade de vida. 

Como sugerem Bowling et. al (2007), existe uma parcela considerável de velhos/as 

que informa altos níveis de qualidade de vida mesmo com a presença de comprometimento 
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funcional e de saúde física. Recorrendo aos referenciais da filosofia, de Aranha e Martins 

(1993), a autonomia é entendida como uma capacidade eminentemente humana de fazer 

escolhas e responsabilizar-se por elas, a qual pode garantir às pessoas, mesmo na presença de 

doenças e limitações físicas, a possibilidade de manter o poder e o controle sobre suas vidas. 

É fato que o envelhecimento pode ser uma experiência prazerosa e com qualidade de 

vida. Entretanto, Lima et al. (2008) acreditam que não exista um padrão único de velhice, e 

que essa experiência deva ser considerada genericamente como bem ou malsucedida, menos 

ou mais guiada por comportamentos fixos, por estilos de vida engajados, como participar de 

programas da terceira idade ou iniciar determinados tipos de atividades.  

Na literatura gerontológica são fortes as evidências que sugerem a percepção de 

satisfação com a vida, vista como positiva entre os/as velhos/as (QUEIROZ; NERI, 2007). Na 

maioria das vezes em que se confronta a avaliação objetiva (realizada por exames e/ou por 

profissionais) com a realizada pelo/ próprio/a velho/a (o modo como ele se percebe), 

potencialmente essas dimensões se complementam e enriquecem a avaliação objetivamente 

realizada. Os/as velhos/as dispõem de informações únicas que não seriam relatadas por 

familiares ou, muito menos, observadas com a avaliação padronizada (NERI, 2007; 

KIKUCHI, 2005). 

Lima et al. (2008) destacam, ainda, que esta temática constitui um campo fértil de 

investigação ainda pouco explorado, pois há um desafio de mapear as trajetórias dos conceitos 

de envelhecimento e de velhice, assim como dos fatores envolvidos no bem-estar, em 

especial, na velhice tardia (pessoas com oitenta anos ou mais). 

Em um estudo realizado com nove velhos acima de oitenta anos, intitulado “No Bico 

do corvo - nove narrativas de velhos: corpo e voz” (NORA D’AQUINO, 2004), a velhice é 

abordada em diferentes dimensões e “como qualquer outro objeto de pesquisa, tem tantos 

ângulos de abordagem, quanto tantos olhares inquiridores”, sendo a escolha da pesquisadora, 

capturar do velho, a alma. Percepção alinhada com a que foi desenvolvida durante o percurso 

desta pesquisa, sobre a história de velhos/as fisicamente ativos/as. 

 

1.1 ENVELHECIMENTO E EXERCÍCIO FÍSICO 

Considera-se, que não há uma idade exata aceita como limiar da velhice, pois a 

situação econômica e cultural que as populações vivem são diferentes. No olhar demográfico, 

a velhice está focalizada, prioritariamente, pelos limites numéricos. De acordo com a 
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Organização Mundial da Saúde a idade em que se chega à velhice é fixada em 60 anos para 

países em desenvolvimento e no terceiro mundo e 65 anos em países desenvolvidos. 

Classificação que busca vislumbrar a situação econômica e social de cada país (FREITAS, 

2010). 

No Brasil, o Estatuto do Idoso define como idosa as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos (BRASIL, 2003). Desta maneira, utilizamos como critério para participar 

da pesquisa esta idade cronológica, um parâmetro de análise cronológico, epidemiológico - 

separação realizada nas políticas públicas por faixas etárias que dizem sobre alguns 

determinantes. No entanto, utilizaremos do termo velho para nos referirmos a esse público. 

De acordo com Eliane Brum (2012), a velhice está sendo roubada, “desde que a juventude 

virou não uma fase da vida, mas uma vida inteira, temos vivido com essa tentativa de tungar a 

velhice também no idioma”. Ainda, para ela: 

 

 Chamar de idoso aquele viveu mais é arrancar seus dentes na linguagem. 

Velho é uma palavra com caninos afiados - idoso é uma palavra banguela. 

Velho é letra forte. Idoso é fisicamente débil, palavra que diz de um corpo, 

não de um espírito. Idoso fala de uma condição efêmera, velho reivindica 

memória acumulada. (Idem, p. 279) 

 

De acordo com Veras (2009), em menos de 40 anos, o Brasil passou de um cenário de 

mortalidade próprio de uma população jovem para um quadro de enfermidades complexas e 

onerosas típica dos países longevos, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que 

perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, medicação contínua e exames 

periódicos. Desta maneira, as estratégias de promoção e recuperação da saúde vem sendo 

entendidas com uma concepção ampla do processo saúde-doença e seus determinantes, 

propondo articulações de saberes técnicos e populares, mobilização de recursos institucionais 

e comunitários, públicos e privados (CZERESINA; FREITAS, 2003). 

No Glossário Temático da Saúde (BRASIL, 2012), lançado pelo Ministério da Saúde, 

sugere-se ao leitor que, ao procurar por ‘atividade física’, localize ‘práticas corporais’, e vice-

versa. A diferenciação desses termos na educação física produz sentidos de poder e saber 

diferentes e repousam sobre eles diferentes concepções políticas, científicas e culturais 

(DAMICO; KNUTH, 2014, p. 333). São muitos os meios de divulgação formais e informais 

que enaltecem a importância da prática regular de atividade física e/ou exercício físico e/ou 

práticas corporais para a promoção e manutenção da saúde. Cabe esclarecer a diferença no 

significado desses três termos (TEIXEIRA; GUEDES JR, 2013). 
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Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte1 (American College of Sports 

Medicine, 2007), adota-se como atividade física movimentos corporais produzidos pela 

contração da musculatura esquelética e que eleva o gasto energético acima dos níveis de 

repouso. Inclui-se as atividades do cotidiano ou da vida diária, como limpar a casa, passear 

com o cachorro, subir escadas, caminhar até o mercado ou trabalho, andar de bicicleta 

(TEIXEIRA; GUEDES JR, 2013, p. 13). O exercício físico é um movimento corporal 

planejado, estruturado e repetitivo, cujo objetivo é a melhora ou a manutenção de um ou mais 

componentes da aptidão física, como o treinamento em academia de musculação (TEIXEIRA; 

GUEDES JR, 2013, p.14). Enquanto, práticas corporais são expressões individuais ou 

coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e da experiência em torno do 

jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, construídas de modo sistemático (na escola) 

ou não sistemático (tempo livre/lazer) (DAMICO; KNUTH, 2014, p.333). 

Durante a pesquisa, nos encontros para a produção das narrativas, as experiências com 

esses três conceitos da Educação Física foram significativas. Os participantes estavam livres 

para dizer sobre o contato que tiveram durante a vida com atividades físicas/exercícios físicos 

e práticas corporais e os caminhos percorridos na experiência com o corpo nos diversos 

âmbitos. Analisar de onde partiram as experiências com o corpo vivenciadas por eles/as, diz 

sobre a memória muscular, proprioceptiva, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, força, 

resistências.  

Dona Webe, uma das participantes da pesquisa, praticou trinta anos de Yoga e foi 

instrutora. Diariamente realiza alongamentos quando acorda e quando termina o treino na 

academia de forma autônoma. A bagagem extensa com as práticas corporais, os benefícios 

sentidos e incorporados, são complementados após os exercícios físicos realizados na 

musculação. O trabalho desenvolvido na academia do clube é voltado ao exercício físico. Uso 

de máquinas, seguindo padrões de planejamento e estruturação delimitados para o exercício 

resistido. 

O interesse por estudos que relacionam a atividade física regular, sistemática, com o 

processo de envelhecimento, vem aumentando, principalmente quanto a seu impacto na 

qualidade de vida (PAFFENBARGER; LEE, 1996). A prática de exercícios físicos tem se 

tornado uma estratégia simples, econômica e eficaz, tanto para diminuir os custos 

relacionados à saúde quanto para melhorar a qualidade de vida (GOBBI; VILLAR; ZAGO, 

2005). Pode atenuar declínios cognitivos ou revertê-los, ainda que temporariamente, tanto 

                                                 

1 Entidade americana referência mundial em atividade física e saúde. 
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para não-demenciados quanto para demenciados (HOPMAN-ROCK, et al., 1999), 

(CASSILHAS, et al., 2007; KRAMER, et al., 1999), (CHRISTOFOLETTI, et al., 2007). 

Estudos de cunho epidemiológico, envolvendo velhos/as são importantes para que 

seus resultados possam direcionar programas de promoção da saúde, principalmente no que 

diz respeito a comportamento mais ativo dessa população. Um estilo de vida ativo está 

associado ao incremento da prática de atividades físicas, sejam elas realizadas no âmbito do 

trabalho, da locomoção, do lazer e das atividades domésticas (TOSCANO; OLIVEIRA, 2009, 

p. 1). 

Quando se pensa na elaboração de uma nova política de cuidado para o/a velho/a 

baseada na qualidade de vida, assume importância basilar o conceito de capacidade funcional. 

Isto é, a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 

independente e autônoma (VERAS, 2009). De modo específico, programas de exercícios 

físicos podem contribuir de forma expressiva na qualidade de vida da população, tanto pelo 

engajamento social que elas promovem, quanto pelo estímulo positivo nos aspectos físicos. O 

que na prática, resulta em maior autonomia (AZPIAZU, et al., 2002). 

O importante é que as ações voltadas para o exercício físico não tenham o intuito 

apenas de ocupar o tempo livre do/a velho/a ou de tratá-lo/a como pessoa incapaz. É preciso 

evitar o estabelecimento de estruturas infantilizadoras. Apenas ofertar exercícios físicos nos 

grupos de convivência não é suficiente. Programas nesse sentido devem ser precedidos de 

informação sobre seus benefícios, avaliação das condições, necessidades e expectativas dessa 

população em relação a uma mudança de comportamento (TOSCANO; OLIVEIRA, 2009). 

 

1.2 O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ACADEMIAS 

No último dia 13 de setembro 2018 foi comemorado vinte anos da regulamentação do 

profissional de Educação Física, um marco recente da profissão, reconhecimento nos espaços 

de atuação, da importância para orientação dos exercícios físicos para todas as idades. 

Trabalhos vêm sendo publicados sobre o papel do profissional no trato com os/as 

velhos/as. Cheik, et al (2003), afirmam que para melhorar a qualidade de vida da população o 

exercício físico deve ser realizado regularmente, orientado e acompanhado por profissionais, 

durante toda a vida. Consequentemente, o indivíduo poderá gozar o aumento da longevidade. 

Lambertucci e Pithon-curi (2005) salientam que a prática de exercício físico deve ser 
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orientada por um profissional qualificado, que conheça as características dessa população e 

respeite a individualidade. 

Nas palavras de Sá (2006), a formação do profissional requer competência teórica, 

metodológica, ética e política frente às necessidades desse grupo etário. Isso demanda um 

profissional apto a compreender histórica e criticamente o processo do envelhecimento. 

Infelizmente, conhecimentos relacionados com as características biomédicas, mentais, 

psicológicas, sociais e culturais relacionadas com a velhice raramente são tratados no âmbito 

universitário (CACHIONI, 2003). Ao revisar a literatura, Souza et al (2015), constatam uma 

carência de referenciais teóricos sobre o tema da formação do profissional para o trabalho 

com velhos/as, principalmente, no campo da Educação Física.  

Neste sentido, Cachioni (2003) reforça que a formação vem ocorrendo por meio de 

poucos cursos de atualização, oferecidos nas Universidades da Terceira Idade, núcleos de 

estudo gerontológicos, cursos de especialização e cursos de pós-graduação stricto sensu em 

gerontologia.  

É de senso comum observar visões estereotipadas, sendo corriqueiro associar a velhice 

com fragilidade e inatividade. Mas a cara multifacetada da velhice apresenta também a 

loucura, felicidade, o abandono, cuidado, a ignorância das instituições, o despreparo das 

famílias, o pânico do próprio velho, o sofrimento, a dor, a morte e uma faixa promissora no 

mercado de consumo (D’AQUINO, 2004, p. 5). 

Para ilustrar esta realidade presente nos espaços de atuação do profissional de 

educação física, trago duas narrativas de episódios vividos em minha trajetória profissional: 

 

Seu A, homem forte, resistente, possui 74 anos e passa cerca de duas horas diárias se 

exercitando na academia, sempre de forma intensa. Desde que entrei, ele fazia um exercício 

para o abdômen usando uma anilha2 na região abdominal. Achava estranha aquela atitude, 

pois não ocorreria nenhuma alteração positiva em seu condicionamento físico. Ficava 

observando quando ele o fazia. Comentei uma vez com meu colega de profissão sobre essa 

atitude do aluno, ele me respondeu que há muito tempo ele fazia assim e que certa vez o 

questionou, mas não surtiu efeito. Continuei a observá-lo de perto quando fazia este exercício 

e alguns outros que eu considerava errado do ponto de vista profissional, mas sem questioná-

                                                 

2 Anilha: espécie de haltere ajustável, em forma de disco e de diâmetros variáveis, que se usa para aumentar o 

peso de alguns instrumentos de ginástica (HOUAIS, 2007). 
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lo ou fazer qualquer observação, pois sabia que há muito tempo realizava aqueles 

movimentos e não queria desrespeitá-lo. Percebi que ele não tinha tanta segurança na 

execução, talvez por não ver outras pessoas da academia fazendo exercícios por conta 

própria ou em orientação. Não sei ao certo. Desta maneira, um dia, Seu A, veio perguntar 

minha opinião sobre esse exercício de abdômen com a anilha e outros que ele executava e 

que provavelmente considerava “errado”. Respondi que nunca havia estudado sobre esta 

prática durante minha formação, ou mesmo algo sobre os benefícios daquelas execuções ou a 

indicação por parte dos docentes. Tive o cuidado, em momento algum disse que estava 

errado, pois imaginava que poderia ser mal interpretado, já que ele tem uma personalidade 

forte e tinha seus próprios princípios de treinamento. Logo em seguida, comentou que havia 

aprendido há muitos anos, em uma academia no centro de Santos, conhecida como uma das 

primeiras academias de musculação da cidade, com possivelmente mais de trinta anos de 

existência. 

  Outro episódio diz respeito a P: 

 Homem esbelto, nadador. Passa alguns minutos na academia, três vezes por semana. 

Gosta de conversar e relaxar. Tem uma consideração enorme pelos profissionais, mas 

dificilmente pede alguma orientação ou ajuda para fazer os exercícios. Algumas vezes, 

enquanto estava observando seus movimentos na academia, me sentia como um inútil ali 

naquele espaço; imaginava que se todos os alunos fossem como ele, não precisaria de um 

profissional na academia. Durante muito tempo vendo-o transitar por ali sem pedir 

orientação alguma, meu pensamento foi esse, não dava nem sequer abertura para opiniões. 

Mas, todos “temos nosso próprio tempo”, como dizia o cantor Renato Russo, e respeitar sem 

agredir os princípios do outro deve ser uma tarefa do profissional dentro da academia. P 

veio me contar e trouxe uma tese de mestrado em medicina sobre a doença degenerativa que 

tem a alguns anos, chamada Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica, a qual 

mudou drasticamente seu cotidiano. Afetou a locomoção, sensibilidade ao calor e frio, 

diminuiu a força dos membros inferiores, presença de câimbras ao nadar e durante a noite, 

afetando até mesmo o equilíbrio para caminhar. Após o diagnóstico, começou um tratamento 

intenso com medicamentos caros e fortes, com inúmeros efeitos colaterais. Ficou um bom 

tempo sem praticar exercícios físicos e há pouco tempo voltou com receio de fazer e se 

machucar, ou forçar a musculatura e consequentemente os nervos. Aquela escuta atenta e a 

consideração do conhecimento do outro, foi algo decisivo no ganho de confiança. Após ler a 

tese, dialogamos sobre o que estava escrito e sobre as características da doença. Levou um 
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tempo para que me dissesse sobre sua condição de saúde, e o sofrimento que a doença vinha 

causando em sua saúde, física, psicológica e social.  

Estes questionamentos são fundamentais, uma vez que o profissional de educação 

física foi recentemente reconhecido e inserido como um profissional da saúde. A incorporação 

deste profissional ao quadro da saúde vem provocando muitas reflexões e questionamentos, 

pesquisas e avaliações.  

Portanto, o objetivo da pesquisa é conhecer a história de vida, de um grupo de 

velhos/as praticantes de musculação, acessar os significados atribuídos aos exercícios físicos, 

os fatores que estão associados ao início e a continuidade dos exercícios físicos, bem como, 

conhecer as percepções de saúde, doença e do cuidado desses narradores/as. Pretendemos 

também, identificar as relações estabelecidas entre o exercício físico, atividade física e 

práticas corporais ao longo de suas vidas. Utilizaremos a ferramenta da narrativa como 

maneira de colher e sintetizar essas histórias, trazendo os pontos marcantes da vida de cada 

um, amarrando as relações e demonstrando a visão que o pesquisador consegue captar em três 

encontros individuais com cada participante.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivo Geral 

 Escutar e conhecer a história de vida de um grupo de velhos/as para acessar os 

significados atribuídos por eles/as aos exercícios físicos nos seus processos de 

envelhecimento. 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conhecer as motivações/projetos de vida que os fizeram iniciar e se manterem ativos 

 com os exercícios físicos. 

 Conhecer as percepções de saúde/doença dos/as sujeitos desta pesquisa. 

 Refletir sobre as funções do profissional de educação física dentro de uma academia 

de musculação com uma população de velhos/as. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores, atitudes. Corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, 

trabalha com a “vivência, com a experiência, com a cotidianidadee também, com a 

compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana” (MINAYO, 2001, 

p.22-24). 

Segundo Kastrup e Barros (2009, p. 56)o pesquisador investiga uma determinada 

situação, ao mesmo tempo em que se mantêm em contato direto com as pessoas e seu 

território existencial. Assim, modifica e é modificado pela experiência.Para Frauendorfet al. 

(2016, p.359) na pesquisa narrativa, o narrador não apenas conta as suas experiências 

próximas, mas, ao investigar, investiga-se; rememorar sua história permite-lhe revivê-la e 

ressignificá-la. 

Com o uso da narrativa como ferramenta de conhecimento e reflexão, buscamos a 

memória oral dos/as velhos/as, articulando e escutando a sua história, de modo que a narrativa 

apresenta uma forte capacidade de constituir o próprio ser que a elaborou, ao interagir, 

dialeticamente, com sua atividade mental. Entende-se, neste caso, que a narrativa terá o papel 

de estruturar e reestruturar a consciência que a pessoa tomou em relação à situação de vida ou 

às questões nelas envolvidas, como a experiência do passado ou presente (FAVORETO; 

CAMARGO JR, 2010). 

Será utilizada a narrativa como método/forma de conhecimento das questões de saúde 

que estão implicadas no envelhecimento ativo de velhos/as, frequentadores de uma academia 

de musculação, dentro de um clube, no município de Santos. 

A narrativa será o método, assim como a ferramenta utilizada para apresentar a voz 

desses sujeitos. Uma estratégia para compreender as relações estabelecidas entre 

acontecimentos da vida e as questões de saúde. Um meio de conhecê-los através de sua 

história de vida. Contam casos, vivências que os fizeram estar ali, falam sobre a família, 

sociedade, política, natureza, amigos, relacionamento, esportes, educação, saúde, lazer. Temas 

diversos, que um profissional diversas vezes não está atento ou desconhece a importância da 

escuta, como uma “ferramenta” de trabalho (MARCOLINO; MIZUKAMI, 2008). 

Refletir acerca do significado do envelhecimento por meio do relato dos/as velhos/as 

pode ser um caminho para entender a velhice. Permitindo aos profissionais de saúde 
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planejarem estratégias, proporcionar a manutenção da autonomia e independência. Ter como 

parâmetro a compreensão das alterações decorrentes do envelhecimento, possibilita a 

melhorar às condições de saúde (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010). 

Eliane Brum no texto “Me chamem de velha” (2012), faz uma reflexão sobre as 

palavras velha e idosa, a forma como nos referimos a esta fase da vida e a tentativa de uma 

sociedade da juventude eterna. A autora questiona os significados e a postura que tomamos 

diante das pessoas velhas: 

 

 A velhice é o que é. É o que é para cada um, mas é o que é para todos 

também. Ser velho é estar perto da morte. E essa é uma experiência dura, 

duríssima até, mas também profunda. Negá-la é não só inútil como uma 

escolha que nos rouba algo de vital. (Idem, p. 279) 

 

Escutar o que os/as velhos/as tem a dizer, através de um questionário fechado, 

semiestruturado ou outra forma de avaliação que reduzisse a resposta a sim ou não, talvez não 

fosse a melhor forma de abarcar o aparato vivenciado durante a vida. É necessário um meio 

para reflexão, com perguntas e respostas abertas, com fluxos horizontais diversos, no qual 

caiba a história de vida do modo como é, dinâmica e temporal. 

O método da narrativa de vida poderá contribuir para o profissional qualificar a escuta. 

Escutar antes de prescrever, ter a sensibilidade de escutar o que o/a velho/a tem a dizer e a 

silenciar. Vontades dentro do contexto do exercício físico, formas de criar e aumentar o 

vínculo do profissional com o aluno, assim como contribuirá para a reflexão do narrador sobre 

sua história. Poderá, com anuência do/a narrador/a ser anexada aos exames médicos, às fichas 

de treinos e cadastros do aluno, para que profissionais substitutos e/ou novos e outros 

profissionais envolvidos tenham acesso, possibilitando outros olhares para esses/as velhos/as, 

para além das necessidades de exercícios físicos. 

Com o uso da narrativa como ferramenta de conhecimento e reflexão, buscamos 

acessar a memória oral, escutando a história de doze frequentadores/as da academia do Clube 

de empregados da Petrobras (CEPE) com mais de sessenta anos.  

Ao trabalhar com memórias de velhos/as, Melo e Domingues (2012), apoiando-se em 

Ecléa Bosi (2003), no texto “O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social”, propõe 

“uma mediação entre a geração atual e as testemunhas do passado”. Para ela, a memória oral 

carrega uma substância social e, por isso, é um instrumento precioso para se construir a 

crônica do cotidiano, por meio da memória familiar, da memória política, da memória do 
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trabalho. A história que se apoia unicamente em documentos oficiais não se dá conta das 

paixões individuais, dos olhares e expressões faciais que se escondem atrás dos episódios 

(idem, p.15). 

Para a revisão bibliográfica, foi realizada uma busca em base de dados de artigos e 

livros sobre narrativas, envelhecimentos e exercício físico/ atividade física. 

Buscamos no SciELO as palavras chave: narrativa e envelhecimento com filtros para 

artigos do Brasil e foram encontrados doze artigos, mas após a leitura do título e posterior do 

resumo, apenas sete tinham alguma aproximação com o tema. 

No Google Acadêmico foram colocadas as palavras chave: narrativa e 

envelhecimento. Trinta e cinco resultados foram encontrados, mas a partir da leitura do título 

e do resumo, somente treze foram selecionados. 

Na Biblioteca Virtual em Saúde foi colocada narrativa como palavra-chave, filtro de 

coleções: Bases de dados nacionais; Assunto principal: Narração, Idoso e Memória; Limite: 

Idoso; Idioma: Português e foram encontrados nove artigos, mas a partir da leitura do título e 

do resumo, somente sete foram selecionados. 

Totalizando vinte e sete artigos e a partir das referências destes artigos foram 

encontrados livros e outros artigos que farão parte do referencial teórico e das análises. 

 

2.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Fundado em 1958, o CEPE Santos é reconhecido como o primeiro Clube dos 

Empregados da Petrobras criado no Brasil. Localizado em bairro nobre de Santos, Ponta da 

Praia, o clube possui tudo o que seus associados precisam para passar momentos agradáveis e 

divertidos. O espaço disponibiliza churrasqueiras, piscina, ginásio poliesportivo, lanchonete, 

sauna e parque infantil, entre outras instalações. Além disso, ainda oferece aulas de Ballet, 

Futsal, Ginástica Local, Handebol, Karatê, Jazz, Musculação, Natação, Patinação, Tai Chi 

Chuan, Teclado, Dança de Salão, Yoga, Capoeira.  

A academia é terceirizada pelo Clube, assim como todas as modalidades oferecidas. 

Na musculação, são dois profissionais de educação física, contratados como autônomos. Os 

sócios e dependentes do clube tem um desconto para praticar as modalidades e a população 

externa tem acesso, mas com um valor diferenciado, e é aberta ao público. 
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2.2 A SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Este projeto se propõe a realizar uma investigação com integrantes de um grupo de 

pessoas com mais de 60 anos ou mais frequentadores da academia do Clube de empregados 

da Petrobras (CEPE), sócios e não sócios, pois a academia de musculação é aberta ao público 

em geral. 

Foram convidadas verbal e individualmente, todas as pessoas que estavam nesta faixa 

etária e que frequentavam a academia no referido clube no período da manhã, tarde ou noite, 

por no mínimo três (3) meses e que aceitassem participar dos encontros, de preferência, nas 

dependências do clube. Combinamos os encontros para a construção da  narrativa em horário 

anterior, posterior à prática dos exercícios ou período distinto. Momento oportuno que não 

atrapalhasse a rotina dos participantes. 

A decisão por um período de três meses de frequência na academia como critério, é 

devido ao fato de representar o conhecimento inicial do aluno e sua adaptação a sequência de 

exercícios que vêm desenvolvendo. É uma etapa de possíveis mudanças nos treinos e criação 

de vínculo/proximidade/confiança entre o profissional e o aluno/a.  

Apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), reforçando os 

objetivos, números de encontros e pedimos uma leitura atenta, para tirar as dúvidas e caso 

concordassem trouxessem o termo assinado. 

Como critério de exclusão, foram considerados/as os/as alunos/as da academia com 

menos de sessenta (60) anos, que completassem sessenta anos após o início da produção dos 

dados em outubro de 2018, os que tinham menos de três meses de matrícula na academia e 

que não concordaram em assinar o TCLE como também, os narradores que não estiveram 

presentes em pelo menos três encontros agendados. 

Das dezessete pessoas que preenchiam, na época, os critérios para inclusão na 

pesquisa, cinco delas não participaram, sendo que três deixaram de frequentar a academia e 

dois  não puderam cumprir com o compromisso dos encontros. Desta forma trabalhamos com 

doze narradores/as. 

Trata-se de uma população que podemos chamá-la de privilegiada. São velhos/as que 

praticam musculação dentro de uma academia particular, com aparelhos específicos desta 

modalidade. São de classe média, bem estruturados, independentes, aposentados, moradores 

do bairro da Ponta da Praia e dos entornos, dispõe de fácil acesso ao clube, seja caminhando, 

seja através de veículos particulares ou transporte público. 
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Como a academia é prestadora de serviço para o clube, seguimos os trâmites 

necessários para autorização do desenvolvimento desta pesquisa junto à direção do clube, 

como também comunicamos os demais funcionários.  

Cumprimos todas as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

acordo com o Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp. 

Pedimos que cada participante escolhesse um pseudônimo para evitar qualquer espécie 

de constrangimento ou mesmo prejuízo com a pesquisa, seguindo o que está proposto no 

TCLE.   

 

2.3 A PRODUÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA: O TRABALHO DE CAMPO 

A produção dos dados se deu na construção de saberes e conhecimentos a partir das 

interpretações e compreensões possíveis do percurso, das ações que vão acontecendo nas 

Narrativas dos sujeitos e na narrativa do próprio pesquisador sobre o pesquisar, investigar, 

interpretar e organizar acontecimentos de vida. Não para propor verdades absolutas, pois não 

está absolutamente em questão defender uma verdade única, mas para dar sentido às múltiplas 

verdades existentes nas narrativas de cada indivíduo (PRADO; SOLIGO; SIMAS, 2014, p. 

12). 

Após a confirmação dos doze interessados, agendamos individualmente os encontros 

fora do período das aulas, em espaço reservado dentro do clube. As datas e horários acordados 

por ambas as partes, com pactuação de quatro encontros para realização das narrativas, 

dependendo da profundidade e tempo de duração de cada uma.  Estamos nos inspirando na 

experiência do módulo ´Encontro e Produção de Narrativas´, para definir o número de 

encontros para a produção das narrativas.  

Este módulo faz parte do itinerário de formação do Eixo Trabalho e Saúde, 

desenvolvido no terceiro e quarto semestre de graduação na Universidade Federal de São 

Paulo – Campus Baixada Santista 3 . Estudantes dos cursos de educação física, nutrição, 

fisioterapia, serviço social, terapia ocupacional e psicologia acompanham, durante um 

semestre, uma pessoa ou família.  Geralmente são divididos em dupla, de cursos diferentes. 

São apresentados casos, pelas equipes, nas Unidades de Saúde, dentro do território de 

                                                 

3 Para conhecer o PPP do campus, consultar: https://www.unifesp.br/campus/san7/graduacao/projeto-pedagogico 

https://www.unifesp.br/campus/san7/graduacao/projeto-pedagogico
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abrangência. Os estudantes pactuam entre si, os docentes e as equipes, as escolhas dos/as 

narradores/as. São apoiados/as por pessoas da equipe de profissionais do serviço envolvido 

para conhecerem o/a narrador/a, explicam a proposta e caso aceitem, realizam visitas 

domiciliares quinzenais, totalizando cinco encontros. A partir daí, constroem uma narrativa da 

história de vida e saúde em conjunto com os/as acompanhados/as (CAPOZZOLO et al., 

2014). 

A Narrativa de cada sujeito foi construída a partir do material produzido durante o 

trabalho de campo: apresentação afetiva dos/as narradores/as elaborada a partir do contato 

prévio do pesquisador com cada um/a, articulada com os registros nos diários dos encontros 

com os/as narradores/as e conectadas com o referencial teórico. Esse conjunto deu sustentação 

para a construção de uma primeira versão da Narrativa, que foi compartilhada com os/as 

narradores/as, permitindo que pudessem fazer ajustes, comentários, antes da escrita e ao final 

da Narrativa. 

A apresentação afetiva dos/as narradores/as foi elaborada a partir do contato prévio 

do pesquisador, experiência no cotidiano de trabalho, relações estabelecidas entre o 

profissional e os/as alunos/as, levando em consideração as histórias compartilhadas durante o 

período que estavam realizando os exercícios, socializando com outros companheiros, 

contando casos da vida, acontecimentos, de forma coletiva no grupo e individual. 

Diversas vezes durante as aulas, observava as falas, momentos, situações, encontros e 

diálogos que geram uma reflexão sobre quem é cada aluno/a. Como se movimenta, porta-se 

com os colegas, comigo, estabelece as relações interpessoais e com os exercícios. A maneira 

como se constrói aos meus olhos na passagem diária pela academia. 

Assim, em momentos de tranquilidade no espaço, com poucos alunos/as no ambiente, 

vou escrevendo sobre os que estão ou passaram naquele dia. Pegava o caderno, caneta, 

sentava na cadeira, observava cada um, em seu tempo, fazendo os exercícios e escrevia. O 

ambiente sem rádio e geralmente com a televisão ligada, volume baixo, proporciona 

concentração na escrita. 

Alguns escritos foram fluindo de forma leve e pausada, outros demandaram uma 

energia maior e lembranças fortes, às vezes paro para tomar café, conversar com algum 

aluno/a e depois retorno. Quando iniciava a escrita e a academia começava a encher, guardava 

o caderno e continuava em casa, no mesmo dia. 

Outros escritos iniciei em minha casa, nos finais de semana, quando estava tranquilo e 

descansado. Buscava na memória a trajetória daquele/a aluno/a, os momentos de maior 
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contato e aproximações, fatos marcantes. Assim como, após a leitura de algum artigo ou livro, 

de acordo com as circunstâncias do momento, resolvo me debruçar sobre a escrita e nossas 

relações, alguns sou mais próximos, outros mais distantes. 

A escrita das narrativas afetivas foi construída antes da realização do trabalho de 

campo, no início da reflexão sobre a história de vida dos/as velhos/as com base no que havia 

incorporado na relação que havíamos estabelecido no cotidiano, com a construção da visão 

profissional, associada.  

Assim como no módulo ‘Encontros e Produção de Narrativas’, também utilizamos o 

registro em diários, que denominamos diários dos encontros que acompanhou o pesquisador 

em todos os encontros com os/as narradores/as. Nele o pesquisador trouxe todas as 

percepções dos encontros, suas experiências com o outro e a escuta da história de vida.  

 De acordo com Pezzato e L’Abbate (2011, p.1103): 

 

 O diário de pesquisa é uma ferramenta de intervenção que tem o potencial 

de produzir um movimento de reflexão da própria prática, na medida em 

que o ato da escrita do vivido é o momento de reflexão, individual, 

coletiva, organizacional e institucional, demonstrando a não neutralidade 

do pesquisador no processo de pesquisar. 

 

Os diários dos encontros foram produzidos após cada encontro. Foram realizados três 

encontros individuais com cada um dos/as narradores/as, ocorridos em sala reservada dentro 

do clube e outros na casa do/a narrador/a, de acordo com as possibilidades de cada um. Em 

cada encontro foi produzido registros, trazendo em ato anotações, sensações e percepções do 

pesquisador em folha de caderno e depois passados para o computador.  

No começo, foi possível agendar um encontro por dia. As histórias de vida, bagagem 

de informações, conhecimento e relações, demandam muita energia do corpo. Não conseguia 

fazer outro encontro na sequência. Saía carregado, cansado, pesado. São energias fortes 

trocadas no encontro. Com tempo, experiência e aprendizado, agendava três encontros para o 

mesmo dia. O emocional e físico estavam mais preparados.4 

A entrega das narrativas foi realizada em momento posterior, no qual organizamos um 

encontro coletivo que chamamos de “Café da tarde”. Convidamos através do telefone, 

mensagem e pessoalmente todos/as narradores/as para participar. Neste encontro, realizado 

dentro da academia, com os participantes sentados em roda, entregamos as narrativas de cada 

um e solicitamos que lessem “com os olhos” sua narrativa. Caso discordassem da escrita 

                                                 

4 Elaboramos uma tabela para ajudar na organização do trabalho de campo. Ver  APÊNDICE 2 na página 141. 
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poderiam riscar, fazer anotações no texto. Ao final da narrativa deixamos um espaço para que 

pudessem deixar comentários. Disponibilizei canetas para todos/as. 

Após a leitura e anotações, agradeci em meu nome e da orientadora, a disponibilidade 

de cada um: dos/as narradoras/es, do clube,  do profissional e dono da academia que estava 

presente pela parceria e contribuição para o andamento da pesquisa.  

Este evento foi registrado no último diário, que será o Produto do Mestrado 

Profissional: Uma experiência narrativa. 

A Experiência Narrativa também é uma escrita solicitada no módulo Encontro e 

Produção de Narrativas, “o processo situa a narrativa como recurso pedagógico potente, para 

a tomada de consciência de si, do outro e das condições concretas de existência” (GOULART; 

PEZZATO; JUNQUEIRA, 2018, p. 237). 

Trata-se de um “meio através do qual se acessam as experiências vividas dos sujeitos 

inseridos em uma coletividade linguística e os acontecimentos históricos de uma unidade 

temporal pela via de uma história relatada. Conta-se a vida ou a experiência pela narrativa” 

(PACHECO; ONOCKO-CAMPOS, 2018, p.04). 
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3 O TRABALHO DE CAMPO 

 

Neste momento apresentaremos o conjunto dos diários dos encontros com os 

narradores/as. 

Os diários eram preferencialmente elaborados no dia seguinte após cada encontro, para 

aproveitar sensações e o calor das emoções provocadas. Em alguns casos, necessitava um 

tempo maior de reflexão e amadurecimento. Músicas e poemas foram utilizados para auxiliar 

e aprofundar a escrita. Assim como o referencial teórico e textos.  

Como afirma Nóvoa (2005, p. 16), “Precisamos de tempo para pensar, de tempo para 

amadurecer. Precisamos até de tempo para nos desentendermos uns com os outros, sobretudo 

quando se trata de recuperar um diálogo perdido entre as humanidades e as ciências”. 

 

3.1 ENCONTROS COM ODIR 

1° Encontro 

Diário de pesquisa - 17/01/2019 

Odir tem setenta e oito anos, senhor forte, alegre, comunicativo e sempre de bem com 

a vida. Quem tem o prazer de estar na sua presença, sente a leveza e a bondade no olhar e nas 

palavras, que por mais breves que sejam são de paz. 

Quando falei da pesquisa há meses atrás, ele se prontificou, logo assinou o termo de 

consentimento e pelos corredores do clube, quando me encontrava, perguntava quando 

iríamos conversar. Antigamente ele treinava no horário que eu dava aulas, mas atualmente 

mudou para a tarde, porque tem mais flexibilidade. No entanto, às vezes, quando substitui o 

professor neste período o encontro e é prazeroso. 

Combinamos por telefone o primeiro encontro, ele aceitou, chegou no dia marcado e 

antecipado, sempre educado, perguntou se não haveria problema começarmos antes, afirmei 

que de maneira alguma. 

Iniciei explicando sobre os objetivos, os participantes que convidei, número de 

encontros e sobre a idéia da pesquisa de uma forma geral. Fato que levou o rumo do primeiro 

encontro para questões da sua história de vida na relação com o exercício - uma maneira 

eficiente que encontrei para não fazer perguntas íntimas e gerar constrangimento, mesmo nas 

pessoas que tenho intimidade, como o Odir. 
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Trabalhou na Cosipa por trinta anos, fazendo a manutenção eletrônica. O cotidiano 

barulhento causou perda auditiva. Por essa razão, usa aparelho auditivo e está aposentado 

desde 1970. Sentiu esse problema um ano após sua aposentadoria e tentou processar a 

empresa, mas foi sem sucesso. Isso o entristece porque teria um bom aumento na 

aposentadoria. 

É interessante como os idosos que entrevistei, assim com o Odir, tem o momento da 

aposentadoria como uma data histórica, na qual contam fatos antes da aposentadoria, depois 

da aposentaria, sempre a usando como uma referência para lembrar. Com certeza é uma data 

marcante na vida dos idosos, algo que representa o início de um novo ciclo. Parece-me que a 

idade que isso aconteceu não é tão relevante para eles, como é para mim, pois fico “preso” aos 

marco dos sessenta anos como um momento histórico, mas em nenhuma das entrevistas até o 

presente momento, eles citaram, “antes dos sessenta”, ou “depois do sessenta, fazia isso, ou 

aquilo, alguma coisa mudou”. Ter mais ou menos sessenta anos pode ser algo representativo 

para mudanças fisiológicas, mas para o discurso deles, parece não ter essa relevância. 

Enquanto trabalhava, fazia anualmente exames médicos e laboratoriais por exigência 

da empresa. Em um desses, foi constatado o início da hipertensão. Assim, a nutricionista 

montou uma dieta, restringindo alguns alimentos e o uso do sal. Foi bom, ajudou na saúde e 

no bem estar, sentia-se mais leve. No entanto, quando aposentou, a alimentação em casa era 

bagunçada. Ele abusava, pois tinha muitas opções. Ao contrário do que comia no trabalho, 

que era separado, feito exclusivamente para ele. Tem histórico familiar de hipertensão com 

pai e mãe. Atualmente toma medicamentos para hipertensão e colesterol. 

Um dia em casa, teve um problema, um mal estar na região do coração. Foi ao médico, 

estava com uma fibrilação atrial. Com uma dose alta de terrorismo, o médico cardiologista o 

assustou. Tinha um tom prescritivo nada agradável e Odir já tinha mais de sessenta anos, 

sabia cuidar da sua vida, tinha responsabilidade sobre sua saúde. Pediu para assinar um termo 

de responsabilidade, afirmando que iria fazer o exame o mais rápido possível. De certa forma, 

Odir afirma que ele estava certo, querendo ser responsável, mas não precisava ser daquela 

maneira. 

Foi realizar o exame, e o médico era mais humano, como afirma, “agia até como 

psicólogo”. Comunicou de forma tranquila sobre a fibrilação atrial, indicou para começar a 

fazer exercícios leves na academia e disse que a situação está controlada, “vai viver com esse 

problema, mas não irá morrer por sua causa”. Explicou a fisiologia, tanto que Odir expõe com 

propriedade as alterações fisiológicas que acontecem. 
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Percebo como esse médico deu o diagnóstico foi ético, respeitoso, responsável, 

humano e sensível com o paciente. Enquanto ele contava deste profissional, me emocionei. 

Senti que eu estava ali fazendo aquela pesquisa para ser mais humano, assim como aquele 

médico e aprender a lidar com as pessoas, pois desta maneira, conseguirei fazer a diferença 

nos lugares em que for atuar. 

Em 2017, deu início aos treinos na academia. O médico indicou dias alternados, disse 

para fazer com um profissional habilitado para prescrever os exercícios, não exagerar nas 

cargas, pois não iria para competições.  Diz que deve respeitar a idade, pois não pode fazer 

como aos vinte anos. O exercício físico vem dando mais vontade de viver. 

Quando estava iniciando o encontro, discorro sobre os objetivos e os encontros, a 

dinâmica de cada um, fiz menção ao objeto ou foto que seria interessante trazer para o terceiro 

encontro. Não tocamos mais nesse assunto, até esse momento, mas quando parou de falar do 

exercício, iniciou uma memória da sua história, do lugar onde nasceu, ficou emocionado, 

pediu desculpas. Nasceu em Ilha Grande no Rio de Janeiro, saiu de lá aos quatorze anos e 

voltou em 2015 com setenta e cinco anos. Disse isso, pois lembrou que eu havia comentado 

do objeto, uma foto para o encontro. Chorou novamente, escondendo o rosto, ficou alguns 

segundos, ou minutos chorando. Parei de escrever, observava o quanto aquela história o 

comovia, mexia com seu emocional, tinha algo ali, que pulsava o íntimo, jogava para fora 

lágrimas, soluços de sentimento. 

Contou sobre a ida a Ilha Grande, depois de muitos anos, com o filho. Visitou os 

parentes que lá viviam, a casa que morou, reviveu a infância, o presídio desativado e toda uma 

história que havia se perdido da família e poucos sabiam contar. Sentiu a vontade de fazer 

uma árvore genealógica da família, buscar as informações sobre avós, tios, sobrinhos, primos, 

netos e todos que descenderam, frutos do fio condutor sanguíneo. 

Enquanto dizia detalhe por detalhe de como fez para realizar esta pesquisa da família, 

se emocionava, fez um plano de telefone para acessar todos os familiares, fazer ligações 

ilimitadas por um ano para o Brasil inteiro, foi atrás de certidão de óbito, dos primos 

distantes, de conhecidos que possivelmente lembravam do nome de parentes, criou 

mecanismos junto com o filho para organizar os dados no computador, colocou tudo em um 

pen drive, enviou para os parentes sem pedir dinheiro algum, foi de coração, prazeroso. 

Recebeu elogios dos parentes, disseram que não acreditavam que ele conseguiria fazer tudo 

isso e isso o emociona, foi um trabalho árduo, percebeu o reconhecimento da família. 
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Finalizamos o encontro com Odir pedindo desculpas pelo desabafo emocional e 

dizendo ser assim. Fico feliz, emocionado pela entrega que tivemos naquela uma hora de 

conversa, criamos uma relação de confiança que não imaginava. Foi algo tocante, intenso que 

recordarei para o resto de minha vida. Sinto que estou no caminho certo, me tornando uma 

pessoa mais humana, sensível, compreensiva e paciente. 

 

2° Encontro 

Diário de pesquisa - 07/02/2019 

O segundo encontro com o Odir foi marcado por momentos de emoção, quando citava 

algo familiar o sentimento aflorava. Seu apego à família e a religião são grandes, algo que 

afeta de uma forma singular o emocional. 

Ele havia deixado comigo a árvore genealógica que construiu da família, entreguei no 

começo do encontro. Falei do quanto achei interessante, reconheci o trabalho exaustivo e 

prazeroso que deve ter dado para a construção. A partir disso, começou a falar sobre as 

dificuldades em obter informações, como os parentes se doaram ou não para ajudar, os 

sentimentos de egoísmo por aqueles que não se importaram com a família. Algo que para ele 

extrapola a família, reduzida a esposa e filhos, mas para alguns é o que importa, isto o chateia 

bastante. 

Apesar de sentir tristeza ao conhecer esse egoísmo familiar, reconhece que cada ser é 

de um jeito, tem sua individualidade e deve ser respeitada. 

A relação que estabelece com a família e com a fé são especiais, dão suporte para a 

vida, algo relevante para o conhecimento do profissional de Educação Física que estará 

cuidando de sua saúde, para aquele profissional que deseja estabelecer conhecimento do aluno 

como um ser complexo, rodeado por fatores ambientais, circunscrito em um território 

particular e que isso o dá características distintas. 

Impressiona a forma como os alimentos que consome são parte de uma história 

emocional e afetiva com o passado. O inhame que come diariamente, o remonta ao tempo que 

morava em Ilha Grande, infância brincando nas cachoeiras e comendo Inhame que brotava do 

solo ao lado das águas. Nascia em todos os lugares da ilha, no quintal de casa principalmente. 

Fez parte da infância, isso o emociona. 

Tem uma alimentação saudável, come frutas, verduras, legumes, não exagera, adora 

arroz, feijão, frango e peixe. Confessa que poderia ser mais cuidadoso, mas sabe que o 

remédio que administra diariamente o ajuda. Come qualquer comida, faz várias refeições ao 
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dia, inclusive o jantar que é leve, mas não abre mão. Já foi ao médico perguntar por que sente 

tanta fome, considerava estranho quando comparava com outras pessoas, mas o médico o 

tranqüilizou. Disse que é sua individualidade, está saudável da forma como se alimenta. 

Comer mortadela é uma das paixões, adora, mas evita ao máximo, por causa da 

hipercolesterolemia. Ontem por exemplo foi ao mercado e quase comprou, pensou bem, foi 

embora sem. Odir lembra com lágrimas nos olhos, fruto de um saudosismo, quando 

trabalhava na aeronáutica, em um posto de trabalho no aeroporto de congonhas. Tomava café 

em casa, ia para o trabalho, tomava outro café, com pão e mortadela, era saboroso. Senti 

naquele expressar, sentimento de tempos bons de sua vida. Quando come em casa, lembra 

exatamente do gosto que tinha aquela refeição. 

Finalizamos este encontro com o Odir voltando a falar sobre o trabalho da árvore 

genealógica, a aproximação que teve da família, descoberta de detalhes, a busca afundo dos 

assuntos. O que fez relacionar esta pesquisa de mestrado na qual aproximou-me dos alunos, 

estreitou laços, indicou distâncias, afastamento e entregas. Proponho conhecer histórias, no 

amplo contexto da vida, ampliando ao máximo os sentidos e pensamentos, estar atento, 

presente, ser ético e co-responsável pela abertura íntima que demonstram nos encontros.  

 

3° Encontro 

Diário de pesquisa - 14/02/2019 

Este terceiro encontro foi marcado pela emoção como todos os anteriores, Odir tem o 

sentimento a flor da pele pela família. Trouxe diversas fotos da família, em especial do 

primeiro neto, Ramon, quando era bebê, guardada na carteira, plastificada e muito cuidada, 

por coincidência nascido no mesmo dia e mês que eu, mas alguns anos mais tarde. 

Odir se emociona do início ao fim do encontro. Tratar de sua família é como atingir 

seu coração, as emoções ficam à flor da pele, sua voz se torna trêmula, os olhos molhados. 

Com certeza é o motivo da sua vida, o que faz ter força e vontade de viver, crescer e evoluir 

como pessoa. 

Os dois filhos, uma mulher e um homem. Ela mora ao lado de sua casa, com o marido 

e dois filhos, homens. Ele mora a algumas quadras, com a esposa e uma filha, mulher. Odir e 

sua esposa cuidaram de todos os netos quando eram crianças, para os filhos trabalharem. 

Sente orgulho de ter feito parte da educação e cuidado deles. O Fez com carinho e devoção. 

Sente saudade daqueles tempos, e diz que os netos lembram com amor daquele período. 
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Pergunto sobre a proximidade que os filhos moram dele, se isso o agrada. Ele se 

emociona. Chora e soluça. Diz que os dois já receberam várias propostas para morar em 

outros estados e fora do país, mas não foram, são muitos apegados a eles. Os filhos 

verbalizam, dizem que não foram para ficar próximos à família. 

Odir tem alguns traços físicos de um tio, Joel, irmão da minha mãe, provavelmente 

eles tenham uma idade próxima. Sinto o Odir uma pessoa forte, tem uma estrutura como meus 

ascendentes por parte de mãe, tronco grande e traços fortes. Uma saúde de ferro. Ele expõe a 

saúde atual como ótima, muito melhor do que antes. Em casa tem muitos remédios, sabe que 

tem hipertensão, arritmia, mas não o impedem de fazer nenhuma atividade. Às vezes sente 

algum cansaço para subir escadas, considera normal, relaciona a sua idade. Seu cardiologista 

diz que ele irá morrer com a arritmia, mas não por causa dela. O aconselhou a fazer exercícios 

físicos não só por esse problema de saúde, mas para tudo, intestino, coração e todo 

funcionamento do corpo. 

Ele incentiva o filho a exercitar, mas no momento não consegue, está trabalhando 

muito. Sua filha é professora, pratica exercícios, faz dança. Já a mulher nunca gostou. Odir a 

incentiva a ir ao clube, diz sobre todas as atividades disponíveis. Afirma que é característica 

dela. 

Finalizamos o encontro com um objeto trazido por ele, de um primo que mora na ilha. 

Ganhou da última vez que foi visitar a ilha depois de cinqüenta anos. O primo é de primeiro 

grau, brincavam juntos, os dois têm a mesma idade. Mostra foto dele no celular. Mantém 

contato desde este encontro. Fica emocionado ao lembrar a forma como se conheceram em 

sua visita à ilha. O primo sofreu um acidente vascular cerebral, afetou a fala e a coordenação. 

Faz artesanatos para ajudar na recuperação, e deu um deles de presente para Odir, um peixe, 

feito com cipó, envernizado, muito bem feito, obra de arte. Odir fez questão de trazer, sinal do 

apreço que tem pela família, a história que deixou na ilha, e os laços que fazem parte da sua 

vida. 

Fico feliz com o empenho de Odir, trouxe inúmeras fotos e o objeto para compartilhar, 

são histórias potentes que dizem sobre os valores e circunstâncias que envolvem o caminhar 

de sua vida. Algo que com certeza ampliou minha visão, estreitou nossos laços de amizade e 

confiança. 
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3.2 ENCONTROS COM IARA 

 

1° Encontro 

Diário de pesquisa - 30/10/2018 

Desde o início da pesquisa a Iara me acompanha, faz perguntas sobre o andamento, 

minha satisfação, as disciplinas que cumpria e quando iria iniciar as entrevistas, estava sempre 

disposta a me ajudar para o fosse preciso, tanto que me deu aulas de inglês em sua casa para a 

prova de proficiência, que precisarei entregar até o fim da dissertação. 

Quando entreguei o termo de consentimento, ela levou para casa e trouxe no dia 

seguinte, assinado e com algumas correções no texto sobre acentuação e escrita, Iara é 

formada em letras, deu aulas de línguas e trabalhou até se aposentar como secretária executiva 

em uma multinacional. Achei interessante sua atenção, e logo percebi que estaria disposta a 

participar. 

Marcamos o encontro para aquela semana, logo após seu treino, ela topou. Iniciei 

falando do que se tratava, quais eram os objetivos, os participantes escolhidos e que seguiria 

uma linha de raciocínio relacionada a história de vida e a prática de exercícios, para depois, 

caso fosse possível, adentrar em questões amplas, de cunho diferente daqueles que ela podia 

imaginar que faria parte dos meus objetivos. Sigo esta linha para não gerar um estranhamento 

de início, mesmo que eu já tenha uma relação de proximidade com ela no dia-a-dia, esse é um 

dos primeiros momentos que fico a sós com ela, que irei escrever sobre o que fala e não 

somente escutar, como faço nas aulas. Imagino que isso possa gerar um constrangimento e 

inibir a fala. 

Iara começou falando de sua infância no interior, brincando na rua com os irmãos e os 

colegas, da influência que o pai teve na prática de exercícios, pois os levava para caminhar, já 

a mãe era do lar e fazia as atividades domésticas. 

De acordo com ela, sempre fez academia. Com quase trinta anos puxava aula de 

ginástica rítmica em Santos, e quando mudava de cidade, logo procurava uma academia e se 

matriculava. Já morou em Ribeirão Preto, Vinhedo, Jundiaí, Araraquara e é segunda vez que 

mora em Santos. Parece-me que se movimentar é algo imprescindível em sua vida, seu modo 

agitada, elétrica, acelerada a faz estar se mexendo, seja para limpar a casa, realizar os 

compromissos, namorar, treinar, estar sempre disposta para viajar e conhecer novos lugares. 

Ela diz que seu “namorido” a chama de formiguinha, porque está sempre fazendo algo, não 
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para. A academia gera um relaxamento, tranquilidade, a faz ficar menos agitada, respirar, 

concentrar-se. 

Ela frequenta a academia não somente pelos benefícios da saúde física proporcionada 

pelo exercício físico, mas pelas amizades que estabelece, pelo ambiente que é formado pelos 

alunos e proporcionado pelos profissionais. Citou isso diversas vezes, dizendo que o exercício 

é um tripé, corpo, cabeça e espírito, que procurar ir ao mesmo horário para encontrar aquela 

turma, dar risada, “é uma hora e meia que faz bem”. 

Para ela, aparelhos de última geração não fazem nenhuma diferença se o ambiente não 

for agradável, lembrou de uma dermatologista que foi: consultório lindo, ar condicionado, 

lugar sofisticado, mas a médica sequer olhou direito em seu rosto, não encostou em seu corpo 

para examinar e não teve sensibilidade para esclarecer suas dúvidas, o que a fez nunca mais 

retornar. 

Desta maneira, ela diz que nós da área da saúde temos que ter preparo para lidar com o 

público, especialmente os/as velhos/as, uma sensibilidade e sobriedade no cuidado. Suas 

palavras foram de encontro ao que acredito e procuro desenvolver, algo que vai além do 

conhecimento estritamente mecânico, duro, proponho um trabalho que leva em consideração 

o conhecimento do outro, as limites individuais, emocionais, sentimentais, psicológicos e 

físicos. 

Finalizamos o encontro com uma frase dela dizendo sobre a importância que a escuta 

do profissional tem para o conhecimento do/a aluno/a, e do quanto o/a velho/a tem 

conhecimento para compartilhar: “Espero que você leve isso que falei para o seu trabalho e 

para a vida, a experiência das pessoas é muito importante”. 

Para Esposito e Gonçalves (2015) a memória dos/as velhos/as é um legado que deve 

ser sempre valorizado, pois através de evocações e narrativas do passado teremos acesso ao 

conhecimento e a experiências significativas, desvendando os antepassados, as comunidades e 

acontecimentos da história vivenciados por eles. 

 

 2° encontro 

Diário de pesquisa - 04/12/2018 

 

Não me venha falar 

Na malícia de toda mulher  

Cada um sabe a dor 
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E a delícia 

De ser o que é...  

 

Não me olhe 

Como se a polícia 

Andasse atrás de mim  

Cale a bôca 

E não cale na bôca 

Notícia ruim...  

 

Você sabe explicar  

Você sabe 

Entender tudo bem  

Você está  

Você é  

Você faz  

Você quer  

Você tem...  

 

Você diz a verdade 

A verdade é o seu dom 

De iludir  

Como pode querer 

Que a mulher 

Vá viver sem mentir…  

(Dom de Iludir / Caetano Veloso) 

 

Começo esse diário com a música de Caetano Veloso, pois durante o segundo 

encontro com a Iara, ela disse: 

- Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. 

Meu pai dizia sempre essa frase, mas eu não sabia de quem era e nem sequer que era 

de uma música, fui pesquisar e descobri ser do Caetano Veloso, e fez todo o sentido na nossa 

conversa naquele dia. 
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No momento em que ela citou esta frase estávamos falando sobre ser fumante, pois ela 

fuma há quarenta anos e esse é um assunto que a incomoda. O posicionamento na cadeira até 

mudou quando adentramos para esse tema. Ela ficou de lado, olhava para o lado, mexia os 

pés, impaciente... Eu expressei para ela como eu percebi essa mudança em seu 

comportamento e ela disse que é um dos problemas da sua vida: pensa ser necessário parar, 

mas não tem vontade. Dorme bem, não precisa de fôlego como os corredores, nada interfere 

em sua vida o uso do cigarro. “É sem vergonhice fumar, se quiser a gente para”, seu 

namorado era fumante e parou há oito anos. 

Vejo a Iara como uma senhora bem resolvida, vivendo esta fase da vida de forma 

tranquila, equilibrada, respeitando seu corpo, seus limites, aproveitando para namorar, curtir a 

praia nos finais de semana, tomando uma cerveja, caipirinha, passeando na ilha que o 

namorido é sócio, entrando na água, se refrescando, tem sua independência financeira, física e 

emocional. Ela se vê como “privilegiada pela idade e pelos exageros que comete”, mede sua 

saúde pela disposição para fazer as tarefas do dia-a-dia, procura fazer uma bateria de exames 

todo ano, ir ao médico quando sente qualquer problema. Neste encontro disse sobre os 

medicamentos que toma para pressão, colesterol, ácido acetilsalicílico, metformina para pré-

diabetes, e nos últimos três meses para o ácido úrico e osteopenia. Algo que não lhe causa 

desespero ou constrangimento, pois está controlado e não sente dores, está bem assistida. 

Algo que me deixou surpreso foi a citação de histórico na família de depressão, e em 

sua vida, fez sete anos de psicoterapia, mas não precisou tomar medicamentos, ela não foi 

progrediu neste assunto e eu não me senti à vontade para aprofundar, penso que no próximo 

encontro posso tentar entender melhor o que aconteceu.  Ela acredita em energia, fala da 

energética, florais, ervas, chakras e cuidados alternativos a alopatia. Afirma não ser cética em 

nada. “Se faz bem eu vou atrás”, é espiritualista, mas adora um santinho. 

 

3° encontro 

Diário de pesquisa - 5/02/2019  

Esses dias senti a Iara mais quieta, silenciosa, me olhando de longe, um pouco distante 

de mim. Achei que era algo que eu havia falado, alguma atitude minha. Pois esta semana 

faleceu o pai do outro professor e meu chefe. Naquela semana eu estava alegre, brincando, 

pense que isso poderia ter afetado o sentimento de alguns alunos que tem um laço próximo ao 

outro professor. Pairava um clima de melancolia em alguns alunos próximos a sua família. 
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A sensação que eu vinha até então era de que a Iara estava sentida com a morte e com 

minha postura diante do ocorrido. Mas hoje quando iniciamos o encontro, citou o caso da 

irmã. Disse que irá faltar nas próximas semanas, não sabe quando voltará para prosseguirmos 

na pesquisa, irá para o interior visitar a Irmã, que está com um tumor. Isso a emociona. Diz 

que não anda muito bem emocionalmente. Vem na academia para dar um pouco de risada, é 

um lugar que a faz bem. 

Por diversas vezes, nessas três semanas do começo do ano, pensei que ela não gostaria 

mais de participar da pesquisa, estava distante, presente fisicamente, mas com a mente fora, 

não queria mais contar sua história, estaria saturada. Percebi esse movimento de 

distanciamento, hesitei em convidá-la para o próximo encontro. 

Quando percebi uma aproximação, convidei. Ela aceitou. Marcamos. Ela desmarcou. 

Remarcamos. Desmarquei para estudar. Remarcamos. Nos encontramos. 

Ouvir suas palavras, fala calma, melancólica, diferente dos primeiros encontros, com 

velocidade reduzida, menor intensidade e agitação. Me fez perceber a dimensão do ser 

humano, da complexidade da qual estou diante nas aulas, a carga de energia que as pessoas 

trazem para aquele ambiente, como lido com isso, os diversos humores oscilando no mesmo 

lugar, em conjunto com o meu. 

Lidar com minhas reflexões, imaginações sobre o que está acontecendo com cada um. 

Ouvir, silenciar, escutar, ser sucinto, breve, dar o tempo, buscar compreender o tempo de cada 

um, são ações que permeiam o cotidiano do profissional de Educação Física dentro da 

academia, lidando com velhos/as. 

Iara comentou sobre um vídeo que assistiu de uma Monja Zen Budista, dizendo sobre 

a importância do exercício físico. A Monja tinha pouco tempo para se exercitar e aproveitava 

o momento de limpar o chão para alongar os braços, a coluna, enquanto esfregava. 

Tentei perguntar mais sobre o vídeo, mas sem sucesso para continuação. Perguntei 

sobre a foto ou o objeto que ela havia escolhido para trazer. Ela esqueceu. Disse que ia trazer 

a foto com a mãe no Natal, momento importante de celebração, com uma pessoa importante 

da sua vida. Estava no porta-retrato do seu escritório, em cima da estante. Afirma que são 

parecidas e antagônicas, são mandonas. 

Dei atenção e o silêncio para o momento, procurei perguntar mais sobre a foto, no 

entanto o clima não favoreceu, não conseguimos deslanchar sobre aquele assunto, fazer outras 

conexões. Ela ficou emocionada por alguns instantes, enquanto falava e lembrada da mãe, 

mas sem abertura para prosseguir. 
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Voltamos ao assunto da irmã. Ela irá fazer duas cirurgias, isso a emociona novamente. 

Mas é forte, fez duas cirurgias na tíbia para retirar tumores há algum tempo. Pelo que aparente 

devem estar associados a este novo episódio, possivelmente uma metástase. Diz que a irmã 

lida melhor com essa situação do que a família. Tem muita força. 

Expliquei sobre minha visão em relação aos alunos, a forma como vejo a prática de 

exercícios físicos, a complexidade de fatores envolvidos nas práticas, no emaranhado de 

relações estabelecidas que proponho pesquisar, como forma de conhecer a história de vida 

dos/as velhos/as. No entendimento do ser, como político, social, físico, emocional, psíquico, 

dinâmico e territorial.  

 

3.3 ENCONTROS COM WEBE 

1° Encontro 

Diário de pesquisa - 8/11/2018 

Se tem uma aluna que gosta de mim, essa é dona Webe. Topou participar da pesquisa 

imediatamente, levou o termo para casa, e no dia seguinte trouxe assinado e perguntando qual 

dia iria marcar para conversarmos, que estaria disponível para qualquer horário. Preferi 

marcar para o momento que estaria acabando seu treino, oito da manhã, assim já aproveitaria 

que estaria no clube para nos encontrarmos. 

É o primeiro encontro que faço, escolhi-a para começar, temos uma relação muito 

próxima de confiança e intimidade; e sua disponibilidade e vontade de colaborar na pesquisa 

me motivam. 

Foi a primeira vez que ficamos sozinhos em algum ambiente, geralmente temos mais 

pessoas ao redor quando estamos conversando e sempre alguém participa do assunto, senti 

que ali na “sala do médico” (como todos chamam, por ser usada por ele para os exames de 

piscina e atestado para fazer matrícula nas modalidades esportivas), seria um lugar tranquilo, 

silencioso, formal e que os participantes se sentiriam à vontade para contar sua história. 

Comecei dizendo do objetivo da pesquisa, dando um panorama geral do que se tratava, 

explicitando de forma aberta, para contar sobre quando começou a praticar exercícios, o que a 

motivava e a motiva depois dos 60 anos, quais foram os principais fatores que influenciaram a 

sua prática de exercícios, sejam eles familiares, políticos, sociais, saúde, estética. 

Como eu sou o profissional da educação física e estou no ambiente do trabalho, preferi 

começar com essa vertente do exercício, pois acredito que muitos estavam preparados para 
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responder algo nesse sentido, e com o caminhar das respostas iria para temas, questões 

pessoais e particulares da vida, do lar e das relações familiares, amizades e assuntos que não 

imaginariam que pudessem surgir. Pensei nesta estratégia para gerar um contexto de 

confiança, que considero necessário para adentrar questões que a princípio poderiam 

considerar fora do assunto e gerar algum constrangimento. 

Foram necessárias poucas perguntas e sucintas para que ela iniciasse sua fala longa e 

cheia de memórias sentimentais, lembranças dos pais, do marido, das filhas e do filho, netos, 

bisnetos. Abordamos assuntos relacionados a sua prática de exercícios, as influências que sua 

condição de vida e disponibilidade para cuidar de si foram possibilitando após os sessenta 

anos, a independência que tem para fazer as atividades do dia-a-dia, encontrar-se com suas 

amigas para tomarem chá, ir a igreja nos domingos, pegar dinheiro no banco, caminhar pelas 

ruas de seu bairros e as viagens que fez durante sua vida e ainda faz. 

A importância que o ato de se movimentar tem para ela é admirável, a necessidade 

consciente de praticar exercícios ”para não enferrujar”, como diz. A energia para vir todos os 

dias, fazer uma rotina em torno do exercício, aceitar desafios, movimentos novos, cargas 

maiores, possivelmente relacionados com sua história de trinta anos praticando yoga, 

substituindo a professora quando era necessário e feito curso para ser instrutora. 

Webe começou a fazer exercícios sistemáticos depois de criar os filhos, cuidar do 

marido que ficou doente antes de morrer e dos pais idosos. Teve uma vida inteira dedicada ao 

lar e o cuidado dos familiares, tem uma família organizada, espalhada por santos e por alguns 

países. Lembro de quando entrei na academia para trabalhar a cerca de três anos e ela disse 

que ia passar um mês em Ibiza, na Espanha, para visitar sua neta. Aquela fala me deixou 

espantado, pois como uma senhora de aproximadamente oitenta e três anos iria fazer uma 

viagem tão longa, para um lugar que era considerado o centro das festas e badalação. E ela 

brincou dizendo que tiraria fotos nas festas e depois mostraria para mim. 

Matos e Perufo (2016, p. 59) ao tratarem das representações sociais sobre o 

envelhecer, afirma “envelhecimento positivo é ter a possibilidade de sonhar, de realizar coisas 

que a gente podia ter feito e que não fez por que tinha de trabalhar ou cuidar dos filhos. 

Envelhecimento positivo é fechar os olhos e poder dizer “sou feliz, tenho aquilo que desejo”. 

Atualmente ela mora sozinha, é vegetariana, faz seu café da manhã. Recebe almoço e 

jantar de um restaurante, assim não precisa se preocupar em cozinhar todos os dias, como fez 

durante sua vida. Os filhos/as moram em Santos, o homem bem próximo a sua casa e sempre 
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vem visitar, nos dias que está chovendo ou ventando dá carona até o clube, mas nos dias 

normais, vai caminhando.  

Já caiu na rua, poucas vezes, levantou e seguiu normalmente, gerou apenas um corte 

no queixo, o qual as filhas repararam, mas ela desconversou. Já caiu em casa e levantou, esse 

a custou dores no ombro, sessões de fisioterapia e fortalecimento na academia, deixou de ir 

durante algum tempo todos os dias nos treinos, passou para três vezes, mas depois que 

recuperou os movimentos parcialmente voltou para todos os dias.  

São motivações dignas de uma pessoa com alegria e entusiasmo para envelhecer com 

saúde, na mais ampla definição deste termo. 

 

2° encontro 

Diário de pesquisa - 4/12/2018 

Antes de iniciar o que aconteceu neste encontro, quero lembrar de uma manhã, quando 

cheguei para abrir a academia. Webe e Adolfo já estavam me esperando e conversando sobre 

como foi o 1° encontro que tivemos, a conversa fluía, me avistaram chegando e ela disse: 

- Professor, nós falamos sobre tudo da nossa vida para você, lembramos de coisas que 

estavam esquecidas na memória, revivemos diversos momentos. 

Eu estava chegando, um pouco sonolento, pois eram sete horas da manhã, meu corpo 

ainda estava despertando, mas aquela fala perdurou o dia todo na minha cabeça. Foi prazeroso 

ouvir, retorno positivo, estava fazendo uma pesquisa, que gerava reflexão, diálogo, os fazendo 

revisitar a história, ativarem a memória, aumentando o conhecimento que tenho sobre eles, 

em diversos sentidos, assim como a confiança e estreitamento das nossas relações. 

Comecei esse segundo encontro perguntando como se sentiu após o 1° encontro, 

sentimentos que passaram pela sua cabeça, reflexões sobre o que disse, se ficou a vontade 

para falar sobre a vida, e se era o que ela esperava. Ela disse que “foi para fora, falou 

tranquilamente”, achava que era mais o menos aquilo e que recordou do passado. 

Ela estava neste encontro esperando perguntas, estava calada, tive que falar mais, fazer 

mais perguntas do que no primeiro encontro. Discorremos sobre as ações que ela toma para 

cuidar de sua saúde diariamente, disse que em 1° lugar é a ginástica, 2° os medicamentos para 

pressão (hipertensão), colesterol (hipercolesterolemia), “afinar o sangue” (ácido 

acetilsalicílico) e osteoporose. No primeiro encontro não lembro de falar sobre esta 
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quantidade de medicamentos, talvez tenha esquecido, pois para ir lembrando estes, foi falando 

devagar, olhando para cima e buscando na memória. 

Toquei em um assunto que me despertava curiosidade, morar sozinha. Perguntei para 

quem ela ligava primeiramente quando precisava de cuidado, respondeu que para a filha. 

Perguntei  se estava bem morando sozinha, respondeu que sim e que todas as amigas também 

moram sozinhas. Quando se sente só, lê algum livro, assiste televisão, faz tricô. Além do mais 

gosta da mansidão que vive hoje, antes sua vida era muito agitada, cuidando da família. 

Participa dos encontros semanais com as amigas, vai para jantares, almoços, suas 

filhas ligam todo dia, o filho antes de ir para a academia passa na sua casa, mas não liga de 

forma assídua. A filha mais nova que faz questão de ligar todos os dias, saber como a mãe 

está, pelo que parece as duas tem uma ligação enorme.  

Começou a falar da filha e foi ficando emocionada, senti o carinho e afeto que elas 

têm. Câncer, sofreu, todos sofreram, ela tinha cinqüenta anos, foi tratada em São Paulo e na 

Santa Casa de Santos (SCS), hoje participa junto com o marido de um grupo que auxilia os 

profissionais na SCS a cuidarem dos pacientes com câncer. Perguntei para Webe qual 

pseudônimo ela escolheria para colocar em sua narrativa de vida, ela escolheu Rosa, em 

homenagem a filha que tem este nome. 

 

3° Encontro 

Diário de pesquisa - 15/01/2019 

Webe ficou cerca de quinze dias de recesso no fim do ano, assim que voltou 

combinamos o terceiro encontro, pedi para que ela levasse algum objeto ou foto significativa, 

representativa para a sua vida. 

No dia do encontro, após seu treino fomos para a “sala do médico”, onde sempre 

fazemos nossos encontros. Ela havia trazido um álbum de fotos da reunião de Natal do ano de 

2017, feito pela sua filha Lúcia, pensou em trazer a foto do casamento em 1954, mas depois 

optou pelo álbum. Segundo ela, aquele parecia ser o último encontro de toda sua família, algo 

histórico, possivelmente não aconteça, pois cada filho tem, agora, sua família, esposas, e 

passarão separados. Neste ano de 2018, como uma das netas estava grávida, não podia se 

locomover até Santos, outros netos estão morando no exterior, já passaram separados, Webe é 

o fio condutor, início de uma sequência geracional, mãe, avó, bisavó, quem deu origem a uma 

família unida, forte e lutadora, sua relação com a família é forte, é o pilar mais robusto de sua 
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estrutura, é o que dá sentido a sua vida, assim como o exercício a faz mais viva, ágil, 

lubrificada, longe do “enferrujar”, que cita diversas vezes, como uma conseqüência de ficar 

parada. 

Hoje mora sozinha, cada rebento segue seu caminho, os criou para serem livres, o 

carinho que recebe deles a fortalece, assim como freqüentar a academia todos os dias, 

encontrar os/as colegas, bater papo, estar em contato com pessoas de diversas idades. Passou a 

vida toda com a casa cheia, às vezes estranha viver só, ter a vida parada, mas o ânimo para 

continuar é maior, provável que este seja um dos momentos de maior socialização na sua 

rotina, que a faz ter energia para envelhecer com saúde e qualidade de vida. 

 

3.4 ENCONTROS COM MARIA CÂNDIDA 

1° Encontro  

Diário de pesquisa - 17/01/2019 

Lembro-me da Cândida quando entrei para trabalhar na academia, observei uma 

senhora forte, corpo atlético, realizando os movimentos de uma forma concentrada e bem 

executada. Aparentava ter mais de sessenta anos, mas um tônus muscular de mulheres de 

quarenta, treinadas. 

Seu modo mais avançado de fazer os exercícios gerou um pouco de distanciamento 

entre nós, da minha parte, não conseguia ter acesso ao seu treino, participar da construção do 

seu planejamento, eu era iniciante naquela academia e no lidar com a musculação. Lembrou-

me que ela treinava de forma autônoma, o profissional mais antigo não havia construído uma 

ficha de treinos para ela, havia um ano de sua matrícula. Somente após dois anos de minha 

entrada, que a questionei porque fazia todos os grupos musculares em um só dia. Respondeu 

que fazia desta forma onde praticava, mas que iria falar para o outro profissional para 

providenciar um treino específico. 

Ela veio de uma academia que havia próximo ao clube, treinou por dezesseis anos, 

entre 1988 e 2014, um espaço voltado somente para o público feminino, o qual tinha uma 

ótima fama no bairro da ponta da praia, por treinar mulheres de uma forma quase 

personalizada, ser razoavelmente caro para os padrões da época e trazer resultados 

diferenciados. Quando estava cursando educação física e morava naquelas redondezas, 

sempre ouvia os moradores comentando sobre a “academia para mulheres”, que as 

profissionais também eram mulheres e o público era elitizado. 
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Foi lá que Cândida iniciou a prática da musculação, aprendeu as posturas, 

movimentos, modos de realizar os exercícios, e o conhecimento sobre o exercício físico. 

Trabalhava como secretária na Petrobras, saia do serviço, ia direto para a musculação. Seu 

marido não gostava que ela frequentava esta academia, não ficava com seus filhos para ela ir 

sossegada e ela tinha que dar um jeito de deixá-los sozinhos para cuidar da saúde. Durante a 

infância toda deles, ela foi quem cuidou, não tinha tempo para si, caminhava na praia, mas 

não era frequente. 

Depois que se aposentou, os filhos já criados, iniciou a caminhada continua na praia e 

manteve os exercícios de musculação. Veio para a academia do clube há quatro anos, desde 

que a outra academia fechou, proprietária faleceu. Se Cândida parou de fazer exercícios foi 

por alguns meses, para operar o joelho, em 2016.  

O gosto pelo exercício fez influenciar os filhos a serem ativos, assim como a vontade 

de estudar e trabalhar. Única filha que fez o normal completo, hoje o ensino médio, iniciou o 

curso de psicologia e conseguiu se manter somente por um ano, o horário mudou e tinha que 

trabalhar. Foi educada para trabalhar, como afirma diversas vezes. Tem a independência 

financeira e psicológica graças ao trabalho, porque o marido não é de comum acordo com a 

importância que dá para sair todos os dias para exercitar-se. 

Pergunto se o seu marido faz algum exercício, diz que somente no trabalho, 

consertando ar condicionado, nada além disso. Não dá valor para fazer ou para ela que faz. 

Sinto que os valores do casal são diferentes, a importância que ela dá para cuidar do corpo, 

não faz parte da cultura dele, e até incomoda. 

Cândida desenvolveu uma osteoporose e hipercolesterolemia após a menopausa, 

graças ao exercício físico e ao uso sistemático de medicamentos virou osteopenia e o 

colesterol controlado. Não tem problemas de pressão arterial ou diabetes, procura alimentar-se 

bem, não abusa de massas. Fez um curso de técnica de nutrição por um ano e meio, após a 

aposentadoria, não foi pegar o certificado, mas aprendeu muita coisa sobre alimentação. 

 

2° Encontro 

Diário de pesquisa - 14/02/2019 

Para este encontro, senti como foi que consegui estabelecer vínculo com Cândida. 

Quando a convidei para o 2° encontro, prontamente aceitou. Achei interessante como logo 

após o 1° encontro ela ficou um pouco distante, havia falado bastante sobre a vida pessoal, 

perguntei sobre assuntos que ela não imaginava tocar, a expressão de seu rosto e a fala sucinta 
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demonstravam esse recolhimento. No entanto, fui ético e discreto. De maneira alguma 

comentei sobre o que ela havia confidenciado, exposto naquele encontro de forma natural. 

Procurei não tocar naqueles assuntos durante as aulas. 

De forma mais fluída e confiante, conversamos neste 2° encontro. Perguntei sobre as 

ações que toma diariamente para cuidar da saúde e de pronto respondeu sobre a alimentação 

saudável, ingestão de frutas, verduras, arroz, feijão e carne, evitando o consumo de frituras. 

Foi contando sobre o que come em cada refeição e as proporções, do café da manhã em maior 

quantidade, até o jantar com alguma fruta, sempre algo leve. 

Quando está doente procura tomar remédios de casa, descansar, comer bolacha e 

tomar chá. Isso acontece quando cai sua pressão, influenciado pelo sistema nervoso. O vômito 

é um dos resultados desta situação. Caso ocorra melhora, vai ao médico. 

Suas consultas são de rotina e todo ano vai ao médico para fazer exames. O 

cardiologista entrou na lista nos últimos três anos. Foi ao endocrinologista ver um cisto de 

água que estava no pescoço e resolveu. O ortopedista cuida de sua artrose no joelho, 

recomendou exercícios físicos ao invés de tomar colágeno, pois é eficaz e mais econômico, 

entretanto, foi a ginecologista e pediu a indicação do colágeno. Está administrando. 

Observo como o tratamento dos pacientes é complexo, envolve fatores de desejo e 

crença. Cândida seguiu em partes a orientação do ortopedista, acreditou sobre o exercício, 

incorporou esse dizer, está praticando a musculação. Mas sua crença no colágeno, por algum 

motivo, a fez ir na ginecologista pedir um receituário. Possivelmente para agir de todas as 

formas para atenuar as dores. 

Cândida diz que sua saúde é boa, faz todas as atividades diárias, vem para a academia, 

vai para os lugares que quer, nada a impede. Toma seus remédios todos os dias. Gosta de 

assistir futebol Europeu e novelas. Espera que esses problemas de artrose no joelho não a 

impeça de fazer suas tarefas e ter lazer, pois pensa ser difícil querer fazer e não conseguir. 

Considero difícil alongar, problematizar os assuntos com ela. Não temos tanta 

intimidade. Estamos criando. Parece que existe uma barreira para a criação do nosso vínculo. 

Algo que vem tanto de mim, quanto dela. Não consigo explicar muito bem. Nunca tivemos 

qualquer atrito. Respeitamos-nos, mas não temos muito diálogo durante as aulas. 
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3° Encontro 

Diário de pesquisa - 19/02/2019 

Cândida está ótima com sua saúde, não tem nenhum problema de saúde que esteja 

alterando sua rotina. Toma seus medicamentos diariamente, controla a alimentação e pratica 

exercícios na academia todos os dias. É uma senhora com musculatura forte, tem fala agitada 

na maioria das vezes, um pouco ansiosa, mas nunca citou algum tipo de ansiedade. Realiza os 

treinos sempre com ótima intensidade e execução. 

Neste encontro trouxe fotos dos dois filhos quando eram crianças, eles têm quase 

cinco anos de diferença. O mais velho é o mais carinhoso e atencioso, em uma das fotos está 

atrás do irmão mais novo, acompanhando seus primeiros passos. Cândida diz que ele sempre 

foi assim, cuida de todos, é carinhoso, até hoje. Trouxe também um golfinho que o filho 

comprou na Disney quando foi aos quinze anos, de excursão com outros adolescentes, guarda 

ao lado da cabeceira da cama, estava embrulhado em um plástico, bem conservado, deve ter 

aproximadamente vinte anos. Faz questão de citar que ela quem pagou essa excursão para a 

Disney, que os dois filhos fizeram. Observo o amor que tem pelos filhos, algo que a traz 

energia e sentimentos, quando falava sobre eles, a voz ficava mais branda e calma, a 

velocidade diminuía. 

Os dois são casados, moram no mesmo bairro que ela, a poucos quarteirões. Ela 

morava próximo ao canal quatro e quando casou compraram um apartamento na ponta da 

praia. Tiveram os filhos, cresceram brincando na Praça Rebouças. Famosa praça pública de 

Santos, segundo ela, existia antes de virem para o bairro. Os filhos e ela aprenderam a andar 

de bicicleta na praça, em 1978, brincavam no parquinho, dispunham de piscina, para 

freqüentar tinham que fazer exame médico e inscrição, era bem organizado. Nos finais de 

semana as famílias do bairro aproveitavam. Era bem cuidada pela prefeitura. 

Hoje em dia é um complexo esportivo, administrado pela prefeitura, com academia, 

ginásio, quadras, piscina olímpica, piscina para hidroginástica, pista de caminhada e diversas 

atividades em salas fechadas. É um exemplo de praça pública bem conservada e utilizada pela 

população dos entornos, orgulho para os moradores do bairro. Aliás, Cândida adora o bairro, é 

seguro, às vezes sente a poeira que vem dos Cais do Porto, cheiro forte, mas não afeta sua 

saúde, fecha as portas e janelas, está bem. Adora a cidade como um todo, diz que não sairia 

daqui para cidade alguma.  
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3.5 ENCONTROS COM RUBENS E DARLINDA 

1° Encontro  

Diário de pesquisa - 5/11/2018. 

Convidei os dois para que participassem da pesquisa. Eles vêm juntos para a 

academia, duas vezes por semana, com Rubens se apoiando na bengala e no ombro de 

Darlinda. 

Há alguns meses atrás, somente o Rubens freqüentava a academia, depois a Darlinda 

começou a treinar. Ela fazia Pilates no horário em que o Rubens estava na academia, mas os 

horários desta atividade foram alterados e ela começou a freqüentar a academia. Minha 

proximidade é maior com o Rubens. Desde o momento que iniciei o trabalho no clube, 

admiro seu conhecimento, iniciativa e força para se exercitar, nos últimos meses a artrose e o 

aparecimento de algumas feridas o limitaram de forma potencial, nos dias que está presente, 

dedico a atenção para acompanhá-lo na regulagem dos aparelhos e na locomoção dentro do 

espaço. 

Quando falei pela primeira vez da pesquisa, ele se prontificou a participar, disse: 

 

- Estou aí à disposição, à hora que você quiser! 

 

Isto me deixa emocionado, é a retribuição do carinho e afeto que tenho por ele. 

Reconheço o esforço para se locomover até a academia, usando bengala, se apoiando nos 

ombros da esposa. A atenção que lhe ofereço, o cuidado, a escuta, estar ao lado. 

Aquela bengala faz lembrar a que meu pai tinha, guardava no quarto, pertenceu a meu 

avô, objeto simbólico que sempre me intrigava e agora vejo a importância que tem para uma 

pessoa com dificuldade de locomoção. 

Ao finalizar um dos treinos, entreguei o termo de consentimento, ele leu e assinou. 

Darlinda estava caminhando na esteira, como sempre faz, assim que acabou veio em nossa 

direção, entreguei o termo para ela, pedi para que lesse em casa e trouxesse depois. Afirmou 

que se o Rubens leu e assinou, confiava nele e em mim. Marcamos o encontro para o dia 

seguinte e eles logo aceitaram. 

No horário combinado, eles chegaram, vieram juntos, em passos lentos, na velocidade 

que Rubens consegue se projetar. Fomos para a sala caminhando juntos, fiquei pensando se 

iria fazer a entrevista com dois juntos na sala, ou separado, qual estratégia iria utilizar para 
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não acontecer interferência na narrativa de cada um. Seria melhor fazer individualmente, 

deixar um deles fora da sala esperando e depois trocar, faria uma entrevista só, ou duas. 

Por mais óbvio que essa situação pudesse acontecer, não havia planejado, bolado 

alguma estratégia para fazer a narrativa dos dois, cheguei à conclusão, temporária, de que 

seria mais viável, já que estavam ali juntos, fazer com os dois presentes na sala, mas que cada 

um contasse sua história separada, sem a interferência do outro. Expliquei do que se tratava a 

pesquisa, objetivos, escolha dos participantes, e o modo como iríamos conduzir, 

individualmente, para que a história fosse de cada um. 

Começamos pelo Rubens, ele contou de quando começou a caminhar, trotar e correr 

de forma sistemática, aos trinta e quatro anos, das maratonas que participou, sempre como 

amador, das distâncias que percorria e de como o excesso de impacto possivelmente gerou o 

desgaste em seu fêmur. De acordo com Faria et al. (2016, p.16), para os/as velhos/as, o 

acometimento físico está entre os primeiros sinais de que o tempo parece ter deixado marcas. 

Até aproximadamente quatro anos atrás trotava na praia, depois as dores da artrose o 

impediram. Hoje com oitenta e dois anos, pedala na bicicleta ergométrica em casa todos os 

dias, e vem duas vezes por semana para a academia fazer exercícios nas máquinas. Segundo 

ele, o grande problema é o impacto na hora de caminhar ou trotar, causa dor, e na bicicleta o 

impacto sobre a articulação é menor e não gera desconforto. 

Impressiona o quanto o exercício fez e faz parte da sua rotina, durante o trabalho em 

navios de carga, propôs a construção de ginásios esportivos para os tripulantes, todos os dias 

fazia algum exercício, o bem estar, sensação de leveza e o corpo sadio o motivavam a estar 

sempre ativo. O hábito faz estar na academia, pedalar na bicicleta ergométrica em casa. 

Durante o treino ele bateu a perna em um aparelho e saiu muito sangue, um aluno 

ficou espantado, me chamou no canto e sugeriu se era melhor ele não frequentar a academia. 

Questionou se ele tinha autorização médica para estar ali. Respondi que todos podemos nos 

machucar fazendo qualquer esporte, independente da idade ou condição física.  

Rubens tem a pele muito fina e sensível, qualquer distração ou acidente pode 

acontecer, assim como todos estamos suscetíveis a machucar, na academia tem ferros, barras 

pontudas, o espaço é reduzido e com muitos aparelhos, a condição atual o deixa mais 

vulnerável, mas isso não o impede de estar presente. 

A Darlinda tem quase dez anos a menos que Rubens, é uma senhora alegre e 

cuidadosa, começou a praticar exercícios por influência dele, achei isso impressionante, pois 

antes de conhecê-lo era sedentária. Os filhos adoram fazer exercício, mas ela não se 
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entusiasmava. Quando começaram a se relacionar, ele a levou para caminhar, percorriam 

vários canais da praia, momentos de bem estar e prazer, afirma que inicialmente, o que a 

motivava era a estética, mas as questões da saúde foram se tornando prioridade. 

Darlinda sofria de síndrome do pânico e ansiedade, os episódios de falta de ar eram 

comuns, começou a tomar medicações regulares e quando iam caminhar na praia as crises 

diminuíam, “fazia muito bem, os problemas de falta de ar paravam”. Toda essa paciência que 

tem ao caminhar com Rubens é porque ele era muito paciente, parava quando ela sentia falta 

de ar, era atencioso e cuidadoso. Infelizmente hoje, ele não consegue ir até a praia para 

caminharem, mas tem ótimas memórias daquele tempo. 

Sua fala sempre está associada ao relacionamento dos dois, estão juntos a trinta e seis 

anos, os dois no segundo casamento, tem filhos, do primeiro casamento, tanto ela, como ele. 

Faz questão de citar as filhas e o filho, uma é professora de educação física, a incentiva a se 

exercitar, o homem é praticante de artes marciais e a outra é sedentária, está com quadro de 

anorexia. Eles são parte importante de sua fala e de orgulho. 

Para o próximo encontro manterei os dois juntos e direi que possam comentar sobre a 

fala do outro. Não desmerecem ou negam as afirmações do outro, procuram complementar, 

buscar na memória. Imagino que será rico fazer a narrativa de vida do casal, algo novo e 

desafiador, faz parte do percurso metodológico estar aberto aos acontecimentos, refletir sobre 

o que aparece no caminho, sem abrir mão do rigor. Buscando adaptar-se às circunstâncias 

para compreender o envelhecer em sua complexidade. 

 

2° Encontro 

 Diário de pesquisa 12/02/2019 

Foi bem difícil marcar esse encontro com o casal, agendamos diversas vezes, mas 

sempre surgiam imprevistos que nos faziam adiar. Algumas vezes pensei que não seria mais 

possível continuar a pesquisa com eles. A situação de Rubens não estava boa há algumas 

semanas, a crise da doença autoimune, chamada Penfigóide bolhoso, estava presente, 

causando bolhas de água por todo o corpo, associada e vermelhidão e feridas. 

Encontrei Darlinda na rua, enquanto estava passando de bicicleta, ela voltava da feira, 

sozinha. Perguntei do Rubens, havia um tempo que não freqüentavam as aulas. Relatou a 

situação frágil de saúde em que ele se encontrava. Dei a possibilidade de fazer o encontro em 
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sua casa, já que ele não conseguiria se locomover até o clube. Passou o telefone e o endereço 

de sua casa.  

Combinávamos para uma semana, mas no dia, enviava mensagem dizendo que o 

Rubens não havia dormido bem. Causava angústia, gostaria de vê-los, ter o contato com a 

situação do Rubens. Dizia que não saiam mais de casa, estava em função dele durante vinte e 

quatro horas, o momento não estava propício, cada dia era uma desafio, não tinham 

estabilidade para me receber como queriam, essa era a impressão que eu tinha no contato por 

telefone. 

Em outro momento, desmarcaram, iriam ao banco, estavam esperando a carona da 

filha. 

Para este segundo encontro com o casal, ela me mandou mensagem pela manhã e disse 

para ir mais tarde, haviam acordado tarde. Compreendendo todos esses momentos, não quero 

atrapalhar a rotina deles, idas ao médico, exames, banco, ou horários que são desconfortáveis. 

Pela manhã não é agradável, acordam tarde e às vezes tiram um cochilo, fui me apropriando 

da rotina deles. 

Pronto, eu estava lá, depois de algumas remarcações, ansioso para ver a situação de 

saúde em se encontravam, conhecer o lar em que vivem, ter o máximo de respeito e cautela, 

reconhecendo a empatia que temos. Mergulhado no território, na casa dos narradores, fora do 

ambiente que geralmente estou acostumado a fazer os encontros, foi desafiador. 

Fiquei impressionado com a situação em que Rubens estava, bolhas grandes pelo 

corpo, braço principalmente, algumas estouradas, rosto e olhos inchados. Sentado na poltrona, 

com alguns curativos protegendo os ferimentos mais sensíveis. Procurei ser alto astral, como 

sempre fui quando os via chegar na academia, não perguntar sobre aquela situação em 

específico, não passar a impressão do espanto que senti. Estava ali para saber como se 

sentiam, como estavam lidando com aquela fase crítica de adoecimento, as sensações, 

percepções. Refletir com eles sobre a saúde e todo o ambiente que está envolto nesse 

processo. 

A energia que tem para viver me toca, uma das pessoas mais fortes, guerreira, 

esforçada, com limitações articulares, necessitando da bengala, ombro da esposa para vir até o 

clube. Meu braço para conduzi-lo pelo espaço e às vezes para sair dos aparelhos. Em 

momento algum de nossa conversa, citou aquelas bolhas, feridas, como sendo um impeditivo 

da saúde. 
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A limitação que sente é em relação à artrose, causa dificuldade para se locomover, 

deixa a perna dura, sentindo dores no quadril ao caminhar, o impossibilita de ir a rua, causa 

medo de cair, diminui a qualidade de vida e independência. 

Ficamos sentados na sala conversando. Rubens sentado na poltrona, eu no sofá, e 

Darlinda sentada em outro sofá. Formávamos um triângulo, nos olhávamos e dialogávamos 

sobre aquela fase difícil que estavam passando.  

Enquanto Rubens falava como estava se sentindo, sobre a falta que fazia ir para a 

academia treinar, imaginava que não conseguiria sequer levantar daquela poltrona, a luta para 

se locomover na casa, ir ao banheiro, quarto e cozinha.  

Em meio à saudade dos exercícios no clube, disse que pedalava na bicicleta 

ergométrica todos os dias. Fiquei impressionado, Darlinda confirmou. Por volta das cinco e 

meia da tarde, ele começa a pedalar, por no mínimo uma hora, sem parar. Darlinda passa o 

tempo todo cuidando do Rubens, sente falta de andar na praia, de freqüentar o clube, não tem 

feito nada para cuidar da saúde, somente tomando os remédios do cotidiano. Não está com o 

sono bom, adicionou remédios para dormir e continua com os da síndrome do pânico. Afirma 

que está sendo uma enfermeira, sem ser formada para isso. 

O adoecimento de Rubens tem causado estresse para a vida de Darlinda, deixou de 

fazer muitas coisas para cuidar do marido e mesmo assim, as vezes é impaciente com ela. 

Enquanto conversávamos, a oposição de idéias é constante, dificilmente concordam com a 

afirmação do outro. Ao mesmo tempo sinto o amor e companheirismo que tem, a chama 

carinhosamente de linda. 

Durante a conversa, chegou uma neta de Darlinda, fruto do primeiro casamento. Está 

ajudando a procurar soluções para a doença do avô. Vai atrás de consultas, marca exames, os 

leva de carro onde precisam. Explicou-me sobre um tratamento alternativo que estão 

procurando, pois os medicamentos estão causando muitos efeitos colaterais, afetando os ossos 

e consequentemente a artrose. Percebo o esforço por parte da família para cuidar e fazer o 

melhor que podem. 

Finalizei o encontro pedindo para que separassem alguma foto ou objeto importante, 

significativo de suas vidas para o próximo encontro. Rubens ficou pensando, Darlinda disse 

que não tem nada material, não guarda nada, a única coisa importante é a sua família e aponta 

para a neta. Disse que o Rubens tem muitas medalhas das maratonas que participou pelo 

Brasil. Ele responde que jogou tudo fora. Ela afirma que ainda tem algumas por lá. 
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Agradeço a recepção, eles agradecem, Rubens fica emocionado, sente apreço por mim. 

Levanta devagar e vai até a porta com a bengala para abrir a porta, nos despedimos mais uma 

vez, dizem que posso voltar quando quiser, sou muito bem vindo. Me sinto vivo, feliz, leve 

pela oportunidade daquele encontro, aquela experiência, criação do vínculo e da 

responsabilização que criamos uns com os outros.  

 

3° Encontro  

Diário de pesquisa 18/05/2019 

Foi um encontro feliz. Energia diferente, o casal estava mais próximo, poucas vezes 

discordaram um do outro. As negativas entre ambos foram menores em relação aos encontros 

anteriores. Algo parecia ter mudado. 

Quando fiz o contato para este dia, através de mensagens de celular com Darlinda, 

parecia que a situação do Rubens estava pior, dizia que ele não andava. Receberiam-me 

quando fosse preciso, com maior prazer. Somente na primeira data que sugeri não poderiam, a 

empregada iria. Marcamos para o final de semana, no período da tarde, momento preferido 

por eles. 

Fui apreensivo, me preparando para ver o Rubens pior, mais debilitado, não queria 

demonstrar surpresa ou susto. Seria difícil vê-lo na situação de acamado ou domiciliado. 

Dependente da esposa para realizar as tarefas do lar. 

Mas a situação foi surpreendente. Rubens estava bem. Os ferimentos causados pela 

doença auto-imune estavam cicatrizados. A pele hidratada, sem bolhas com líquido, rosto 

desinchado, conseguia ver suas expressões, olhos vivos e atentos. 

Elogiei, estava contente em vê-los daquela maneira. A saúde não  é uni fatorial, deve 

ser problematizada, mensurada por aspectos biológicos, físicos, sociais, ambientais e 

correlacionados. Escutadas a partir da visão de quem as possui, pois assim se aproximará da 

realidade do sujeito e de suas circunstâncias. 

Digo isso, pois meu olhar estava totalmente voltado para a questão da pele, do quanto 

aquelas bolhas impediam Rubens e Darlinda de saírem de casa, dormir, socializar, realizar as 

tarefas do cotidiano. O aspecto visível da doença auto-imune, expressada na pele, 

impressionava. Minhas perguntas giravam em torno do que eu via, sobre os incômodos que 

estavam em mim e imaginava que poderiam estar neles. 

Entretanto para o Rubens e a Darlinda, a grande questão era a locomoção. 
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Quando pergunto sobre como está à saúde, Rubens, responde. 

 

- Minha saúde está ótima, a única coisa que me incomoda é a artrose. 

 

Disse essa frase várias vezes, em todos os encontros, mas eu não escutava. Focado 

naquele processo inflamatório dermatológico. Aquilo me impressionava. Queria saber como 

estava agindo em seu corpo, nos órgãos, os medicamentos que tomava, efeitos colaterais, para 

gerar aquela aparência, mas pouco importava para ele. 

Desde a época em que ele frequentava a academia, chegava com as pernas, braços e 

rosto inchado, cabeça com ferida. Assustava outros alunos e o outro profissional, vinham 

perguntar o que ele tinha, se era contagioso, se era aconselhável ficar em casa. 

No entanto, o problema que enfrentava era a artrose. O incômodo na sua qualidade 

vida era impactado pela dificuldade para caminhar, dores no quadril e joelho. 

Mesmo considerando que tenho um olhar ampliado, dou voz aos alunos, as questões 

trazidas por eles. Fui surdo até então. O valor que dou para a aparência é maior do que 

percebia. O meu incômodo era diferente do dele. Algo que o profissional de educação física 

deve ser sensível à escuta, ao questionamento de seu mundo e do mundo do outro. Os mundos 

devem dialogar com o intuito de gerar o cuidado. 

3.6 ENCONTROS COM TELMA 

 1° Encontro     

 Diário de pesquisa - 01/11/2018 

Marcamos para quinta-feira no período da tarde, mas não conseguiu ir, teve uma 

consulta médica no período da manhã e chegou extremamente cansada. Eu sabia que iria nesta 

consulta, mas tentamos marcar para o período da tarde caso estivesse com energia. A filha 

mandou mensagem e confirmou o cansaço, remarcamos para o dia seguinte, sem nenhum 

problema ou ressentimento, pois sei que freqüenta o SUS e as consultas com especialistas são 

difíceis de marcar, além de serem longe do domicílio e causarem mudança na rotina. 

No dia seguinte nos encontramos, começou contando do quanto foi bem atendida, 

profissionais atenciosos, espaço físico limpo e bem organizado. Explicou que é um convênio 

do SUS com uma universidade de medicina, fazem consultas com especialistas dentro da 

universidade, residentes e professores. 
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Gosta muito de falar, são raros os momentos que ficamos em silêncio ou que dá a 

palavra por muito tempo. Após contar da consulta e toda a logística para chegar, respirou e 

passou a palavra. Expliquei sobre os objetivos, participantes escolhidos e o que gostaria de 

ouvir sobre sua história de vida na relação com o exercício físico, fatores motivadores, 

relações com a sociedade, saúde, família, amigos e tudo que a fazia ser ativa. Queria que ela 

lembrasse da sua infância, os dias de hoje, as relações estabelecidas com o exercício, para 

depois adentrarmos em assuntos diversos que possivelmente estão interligados e fazem a rede 

de relações com uma vida ativa. 

Ela “faz academia desde que se entende por gente”. Sua filha tem 34 anos e lembra-se 

de levá-la ainda bebê para a academia, nunca ficou mais que dois anos sem praticar. O pai foi 

presidente do clube de futebol Cruzeiro, viveu em meio ao esporte quando era criança e na 

juventude, quando morava em Belo Horizonte. 

Veio para Santos com 24 anos e aqui fez sua vida, casou, teve a filha, trabalhou como 

telefonista em uma empresa de rádio táxi, correu na praia, viajou e curtiu a juventude em 

santos. Aposentou nesta empresa, hoje é separada, mora com sua irmã mais velha e a filha, 

recentemente separada, em apartamento alugado a poucas quadras do clube. 

Venho misturando algumas informações que ela me deu na entrevista com as que já 

sabia, olhando minhas anotações e não sabendo exatamente como tudo se deu. Às vezes sua 

fala rápida, com muitas idas e vindas, a união de um assunto no outro, uma mistura de antes, 

durante e depois, me deixam confuso no trabalho e parece que escrevendo, prestando atenção 

no que ela diz, acontece novamente. 

Somos próximos, dei aulas particulares, fui a sua casa para almoçar, estabeleci uma 

relação estreita com sua vida, mesmo assim, às vezes algumas falas me surpreendiam durante 

a entrevista, outras vinham repetidas, eram histórias que faziam todo o sentido e ligações com 

os dizeres do cotidiano, conseguimos aprofundar em assuntos familiares de uma forma como 

nunca havia acontecido.  

Geralmente conversávamos com outras pessoas ao redor e logo perdíamos a 

concentração e profundidade do assunto, mas no encontro conseguimos manter o raciocínio 

focado e sem interferências externas. 

Continuou agitada, elétrica e ansiosa para contar sobre sua vida, mas percebi como 

sente confiança para expor particularidades, como o papel que desenvolvo é essencial na vida 

dos/as velhos/as.  
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Naquela uma hora que passam aos meus cuidados, identifico o quanto minha presença 

na academia é importante, a energia que coloco no ambiente e favorece a socialização, a 

descontração e as brincadeiras, durante alguns momentos eu avisto em sua fala de forma 

inconsciente e consciente, chamando atenção de forma incisiva ou parafraseando com outros 

assuntos. 

Telma tem sessenta e nove anos, não se sente com essa idade, seu corpo tem essa 

idade, mas ela não responde para o corpo com essa idade, e sim mais jovem, a cabeça é que 

faz a idade. Estar sempre enérgica, tratar as situações de uma forma passageira como os 

problemas de saúde, familiares, relacionamentos e no trabalho fazem parte da vida. De acordo 

com sua fala, “passou por tudo que o ser humano passa, sem problemas”, nesta idade está 

ótima, administra regularmente somente o remédio para o colesterol, nunca tomou outro, 

afirma isso em tom de questionamento para mim, como forma de refletirmos sobre sua 

situação atual de saúde. De acordo com Faria et al. (2016, p. 72) a percepção do/a velho/a 

sobre a saúde é fundamental e essencial para compreensão do processo de envelhecimento. 

Confessa que “envelhecer não é mole”, tem dias que quer ficar como uma jibóia, 

deitada no sofá, sem fazer nada, mas logo arruma alguma atividade e inicia. A academia é 

metade de sua vida, como afirma, se tirarem isso dela, sai metade de si, pois é um dos únicos 

lugares de socialização que freqüenta atualmente, faz bem para sua saúde e bem estar, onde a 

faz ter força para parar de fumar, enfrentar desafios, sentir-se viva e cuidada. 

 

2° encontro 

Diário de pesquisa - 11/12/2018 

Nosso segundo encontro foi tranquilo. Ela estava com pressa, queria encontrar a filha 

antes de ela ir para o trabalho. Perguntou se seria rápido. No máximo trinta minutos, já havia 

falado tudo sobre sua vida. Nosso encontro durou mais de uma hora. Os assuntos fluíam, o 

raciocínio, a memória era ativada, as emoções apareciam e o tempo foi caminhando sem 

percebermos. 

Comecei perguntando sobre o que sentiu, durante e após o encontro anterior, se ficou a 

vontade, constrangida, se gostaria de adicionar algo ou retirar. 

Sempre com uma fala direta, sem dar voltas, florear, ou ter alguns segundos de 

reflexão, respondeu que nada a constrangeu, normal, falar de sua vida não a inibe. Uma fala 
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energética, forte e positiva são marcas do seu perfil, o que é para ser dito, não tem meias 

palavras, ou ironia, é claro e direto. 

Contar sobre sua história com a prática de exercícios, assuntos pessoais que tratamos 

naquele encontro foi tranquilo, sua abertura para contar as histórias, o que perguntava, e a 

sequência de assuntos que ia emendando durante a argumentação eram verdadeiros e sinceros, 

não esconde de ninguém, seu perfil real, expressa onde estiver. 

Expliquei sobre a possibilidade de colocar um pseudônimo em sua narrativa, para 

divulgar em congressos, publicações, disse que não precisa: “Tipo Fernando Pessoa? Não 

quero, pode colocar meu nome, não tenho nada para esconder, me envergonhar”. A única 

situação difícil e traumática que passou foi quando sua filha era bebê, voltaram para Belo 

Horizonte, isso é uma coisa que se perguntarem na sua história, alguém ler, possa gerar 

alguma tristeza, ela não gosta de entrar nesse assunto, procurar anular da memória. “Tudo 

passa, nunca tive depressão”. Ou seja, passou por essa situação e deu a volta por cima. Não 

queria falar em tristeza, se emocionar, citou amigas que passaram por situações de doenças 

graves e estão vivendo, não teve ou tem problema. E que “se não morrer do coração, vou 

viver até os cem anos”. 

Esses dias faleceu uma senhora, sua vizinha. Sempre a via na rua, era jovem, tinha sua 

idade. Quem contou foi outra vizinha, mais velha. Com muitos problemas de saúde, passou 

por muitas dificuldades, operações, necessita comer em pé porque se comer sentada tem 

refluxo. Se alimenta com pouquíssima comida, pois retirou grande parte do estômago. Mas 

está viva, vai aos bailes, festas, ao mercado, faz diversas atividades, sempre a vejo na rua. 

Porque irei reclamar da minha vida? Não tenho problema de saúde, tive aquele Zóster, mas 

logo fui ao médico e curou, tenho esse colesterol alto, mas está controlado. “Vivo com minha 

aposentadoria, tenho pouco dinheiro e vivo feliz”. 

 Seguiu dando conselhos: “Viva, faça, arrependa-se de ter feito. Viva, Álvaro! Só isso 

que eu te falo: Viva! não deixe de ter histórias para contar, isso é o que você vai levar. Não 

deixe de fazer o que você tem vontade. Aproveite”. 

Estar ao lado de sua filha, que conhece seu humor, quando está brava, quando não 

quer se comunicar, quando está feliz, comunicativa, tem orgulho, faz o possível e o 

impossível para vê-la crescer, conquistar seus objetivos, durante grande parte do encontro 

citava a filha e o carinho compartilhado. O cachorro, Licor, melhor amigo, companheiro, está 

velhinho, morre de medo dele morrer. A rotina de passeios pelo bairro é diária, a observação 
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de seus passos, costumes, olhares, pausas, aceleração na calçada, licor é o sem noção, como 

ela o adjetiva. 

 

3° Encontro 

Diário de pesquisa - 22/01/2019 

Para este encontro, combinei com Telma, para que trouxesse algum objeto ou foto, 

significativo da vida, que fosse simbólico. Durante a semana entre o combinado e o encontro, 

sua filha comentou sobre o transtorno que esse pedido causou em casa, pois Telma estava à 

procura de uma foto do casamento dos pais, havia perguntado para a irmã, mas ela sequer 

lembrava. A filha também não sabia do paradeiro, reviraram a casa, mexeram em todos oS 

lugares, até na garagem. Havia sumido! Como? Estava em um porta-retrato grande, sempre 

localizada na sala. Considerei essa fala importante para demonstrar o quanto se empenhou 

para levar algo importante para o encontro. Fiquei feliz pelo valor que deu para aquele pedido 

que eu havia feito. Sinto o quanto gosta de mim, tem consideração e o quanto queria que visse 

a foto. 

Começamos o encontro, ela dizendo sobre o desgaste que foi procurar a foto do 

casamento dos pais e não encontrar. Ficou triste, havia pegado aquela foto quando foi para 

Belo Horizonte, ficava na casa de seu pai. Trouxe três fotos, a mãe com vestido de casamento; 

o pai e a madrasta; e sua filha. 

Começou a falar a partir da foto de sua mãe, no dia do casamento, estava belíssima, 

jovem, feliz, elegante, vestida de branco e com o buquê nas mãos. Telma não lembra deste 

dia, a memória da mãe é na cama, no quarto com segurando um bolo, uma boneca, diziam que 

ela era boazinha, sorri para mim. Lembra quando a mãe foi para o hospital e disse para 

obedecer a todos. 

A mãe faleceu com vinte e oito anos, e Telma tinha cinco anos. O pai ficou quatorze 

anos viúvo, chorando. Foram seis meses de luto. Depois conheceu Najla, sua madrasta, a 

única pessoa que realmente a entendeu, até hoje. Tranquila, ouvia seus problemas sem a 

julgar, sabia de toda sua vida. Enquanto Telma vai dizendo sobre a madrasta, fico pensando o 

quanto tem apreço por mim, sou uma pessoa calma, escuto, gosto de brincar. Assim como o 

Médico do clube, uma pessoa que sempre elogia, diz que é mais calmo do que eu. Parece-me 

que somos três pessoas com humores e características em comum, as quais nos aproximam de 

Telma, pode trazer tranqüilidade em seu espírito. 
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Com o pai parece que não tinha intimidade, algumas desavenças, distanciamento, era 

uma pessoa engraçada, agradável, cantava, se vestia de mulher para brincar. Foi presidente do 

Cruzeiro, conhecia muita gente, gostava de jogar futebol, era magro.As vezes truncada, rápida 

e sucinta, assim são os comentários, a fala rápida, sem pausas, com emendas, um assunto, 

outro, vou anotando o que consigo e escrevendo reflexões, associações.  

Traz alguns traços do pai, como o gosto por futebol e o hábito do cigarro. A maneira 

áspera e imponente, o gosto por tecnologia, modernidade, poder e o valor exacerbado para 

questões econômicas, parecem vir do pai, ele deu uma condição boa para a família, viajavam 

de avião para o estado do Espírito Santo. Os irmãos têm uma condição econômica boa em 

Belo Horizonte, relata diversas vezes, mas não tem relação com nenhum deles, não liga, nem 

quer saber como estão. Afirma que família é bom no porta retrato, por mais que você gosta, 

sempre tem uma coisa para encher o saco. 

 

3.7 ENCONTROS COM JORGE 

 1°encontro 

 Diário de pesquisa 15/01/2019 

Demoramos bastante tempo para fazer o primeiro encontro. Jorge havia assinado o 

TCLE, mas estava com pouco tempo para marcarmos. Sentia que ainda não era momento de 

entrevistá-lo, andava um pouco distante, não dava abertura para perguntar sobre uma data, em 

alguns momentos que me arrisquei a perguntar e disse para pensarmos mais para frente. 

Nestas primeiras semanas do ano, nossa aproximação foi maior, estava aberto, 

tranquilo e resolvi perguntar se na semana seguinte poderíamos começar, aceitou 

prontamente. 

No dia do encontro, chegou apreensivo, perguntando se ia ser rápido, fomos 

caminhando para a sala e senti que perguntar sobre sua vida pessoal seria difícil. Foquei na 

questão do exercício e ele se soltou, comentou sobre as filhas e os pais, passamos por assuntos 

que sequer imaginei que sua defesa o deixaria tocar. 

No primeiro encontro é necessário tocar no assunto exercício físico, deve ser o fio 

condutor central para adentrar na família, cultura e história de vida, ainda mais com alunos 

que não tenho intimidade, os que imagino não quererem falar da vida pessoal. 

Jorge foi o exemplo de senhor mais endurecido, com a guarda levantada, profissão 

militar, de uma área em que a exatidão, matemática, fórmulas, mapas e os conceitos fixos. 
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Não que ele seja uma pessoa sem sentimentos aflorados, mas a imagem que nos passa é de 

uma pessoa voltada à razão. 

Sentir a fala, abertura ao aprender, envolvimento do encontro, estar presente, atento, 

ouvir sem questionar, só ouvir, já tem potência. A fala do pesquisador vem com o tempo, com 

o correr, caminhar das águas, sem pressa. Às vezes surgia a vontade de questionar, mas estar 

interessado é potente, gera reflexão e mudança na fala, assim como afirmações e negativas 

seguidas sobre um mesmo assunto, o narrador vai falando e ouvindo sua voz, mudando as 

percepções e refazendo o raciocínio. 

Jorge discorreu sobre um tempo que viveu no Rio de Janeiro, na escola de preparação 

da Marinha Mercante, saiu de sua casa em Belém com 14 anos e aos 19 anos estava formado. 

Foi um período marcante no qual viveu o cotidiano carioca, freqüentava espaços para prática 

de exercícios, experimentou diversas modalidades esportivas, sentiu a influência dos esportes 

na década de 60 e 70, vindos do exterior, como luta livre, boxe, karatê. Sua juventude foi em 

meio colegas que gostavam de competir para ter um físico mais forte, queriam ser como 

Sansão, família Grace, Rocky Marciano, TedBoy Marino, Éder Jofre e inúmeros outros 

esportistas que faziam sucesso nos rádios. 

Enquanto contava sobre esses esportistas e a vontade de ser forte, fiz uma analogia aos 

dias de hoje, como as redes sociais influenciam o ideal de corpo, os meios de comunicação 

divulgam comerciais e telenovelas expondo os biótipos atléticos e sua associação com os 

papéis na sociedade. Parece-me que essa cultura existe a muito tempo, ícones de vigor físico 

são destaque, divulgados e cultuados pela sociedade, não é algo da atualidade. 

Jorge vai mais afundo, diz que a importância em fazer exercícios, se movimentar de 

forma consciente é antiga, com os gregos, Árabes, os primórdios se movimentavam para 

caçar, o exercício faz parte da humanidade. Os japoneses que trabalham no porto, chegavam 

meia hora antes do trabalho para fazer exercícios físicos, fazia parte da cultura, ele observou 

quando atracava com o navio. 

Foi comandante de navio por muitos anos, aposentou-se nesta função, passou por 

diversos países, continentes, observava a cultura, interessava-se pela história, pelas línguas e 

por caminhar pelos lugares em que passava. Fazia questão de andar, não usava táxi ou ônibus 

para sair do porto e ir para a cidade, buscava fazer todo o trajeto com sua energia, consciente 

da necessidade de se movimentar, fazer o sangue circular. 

Finalizamos esse encontro com uma conclusão dele sobre o exercício físico, o preparo 

físico dos povos para a guerra. Segundo ele, mais do que hoje, os povos viviam em guerra, 
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tinham que estar preparados para enfrentar o inimigo, remavam, carregavam madeiras, e se ao 

invés disso ficassem tomando cerveja como a população atual, sentados, não iriam conseguir. 

 

2° Encontro 

Diário de pesquisa - 15/02/2019 

Neste segundo encontro com Jorge, o conheci muito mais. Foi produtivo, senti que 

ficou mais relaxado, fez piadas e desenvolveu sobre minhas indagações de forma contínua, 

sem restrições. Criamos um vínculo potente, através do primeiro encontro, da postura que tive 

após. Percebo como ficou seguro, tem a certeza que serei ético com o tratamento e divulgação 

dos dados que produzi naqueles encontros. 

Para marcamos este encontro, foi mais fácil, acessível, combinamos verbalmente o dia 

e horário e ainda passou o número de seu telefone. Diferente do esforço que tive para agendar 

o primeiro, em que foram necessárias algumas tentativas, procurando o melhor momento para 

abordá-lo. 

Comecei perguntando sobre como se sentia com sua saúde. Pergunta disparadora para 

que seguíssemos um longo caminho, sobre suas atividades do dia-a-dia, do tempo em que 

trabalhava no navio, das relações familiares, da relação com seu corpo, uso de medicamentos 

e atividades de lazer para ativar sua mente. 

O que mais me impressionou neste encontro foi conhecer a dedicação que tem para 

cuidar da limpeza de casa. Algo que demonstra uma cultura de autonomia, possivelmente 

aprendida na formação da Marinha Mercante, praticada no Navio e trazida para sua vida após 

aposentado. De acordo com Jorge, na Marinha, todos tinham que cuidar dos seus pertences, 

limpar e organizar seu espaço, foram ensinados a fazer de tudo. Mesmo quando se tornou 

comandante do Navio, no auge de sua carreira, fazia a limpeza da sua cabine, tinham 

funcionários somente para recolher e lavar as roupas de cama. Hoje em dia, na sua casa, é ele 

quem, varre, passa pano, arrasta os móveis, lava o banheiro e conserta os problemas, não 

contrata ninguém para realizar essas tarefas. Para ele, ter empregada é coisa de preguiçoso. 

Jorge tem energia, pergunto se a artrose que tem no joelho limita suas tarefas. Diz que 

não consegue fazer caminhadas longas, como fazia antes, mas realiza todas as atividades 

diárias. Vai ao mercado fazer compras, banco, leva seu carro para consertar, faz academia três 

vezes por semana. Fala para a esposa que se não acordar até as oito da manhã, pode pregar um 

prego e enterrá-lo, pois está morto. 
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Observo essa disposição quando está na academia, faz todos os exercícios de sua 

ficha, conversa somente nos intervalos das séries e muitas vezes se sente incomodado com as 

pessoas que ficam conversando sem parar, enquanto fazem os exercícios. Corriqueiramente 

ele faz algum gesto para mim e diz: 

 

- Essas pessoas ai, só vêm para malhar a língua? 

 

Respondo com um sorriso ou fazendo algum gesto alegre. Ele cai na gargalhada. 

Jorge compara o corpo humano a um motor, pois para funcionar bem e durante 

bastante tempo tem que respeitar os limites, e é assim que ele guia sua saúde. Nunca foi de 

fazer excessos, vai de acordo com o que o corpo suporta, dando estímulos equilibrados. 

Afirma que no Mar, você tem que estar bem, pois passa muitos dias de viagem, sem contato 

com a terra, sem grandes recursos de equipamentos e profissionais. Atualmente os navios 

contam com um enfermeiro/a, mas antigamente, ele agia como enfermeiro, medicou muitas 

pessoas nos navio. 

Passei muita coisa na vida, diz, recordando do passado. Passou por tempestades, risco 

de morte, risco de afogamento, a deriva, conta histórias de apuros que passou enquanto 

navegava pelo Brasil e pelo Mundo. Faz o recorte para o salvamento de cinco homens que 

encontrou a deriva em um barco, cerca de dez horas de navegação da costa. Parou o Navio, 

tentou rebocá-los, enviou comida, medicamentos e comunicou a guarda costeira para que 

viessem. 

Finalizamos o encontro com Jorge dizendo sobre a decisão que tomou a dois meses, de 

não comer mais carne vermelha, pois acha que sobrecarrega a digestão, ficando mais de vinte 

e quatro horas digerindo. Olhou seu relógio e disse que tinha um compromisso em seguida. 

Combinamos o próximo encontro e acabamos por ali. Foram após quarenta e cinco de 

minutos de conversa. Fluída, progressiva e gostosa, com risadas e momentos de reflexão. Sai 

deste encontro, após sete horas de trabalho pela manhã, com energia e disposição para seguir 

a vida com a força que esses depoimentos me despertam. 
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3° Encontro  

Diário de pesquisa - 26/02/2019 

Para este encontro, pedi para que Jorge trouxesse algum objetivo ou foto significativo 

de sua vida, algo que representasse sua história. E assim aconteceu. Fiquei surpreso, pois além 

de trazer, ainda me presenteou com aqueles cartões postais da Europa. Foi a primeira vez que 

fez uma viagem para lá. Fiquei emocionado. Senti o carinho, o vínculo estabelecido com ele 

nesse período, assim como, do quanto àqueles encontros foram potentes para o aumento da 

confiança do narrador. 

Viajar foi o que talvez Jorge mais tenha feito, foram sessenta anos viajando pelo 

Mundo. Conheceu cento e oitenta cidades, mais de quarenta países. Imagino a bagagem de 

experiências culturais que traz em sua memória. As pessoas que cruzaram seu caminho, os 

encontros que teve ao longo deste período, o choque político, econômico e organizacional 

visto aos conhecer diversos continentes com sistemas diferentes. Lidar com as leis aduaneiras 

de cada país e porto por onde passou. 

Não é se descartar ou deixar de registrar um conhecimento como esse. A produção 

deste diário de pesquisa e futuramente a Narrativa da história de vida, irão documentar 

experiências, visões de mundo de pessoas com muita história boa para contar. Afinal de 

contas, viemos neste mundo para contar e histórias e partir. 

Jorge ao chegar com dois cartões postais da Itália, datados de 1966, escritos: “Primeira 

visita à Itália, Pompéia”, “Viagem à Itália, visita à Veneza, Praça São Marcos”, expressou o 

quanto viajar fez sentido para sua vida. Contou sobre como era cada lugar, a organização dos 

prédios, a temperatura, pessoas, foi dizendo sobre todo o território que visitou, 

estranhamentos e associações com a cultura brasileira. 

Indaguei se moraria em algumas dessas cidades por onde passou. Respondeu que em 

diversas teve o convite, a oportunidade de morar, cidades lindas bem organizadas, como em 

Buenos Aires, cidades da Austrália, São Francisco e Nova Orleans nos Estados Unidos,  

Londres na Inglaterra. São lugares lindos, seguros e bem organizados, vias de rolagem sem 

buracos, parques e praças bem cuidadas. Associou com as vias de Santos, esburacadas, com 

lombadas. Fica indignado com as lombadas, pois é uma forma bruta de educar no trânsito, 

segundo ele, em países desenvolvidos isso não existe. O poder público cuida das vias, caso a 

via estrague o automóvel, a prefeitura indeniza. 

Apesar de dizer tão bem dos países da Europa e dos Norte Americanos, afirma que o 

Brasil é sua pátria mãe. Estava planejado para aposentar e morar em Santos. Acabou, acabou, 
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controla suas emoções, não estranhou parar de viajar e ficar por aqui. Foi trabalhando esta 

idéia e sente-se bem. 

3.8 ENCONTROS COM ADOLFO 

 1° Encontro  

 Diário de pesquisa -  08/11/2018 

Ontem realizei o encontro muito esperado por mim, entrevistar o senhor Adolfo. 

Desde o início do ingresso no mestrado, conversava com ele sobre meus objetivos, os estudos 

e a dedicação que tenho para desenvolvê-lo. Ele sempre perguntava quando iríamos 

conversar, quando eu iria entrevistá-lo, seu interesse me motivava a estudar ainda mais, para 

estar apto a entrevistá-lo. 

Quando entreguei o termo de consentimento para ele assinar, na semana seguinte ele 

voltou com o mesmo assinado e um papel com algumas anotações, que segundo ele seriam 

temas que possivelmente eu lhe perguntaria. Naquele momento fiquei surpreso com tal 

atitude, mas não espantado porque sabia o quanto seu Adolfo é uma pessoa inteligente e 

questionadora. 

E no dia do encontro lá estava seu Adolfo com aquele papel, com anotações que me 

fizeram ficar emocionado no momento em que ele as tirou do bolso e pediu para ler. Eram 

sugestões de como trabalhar com os “velhos” (termo que utilizou diversas vezes), como tratá-

los no ambiente da academia, qual o papel do profissional dentro da academia, quais temas o 

profissional deve abordar com esse público, quais as questões que são pertinentes a partir do 

seu ponto de vista, para um cuidado com esse público. 

Enquanto ele lia aquele papel, meus olhos enchiam de lágrimas, como está 

acontecendo um pouco neste momento, pois são temas que me fazem pesquisar, disparadores 

da minha vontade em conhecer os/as idosos/as, sua história de vida e para melhorar a prática 

profissional. Segurava-me para não descer as lágrimas de emoção e felicidade, sentia que 

aquela leitura e as argumentações que desenvolvia em cima, o emocionava, seus olhos, sua 

fala e expressão mudaram, dizia sobre o cuidado que eu tenho em orientar seus exercícios, 

corrigir sua postura, criar novos planos de exercícios anuais e todo a atenção que eu dava para 

ele e os/as demais idosos/as que freqüentavam seu horário. 

De acordo com Esposito e Gonçalves (2015), ao propiciar aos idosos/as a 

possibilidade de construir narrativas sobre suas vidas, a afetividade circula fortemente, 

marcando o encontro entre os participantes e a pesquisadora, mostrando, portanto, como a 
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narrativa pode estabelecer elos e ressignificar quem os/as idosos/as foram, como se pudessem 

tocar as lembranças presentes no discurso. 

Considero seu Adolfo, uma pessoa especial, desde o momento que o conheci. Fazia 

perguntas aprofundadas sobre exercícios, citava nomenclaturas da fisiologia do corpo 

humano, aspectos do treinamento e das respostas do corpo ao exercício, assim como todos os 

assuntos que surgia, sua argumentação era profunda e bem construída. Caso estivéssemos 

falando do mar, as ondas, temperatura ambiente, clima, política, matemática, física, química, 

todos os assuntos, ele os dominava. 

Para este dia, combinamos às 15h na sala do médico para a primeira entrevista, 

cheguei 10 minutos atrasado e ele estava lá, me esperando. Assim que o cumprimentei, eu 

disse: 

- Nossa o senhor é pontual mesmo! 

 

Ele respondeu: 

 

- Você é dono do seu tempo! 

 

Começou a trabalhar em Santos, na refinaria de Cubatão, depois de alguns anos foi 

transferido para Rio de Janeiro, e lá como ele diz, morava em um lugar privilegiado, em frente 

a lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul, lugar onde durante 20 anos, acordava cedo, chupava 

duas laranjas e corria em volta da lagoa, antes de ir trabalhar. 

Sem dúvida, seu Adolfo faz parte de uma parcela privilegiada da população, por 

questões econômicas, profissional, educacional familiar. Vejo nas suas palavras, expressões, 

história de vida, facilidades, assim como força de vontade para crescer. Mudou-se, quando era 

adolescente, de São Sebastião no litoral de São Paulo para a capital, com o intuito de fazer o 

ginásio, morou com a avó paterna, passou no vestibular e foi para São José dos Campos, fazer 

Engenharia no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Morou dentro do Instituto, estudava em 

tempo integral, praticava exercícios, participava e organizava eventos esportivos, chegou a 

montar aparelhos de musculação para desenvolver algumas partes do corpo, me explicou em 

detalhes os materiais utilizados e o funcionamento. Fico impressionado com a relação 

estabelecida com seu corpo, sempre gostou de praticar exercícios, quando morava com a avó 

em SP, comprou um livro, no qual ensinava técnicas de desenvolvimento da musculatura com 

o peso do corpo, sem aparelhos, aplicando forças contrárias. Durante todas as fases de sua 
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vida a prática de exercícios físicos fez parte, em menores e maiores intensidades, hoje aos 85 

anos, pratica musculação, 3x por semana, de forma impressionante. Digo esse adjetivo, pois a 

execução dos movimentos, as cargas, o volume do treino são altos do meu ponto de vista, 

algo bonito de ser ver, para um profissional de educação física. 

É como um ideal de envelhecimento que eu gostaria para toda a população brasileira, 

com saúde, independência física para desenvolver as atividades diárias, autonomia para morar 

com sua esposa, não depender de cuidadores formais ou informais, independência econômica, 

psicologicamente tranquilo e socialmente estabelecido.  

Assim, como é o que estudos demonstram sobre o envelhecimento bem sucedido, 

geralmente advindo de idosos/as com renda familiar e níveis de escolaridade mais elevados, 

que cresceram em ambiente social, econômico e emocional estáveis, assim desenvolvem 

recursos de resistência e parecem enfrentar melhor os problemas inerentes ao processo de 

envelhecimento (FARIA; CALÁBRIA; ALVAES, 2016, p. 35) 

 

2° Encontro 

Diário de pesquisa - 26/02/2019 

Seu Adolfo tem oitenta e sete anos; é um senhor forte, tem uma postura ereta e uma 

tranqüilidade no olhar, quem o observa caminhar, percebe sua altivez, no sentido de nobreza. 

Ficou afastado da academia por alguns meses para realizar uma cirurgia no joelho. 

Algo que foi impressionante para todos que o conhecem, pela sua idade avançada e o tempo 

de recuperação, que foi extremamente rápido. Acompanhamos os preparativos para a cirurgia, 

a vontade vinda dele para ser operado, o receio dos médicos, a realização dos exames pré-

operatórios, sua queixa quanto a dificuldade para caminhar e as dores constantes. 

Realizei este encontro com ele após a cirurgia, aconteceu em sua casa por uma questão 

de praticidade, já que moramos próximos e ele não teria que dirigir até o clube, um esforço a 

menos, para sua recuperação. A idéia para o encontro em sua casa partiu dele, passou o 

endereço e telefone para contato. 

Quando cheguei, estava me esperando com um café e bolacha para tomarmos antes de 

iniciar. Contou-me sobre o processo cirúrgico, sobre a recuperação que está fazendo com o 

fisioterapeuta domiciliar, entregou-me uma referência do fisioterapeuta com recomendações e 

restrições para a montagem de um novo plano de treinos na musculação. 
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Observo como o Senhor Adolfo é assistido, a condição física, emocional, econômica e 

psicológica são fortes. Ele tem uma condição intrínseca, do ponto de vista do corpo e 

extrínseca do ponto de vista do ambiente que o dão condições de ter uma velhice bem 

sucedida, pensei isso em diversos momentos durante nosso encontro. A condição que ele vive 

é similar às/aos idosos/as da Europa, com acesso aos bens de consumo, saúde, educação, 

transporte, lazer. 

A questão religiosa é de suma importância para seu bem estar e o sentido da vida nos 

últimos tempos. Trouxe-me a bíblia com o escrito (separata) de sua madrinha, escrita em 

1942, dizendo ser o mantra que acompanhou sua vida. Adolfo freqüenta a igreja toda semana, 

lê a bíblia todos os dias, faz obras para a igreja, ajudou na instalação de ar condicionado e 

elevadores. Deixa-me claro o quanto o lado espiritual o mantém vivo, evoluindo como pessoa, 

ajudando ao próximo com o carinho e atenção. Seu Adolfo é tranquilo, brincalhão, sempre 

alto astral, a energia que ele trás é logo sentido pelos que dele acercam. Quando ele fala sobre 

a igreja parece que vive mergulhado desde a infância, mas não é o que ele conta. 

Seu pai era ateu, a mãe imigrante alemã, cresceu fora da igreja, sem contato com 

religião. Somente quando foi morar com a avó paterna, a qual, segundo ele, tinha uma 

educação fantástica, falava três línguas e escrevia muito bem, foi que começou o contato com 

a bíblia. Casou-se na igreja, a mulher e a filhas freqüentavam, mas ele não. 

Após o contato com um pastor, amigo de sua mulher, através da pesca, lazer que 

gostava de fazer aos finais de semana. Sentiu-se instigado pelo amigo e seus questionamentos 

a frequentar os cultos e assim desde então não saiu mais da igreja. 

Considero potencial o poder que a religião tem sobre as pessoas, às vezes pensamos 

que são somente as de poder econômico menor e com menor instrução. Mas ela atinge todas 

as classes, gera transformação em diversos níveis e com intensidades diferentes. Gera 

mudanças na alimentação, na ingestão de bebidas alcoólicas, no empenho do trabalho, nas 

relações familiares, práticas de exercícios, no respeito ao próximo, nas relações com o 

dinheiro e os bens de materiais. Consegui ter luz a este panorama a partir deste encontro, 

apesar da religião ser um assunto recorrente, não o vejo como uma pessoa fanática, que quer 

doutrinar a todos. Vislumbrei algo leve e potente na religião, uma maneira agradável de 

manter as relações após a aposentadoria, estar com a cabeça ativa e sentir-se completo. 
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3° Encontro 

Diário de pesquisa – 16/04/2019 

Seu Adolfo está recuperado da cirurgia no joelho. Teve acompanhamento com o 

fisioterapeuta. A fala é rebuscada e tranquila. A formação no Instituto de Tecnologia da 

Aeronáutica, localizado em São José dos Campos, pequena, na qual o Instituto deu vida a 

cidade. Faz uma contextualização histórica, política, econômica para explicar os fatos. 

São Paulo foi um choque, tumulto. Ele veio de uma cidade pequena, em 1959, não se 

sentia bem na cidade grande. Ele tinha carro naquela época, vinha para Santos. 

Um amigo o convidou para trabalhar na Petrobras em Santos. Leu um livro sobre 

escolhas, o qual ajudou na decisão sobre o emprego. 

Veio para Santos. Foi uma grande decisão na sua vida. Saiu para ganhar menos, mas a 

cidade tinha pontos positivos, fatores importantes. Em um ano teve posição de comando, no 

início da carreira. O trabalho envolvia projetos, execução, isso o incentivava. 

A decisão foi baseada em vários fatores, o econômico foi não foi o mais importante, 

ficou trinta e quatro anos na Companhia. 

Relata o problema de estômago que teve e acentuou no Rio de Janeiro. Foi 

apresentado à alimentação vegetariana, o que mudou sua vida. Levou a ferro e fogo a 

alimentação vegetariana. Diz que é 80% vegetariano. Sua alimentação é baseada em vegetais, 

hoje comeu vegetais. O dente de alho é um antibiótico natural. 

As duas transformações significativas de sua vida foram alimentação e trabalho. No 

entanto nunca deixou de praticar atividades físicas, foi sócio de vários clubes, vai fazer oitenta 

e sete anos. 

Faz exames todo ano. Tem cardiologista que o acompanha. Quando fez oitenta anos a 

pressão arterial aumentou um pouco, o médico disse para tomar ASS quando lembrar. Adolfo 

tem a ciência de tudo que fala. 

Chupa três laranjas por e toma vitamina C, sempre gostou de ler, depois que aposentou 

começou a ler a Bíblia. Lembra do Pastor que iam pescar, leu a Bíblia para mim. Tem a fala 

tranqüila, bem organizada e com propriedade “Amai aos outros como a ti mesmo”, “Amar aos 

seus inimigos”. Tudo tem uma razão. Todo sentimento produz uma atitude. Perdoar o 

inimigo. Eu te perdôo, esquece. Ore pelo inimigo. 

Diz que foi apresentado à Bíblia muito tarde, é algo que sente falta. Passou a infância 

em uma casa a cem metros da praia em São Sebastião, o tio era médico, fazia caça submarina 
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isso o encantava. Ganhou o equipamento para praticar, tinha quinze anos, ficou entusiasmado, 

fez dez anos do esporte. 

 

3.9 ENCONTROS COM MARIA DO CARMO 

1° encontro  

 Diário de pesquisa - 17/01/2019 

Maria é uma senhora extremamente alegre, brincalhona, e ligada à igreja e à família. 

Frequenta a academia há quatro anos, faz os exercícios de forma leve e descontraída, seu jeito 

de viver parece estar presente na forma como se apresenta na academia. 

Ela tem oitenta anos, mas não parece, tem um corpo esguio, compacto e forte, de 

estatura mediana e uma pele jovem, vem vestida com roupas de ginástica modernas e sempre 

combinando, perfumada e vaidosa. 

A princípio tive que insistir para sua participação na pesquisa, pois ela achava que não 

tinha nada de interessante na sua história para contar. Perguntava por que a escolhi para 

entrevistar, eu dizia estava convidando os alunos com mais de sessenta anos, assim como eu 

tinha certeza que sua história era preciosa e demonstrava o interesse em conhecê-la. Quando 

voltou de férias, após cerca de três meses, passados em Belém do Pará, onde nasceu e têm 

familiares e depois em sua casa, convidei-a novamente e ela aceitou, peguei seu telefone e 

combinamos para aquela semana o encontro. 

Comecei explicando do que se tratava a pesquisa, dos objetivos, da proposta de cada 

encontro, busquei seguir um caminho inicial voltado para sua relação com a prática de 

exercícios durante a vida, tema que sinto um conforto maior para perguntar e os alunos 

sentem-se relaxados para discorrer. Apesar de ter uma empatia, aproximação e afetividade 

com Maria, senti como foi difícil a convencer para estar ali presente, um certo receio para 

expor sua vida. 

Falou dos alongamentos que fazia na igreja, durante três anos, três vezes por semana, 

com uma professora que tinha aproximadamente sua idade, carinhosa e atenciosa, eram cerca 

de trinta e cinco alunas, fez um círculo de amizades.  Neste local foi que Maria pegou gosto 

por fazer os exercícios, sua identificação com a professora era enorme, mas infelizmente ela 

faleceu, entrou outra pessoa para ministrar as aulas. Não teve empatia, saiu dos alongamentos, 

sua filha, Carmen, a convidou para fazer musculação no clube, de pronto, aceitou, está há 

quatro anos, adora, sente seu corpo com mais energia, quando não vem o corpo fica fraco. 
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“Faz o que seu corpo pede, não vai além do seu limite, até quando Deus der força”, 

esta frase foi dita por ela para expressar o quanto é para ser conduzida nos exercícios, e a 

forma como encara a academia, não quer ficar forte, quer ter saúde, sentir se viva, dá uma 

importância enorme para o exercício há muito tempo. Pratica caminhada na praia, ia de um 

ponto a outro da cidade caminhando e depois voltava de ônibus para casa, todo mundo dizia 

que era bom, assim ela caminhava, o médico também indicou, sentiu-se mais motivada, o 

cardiologista sempre pergunta se está na academia, fica feliz quando ela confirma, e ele 

também faz, expõe para ela o quanto é bom para a saúde. 

Agradecer a Deus faz parte de sua fala, sua relação com a espiritualidade é fortíssima, 

freqüenta a igreja diversas vezes por semana, tem um círculo de relações estabelecido, neste 

dia, a tarde iria para lá com a filha. 

Considerei muito interessante como ela observa as pessoas ao redor, lembro de quando 

ela voltou de umas férias em Belém e dizia dos familiares que estavam ficando gordos, com 

problemas de saúde, não se movimentavam, pareciam envelhecidos, desleixados. Outro 

episódio aconteceu quando foi com a família para uma praia do litoral e viu muitas pessoas 

obesas de bikini, expressava com as mãos indicando a largura que as mulheres e os homens 

tinham barrigas enormes, comendo frituras e tomando cerveja. Neste dia, do encontro, ela 

contou que havia ido a um sepultamento no dia anterior e se sentiu com dezoito anos, pois 

seus amigos antigos estão mal cuidados, com aparência envelhecida. Agradeceu a Deus pela 

disposição que tem para se exercitar, pelo corpo que tem, seu próprio íntimo a faz motivada. 

“As pessoas não se puxam pelo corpo”, como diz, e achei super interessante, se puxar, uma 

palavra que ouvia dos meus familiares antigos, como uma forma de dizer que as pessoas não 

se esforçam para um determinado objetivo, para cuidarem de si. 

 

2° encontro 

Diário de pesquisa - 26/02/2019 

Maria começou agradecendo minhas aulas, disse que estimulava muita a sua pratica. 

Sentia-se motivada com as indicações dos exercícios. Lembrou de quando a incentivei a fazer 

abdominais, pois ela nunca havia feito exercícios específicos para essa musculatura e aos 

poucos foi pegando gosto e realizando até nos dias em que eu não estava presente. 

Ela veio de Belém do Pará, toda sua família, parentes dos pais estão lá. Praticamente 

todo ano ela visita, da última vez, ficou quase um mês. Diz que tem vontade de voltar, seus 

pais faleceram e os do marido também, não conseguiram ir para o enterro. Ela tem irmãos, 



74 

 

 

primos, tios vivendo em Belém. Um dos irmãos está doente, teve paralisia e amputou as duas 

pernas. Fica triste com o acontecimento, sinto a sua fala e compadecimento com essa situação, 

as raízes da sua infância e adolescência estão fincadas no Norte do País. Muito dos seus 

costumes atuais estão atrelados aquele território. Segundo Maria, a família não freqüentava o 

médico, tudo era tratado em casa, com chá e plantas, o único remédio que a mãe dela dava era 

para verem a casa seis meses. Seus pais não iam ao médico, somente quando estavam 

acamados, domiciliados por alguma doença muito grave. 

Depois que veio para Santos com o marido e os três filhos, começou a freqüentar mais 

os médicos, mas estranhou. Um episódio, o filho ficou torto, ela o tratou com compressa 

quente dentro de casa, não levou ao médico e o menino melhorou. 

Hoje em dia, vai às consultas de forma periódica, tem um médico de confiança, gosta 

dele, segue suas recomendações em relação ao uso de medicamentos, alimentação e prática de 

exercício físico. Diminuiu a ingestão de carboidratos simples como pão, batata inglesa, 

macarrão. Aumentou a de batata doce e ovo cozido. Toma magnésio e vitamina B, pois foi a 

única acusada no exame. Não tem nada nos ossos. 

Maria tem um corpo esguio, com uma certa carga genética de biótipo, mas associado 

ao um estilo de vida ativo e saudável. Sempre relata que o marido vai a feira toda semana, 

sobre os pratos que irá preparar no almoço para eles, do quanto gosta de andar a pé, das 

caminhadas que fazia pela praia, das idas a igreja caminhando, sem depender de ninguém para 

levá-la. São diversos fatores ambientais e intrínsecos, associados, no emaranhado de 

oportunidades que a vida lhe deu para levar uma vida tranqüila, morando com o marido, os 

filhos criados, netos formando-se no ensino superior. Considero Maria uma senhora com o 

envelhecer feliz, grata a vida que tem, consciente da batalha que passou e com energia para 

caminhar por longos anos de fé e agradecendo sempre a Deus por sua saúde. 

 

3° encontro 

Diário de pesquisa - 28/02/2019 

 Para este encontro pedi para Maria trouxesse alguma foto ou objeto que fosse 

importante em sua vida, algo que representasse sua história. 

Foi um encontro emocionante e de volta ao passado, abertura de vida, da história 

familiar. Fiquei extremamente comovido com a abertura que ela teve neste encontro. Criamos 

vinculo através desses encontros, confiança e amizade, algo que foi além do que construímos 

na sala de musculação. 
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Comecei perguntando sobre o estado de saúde atual, ela afirma que está ótima e 

agradece a Deus pela saúde que tem e as amizades que a cercam. O que mais dá valor hoje em 

dia é a saúde, acorda e agradece. Observa pessoas mais novas com problemas sérios de saúde 

e ela nesta idade sente-se bem. 

Trouxe um álbum de fotos de quando foi para os Estados Unidos da América, visitar o 

filho mais velho, Carlos Alberto, era seu companheiro, primeiro filho, e o último a casar. 

Protegeu-a, dizia que só ia casar depois que todas as irmãs casassem. Maria fica emocionada, 

sinto o quanto esse filho faz falta, do quanto ela deve ser sentido quando ele se foi. Neste 

álbum, mostra desde o dia da partida, a família reunida no aeroporto, às quatro vezes que ela 

foi com o marido visitá-lo e as últimas fotos que ele manda por carta para ela. 

O filho e a nora foram morar nos EUA com intuito de ter uma vida melhor, com mais 

oportunidades, o marido de Maria gostaria que o filho voltasse, mas ela diz que é o destino 

dele. Conscientiza o Marido lembrando que eles vieram de Belém para Santos buscando uma 

condição de vida melhor, assim o filho busca em outro país. 

Conta dos passeios que fez por Nova Iorque, nos parques, museus, restaurantes. O 

filho mora em New Jersey, próximo a Nova Iorque, conseguiram um carro com o pastor da 

igreja que o filho frequenta e foram todos, foi um dia importante da sua vida, relembra e 

mostra nas fotos. Lembro de uma tia, irmã de meu pai, chamada Maria também, ela guardava 

inúmeras fotos, sempre que iam visitas em sua casa, mostrava todas, sabia o nome de casa 

parente, lembrada das datas, momentos que aquelas fotos foram tiradas. Alguns parentes 

diziam que a tia gostava tanto das fotos que quando ia visitar algum parente, sempre levava 

uma foto do álbum sem a pessoa perceber e adicionava a sua coleção. 

Enquanto Maria mostrava o álbum e contava os detalhes de cada foto, lembre-me de 

minha tia, assim como estou recordando com enorme alegria neste momento, ela já faleceu, 

era a irmã mais velha do meu pai. Ao contrário da Maria do Carmo, que teve filhos, netos, é 

casada. Minha tia foi solteira, não teve filhos, não constituiu família. 

Maria completou cinquenta anos de casada quando estava em uma das visitas ao filho, 

organizaram um jantar surpresa para eles, disseram que era noivado de uns amigos do filho e 

que ela deveria estar bem elegante. A levaram no salão de beleza, compraram vestido e 

presentes. Quando chegou ao jantar achou estranho a quantidade de amigos do filho que ela 

havia conhecido. Foi presenteada com um Anel que usa até hoje, ela e seu marido ficaram 

felizes. Segundo Maria, todos os filhos são ótimos, nunca deram problemas, são responsáveis, 
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inclusive um deles que é adotivo. Liga todos os dias para sua casa, se ela tiver qualquer 

problema e não avisa-lo, fica bravo, todos os finais de semana faz uma visita. 

Vamos finalizando o encontro e ela me convida para visitar sua casa, almoçar. Diz que 

é simples, não tem muitos objetos, mas o suficiente para viver. Sento-me lisonjeado com o 

convite, com a consideração, ser chamado para conhecer o lar, o ambiente mais íntimo de 

uma pessoa é algo de suma importância, demonstra uma segurança e afeto, empatia e vínculo 

estabelecidos. Despeço-me de Maria com felicidade, contente pelo trabalho que desenvolvi, 

do carinho que tive com todos, da paciência mútua para convivermos em harmonia.    

 

3.10 ENCONTROS COM LUIZA 

 1° Encontro           

 Diário de pesquisa - 14/02/2019 

Que história! Que História! 

Sai deste encontro repetindo esta frase em voz baixa. Luiza se abriu de forma 

surpreendente naqueles momentos, sentiu-se confiante para contar sobre o câncer de mama e 

as cirurgias na coluna. Situações difíceis que passou na vida e tem resquícios até hoje. 

Durante muitos meses falei para ela sobre a pesquisa, mas não percebia seu 

entusiasmo para participar. Lembro que perguntei se gostaria de participar, respondeu com 

outra pergunta, indagando se o Senhor Antonio iria participar. Respondi que não, pois ele 

tinha pouco tempo, não conseguiria ir aos encontros. Ela disse que ia pensar. Assim ficamos 

em suspenso. Gostaria muito da sua presença, sinto uma empatia, ela é professora, uma 

pessoa calma, silenciosa e discreta. 

Para marcarmos esse 1° encontro, conversei com ela na academia, fiz o convite 

novamente, disse que gostaria da sua participação, teríamos que fazer os encontros neste mês, 

pois teria pouco tempo para finalizar esta fase. Ela hesitou, perguntou se não teria mais 

pessoas para participar em seu lugar, afirmou que não teria tempo, indagou sobre o tempo de 

cada encontro, como iríamos marcar, onde seria. Fui respondendo, e dando abertura para ela 

pensar, refletir. Depois de alguns minutos ela aceita, marcamos para o dia seguinte. 

Chegou alegre, dizendo que havíamos combinado na cantina para nos encontrar e eu 

não estava lá. Percebi que estava tranquila. Fomos para a sala, entregou o termo de 

consentimento, expliquei sobre a pesquisa, objetivos, número de encontros, confidencialidade 

dos dados e divulgação em congressos. 
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Pedi para que falasse sobre quando começou a fazer exercícios e assim deslanchamos 

em temas que jamais pensei que abordaríamos de primeiro contato. Fui tateando, buscando 

perguntar de forma sucinta para algumas vertentes menos invasivas ou constrangedoras. 

Aconteceu de forma leve a abertura de sua história. Criamos confiança, sintonia e relação 

recíproca de vínculo. Para contar onde nasceu, foi criada, mudanças, casamento e estudo, foi 

preciso somente uma pergunta disparadora e atenção na escuta. A sinalização de atenção, 

presença  e interesse foram primordiais para fluidez na contação da história. 

Enquanto falava do tratamento para o câncer de mama, das cirurgias que passou na 

coluna, fui pensando no modo como ela se movimenta na academia, da velocidade que 

caminha na esteira e nos espaços, a forma como executa os movimentos. Tem uma 

fragilidade, tempo diferente de outros alunos para realizar os exercícios. Sempre me pergunta 

sobre a postura correta para fazer, coloco auxílios para melhorar o encaixe da coluna nos 

aparelhos. Não sabia o quão profunda e significativa havia sido o problema na coluna, ela 

citava as vezes, mas não me sentia à vontade para aprofundar, não gostaria de  a expor aos 

alunos próximos, ou constranger. Por motivos conscientes e inconscientes percebia que ali 

não era o ambiente para discorrer sobre um assunto tão delicado. 

Escutar o trauma que um formigamento, choques elétricos iniciais na perna, ocorridos 

aos voltar caminhando do trabalho, há cerca de dez anos, causaram no cotidiano, não é 

simples, instantâneo. Foi preciso um ambiente reservado, com tempo para ser explorado. Com 

atenção totalmente exclusiva e voltada para ela. Possivelmente na academia, se iniciássemos 

esse diálogo seriamos interrompidos por outros alunos, teria que auxiliá-los e não aconteceria 

na intensidade que ocorreu durante o encontro. 

Reflito sobre a potência que a produção de narrativas tem no conhecimento da história 

de vida dos/as velhos/as, algo de necessidade para o trabalho com esse público. São pessoas 

que tem uma bagagem corporal, experiências, conhecimentos, traumas, dificuldades, 

capacidades e uma gama de características importantes para os profissionais. 

Do ponto de vista do cuidado com a saúde e da criação do vínculo, a produção das 

narrativas possibilita a percepção do outro sobre si, através da fala e reflexão, assim como do 

profissional que escuta. Desenvolve a sensibilidade para compreender o outro em sua 

complexidade, dicotomias e contextualidade. É uma forma de humanizar os atendimentos de 

saúde, seja nas esferas públicas e privadas, no âmbito da educação e assistência social, uma 

tecnologia leve e eficaz para os profissionais envolvidos no cuidado com a população. 
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2° Encontro 

Diário de pesquisa - 19/02/2019 

Neste encontro conversamos bastante sobre seu trabalho como professora e atualmente 

na secretaria da escola, cargo em que foi readaptada por causa do problema na coluna 

vertebral em 2012. 

Ela passou bem esses dias, desde o último encontro, trabalhou bastante. Duas 

secretárias estão de licença, e está fazendo trabalho dobrado. Nesses anos que está na 

secretária, aprendeu a manusear bem o computador, faz o cadastro de todos os alunos no 

sistema do estado de São Paulo e da prefeitura de Santos. Seu horário é das 14h30 às 21h00, 

ás vezes sai até mais tarde, para finalizar as tarefas. 

Sempre gostou do seu trabalho, gostava muito de dar aula, fazia atividades diferentes, 

levava os alunos para explorar o bairro, fazer passeios, participar de concursos. Tinham 

paixão em ensinar as crianças, dificilmente os mantinha dentro da sala de aula, pois sabia que 

eles não gostavam, fazia o que eles gostavam, dialogava para conseguir ensinar. 

Conta que ministrou aulas no Morro José Menino, fez uma levantamento da história da 

Escola e do bairro, ao lado dos alunos e de um professor de história. Evento ocorrido através 

de um concurso promovido pelo Prefeito Capistrano. Ganharam prêmio. 

Em outra escola, organizou um peça de teatro sobre o transito consciente e limpeza 

das estradas, por meio de um concurso da empresa ecovias, administradora da rodovia que 

liga São Paulo a Santos. Ficaram em 1° lugar, ganharam um dia de passeio com apresentação 

para os administradores na sede. 

Fez um livro, juntos com os alunos, sobre a história do Bairro da Ponta da Praia, sobre 

os blocos de carnaval que desfilavam na orla da praia, sobre o transporte através dos bondes 

que circulavam pela cidade. 

Ganhou prêmio de uma das melhores práticas pedagógicas. Participou de gravações de 

programas na televisão com os alunos. Os levou até no Departamento Estadual de 

Investigações Criminais (DEIC) para fazer pesquisa sobre drogas. 

Luiza diz que tinha o respeito dos alunos porque era uma troca, fazia o que eles 

gostavam e eles aprendiam o que ela ensinava. Não os mantinha dentro da sala de aula, não 

dava. Até hoje não dá. Ela observa que os professores não conseguem coordenar porque os 

alunos estão presos. Gritam na sala, bagunçam. Há muito tempo ela colocava eles para 

fazerem experimentos, tarefas práticas. 
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Gostaria de estar na ativa dando aula, mas não consegue por causa das costas, 

aprendeu a conviver com as dores, constante, se adaptou, não se importa mais. Às vezes 

recorda dos passeios que fazia com os alunos, pensa que podem ter contribuído no problemas 

das costas. Andava muito com eles, desceu a estrada velha de Santos, caminhando. A única 

coisa que a incomoda hoje é o andar. Pois não pode caminhar como antes. 

 

3° Encontro 

Diário de pesquisa - 26/02/2019 

Combinamos para que no terceiro encontro, Luiza, trouxesse objetos, fotos, marcantes 

da vida, significativas para sua história, coisas das quais ela guardasse com carinho. 

Foi um encontro maravilhoso, já vou adiantando. Conheci os atores e fatos mais 

importantes de sua vida. Tive a oportunidade de compartilhar aqueles momentos de 

saudosismo de uma pessoa que tem história, e muita, para contar. 

Luiza trouxe foto da mãe (Lourdes) segurando o filho. Tinham uma união enorme, 

eram ligadas até o dia do seu falecimento, com noventa e três anos, pelo cordão umbilical, que 

mesmo após sair da barriga ligava as duas de uma forma impressionante. De acordo com 

Luiza, até mesmo depois de casada, visitava a mãe sempre, chorava quando ia embora nos 

finais de semana para sua casa. Ela faleceu no hospital, na sua frente, somente as duas no 

quarto. Foi difícil superar, mas chegou a hora. O modo como ela falava sobre a mãe, lembrei 

da relação que minha mãe e minha avó estabeleciam, era nesta mesma ordem que Luiza 

estabelecia com a sua. Não havia um final de semana que minha mãe não fosse visitá-la, não 

abriu mão de maneira alguma. 

Observo em seu olhar o carinho que tem pelos dois filhos, nas palavras de memória do 

tempo em que eram crianças. Os levava para praticar esportes no clube, acompanhava em 

campeonatos, proporcionava experiências diversas para estimular o gosto pela prática de 

exercícios. Enquanto eles estavam em alguma modalidade, fazia aulas de Yoga, praticou 

durante anos. Quando trabalhava nas férias, não tinha com quem deixá-los, assim iam para 

escola com ela. Foram companheiros de jornada. 

Trouxe fotos e documentos da época que cursou ciências biológicas no interior, era 

jovem, vinte e poucos anos, fazia passeios para parques, rios, estava sempre entre amigos. 

Chamou atenção uma expedição que fez para o interior do Brasil no Projeto Rondon. Guarda 
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todos os documentos, fotos e certificado desta aventura que participou, sem dúvida algo que 

foi importante em sua formação com profissional e como pessoa. 

Isso ficou claro quando mostrou os inúmeros trabalhos de campo e pesquisa que 

desenvolveu com os alunos quando ministrava aulas de biologia e ciência. Quando estávamos 

no encontro não estabeleci esse link, como estou fazendo agora, não me ocorreu naquele 

momento, mas tenho a hipótese de que toda a bagagem que teve na graduação, demonstrada 

pelas fotos e documentos, são o caldo para que ela viesse a desenvolver o tanto de atividades 

fora da sala com os alunos. 

Não foram poucos atividades, trouxe premiações dadas pela prefeitura, de projetos que 

desenvolveu com os alunos, pesquisas sobre a história do território que se encontrava as 

escolas por onde passou, concorreu a trabalhos municipais junto com os alunos e ganhou. Em 

diversas instituições escolares por onde passou durante a carreira, sempre esteve ligada ao 

trabalho de campo com os alunos, fora das paredes, dos muros, ao ar livre e na natureza. 

 A fala de uma professora que hoje está na secretária da escola, remanejada, por 

problemas de saúde, mas fez muito pelo ensino, pela educação associando teoria e prática, 

pelo entendimento das necessidades do aluno e do diálogo. A visão de que o aluno não quer 

ficar preso na sala de aula, para aprender precisa estar em contato com o mundo. Participar da 

sociedade e da natureza enquanto aprende.  Passou por escolas em diversos bairros de Santos, 

Guarujá, São Vicente e Cubatão, fala sobre as vulnerabilidades que encontrou, as dificuldades 

de acesso, mas nunca desmerece ou menospreza nenhuma região, pelo contrário, elogia a 

organização e o tratamento recebido. 

Sai deste encontro feliz, tive a oportunidade de escutar a história de uma aluna que me 

ensinou sobre a vida, me fez refletir sobre minha profissão, sobre o carinho com o ensino, a 

importância da pesquisa para a formação dos alunos e do profissional, especialmente em 

relação a abertura que devo estabelecer no trabalho para acolher as pessoas da melhor maneira 

possível, pois somente assim estabelecerei o vínculo necessário para caminharmos juntos.  

 

3.11 ENCONTRO COM SONIA 

 1° Encontro 

 Diário de pesquisa - 14/02/2019 

Conhecemos-nos recentemente nas aulas, preocupava-se comigo, eu estava doente por 

semanas, cabisbaixo, ela perguntava o que estava acontecendo. Fomos nos aproximando, 
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disse que iria criar o “Projeto Anima”. Nossas brincadeiras um com outro eram saudáveis, 

passava os exercícios respeitando suas limitações no joelho. Ela ensinava alongamentos. 

Convidei-a para participar da pesquisa e de pronto aceitou. Foi difícil marcarmos esse 

primeiro encontro, pois ela tem muitas atividades durante a semana e eu havia entrado em 

período de estudo para um processo seletivo. Mas enfim deu certo, após cerca de quatro 

tentativas. 

Comecei explicando do que se tratava a pesquisa, os objetivos, idéia dos encontros, do 

percurso que possivelmente percorreríamos, assim como da liberdade para mergulhar ou sair 

da pesquisa quando quiser. 

Sonia tem sessenta e oito anos, começou a praticar Yoga há vinte e cinco anos atrás, 

por incentivo de uma colega de trabalho. Desde então vem com uma vida ativa, praticando 

Yoga e Musculação. Sentia dores fortes nas costas, aos dezoito anos começaram a aparecem 

deformações nos dedos das mãos, foi diagnosticada com artrose reumatóide. O médico que a 

diagnosticou naquela época, cuida dela até hoje. De acordo com ele, começou cedo porque 

tem fundo genético, seus pais tinham. 

O problema na coluna foi identificado como hérnia de disco lombar, 4 a 5 anos mais 

tarde, a princípio achavam que era fruto da artrite reumatóide. Prescreveram a cirurgia, mas 

isso não a tocou, queria se livrar das dores de outra forma, até que essa amiga a convidou para 

praticar Yoga e nunca mais parou. Durante anos deu aula, fez curso para ser instrutora, iniciou 

a filha mais nova aos treze anos, hoje a filha é instrutora e professora de educação física, 

possivelmente pela influência da mãe. 

Infelizmente à cerca de cinco anos começaram dores nos joelhos, diagnosticada com 

artrose, que foi aos poucos impossibilitando de realizar as posições, demonstrar para os 

alunos, ficar ajoelhada e se manter em determinadas posições por muito tempo. Resolveu para 

de ministrar aulas.  

Por recomendação médica iniciou a prática da musculação, segundo o médico, 

somente o Yoga não iria trazer o fortalecimento de suas articulações como desejado. Vem 

praticando há dez anos, mas confessa que não gosta. Tem que fazer para fortalecer, sente que 

gera melhoras significativas, sua filha reafirma as palavras do médico, assim como indica 

exercícios que irão ajudar. Sonia tem confiança na filha, isso a faz vir praticar os exercícios. 

A literatura diz sobre aumento do uso de medicamentos para doenças crônicas nos/as 

velhos/as, com Sonia e outros/as que estou conversando. E este aumento no uso não é 

sinônimo de baixa qualidade de vida, ou aumento da dificuldade nos afazeres da vida diária. 
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O aumento no uso de medicamentos não está associado a ter menos saúde, pois as doenças 

crônicas vêm associadas ao envelhecimento da população. De acordo com o depoimento de 

Sônia, vem tomando medicamentos para o hipotireoidismo, artrite, artrose e 

hipercolesterolemia diariamente, o que não a faz ter a sensação de estar doente, ou com a 

saúde debilitada. Considero isso potente. Fazendo a ingestão correta dos medicamentos 

prescritos, realizando exercícios físicos diariamente, pode dizer que está bem com sua saúde, 

consegue ir para todos os lugares, faz trabalhos voluntários na Santa Casa. A única coisa 

difícil são as caminhadas longas. 

Observo o alto nível de qualidade de vida de Sônia, associada a uma quantidade 

significativa de doenças crônicas, uso de medicamentos prescritos e dores articulares, que não 

limitam fisicamente. As limitações são fruto de um conhecimento do seu corpo, dos conselhos 

médicos e de um emaranhado de informações adquiridas com as práticas. Respeito 

plenamente suas negativas e procuro refletir.  

Este encontro gerou mais respeito pelo seu conhecimento, suas potencialidades e 

limitações. Um conhecimento da sua história com o corpo que possivelmente não teria no 

contato com ela dentro da academia. 

 

2° encontro 

Diário de pesquisa - 18/04/2019 

Está freqüentando a academia, está bem, tranqüila. Feliz porque irá viajar para 

Portugal. 

Recentemente, o ginecologista detectou uma osteoporose e indicou a administração de 

cálcio. Ela sente dores nas costas que passam por toda a região, gases no corpo. Fez exame no 

Pulmão e nada acusou. Não acreditou no médico. 

Foi ao especialista Gastro, pediu colonoscopia. Tem uma alimentação regrada, está a 

um ano em dia com poucos carboidratos, tirou o pão. Não é chegada em bolo, vai para festas e 

não come. Irá fazer o exame amanhã. Disse que é tranquila, difícil ficar apreensiva. 

Teve um nódulo no seio, foi ao médico e não ficou apreensiva. ”Do jeito que veio, 

foi”. 

Em relação ao profissional novo que ficou em meu lugar, disse que pediu para fazer 

exercício diferente e sentiu o coxo femoral. Afirma que ele não tem perfil como eu. Diz que 

deve mostrar um modelo, mas ele é atencioso. 
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Atualmente vai treinar no período da tarde, porque o profissional antigo a conhece, 

prefere. Afirma que a academia não é o seu perfil, vem porque precisa, sabe que é importante. 

 

 

3º encontro 

Diário de pesquisa - 27/06/2019 

 Está radiante, feliz, jovem, brilho nos olhos e vontade de viver. Voltou de uma viagem 

para Portugal com uma amiga. Conheceram nove cidades em vinte dias, sem pressa foram 

percorrendo os espaços, caminhando pelas ruas, subindo ladeiras, visitando castelos, pegando 

ônibus, metrô e trem. Duas meninas aproveitando a vida, vivendo o presente, experimentando 

a liberdade. 

Desde jovem Sonia tem esse espírito aventureiro, trouxe fotos de quando ia para a 

praia de Juquehy no litoral norte de São Paulo. Acampava com os amigos e o namorado em 

frente à casa de um pescador. Preparavam comida na praia, aproveitavam a natureza, de uma 

maneira simples eram felizes. Tinha vinte e três anos. 1973. 

Quando completou sessenta anos fez uma festa, data importante, significativa, sentia-

se viva, viveu momentos difíceis com o ex marido. Ele a impedia de fazer muitas atividades 

que ela gostava. 

Parece que as mulheres ficam libertas depois que o marido morre, podem viver a vida 

como querem. Penso na minha mãe, tem a idade aproximada de Sonia e está passando por 

uma situação semelhante. Fazendo exercícios físicos, viajando, aprendendo línguas, com 

liberdade e tranquilidade. 

Sonia é bem esclarecida, tem conhecimento sobre o corpo, conhece suas fragilidades e 

potência. Conhecendo sua história de vida passei a ter clareza, percebi o porquê de algumas 

recusas para realizar exercícios novos, do carinho que adquirimos com o tempo, o vínculo que 

estabelecemos durante o período de trabalho na academia e na pesquisa. 

Mostrou sua família, os três filhos, ex-marido, a amiga de juventude que foram para 

Juquehy, acamparam, construíram duas casas vizinhas, criaram os filhos lá, juntos no mesmo 

quintal, conviveram até seu falecimento, pessoa que tem valor sentimental e deixa saudades.  

Em meio às saudades, lembranças do passado e da viagem para Portugal, a felicidade 

está cobrindo à face, liberdade, gostando mais de si, da família e planejando a próxima 

viagem com destino a Espanha. 
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3.12 ENCONTROS COM SILVIA 

 1° Encontro 

 Diário de pesquisa - 19/02/2019 

Este encontro foi surpreendente. A forma como ela se abriu, possibilitou que 

conversássemos sobre diversos assuntos com profundidade e sentia que estava à vontade para 

contribuir da melhor forma com sua história de vida. Algo totalmente diferente do que 

vivenciava com ela dentro da academia. 

Digo isto porque passei três anos ministrando aulas naquele espaço e não existiu uma 

situação em que pudéssemos conversar alguns minutos. Ela nunca veio para conversar algo, 

não entrava em conversas, se estivéssemos ao seu lado conversando, não dava nenhuma 

opinião. Uma senhora totalmente reservada. Temos uma empatia. Percebo que ela sente-se 

bem com minha presença, sempre me portei como uma pessoa discreta naquele espaço. Ela 

sempre chegava se dirigia ao lugar em que eu estava e me cumprimentava com um beijo e na 

hora de ir embora, da mesma forma. 

Comecei o encontro perguntando sobre sua história com a prática de exercícios físicos 

e com perguntas associadas ao que ela ia discorrendo nas respostas. Foi rico conhecer o 

quanto tempo ela pratica, a diversidade de espaços que já participou ao longo dos seus 

sessenta e seis anos. Sempre foi uma pessoa ativa. Parou somente quando ficou grávida dos 

dois filhos, sempre gostou de práticas corporais. 

Com quarenta e sete anos, aposentada na caixa econômica, entrou na musculação por 

indicação médica, pois estava com osteopenia. Foi aqui no clube que iniciou. Conta da outra 

professora que ficou quase vinte anos e saiu, entrei na vaga dela. As duas eram amigas, 

tinham uma ótima relação. 

Hoje, Silvia convive com a hipertensão, hipercolesterolemia, hipotiroidismo, gordura 

no fígado, artrose e osteoartrose, administra remédios regularmente para essas doenças, mas o 

que mais incomoda e debilita sua qualidade de vida são as dores articulares, que ocorrem 

quase todos os dias. Ela adora vir para a academia, sente se bem fazendo os exercícios. 

Gostaria de ter uma alimentação saudável, mas come fritura, doce, chocolate, pão, sanduíche, 

salgadinhos e ingere refrigerantes com regularidade. Tem consciência dos malefícios, mas não 

consegue mudar esse hábito. 
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Os dois filhos são ativos, o mais novo gosta de pedalar e a mais velha pratica 

musculação, os pais não praticavam exercício físico segundo ela, somente o pai que 

caminhava. Relata que a mãe e a Irmã são preguiçosas. 

Silvia reclama de insônia, acorda várias vezes durante a noite, dorme em média seis 

horas por dia. 

Sai deste encontro alegre, considerei produtivo e leve esse momento juntos. Os 

assuntos foram fluindo, estávamos os dois presentes. Eu querendo conhecer sua história de 

vida e ela querendo compreender minhas perguntas, respondê-las e contribuir com o estudo. 

Percebo o carinho que ela tem por mim na disponibilidade para ir ao encontro e na forma 

como participou do encontro. 

 

2° Encontro 

Diário de pesquisa - 25/02/2019 

Existe uma situação contraditória no falar e realizar, ao mesmo tempo diz e contradiz, 

não é algo patológico ou sindrômico, típico de alguém com algum problema psicológico 

grave. Parece-me ser dela, deve acompanhá-la desde jovem, fazer parte do percurso histórico. 

Parece não ser um impeditivo para viver, realizar as tarefas do cotidiano, mas causa um 

incomodo, gostaria de ter hábitos diferentes, entretanto gosta dos que têm atualmente. 

Pergunto sobre ações que toma no dia-a-dia para cuidar da saúde. Questão chave para 

discutir e refletir sobre temas diversos. Silvia, começou acionando a questão da alimentação. 

Uma vertente da vida que tenta mudar há muitos anos, através da ingestão de alimentos 

naturais e saudáveis. Come frutas, verduras, mas também frituras, refrigerantes e doces. Hoje 

por exemplo comeu uma coxinha. Percebo como sente culpa, diz que desde nova tem essas 

características, gostar de “besteiras”. 

Desde jovem faz restrições alimentares, vai ao médico e tomou medicamentos para 

emagrecer. Afirma que é tanto por questões estéticas quanto de saúde. Depois dos cinqüenta 

anos, o abdome cresceu muito. Foi diagnosticada com Esteatose Hepática há quinze anos e 

considera que é a causa dessa dilatação abdominal. Segundo o Ministério da Saúde (2019) 

existe a Esteatose Hepática Não Alcoólica e a Alcoólica. A Alcoólica é provocada pelo 

consumo excessivo de álcool (regular ou esporádico). A Não Alcoólica é provocada por 

hábitos e estilos de vida inadequados. 
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Possivelmente Silvia esteja com a Não Alcoólica, pois não citou em momento algum o 

consumo de bebidas alcoólicas, entretanto mencionou o consumo de alimentos gordurosos, 

com excesso de açúcar e gorduras. 

Em relação a prática de exercícios, sempre foi ativa, participou quatro vezes da prova 

de pedestrianismo, percorrendo dez quilômetros. Caminhava do canal sete ao canal um, três 

vezes por semana, equivalente a aproximadamente oito quilômetros. Atualmente as dores nos 

pés e a joanete não a deixam passar do canal cinco, algo em torno de dois quilômetros de 

distância. 

O esforço de Silvia é de acordo com suas possibilidades, vai lidando com os desejos e 

reprimindo quando exagera. Tem limitações de saúde importantes, que a impedem de fazer 

exercícios intensos. Tem o biotipo propício para adquirir gordura corporal, endomorfo, os 

hábitos potencializam e as patologias somam. Ela diz que é sem vergonhice não ter uma 

alimentação saudável, comer chocolate e ingerir coca-cola. No entanto, considero ser um 

hábito difícil de mudar após tanto tempo, vai além das possibilidades individuais, necessita de 

ajuda profissional. 

 

3° Encontro 

Diário de pesquisa - 12/06/2019 

Encontramos-nos na sala do médico como de costume, Silvia chegou alegre, feliz, 

segurando uma sacola com nhoque que havia comprado para almoçar com a Neta, de nove 

anos. 

Continua treinando três vezes por semana, com a mesma intensidade, seguindo seus 

princípios e limitações. Fiquei no clube por três anos, lembro que nunca pediu ajuda ou 

indicação de exercícios, sempre fez de acordo com seu conhecimento e prática, 

provavelmente deva estar até hoje. Desenvolve com postura correta, mas segue a mesma 

ordem, cargas, volume, intensidade. Algo que é ruim do ponto de vista da adaptação do corpo 

aos estímulos, pois os benefícios fisiológicos são diminuídos caso não ocorra mudança na 

organização do treinamento. 

Fico feliz e verbalizo o quanto considero importante sua frequência na academia, 

mesmo com as dores da artrose. As quais, segunda ela, “tem dia que dói e dia que não”. 

Às vezes vão acontecendo situações nas nossas vidas que nos desanimam de algumas 

atividades. No entanto, observo como esses velhos, são resistentes, sentem prazer no exercício 
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físico, são conscientes dos benefícios que traz, dão valor a aquele momento do dia que passam 

cuidando do corpo através do movimento corporal. O profissional que está ali, pode não ser 

acionado, mas estar presente, traz segurança, estão sendo observados, apontam exercícios para 

alguns, outros se interessam, estabelecem contato visual e no futuro podem aplicar. 

Silvia operou da catarata no olho direito, está com a visão ótima, já havia operado o 

esquerdo. Afirma que cuida da saúde, mas tem dificuldades com a alimentação. Gosta de 

comer frituras, doces e comidas rápidas (fast foods), frutas e legumes. 

Ela reparou como emagreci nesses últimos tempos, perguntou o que eu fiz. Reduzi o 

consumo de açúcar drasticamente, mantive os exercícios físicos e perdi cinco quilos. Minha 

fala a sensibilizou, percebi a forma como ela escutava e parecia que introduzia algo em sua 

consciência. Desde o primeiro encontro ela expressa vontade de emagrecer. 

Trouxe para o encontro fotos de quando tinha trinta anos, disse que era para eu ver 

como ela era magra. Eram fotos de bikini, viajando pelo nordeste, algumas do marido, estão 

casados a quarenta anos, outras do fusca que comprou aos vinte e dois anos com o salário do 

banco que trabalhava, outras do passat, carro que afirmou ter chamado atenção das pessoas 

que a viam dirigindo. 

Foi a fase mais feliz da sua vida, não tinha preocupações com filhos ou netos, vivia 

bem, tranquila. 

 

3.13 EPISÓDIOS INESPERADOS 

Fizeram parte desta experiência dois episódios que surpreenderam e que foram 

também registrados em diário. Um foi sobre o falecimento de uma  narradora pouco antes de 

entregarmos o termo de consentimento e o outro de duas pessoas que tinham um vínculo forte 

com o pesquisador, mas aceitaram  participar. 

 

 1° episódio 

 Diário de um encontro que não aconteceu - 08/11/2018 

 Esta semana passei por uma situação que previa na minha metodologia, mas que lidar 

com ela foi e está sendo extremamente difícil. Foi a recusa de um idosos e uma idosa para 

participar do estudo, nos dois casos por falta de tempo para os encontros.  
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 Fiquei extremamente chateado, com sentimento de raiva e desapontamento com a 

negativa de dois idosos. O primeiro foi mais intenso e o segundo mais ameno, mas os dois 

estão sendo difíceis de lidar, talvez eu esteja um pouco melhor neste momento, após 

conversar com a orientadora e escutar dela palavras de contentamento por isso ter ocorrido, 

em aprender a lidar com as negativas, refletir sobre os porquês, assim como encarar como um 

dado da pesquisa, de importante relevância e que deve fazer parte dos diários de campo e da 

relação que estabeleço com esses alunos, pois até que ponto eles querem que eu conheça a 

história de vida deles. 

 A princípio eu sequer pensava em escrever sobre isso, pois imaginava que o diário de 

pesquisa seria sobre os encontros que aconteceriam e não sobre os que não aconteceriam, mas 

esse é um dado, algo que gerou sentimentos diversos no pesquisador, com certeza está 

mudando e irá mudar a pesquisa daqui para frente.  

 O ocorrido foi o seguinte, entreguei o termo de consentimento para uma aluna, durante 

a aula, ela leu rapidamente, pediu uma caneta, assinou e logo perguntou quando seria a 

primeira entrevista. Quando ela estava indo embora, outro aluno estava se preparando para ir 

também, peguei outro termo e entreguei para ele, neste momento perguntou: 

 

- O que é isso? 

 

Respondi que era da minha pesquisa de mestrado, aquela que havia comentado com 

ele. A qual iria entrevistar os alunos com mais de 60 anos da academia. 

A aluna que havia assinado se aproximou da conversa, entusiasmada e disse para ele: 

 

- É a pesquisa do Álvaro, vamos participar! 

 

Ele perguntou se poderia levar para casa e eu confirmei, dizendo para ler 

tranquilamente e poderia trazer quando puder. 

Achei estranho aquele olhar de desentendido dele no momento que entreguei o termo e 

estava explicando sobre do que se tratava, era como se ele estivesse surpreso, com minhas 

palavras, me lembro que conversamos sobre ela várias vezes, ele falou que o filho dele fez 

mestrado e doutorado em Universidade Pública e que considerava o estudo importante para a 

carreira. 
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Enfim, considerei que o peguei um pouco de surpresa, mas nada inconveniente, pois 

temos uma intimidade forte na academia, brincávamos, sorriamos, dançávamos, 

conversávamos sobre todos os assuntos possíveis. 

Eu considerava este aluno, um dos mais próximos, alguém que eu me identificava e 

tinha um apreço enorme. 

Eis que na aula seguinte ele chega com o termo dobrado, me entrega com a fala baixa, 

cabeça baixa, postura totalmente diferente da que ele adentra na academia, sempre feliz, 

fazendo piada, tocando na minha mão com força. Segundo suas palavras, infelizmente não 

poderia participar, pois não tem tempo disponível para ir aos encontros, têm outras tarefas 

para fazer nos horários que não está na academia. A partir deste episódio fiquei chateado, 

magoado, ressentido com sua recusa e a relação que estabelecíamos foi abalada. 

Há muito tempo montei um treino para ele, mas há muito tempo não o vejo com a 

ficha, provavelmente não segue o que eu havia prescrito, eu o corrijo em alguns movimentos, 

alguns exercícios, não acompanho a risca seu treino, porque não sinto que tenho tal abertura. 

Mas isso não me importava, nós tínhamos uma relação de amizade, integração com os outros 

alunos, a qual o acompanhamento do plano de treinamento não nos atravessava para dialogar, 

ao contrário de outros alunos que tenho pouca intimidade, mas sempre vêm me perguntar 

sobre as execuções, sobre o porquê do número de séries, repetições, ordem dos exercícios, 

assuntos ligados ao exercício físico em si. 

Na mesma semana, após esse ocorrido, entreguei o termo para outra aluna, expliquei 

do que se tratava, ela sabia da minha pesquisa, já havíamos conversado. Assim ela levou para 

casa e ficou vários dias sem retornar com o termo, não comentava sobre e eu não tocava no 

assunto, pois ainda estava chateado com a recusa do anterior e temia que ela não pudesse 

participar. 

Após alguns dias, quando eu já estava superando aquela situação, a academia estava 

vazia, somente eu e ela presentes, resolvi perguntar sobre o termo que havia lhe entregado. 

Ela respondeu que não iria participar, pois não teria tempo para os encontros, já que cuidava 

da sua sogra todos os dias em período integral e o único tempo que tinha para si estava sendo 

a academia, três vezes na semana. 

Escutei de forma atenta aquela fala pausada, ressentida e triste por não poder 

participar, ela completou dizendo que gostaria muito de me ajudar, mas não teria condições. 

No momento bateu um desapontamento, certa tristeza, mas ao longo do dia fui lembrando do 

quanto ela falava da sogra, do quanto gastava seu tempo cuidando dela, que ela só gostava do 
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seus cuidados e não do marido ou familiares do marido. De como as viagens com a família 

ficaram comprometidas depois que a sogra ficou dependente para fazer as atividades do dia-a-

dia, e a sua vida se tornou em função dela. 

Essa segunda negativa, está me ajudando a superar a primeira, pois pensei que era má 

vontade, ou nenhuma força de vontade para contribuir no meu estudo. Às vezes passam 

pensamentos de que eles me usam como profissional, não sendo recíproca a atenção, que caso 

precise deles, não poderei contar. Entretanto gosto de estar na presença deles, faz muito bem 

para minha alma, instruí-los, passar minhas manhãs em suas companhias. 

 

 2° episódio 

 Diário de Falecimento, 27/11/2018 

Esta semana tivemos a triste notícia da morte de Maria, uma senhora de 70 anos, 

alegre, comunicativa, gentil e amável com todos. 

Estava dando aula normalmente, quando recebi a ligação do chefe, contando sobre o 

falecimento. Lembrou-me que ela estava com dores abdominais fazia algum tempo, 

aproximadamente um mês atrás quando veio treinar, disse que iria fazer alguns exames para 

investigar o que seria, desde então não apareceu nas aulas. Os alunos sempre me perguntavam 

sobre ela, mas eu não tinha mais noticias, somente sobre o desconforto e os exames que iria 

fazer. 

Fiquei comovido com essa notícia, Maria era uma pessoa comunicativa, chegava na 

academia e logo sentava para descansar, pois vinha caminhando de sua casa, no horário que 

sol estava mais forte, gostava de saber das novidades, contar as suas, sempre perguntava sobre 

o mestrado, as aulas que eu freqüentava, se já haviam acabado, sobre minha família, política, 

comentava do filho, único, que estava participando de um partido novo e fazendo comícios. 

Nós sabíamos bastante sobre seu dia-a-dia, pois contava que cuidava do marido, que 

tinha dificuldades para caminhar e não saia de casa, ela fazia comida para ele, dava água e 

comprava seus cigarros diariamente. Vinha para academia e o deixava no sofá assistindo 

televisão. Tinha que voltar logo para dar o seu almoço, pois alguns dias ele não conseguia 

alimentar-se sozinho. Sua rotina nos últimos tempos girava em torno dele, nos cuidados 

domésticos, em receber a fisioterapeuta em casa para fazer exercícios de reabilitação, pelo que 

Maria dizia, sua musculatura era fraca e a memória estava comprometida, fazia alguns anos. 
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Foi professora infantil na Prefeitura de São Paulo, subia e descia todos dos dias, estava 

aposentada, fazia aulas de espanhol toda semana, encontrava as amigas para tomar café, 

adorava sair para comer, antes fazia ginástica no clube internacional e há dois anos veio para 

cá, começou fazendo todos os dias a musculação, mas estava muito puxado, ficava muito 

cansada, tinha que cuidar do marido em casa, cuidar do prédio, pois era síndica. Assim passou 

a freqüentar a academia em dias intercalados. 

Ela me ensinou muito sobre a sensibilidade que preciso ter com os/as idosos/as, sobre 

entender o ritmo, velocidade e freqüência diferentes, em saber escutar e respeitar os limites 

individuais de cada aluno na prática. Isso me remete aos anos de graduação, quando 

estudávamos em princípios do treinamento, sobre a individualidade biológica, um dos 

princípios mais importantes quando se pensa em montar um planejamento de treino, e contato 

com ela me mostrou que esse princípio deve ser extrapolado para individualidade psicológica, 

social, política, comportamental, emocional e para o emaranhado de questões individuais que 

cada um tem e carrega em seu corpo. 

Digo isso, pois vivenciei umas das situações mais difíceis ao seu lado, durante o 

trabalho. Estávamos em cinco pessoas na academia, eu e quatro alunos, Maria estava fazendo 

um exercício no banco inclinado segurando dois halteres, quando me afastei um pouco ouvi 

um barulho de queda, virei, ela estava no chão, desmaiada, com o rosto sobre os halteres. 

Corri até seu encontro, ela estava de lado, a virei com o rosto para cima, a aluna, médica, que 

estava na esteira rapidamente, a colocamos deitada em decúbito dorsal (barriga voltada para 

cima), sentimos sua freqüência cardíaca, estava baixa, enquanto isso ela foi recuperando a 

consciência, uma senhora ao lado desesperada, agitada, rezava e falava muito alto, mas 

mantivemos a calma e a ajudamos a sentar. Maria não sabia ao certo o que havia acontecido, 

disse que apagou, sem entender o que sentiu, depois que estava mais tranqüila, ligou para o 

filho que a veio buscar, foram para o médico. Foram atendidos rapidamente no pronto 

atendimento, e por coincidência era seu cardiologista. Fizeram todos os exames no momento e 

durante períodos após, não havia mais sinal algum, foi um evento único, que poderia nunca 

mais acontecer. 

Ela voltou depois de alguns dias, estava bem fisicamente, mas seu psicológico estava 

desestabilizado, tinha medo de fazer alguns exercícios, das cargas, andar muito na esteira. Foi 

um trauma significativo para ela e para mim, respeitei seu tempo, seus medos, suas pausas 

para respirar e assim ela foi ganhando segurança novamente e fazendo todos os exercícios, até 

aquele que havia sofrido o acidente. Procurei não forçar, entender que passar por uma 
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situação desta, naquela idade, seria algo extremamente relevante, procurei me colocar no seu 

lugar e refletir sobre os traumas que a vida nos dá e como eu como profissional da saúde 

poderia auxiliar na sua superação. 

Foi um aprendizado enorme ter o contato com a Maria, fazer parte da sua vida 

naqueles momentos, encorajá-la a continuar se movimentando, acredito que nosso encontros 

foram prazerosos e felizes, gostaria muito de escutar sua história de vida, fazer sua narrativa, 

como acredito que adoraria participar. A vida a levou para longe fisicamente de nós, mas sua 

presença em nossas memórias será para sempre, será lembrada por nós com apreço e 

admiração. 
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4 AS NARRATIVAS 

 

Iniciaremos com a apresentação afetiva e logo após traremos as narrativas. A 

sequência da apresentação de cada narrativa se dará de acordo com os afetos construídos entre 

o pesquisador e os/as narradoras/es ao longo dos anos de convivência que tiveram. Após cada 

uma das narrativas traremos comentários feitos por cada um dos/as próprios/as narradores/as 

após a leitura das narrativas no dia da entrega.  

 

4.1. ODIR 

Apresentação Afetiva  

A fisionomia do Odir lembra muito meu tio Joel, irmão de minha mãe. Desde o início 

dos treinos na academia a aproximadamente oito meses, ele mostrou-se um aluno dedicado e 

extremamente esforçado, tem algumas limitações na coluna cervical que dificultam a 

realização de alguns exercícios. 

Ele freqüenta os treinos três vezes por semana, sempre no horário em que estou. 

Assim, criamos um vínculo de amizade que vem fortalecendo a confiança dele com minhas 

indicações de exercícios. Todos os treinos ele chega animado cumprimentando todos os 

freqüentadores e sorrindo, está sempre animado e disposto a realizar os exercícios, tem uma 

memória ótima, pois indico uma sequência com vários exercícios, séries, repetições e ele se 

lembra de todos, algo que é difícil entre os/s alunos/as que dou aula e estão na sua faixa etária 

(76 anos). 

Fico impressionado com a energia e força que tem para fazer os treino, a forma segura 

e bem executada dos movimentos, o aumento das cargas que ele conduz aos poucos e vai 

sinalizando. Nos dias que precisa faltar para cuidar de sua neta, fica sentido por não conseguir 

cumprir as 3 vezes na semana e pergunta se pode vir outro horário, já que o horário 

freqüentado por ele é o promocional (11h às 14h), e que caso necessite pode pagar a 

diferença. 

Esses dias surgiu um papo sobre religião entre os alunos e pediram sua opinião, ele 

ficou em silêncio no momento e depois veio discretamente conversar comigo, dizendo que 

respeita todas as religiões, que atualmente não freqüenta nenhuma, mas simpatiza com os 

espíritas. Disse também sobre um irmão que é evangélico, não maleável com as opiniões 
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divergentes, lembrou de um episódio no qual foi dar uma livro espírita para o irmão e ele não 

o aceitou. 

Neste momento senti que o Odir queria dar sua opinião somente para mim, pois não 

gostaria de expor para todos algo que pudesse ser mal interpretado, senti também que queria 

dialogar, não deixar aquela situação passar em branco. 

Odir trabalhava em uma empresa, na qual exercia um cargo de chefia, no começo das 

aulas sempre dizia sobre o trabalho, sobre seu crescimento lá dentro, a mudança nos cargos, 

sua dedicação para chegar na situação que chegou até aposentar. Naquela época e agora 

lembrando faço relação direta da disciplina que ele tem para fazer os exercícios com o período 

em que trabalhava. Provavelmente este modo concentrado faz parte da sua personalidade 

construída ao longo da vida. 

 

Narrativa de Odir 

 

Uma pessoa forte, estrutura forte, traços fortes e sentimento forte. A sua vida é 

acompanhada de dedicação ao trabalho e a família, tem fé e disciplina para conduzir o 

cotidiano. Desde pequeno procurou estar próximo das coisas simples, como brincar no chão, 

na terra, na natureza, sempre ao lado da família, plantando a semente do companheirismo. 

Senti na pele, escutei, escrevi a história de um pai, avó, esposo comprometido com a 

felicidade dos que estão ao seu redor. Comprometido com os exercícios físicos!  

Desde o momento que o conheci na academia percebi que existia um coração e uma 

alegria presentes. Alegre ao chegar, concentrado e disciplinado nos exercícios, carismático 

com os colegas. Respeita seu corpo, os limites e as potências, traz para o exercício físico os 

hábitos do cotidiano. 

Pessoa que faz bem estar ao lado, conversar e se emocionar. Fez-me sentir como 

profissional, valoriza os que estão ao redor! 

A vida está para nos ensinar, a ser mais forte, persistente, e observar o lado positivo 

dos momentos da vida. Os problemas aparecerem e procuramos soluções, buscamos uma 

maneira de caminhar com saúde, fazemos escolhas a todo o momento. Alimentação 

equilibrada, exames, medicamentos e exercícios físicos. Odir busca sentir-se bem. 

Escutar a história de sua vida, os laços com passado, a Ilha Grande, o núcleo familiar a 

sua volta, filhos e netos, demonstram o quanto a dedicação ao outro faz parte de sua essência. 
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Foi dedicado no trabalho, buscou dar o máximo, crescer na profissão, dar o melhor para a 

família. 

Aposentado, cumpriu sua missão como profissional, está cumprindo como homem, 

pai, marido e avó, como pessoa. Traz consigo a leveza, emoção e a bagagem de 

conhecimentos adquiridos ao longo da sua história. 

 

Comentário do Narrador 

“Concordo com as observações feitas sobre minha vida. Muito aprendi com a vida e 

tanto quanto posso, ajudo meu semelhante. Desde criança, fui dedicado ao futebol mas o 

estudo e o trabalho me impediram em dar continuidade a esse esporte.” 

Ao ler a narrativa, disse  que sua vida mudou com o exercício, melhorou a autoestima, 

além dos nervos. Ficou emocionado durante a fala. Disse que Me considera um bom 

observador e que essa fase não é a melhor da vida, como muitos dizem. “Deixamos a vida 

física de lado e uma hora acordamos”, “o médico vem e sacode, acordou para o exercício”. 

 

4.2 IARA 

Apresentação afetiva 

Iara é uma senhora tranqüila e bem resolvida, aposentada, foi secretária executiva em 

uma multinacional, fala várias línguas e adora viajar pelo mundo. Temos uma relação ótima, 

tanto no ambiente da academia, quanto pessoal. Quando falei sobre o mestrado que estou 

desenvolvendo e da prova de proficiência em inglês, logo se prontificou a dar aulas de inglês 

em sua casa.  

Deu-me aula por aproximadamente seis meses, duas vezes por semana, no período da 

tarde, foram momentos bons de aprendizagem e troca de conhecimento, tomávamos café, 

comíamos bolo, líamos, escutávamos música, conversávamos, tudo em inglês. Aqueles 

encontros potencializaram nossa relação de confiança, tive enorme respeito ao visitar sua 

casa, sabendo como é difícil as pessoas convidarem para ir em suas casas, conhecer um pouco 

de sua vida, hábitos, organização, quadros e toda uma relação íntima que existe da pessoa 

com sua casa. 

Ela vem do interior de São Paulo, toda a família mora em Jundiaí, trabalhou em 

Santos, passou uma parte da aposentadoria em Vinhedo e retornou à Santos. Como mora 

próximo ao clube, resolveu vir conhecer a academia, gostou e está a aproximadamente dois 
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anos freqüentando, sempre praticou exercícios, tem um histórico de práticas corporais, mas 

pelo que diz nunca muito intenso ou diário. Gosta de se exercitar de forma leve ou moderada, 

bater papo e dar risada. Confesso que no começo não tínhamos tanta intimidade, eu sentia um 

ar de classe média, talvez uma superioridade em seu olhar, algo que não sei muito bem 

explicar.  

Numa ocasião, um senhor que eu considerava super alto astral, dava preferência a ele 

na atenção em relação aos outros alunos, brincávamos sobre futebol, mulheres e diversos 

assuntos, me ofendeu. Questionou sobre minha situação econômica e de trabalho naquele 

momento e no futuro. Logo eu respondi a altura questionando sobre a situação dele e sobre a 

que me encontrava. Nunca mais ele voltou na academia.  

Iara estava próxima e presenciou o ocorrido, aquilo a deixou surpresa e um pouco 

distante de mim. Com o tempo e algumas conversas, reflexões sobre a vida e sobre viagens, 

começamos a nos aproximar. Até o presente momento não conversei com ela sobre aquela 

situação, mas pretendo em breve, para saber se ela lembra, o que ela sentiu. 

Nossa relação está tão próxima e parceira, que quando estava para entrar de férias ela 

disse que não viria, pois gosta da minha presença, da forma como conduzo a aula e da relação 

que tenho com os alunos. Quando voltei ela ficou feliz e me deu boas vindas, pediu para que 

trocasse seu treino e estava animada para começar um novo ciclo. Fico feliz com esses alunos 

que compartilham de forma leve e divertida os encontros matinais na academia, e a Iara é um 

exemplo de aluna que me engrandece como profissional. 

 

Narrativa de Iara 

Começarei com uma frase, da música do Caetano Veloso, dita por ela mesma em um 

dos nossos encontros, que considero ser sua essência: “cada um sabe a dor e a delícia de ser o 

que é”. Mulher bem resolvida e independente. Planejou sua vida na medida para viver bem, 

viajar e aproveitar com alegria os momentos. 

Quem a conhece sabe que está diante de uma pessoa com experiência profissional, 

cultura e bagagem social. Um linguajar correto e divertido, procurar ser feliz, estar sorrindo e 

de bem com as pessoas ao redor. 

O conjunto faz a obra, o espaço que frequenta deve ser harmônico, os fatores que 

influenciam são ligados e amarrados. Sua visão é crítica e bem fundamentada, tem a 

experiência do viajar. Agrega as pessoas que encontra em seu caminho, busca aconselhar e 

trazer conforto. Ajuda a quem precisar. 
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Estar próxima das pessoas que realmente fazem sentido a motivam, família, amigos, 

namorado. A mãe, pessoa foi fundamental para a força de viver, presente de todas as formas 

para dar apoio, é referência no seu caminhar. 

Sua vida foi intensa,  passou por altos e baixos, situações de dificuldade para lidar, 

algo que a fez crescer, e ter energia para ser uma mulher, praticante de exercícios físicos 

desde a juventude. A academia é um ambiente que lhe faz bem, traz bem estar físico, 

emocional e social. Regrada e despojada, programada para viajar e ser feliz, aproveitar a vida 

ao lado de pessoas dispostas a fazer parceria nas aventuras que planeja.   

 

Comentário da Narradora 

Não compareceu ao Café da Tarde porque estava viajando fora do país, mas respondeu 

o convite dizendo que voltará antes da defesa e gostará de prestigiar. 

 

4.3 WEBE 

Apresentação Afetiva 

Desde meus primeiros dias na academia do clube, aproximadamente 3 anos, ela é 

minha aluna, dedicada, assídua e pontual. Tenho que abrir a academia segunda, quarta e sexta 

às 7 horas da manhã e todas as vezes que chego, lá está ela sentada me esperando no 

banquinho, que fica na entrada da academia. Olhando para o relógio da parede, caso eu atrase 

3 minutos ela já fala: está atrasado professor. Ela vai de segunda à sexta na academia, sempre 

neste horário e caso ela falte todos os alunos ficam preocupados e me perguntam o que 

aconteceu com ela. 

Digo isso para ressaltar o carisma que ela tem com todos os freqüentadores deste 

horário e em especial comigo, pois sinto que há uma empatia muito grande entre nós. Ela 

adora fazer piadas, brincar, dar risada, tirar saro dos outros alunos e cumpri todos os 

exercícios que eu prescrevo. Temos uma relação de profissional e aluno muito interessante, 

todos os exercícios novos que proponho, ela aceita. Levo sempre em consideração suas 

limitações físicas e procuro mantê-los por um bom tempo para sua adaptação e continuidade. 

Construímos esse vínculo de confiança quando a auxiliei na recuperação do movimento de um 

dos ombros, após uma queda que ela sofreu em sua casa.  
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Fizemos um trabalho contínuo por alguns meses, associado à fisioterapia realizada por 

outro profissional fora do clube e ao acompanhamento médico. Ela teve uma melhora 

significativa, o que ocasionou uma aproximação enorme entre nós. 

Nos intervalos entre as séries de exercícios ou entre os aparelhos vamos conversando 

sobre o final de semana, sobre o andar da semana, sobre as novidades, sobre sua rotina de 

casa, dos passeios com as amigas 1x por semana para tomar chá, suas viagens, relações 

familiares, questões/hábitos alimentares e questões de saúde. Procuro respeitar seu tempo e 

suas dores, pois algumas vezes uma inflamação no nervo ciático e insônia na noite anterior 

geram algum desconforto ou cansaço.  

 

Narrativa de Weber 

Nascida em São Paulo, frequentava Santos na infância e juventude, até se tornar uma 

mulher santista. Criou os filhos, cuidou dos pais e do marido. Eis uma cuidadora. Passou parte 

importante da vida dedicada a família. Colocar afeto e carinho fez e faz parte da relação que 

estabelece com a família e as pessoas ao redor. 

Webe é autônoma e independente, frequenta a igreja aos finais de semana. Algumas 

vezes conta com a companhia dos filhos, outras, vai caminhando sozinha. Sua casa fica a 

algumas quadras da igreja. . 

Mora sozinha, cada descendente seguiu sua vida, constituiu sua própria família. 

Alguns mais longe fisicamente, mas próximos em afeto. Ligam, mandam mensagem. Estão 

sempre em comunicação. Os mais próximos, passam para tomar café, saber como está, se 

precisa de algo. Mesmo morando só, mas nunca está sozinha. Tem uma família presente, 

comprometida com os laços afetivos que ela fez florescer. 

Essa relação é visível. Quando está chovendo, ventando ou frio, o filho passa de carro 

para levá-la até a academia. Ele entende o potencial de saúde  que a prática de exercício físico  

traz para o bem estar da sua mãe. Segunda à sexta-feira, pontualmente, ela está em frente a 

porta da academia, dentro do clube. São praticamente vinte anos freqüentando a musculação. 

A apropriação é tamanha que tem uma esteira reservada informalmente. Todos os/as 

alunos/as sabem que aquele equipamento é usado por ela. Tem preferência. Não pela idade, 

oitenta e seis anos, mas pela simpatia e respeito que transmite. 

Uma vez por semana, caminha até o shopping para encontrar as amigas, tomam chá, 

conversam. É um momento importante no cotidiano, mesmo ficando a, dez quadras grandes 

da sua casa. Vai a pé. Provavelmente pessoas mais jovens iriam com algum transporte 
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motorizado, mas Webe segue caminhando. É impressionante a energia que demonstra ao 

relatar as atividades físicas que faz; seja para locomoção, como ir a igreja, academia e 

encontros, no lazer, como a musculação. Sem contar o que faz em casa. 

A experiência com o corpo, com as atividades corporais são extensas. Praticou Yoga 

por vinte anos. Capacitou-se para dar aulas. Ministrou aulas. Tem uma bagagem de práticas 

de exercícios físicos. Observo há tempos o alongamento que faz ao final das aulas, de forma 

autônoma, com conhecimento e disciplina. 

Conhecer sua história me trouxe reflexões como profissional, qualificou minha escuta 

sobre o saber do outro. Aluna dedicada. Pactuava com os desafios que propunha durante os 

treinos. Sua história demonstrou a potência de vida, observada e verbalizada por todos na 

academia que a viam treinando. 

História de cuidado com a família, com o corpo com a alma e com todos aqueles que 

estão ao seu redor. Um exemplo de mulher. 

 

Comentário da Narradora 

Não deixou nada por escrito, mas falou que concorda com o que eu escrevi e gostaria 

de levar para a sua casa. Disse que achou lindo e comovente. 

 

4.4 MARIA  

Apresentação Afetiva 

Maria me trata como um filho ou um neto. Chega de manhã, animada e me dá um 

abraço forte e um beijo, pergunta como estou, como foi ou final de semana e a semana. É uma 

senhora muito carinhosa e simpática, freqüenta a academia 3 vezes por semana, em horários 

alternados, adora dormir até tarde, diz que acorda cedo porque a filha liga para sua casa 

chamando para irem treinar juntas, mas por ela dormiria até acordar. 

Ela chega, guarda seus óculos de sol, espia o celular e logo senta em algum aparelho 

ou cadeira para conversar comigo ou com alguém conhecido que esteja por perto, ela está 

sempre bem arrumada e disposta. Alguns dias anima de ir para a esteira, mas quando está um 

pouco cansada, quer começar pelos aparelhos e me avisa: “Fala professor, o que eu tenho que 

fazer?”, assim já entendo que não está disposta a fazer os trinta minutos de esteira. 

Vou guiando ela pelos aparelhos, os quais ela já conhece muito bem, treina a muitos 

anos no clube. Sua filha Carmen e seu neto Gustavo também são alunos, a filha é sua 
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companheira de treino, as duas sempre combinam o horário e se encontram, batem papo e 

fazem os exercícios. Acho muito rico esse contato que as duas fazem na academia, lembro 

como meu pai era companheiro na academia e no futebol, todos os finais de semana 

passávamos fazendo algum esporte juntos; gosto de observar a amizade que as duas tem, a 

força que elas dão uma à outra. Procuro deixar a Maria o mais livre possível para fazer os 

exercícios e conversar, seja comigo ou com os outros alunos, imagino que aquele lugar seja 

uma distração para ela, um momento de cuidar do corpo e do social, que nos motiva a estar 

sempre naquele espaço. 

Ela é frequentadora assídua da igreja católica, faz parte de todos os grupos e participa 

das diversas atividades propostas lá, sei disso porque sempre que vai embora diz que vai fazer 

comida para o velho (seu marido) e depois vai para igreja, assim como uma aluna sempre 

conversa com ela sobre a missa e pergunta qual a programação para esta semana. Maria é uma 

pessoa de um coração enorme, que transmite leveza, tranqüilidade e felicidade, nunca a vi 

triste ou reclamando da vida, a única coisa que a irrita é o programa da Ana Maria Braga na 

televisão e me pede para trocar. 

 

Narrativa de Maria 

Alegria e Entusiasmo são características presentes no rosto de Maria. Dificilmente 

alguma situação a deixa para baixo. Quem convive provavelmente percebe o quanto transmite 

felicidade nos diálogos e brincadeiras. 

A prática de exercícios físicos e alimentação equilibrada são priorizados em seu dia-a-

dia. Antes de começar a fazer musculação, costumava ir à praia caminhar. Manteve esta rotina 

de passeios ao ar livre por um bom tempo junto com seu marido. Hoje não fazem mais esta 

caminhada juntos, ele faz sozinho. Passaram a dividir mais seus momentos, por isso fazem 

algumas coisas separadas. Ele vai a feira toda semana, compra frutas e legumes. O almoço 

fica por sua conta. 

Tem uma saúde exemplar, foi criada no sítio em Belém do Pará, se alimentava com 

produtos naturais e quando ficava doente era tratada com chás e remédios caseiros. 

Conhecimento e sabedoria familiar. Trouxe muitos costumes e valores que adquiriu na 

infância e juventude, criando os filhos com parte desta herança e, depois misturando com os 

modos de viver da cidade. Começou a frequentar o médico quando veio para Santos, foi se 

adaptando a cultura de uma cidade do litoral de São Paulo. 
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Maria é uma pessoa flexível, tem capacidade de adaptação às novas situações, absorve 

as novidades, conseguindo perceber os benefícios que as mudanças podem trazer. 

Ser paciente,  respeitar a velocidade do outro. Aprendi muito com Maria. Enquanto ela 

sentava em um aparelho para descansar, ou ficava ao lado da filha para conversar, ela 

respeitava seu momento, seu tempo para o exercício. Coloca-se aberta ao mundo, às 

experiências, para viver tudo intensamente, conviver, exercitar, sorrir, brincar, ser feliz! 

O vínculo que estabelece com todos ao seu redor é expressivo. Para ela, a paz que 

transmite vem da fé em Deus. Ela agradece a todo o momento, dizendo sempre estar ao seu 

lado. Esta forma de enxergar a vida está marcada em sua  a fala. Tem apego à família, aos 

filhos que ama, aos netos que estão sempre presentes. Uma pessoa cativante! 

 

Comentário da Narradora 

Não conseguiu estar presente, pois tem compromisso aos sábados a tarde.  

 

4.5. TELMA  

Apresentação Afetiva 

    Nós temos uma sintonia que varia conforme seus nervos - às vezes está calma, 

cansada, com dor de cabeça, desmotivada, mas na maioria das vezes está pilhada. Todos 

dizem que é no meu horário que ela se solta daquela forma, fala alto e quer atenção, conversa 

com todos e domina as conversas, Telma é um furacão na academia. 

 Há aproximadamente três anos ela começou a treinar na academia, veio de outra 

localizada no bairro, dei atenção, escutei, acompanhei alguns momentos difíceis de vida, 

confia em mim. Conta sobre a vida pessoal, familiar, financeira, saúde, tem liberdade para 

falar. Não recordo em que momento surgiu esta afinidade, mas tem liberdade e às vezes se 

torna exagerada e inconveniente, tenho que segurar um pouco seus ânimos porque passa dos 

limites. 

Pratica exercícios há muitos anos, gosta de treinar forte, tem uma energia e força 

maior do que muitos jovens. Monto seu treino desde o início, gosta de ser supervisionada em 

todos os aparelhos, quer atenção integral. Durante alguns meses cheguei a ser seu personal 

trainer, foi bom para sua evolução, mas senti no começo uma vontade de mostrar-se para os 

outros alunos e uma dose de carência emocional. 
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Em alguns momentos da relação eu não aguento e a ignoro, pois parece haver um 

ciúmes quando estou ajudando outros alunos, especialmente as mulheres. Causa certa 

irritação, entra nas conversas, fala alto, pede ajuda para não ter relação com os outros. Telma 

é uma pessoa com temperamento forte, quando alguém está falando mais, as atenções não 

estão voltadas para ela, quando não posso dar a atenção que considera merecedora, fica brava, 

irritada, deixa o clima da academia agitado, tem um espírito elétrico e por vezes pesado. 

Aquele ambiente da academia é um dos únicos que freqüenta, possivelmente seja um 

dos fatores influenciadores de sua extravagância, alunos ficam incomodados, conversam e 

alguns a amizade foi para fora daquele ambiente. Não é uma pessoa fácil de lidar, tem que ter 

paciência e filtro para não se estressar com seus dizeres, fiquei uns meses sem conversar com 

ela, pois falou coisas que me ofenderam profundamente, mas depois foi passando e agora 

estamos bem. 

Telma se importa comigo, família, estudos e trabalho, organizou uma festa de 

aniversário para mim. Sempre que pode, dá presente nas datas comemorativas, fui almoçar em 

sua casa, conheci sua filha, irmã e o cachorro, companheiro inseparável. 

Procuro estar afastado nesses últimos tempos quando está presente, porque não dá 

espaço para acompanhar os outros alunos. Uso essa estratégia, para respirar, manter minha 

calma e serenidade. Percebeu o distanciamento, não a ignoro, dou margem para fazer outras 

amizades, bater papo com os outros alunos. Aquele é um espaço de socialização, extravasa os 

sentimentos, expõe a opinião sobre futebol com os homens, fala de relacionamento com as 

mulheres e passa pelos mais diversos assuntos com todos que estão ao redor, em alto e bom 

som. 

 

Narrativa de Telma 

Algumas palavras, frases e um sotaque sutil demonstram os traços mineiros de Telma. 

Nasceu, passou a infância, adolescência e início da juventude em Belo Horizonte. Santos a 

acolheu. Veio para a cidade, aqui ficou e diz que ficará. Fez deste território o lugar para criar 

e cuidar da filha. Certamente, a pessoa mais importante de sua vida, a qual dedicou e dedica 

tempo e carinho, sem medir esforços. 

Traz consigo a herança do pai, adora futebol. Se tem algo que há faz vibrar, sair do 

eixo, torcer e emocionar é o  Futebol! Esporte que está no seu coração, fala e discussões. É 

Santista de coração. 
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O esporte sempre esteve presente em sua vida. Desde que se lembra, esteve ativa. 

Quando a filha era bebê, a levava para academia, enquanto treinava. Sempre foi adepta do 

movimento corporal, freqüentou diversas academias em Santos. 

Tem muito a dizer, muita história para contar. Casos, ou causos, como diriam os 

antigos. Situações, fatos marcantes da vida, os quais refletem a mulher que é hoje. Lutadora, 

guerreira e conhecedora do seu potencial. Passou por momentos difíceis, muitos difíceis. 

Fruto do trabalho e dedicação criou a filha, a formou, para todos os sentidos. Sente 

orgulho disso. Atualmente usufrui dos prazeres da aposentadoria, tem plena consciência da 

sua situação. Frequenta o clube, academia, piscina e salão. 

Ferracini e Feitosa (2017) afirmam que “Nós seres humanos, vivemos estruturalmente 

no fluxo do tempo, espremidos entre nossas lembranças boas e ruins do passado e nossos 

projetos do futuro”. Assim como ficou marcado nas histórias contadas pela Telma. 

Sua idade pouco importa, tem a idade que sente, é jovem, bem resolvida. Estar diante 

de uma pessoa com tanta energia, às vezes assusta, causa estranhamento. Ou o Santo bate, 

como aconteceu entre nós, ou afasta. Com o tempo, vínculo, relação, se descobre o tamanho 

do coração, cuidado e afeto que está por trás deste gênio forte. 

Criar um vínculo não é tarefa fácil, mas ao estabelecer os encontros se transformam, o 

cotidiano fica leve, prazeroso e gostoso de estar presente. Demonstramos o que sentimos, 

sentimos o que o outro sente. A empatia foi e é mútua em nossa relação. Não tem papas na 

língua, diz o que pensa. Nua e Crua. Desta maneira, seleciona as companhias, os lugares e as 

situações que estará presente. 

 

Comentário da Narradora 

Não deixou nada por escrito, mas verbalizou para o grupo que gostou da maneira 

como escrevi, ficou surpresa com as informações que eu guardei e coloquei na narrativa, pois 

ela não lembrava de algumas. Sentiu-se lisonjeada e queria ficar com a narrativa para mostrar 

para a filha. “Irei fazer um quadro e colocar na sala, para saberem quem é a Telma de 

verdade”. 
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4.6 DARLINDA E RUBENS  

 Apresentação Afetiva 

Rubens é um senhor de 79 anos que aparentemente frágil, anda devagar, tem as pernas 

inchadas, o corpo arqueado e utiliza bengala. No entanto sua força para vir mesmo com 

dificuldade é impressionante, assim como sua vontade de realizar os exercícios. 

Venho o acompanhando desde o começo do meu trabalho no clube, aproximadamente 

3 anos. Com tempo e velocidade singular, procuro esperar sua iniciativa ou fala sobre a 

situação no momento para indicar os exercícios daquele dia. Quando a temperatura/clima está 

quente, ele fica mais lento e com algumas dores, quando a temperatura cai, observo 

nitidamente o aumento na velocidade de seu caminhar. É interessante quando está um dia de 

sol, verão, ele chega reclamando do calor, dizendo que a umidade está alta e assim suas 

pernas ficam duras, rígidas, articulações dilatadas e dificuldade no andar. 

Gosto de conversar com ele, é uma pessoa calma e lúcida, lembra da sua juventude 

participando de maratonas pelo mundo, do trabalho que fez durante anos embarcado nos 

navios da Petrobras. Visitou diversos países, conheceu culturas e provavelmente deve falar 

outras línguas. Foi responsável por fazer a radiocomunicação no navio, tecnologia que 

segundo ele não existe mais, a evolução foi tamanha que a profissão desapareceu. 

É querido pelos alunos da academia, todos o cumprimentam e comentam sobre a força 

de vontade que observam nele. Nos momentos de diversão, assuntos polêmicos, observa e 

participa, coloca sua opinião e dialoga com os demais. Considero potente essa relação de 

amizade que criou, isso o motiva a vir sempre. 

Quando chega na academia, logo me aproximo para estar ao seu lado e auxiliar em 

todos os aparelhos, os alunos que estão neste horário percebem quem estou acompanhando e 

se tornam mais autônomos para que minha atenção fique concentrada. Como é um ambiente 

com ferros, alguns pontiagudos, espaço apertado e com bastante aparelhos, gosto de estar 

atento para ele não cair ou tropeçar. Um episódio pontual foi enquanto ele acomodava-se no 

aparelho, uma das pernas raspou no ferro e começou a sangrar. Observei como estava com a 

pele  extremamente fina e com bolhas espalhadas em diversos pontos, segundo ele, fruto dos 

efeitos colaterais de uma medicação que estava administrando. 

Temos uma empatia forte, cuidado nas palavras e na atenção, busco auxiliá-lo como 

profissional e com o carinho de pessoa, busco estar próximo, ao lado, junto, presente. 
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Narrativa de Rubens e Darlinda 

João Guimarães Rosa em seu livro Grande Sertão Veredas diz: “O correr da vida 

embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”.  

Esse é o sentimento que tenho ao receber a notícia do falecimento de Rubens, homem, 

forte, persistente, corredor, atleta, trabalhador e companheiro. Viveu grande parte de sua vida 

ao lado de Darlinda, mulher sensível, cuidadora, afetuosa e forte, muito forte.  

Esteve sempre ao lado de Rubens, esposo e companheiro, Rubens fazia questão de 

lembrar das suas conquistas como corredor, os lugares por onde passou, dos momentos bons 

de quando se conheceram e caminhavam na praia. Os encontros não são por acaso, se a vida 

uniu o casal, foi para crescerem juntos, passar por dificuldades, alegrias, ensinamentos para 

evoluírem como pessoas. Tenho certeza que isso aconteceu.  

Como profissional e pessoa aprendi com Darlinda e Rubens. Aprendi a ser uma pessoa 

mais humana, escutar o outro, considerar a vivência, a história, as inquietações e motivações. 

As situações da vida vão acontecendo e traçando um caminho que é único para cada 

ser, mas compartilhado com quem está ao nosso lado. Darlinda esteve ao seu lado, paciente, 

iam para academia juntos, ele se apoiava na bengala e em seu ombro para se equilibrar. 

Esperava, ajudava, escutava, aconselhava, atitudes de uma companheira sempre presente. Não 

é a toa que Rubens a chamada de “Linda”.  

Rubens também foi muito companheiro de Darlinda, estava atento para as limitações e 

dificuldades que ela passou. Seja nos momentos difíceis ou não. Eles formam um casal 

especial.  

De uns tempos para cá, não foi tarefa fácil para Darlinda ficar vinte e quatro horas 

cuidando, atenta, disponível e com energia, para atendê-lo em suas necessidades. Ela deu o 

máximo de si, abriu mão das suas próprias necessidades, da sua vida, para estar ali, presente.  

Coragem, a vida aperta e afrouxa, coragem “Linda”, diria o guerreiro Rubens, que 

lutou até o último dia da sua vida para ser feliz, independente, ter qualidade de vida e saúde. 

 

Comentário da Narradora  

Darlinda não compareceu no Café. Respondeu a mensagem do convite dizendo que 

ainda estava muito abalada com a perda do Sr. Rubens e que seria muito triste aparecer sem 

ele. Isso me deixou muito angustiado. 
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4.7 ADOLFO 

Apresentação Afetiva   

Um senhor que me chamou atenção desde o começo do meu trabalho no clube. Sua 

postura ereta e um caminhar firme pela sala de musculação, assim como um rigor ao fazer os 

exercícios. 

Fomos nos aproximando rapidamente, pois ele adora conversar, está sempre sorridente 

e especialmente é muito interessado em conhecer a função dos exercícios, o porquê das 

sequências que são propostas. Esta questão dos exercícios me chama atenção, expressava um 

conhecimento sobre os nomes científicos, sobre a função de cada treino e dos aparelhos, fazia 

questionamentos aprofundados sobre a relação do exercício físico com os benefícios para o 

corpo. 

Ficavamos bastante tempo conversando durante o seu treino, sobre a época em que 

trabalhava, período importantíssimo, momento dedicado arduamente para ser um profissional 

bem sucedido. 

Formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) na terceira turma, tem 

orgulho de dizer que até hoje reencontra os amigos de turma uma vez por ano. Esta foi uma 

informação que esclareceu sobre a origem do conhecimento exposto, pois esta é um instituto 

que tem o vestibular mais complexo para conseguir ser aprovado. Quando estudava para o 

vestibular e as questões da apostila tinham perguntas do ITA eram difíceis até para os 

professores explicarem a resolução. É a primeira vez que tenho contato com uma pessoa 

formada lá e tive a certeza que são pessoas diferenciadas não só no conhecimento da 

profissão, mas na busca pelo conhecimento/questionamento amplo de assuntos da sociedade. 

Seu Adolfo tem 85 anos, faz dez anos que pratica musculação no clube, foi corredor 

na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ) por muitos anos, freqüentava um clube das forças armadas, 

próximo a lagoa, onde nadava e fazia sauna, esta que faz até hoje, como faz questão de 

ressaltar. 

Sua carreira profissional foi dedicada a Petrobras como engenheiro, assumiu muitos 

cargos de chefia e comando dentro da empresa. Ele sempre me dá conselhos profissionais, 

pergunta o rumo que irei dar com o mestrado, expressa sua opinião sobre os potenciais para o 

trabalho, me questiona sobre o objetivo do meu desenvolvimento da pesquisa. Lembro de 

uma vez que ele disse: ´ 
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- Álvaro, se você quer que sua pesquisa tenha relevância para nossa sociedade, deve 

provar que o exercício físico para os idosos vai trazer economias para os cofres públicos, 

porque tudo gira em torno do dinheiro. 

Temos uma relação de confiança e amizade, de aluno e professor, conversamos de 

assuntos diversos e temos liberdade para expor nossas opiniões. Nunca conversamos 

diretamente sobre política, mas já presenciei conversas dele com os alunos sobre, sinto que há 

nele um liberalismo econômico e político para o capitalismo. 

 

Narrativa de Adolfo 

Postura ereta, característica diferenciada dentre a quantidade de pessoas arqueadas por 

aí. Adolfo traz consigo uma história de exercícios físicos durante a vida, uma preocupação 

com o cuidado da saúde. 

Somos o resultado das circunstâncias que vivemos, o produto de uma série de atitudes 

tomadas ao longo da vida, oportunidades e escolhas. É sempre difícil seguir caminhos que nos 

tiram da zona de conforto, mas devemos analisar com cautela e paciência as oportunidades e 

chances, para ter uma vida melhor. Desde jovem gostava de estudar, saiu de uma cidade 

litorânea, São Sebastião/SP e foi para um  dos Institutos mais respeitados na área da 

engenharia, o Instituto da Tecnologia da Aeronáutica na cidade de São José dos Campos, 

naquela época pacata. Dedicou-se a carreira, plantou frutos na educação para colher na 

profissão. Levou consigo memórias do mar, da calmaria que o mar te trazia. 

Durante a graduação aliava a prática de esportes e os estudos, ajudava na organização 

dos eventos esportivos da faculdade. Tinha uma relação muito forte com os limites do seu 

corpo, superando desafios. Levou esta dedicação para o trabalho, conseguiu em pouco tempo 

seguir a carreira com sucesso. Os desafios foram surgindo, mudanças de cidade, mudanças de 

empresa e da rotina. Algumas passagens foram decisivas em sua vida, marcantes para o 

desenvolver profissional, uma das prioridades da sua vida. 

Em São Paulo trabalhou por um tempo, vida corrida, agitada, estressante. 

Oportunidades apareceram que o fez vir morar em  Santos, voltar para perto do mar, lugar 

mais tranquilo, mais calmo, cidade menor. Sempre focado no trabalho, dando o máximo para 

desenvolver projetos inovadores, trazer resultados, progredir. Foi assim durante toda a 

carreira. Mais uma mudança. Foi transferido para o Rio de Janeiro, pela empresa, mas isso 

não impediu de praticar exercícios físicos. Começou a correr no entorno da Lagoa Rodrigo de 

Freitas era sócio do clube vizinho que freqüentava com a família. 
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Para continuar se desenvolvendo nos treinos e ter o corpo alinhado com seus objetivos, 

investe em um fator imprescindível: a alimentação! Foi no Rio de Janeiro que se tornou 

Vegetariano. Mais leve, alimentos naturais, percebia que o corpo agradecia e funcionava a 

todo vapor, como funciona até hoje. Foi uma mudança radical e transformadora. 

A vida vai nos conduzindo, vamos conduzindo, com influências externas, fazemos 

nossas escolhas, somos escolhidos, vamos tomando consciência das nossas ações. 

Descobrindo o que nos faz bem, o que realmente faz sentido, o que é importante para o nosso 

crescimento. Adolfo foi tomando atitudes, traçando caminhos para uma postura ereta, para um 

corpo autônomo.  

Joga futebol, levanta peso, corre, nada, mergulha. Pratica a caça de peixes no mar com 

um arpão. Uma pessoa extremamente ativa! 

Estar com oitenta e quatro anos, ser ativo, autônomo, crítico, observador, conhecedor, 

faz do Seu Adolfo, como o chamo, uma pessoa especial. Admirável pela capacidade de estar 

sempre a frente nos pensamentos. 

 

Comentário do Narrador 

Não deixou nada por escrito, mas verbalizou para o grupo que gostou da narrativa e 

que “rasguei a seda no poema final e não precisava”. Disse que eu tenho um lado artístico 

para escrever, as lembranças foram tocantes e tive sensibilidade. Fez uma brincadeiras com a 

Webe para descontrair e disse: “nós estamos mais para lá do que pra cá”. 

 

4.8 JORGE 

Apresentação Afetiva  

Aproximadamente há seis meses Jorge entrou na academia. Chegou com algumas 

dores no joelho e dizendo sobre suas limitações. Não me apeguei às limitações, mas a sua 

potência, ao que o fazia forte e feliz, assim iniciamos nosso papo sobre viagens, algo que ele 

fez a vida toda como comandante de navio e que adora contar sobre cada cidade do mundo 

por onde atracou. 

Fomos criando um vínculo através de assuntos diversos sobre o trabalho, viagens, 

política e família, aos poucos a questão do exercício foi aparecendo nas conversas e assim 

pude ouvir sobre suas percepções e conhecimentos acerca dos treinos. Como foi aluno da 

marinha, tem como hábito a prática de exercícios. Enquanto trabalhava no Navio, fazia 
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exercícios todos os dias com alguns aparelhos que havia a bordo, havia um espaço para fazer 

ginástica com alguns pesos, assim reservava um tempo do seu dia para se exercitar.  

Um senhor observador e crítico, olha o movimento dos outros alunos, questiona sobre 

os seus, tem um conhecimento enorme sobre a anatomia e fisiologia, física, matemática, 

astronomia e línguas, fico impressionado como sabe questões tão técnicas da minha profissão. 

Recordo de um dia no qual um aluno veio me perguntar sobre um treino para hipertrofia e me 

questionou sobre o porquê ele não estava conseguindo evoluir no acréscimo de cargas, neste 

momento, Jorge estava ao lado ouvindo a conversa, prestando atenção e sem dar opinião. 

No dia seguinte, Jorge aparece com uma folha de caderno escrita, sobre os tipos de 

treino para aquele objetivo do colega, disse que pesquisou em casa e foi me falando sobre os 

mecanismos de treinamento, achei interessante aquela situação, havia pouco tempo que o 

conhecia, senti que ele queria me ajudar a solucionar o problema do aluno.  

Em momento algum senti que ele queria me desqualificar como profissional; escutei e 

peguei o papel, li com calma depois do expediente e fiquei impressionado com a riqueza de 

informações que havia. 

Alguns dias depois do ocorrido, sua filha foi treinar, não sabia quem era, mas ela se 

apresentou e disse que era filha do Jorge. Logo iniciou a conversa sobre esse acontecimento, 

pois ela viu seu pai em casa pesquisando na internet, o questionou sobre se seria uma boa 

idéia levar para o profissional aquele papel e que eu poderia interpretar mal. Sentiu a 

necessidade de procurar e se eu não aceitasse, ele traria de volta, mas ela disse que o Jorge 

gostou da minha atitude em considerar o que ele havia pesquisado na internet, contou para 

todos em casa que o escutei e guardei o papel.  

Parece que a partir deste acontecimento nosso vínculo fortaleceu, o Jorge passou a me 

ouvir, dar valor ao que eu prescrevia e as minhas orientações. A troca de ideias e a 

valorização de seu conhecimento naquele momento foram chave na nossa relação. Antes, toda 

a sua bagagem o guiava, fechava sua idéia na execução dos exercícios. A escuta e abertura 

para o diálogo proporcionou a aproximação.  

Meses depois, refletindo sobre o ocorrido, penso que durante toda sua carreira, ele foi 

chefe, ninguém lhe dava ordens, foi o comandante de um navio por muitos anos até se 

aposentar, tinha em sua responsabilidade milhões de reais sendo transportados no mar, o 

poder que exercia naquele ambiente era alto, isso possivelmente esteja em suas veias, fazendo 

parte do inconsciente e do consciente.  
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Quando ele chega na academia, conta seus problemas de saúde, diz o que o médico 

recomendou, já afirma o que pode e não pode fazer, pede permissão para fazer o que entende 

ser bom para ele, passando, a primeira impressão, como se não quisesse minha opinião, sou 

jovem, ainda sei pouco da vida e ele, por sua vez, sabe o que é bom pra si.  

Neste cenário que fui conquistando credibilidade, sabendo da minha condição naquele 

ambiente, limitações e potenciais, procurando saber de onde vem o Jorge, qual seu lugar de 

fala, onde esteve imerso, qual seu mundo. Desta maneira, compreendo melhor o aluno, vou 

tateando até que ponto posso interferir no treino, corrigir os movimentos, sugerir variações, 

mudar o treino. Sinto que essa sutileza no tratar, fez com que sejamos amigos e temos prazer 

em conviver bons momentos e bons encontros. 

 

Narrativa de Jorge 

Viajar talvez seja o que Jorge mais tenha feito em sua vida. Foram sessenta anos 

viajando pelo mundo. Conheceu cento e oitenta cidades, mais de quarenta países. Conhece 

praticamente todos os estados litorâneos do Brasil. 

Homem experiente, batalhador, trabalhador! Nasceu em Belém do Pará, saiu jovem de 

casa para ser independente e foi morar no Rio de Janeiro, onde estudou e cresceu como pessoa 

e profissional. Teve contato com a mídia, com amigos e culturas diferentes. Gosta de esporte, 

de escutar sobre lutas e torneios.  

Tem uma história que relaciona seu cotidiano aos exercícios físicos, a lembrança dos 

esportistas de destaque nos meios de comunicação que influenciavam e eram exemplos para a 

juventude. Jorge sempre gostou de observar as pessoas praticando exercícios, se 

movimentando, pois é uma atitude que desperta seu interesse. Te instiga a praticar também. 

Não esquecerei de quando trouxe anotado em um papel indicações de exercícios para 

um aluno que tinha dúvidas, aquela atitude demonstrou o quanto é interessado, gosta de 

pesquisar, é uma pessoa crítica e pró-ativa. 

Jorge compara o corpo humano à um motor, para funcionar bem e durante bastante 

tempo tem que respeitar os limites, e é assim que ele guia sua saúde. Nunca foi de fazer 

excessos, vai de acordo com o que o corpo suporta, dando estímulos equilibrados. Parou de 

consumir carne vermelha, procura ter uma alimentação leve, vai atrás dos alimentos mais 

frescos. 

Tem disciplina em tudo o que fez e faz, horários demarcados e cronometrados, tem 

foco para realização das tarefas, algo que é dele e vem da área militar provavelmente.  
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Passou por tempestades, risco de morte, risco de afogamento, ficou a deriva. Teve a 

tranqüilidade, equilíbrio para lidar com situações extremas na vida. 

Tem uma memória clara dos acontecimentos, lembra das datas, locais e envolvidos. É 

uma pessoa com o cérebro funcionando a todo vapor. Dialoga sobre assuntos de política, 

saúde, história, geografia, física, matemática, línguas. Tem um inglês exemplar. 

Jorge carrega em sua bagagem muito conhecimento, histórias para contar. Guarda 

muita coisa na memória das viagens realizadas pelos quatro cantos do planeta. Homem 

curioso e observador. 

Tem consciência dos benefícios que o exercício físico trouxe  para sua vida e, por isso, 

está sempre incentivando os que estão ao redor. Faz referência à cultura dos Gregos, Árabes, e 

outros povos primitivos que se movimentavam para caçar. Diz que isso faz parte da 

humanidade. 

Considero pouco o tempo que tive para escutar suas histórias. Ficaria horas, dias, 

semanas, meses, anos escutando. Aprendi muito com as histórias que escutei, das memórias 

de viagens, das reflexões que trazia para a conversa, dos  questionamentos com a vida. Foram 

momentos que levarei para minha vida, encontros que trouxeram a história de uma pessoa 

verdadeira, brincalhona e dedicada a cuidar de si, do seu bem estar e da sua independência. 

 

Comentário do Narrador 

Não fez comentários por escrito. Disse que estava de acordo com a narrativa. Afirmou 

que da mesma forma como eu, saiu de casa aos dezessete anos, teve muitas experiências pelo 

mundo. Ressaltou a questão do corpo como máquina que considera uma visão importante e a 

visão que sempre teve do horizonte. 

 

4.9 LUIZA 

Apresentação Afetiva 

 Luiza é professora de Biologia, deu aula em diversos colégios de santos, mas lembra 

sempre de Cubatão, quando lecionava no México 70, bairro de periferia, localizado na serra 

do mar, hoje é aposentada pelo Estado, mas trabalha na prefeitura do município de Santos. 

Geralmente é reservada para expor sua opinião e comentar algo sobre a vida ou assuntos que 

estejam sendo socializados pelos alunos, gosta de conversar com alguns alunos e se abre de 

uma forma impressionante com eles. 
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Nossa relação tem sido mais próxima a cada momento, respeito seu silêncio, sua 

autonomia para realizar os exercícios na ordem que deseja. Em alguns treinos ela pede para 

ver sua ficha, os exercícios que são indicados para aquele dia, mas nem sempre segue todos 

que estão lá. É impressionante a minha calma, tranqüilidade e respeito a essa vontade que os 

alunos têm em fazer os exercícios de acordo com suas vontades, mesmo que me perguntem 

quais precisam fazer, eu respondo e façam o que bem entendem. Acredito que exista uma 

linha tênue entre o que acredito ser o melhor para eles por minha formação acadêmica, o que 

realmente é melhor, se é que existe, e o que eles consideram ser bom, por sua experiência 

empírica e de vivência com seu corpo esses anos todos. 

Diversas vezes passa em meu pensamento uma vontade de reprimi-los sobre essa 

autonomia deles em fazer os exercícios sem minha orientação, mas procuro refletir, sobre as 

origens possíveis destas atitudes, sobre a inteligência corporal que eles têm, o conhecimento 

sobre seu corpo. Meu conhecimento sobre sua história corporal, psíquica e relacional é 

pequena. 

Procuro dar esse tempo de espreita para os alunos e ficar alerta para perceber seus 

desejos, procuro dar atenção máxima para que saibam da minha presença e caso queiram, 

estarei disponível. 

Com a Luiza, passo por todas as situações. Alguns dias ela chega, caminha na esteira, 

depois faz exercícios nos aparelhos e somente me cumprimenta para entrar e sair da academia. 

Outros dias, chega, me cumprimenta em voz alta, vou para o lado de sua esteira e 

conversamos, depois ela pede para arrumar os aparelhos, olha em minha direção e pergunta se 

o movimento está correto e vai seguindo a ordem dos exercícios conforme vai pensando. 

Existem os dias que pede sua ficha, pergunta toda a sequência que deve fazer, pede 

para ajustar os aparelhos, pergunta em cada exercício sobre a execução correta, observa o 

movimento dos outros alunos e indaga se pode fazer também.   

Voltei de férias esta semana, nos encontramos hoje, ela perguntou como foi o passeio, 

falou do meu bronzeado e senti como ficou super feliz em me ver. Fez seu treino sozinha, 

contou sobre os dois cachorros que o filho trouxe para casa e gerou um estresse enorme, que a 

fez faltar a semana anterior na academia e até ir trabalhar preocupada. Mas agora os dois cães 

foram embora e está tranqüila. Falou de uma dor no punho esquerdo, que gerou um pequeno 

caroço e está incomodando na execução dos exercícios, comentei que pode ser por algum 

esforço repetitivo no trabalho, refletimos e ela continuou fazendo os exercícios. 
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Fiquei feliz pela forma com que ela me recebeu após as férias, senti um carinho 

especial e a importância que tenho nesse espaço, o qual ocupo como profissional e 

companheiro de todos. 

 

Narrativa de Luiza 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção e construção.” (Paulo Freire) 

Começo com esta frase para traçar a narrativa de Luiza, alguém que se dedicou para 

fazer o máximo para o próximo, e para ensiná-los a pensar e refletir sobre a sociedade. 

Professora, mulher calma, silenciosa e discreta. 

Nasceu no interior. Sempre muito ligada à mãe, Lourdes, teve que sair para estudar, 

crescer, evoluir, respirar novos ares. História muito parecida com da minha mãe, Sueli. Luiza 

estudou, aproveitou a juventude, viajou com os amigos, participou de um do Projeto Rondon 

e de inúmeros projetos ligados ao desenvolvimento local, construção e promoção da 

cidadania. 

Luiza, é uma professora que fez a diferença para a educação, escutava os alunos, 

dialogava sobre os interesses, tirava os alunos da sala para aprenderem na prática. “Não os 

mantinha dentro da sala de aula, não dava. Até hoje não dá. Os professores não conseguem 

coordenar porque os alunos estão presos”. Estava sempre procurando algo inovador, 

exploração do potencial tanto dela como dos alunos. Fez caminhadas pela Serra do Mar, 

reconhecimento de território nos bairros onde estavam as escolas, caminhava muito com eles. 

Passou por muitas escolas, por diferentes municípios da baixada santista e periferias. Em 

todos os lugares buscava dar o seu melhor. Tem lembranças boas e por onde passou foi bem 

recebida. 

Ligada a família, tem um laço enorme com os filhos, criou-os com amor e carinho. 

Quando eles iam praticar esporte no clube, ainda criança, ela aproveitava para fazer Yoga, que 

praticou por muitos anos. Adorava, sente falta, lembra do quanto era flexível, fazia muitas 

posições e exercícios complexos. 

Passou por situações complicados de saúde, cirurgias, tratamentos, dores intensas, 

choques no corpo e inflamações constantes, mas não baixou a cabeça. Poderia ter se tornado 

sedentária, ficar em casa. Teve energia e memória do quanto o exercício físico contribuiu para 

sua saúde. Sabe da potência que movimentar-se tem para a disposição diária e para o 
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fortalecimento da sua coluna. Foram anos dedicados ao yoga, prática que certamente 

contribuiu para hoje estar na academia, fazendo exercícios físicos regularmente.  

 

Comentário da Narradora 

Não deixou nada escrito. Disse que concorda com a narrativa. A única palavra que 

grifou para alterar foi que coloquei no passado ser professora e ela passou para o presente. 

Durante a fala de Adolfo sobre estar aposentado e “estar mais para lá do que para cá”, 

sussurrou baixo que “ainda está na luta”, ou seja, trabalhando. Concordou com os dizeres de 

Adolfo sobre a importância da mente, exercitar a mente, treinar a mente. Afirmou: “a mente 

sã é o mais importante”. 

 

4.10 SILVIA 

Apresentação Afetiva 

Desde quando entrei na academia a Silvia estava presente, o professor me apresentou e 

separadamente disse que ela fazia o treino de forma autônoma, não tinha ficha de treinamento. 

No começo considerei estranha aquela observação, pois como uma pessoa treinaria sem 

orientação, mas não questionei, segui observando seus movimentos, execuções nos aparelhos 

e o plano que seguia. 

Nunca tive uma aproximação com Silvia, sei que ela trabalhou no Banco da Caixa 

Econômica e aposentou cedo. Algum dia durante alguma conversa, ela citou de forma rápida 

essa experiência, mas não deu abertura para perguntas. Nossa relação é de distância. Nunca 

conversamos sobre assuntos pessoais ou profissionais, sequer alguma dúvida sobre execução 

de movimentos ou plano de treinamento. No entanto, temos uma empatia. 

Todas as vezes que adentra a academia vem me cumprimentar com um beijo e na 

saída da mesmo forma. Durante o período que está se exercitando, dificilmente conversa com 

algum aluno, puxa assunto ou entra em algum roda de conversa. É uma aluna reservada. 

Lembro de momentos em que estávamos sozinhos no ambiente e o silêncio pairava. Não era 

algo pesado. Gosto do silêncio. Acredito que para treinar os alunos precisam de concentração. 

Ela sempre pergunta do Seu Antônio e da Iara, são dois alunos que freqüentam o 

mesmo horário, tem afinidade com eles, empatia, está sempre ouvindo as piadas do Antônio e 

os papos diversos da Iara, mas sem se pronunciar. 
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Respeito o modo de se comportar no ambiente da academia, compreendo que cada 

pessoa se mostra de uma forma, reage e penetra na realidade conforme suas possibilidades. 

Diversos alunos começaram tímidos quando eu entrei, faziam os exercícios que já sabiam e 

não perguntavam minha opinião ou aceitavam sugestões. Aos poucos foram criando confiança 

e adentrei como profissional no planejamento dos treinos. Com Sílvia não tive essa 

possibilidade. Não sei se felizmente ou infelizmente. De qualquer forma aprendi a respeitar o 

tempo de cada um. Escutar o silêncio. A palavra não é o único meio do corpo falar. 

 

Narrativa de Silvia 

Silvia é uma pessoa concentrada e discreta, desde que a conheci observo a forma como 

procura executar os movimentos, com tranquilidade e exatidão. 

A forma como ocupamos o espaço diz sobre como somos e conduzimos nossas vidas, 

vamos expressando nossas atitudes a partir daquilo que acreditamos e das circunstâncias que 

nos rodeiam ao longo da vida. Silvia freqüenta a academia a cerca de vinte anos. É uma 

pessoa ativa. Faz dos exercícios físicos parte da sua semana, do cuidado que tem com a saúde. 

Há algum tempo atrás caminhava longas distâncias na praia,  percorria vários canais 

da praia, semanalmente. Participou de provas de pedestrianismo! Algumas dores foram 

aparecendo e teve que diminuir um pouco o percurso, mas continuou. Sentir-se bem, disposta 

e relaxada são sensações que os exercícios proporcionam para a sua vida. As indicações de 

profissionais nos ajudam e motivam a engrenar nas atividades, seja por prevenção, promoção 

ou recuperação da saúde. Silvia escutou a recomendação e nunca mais parou. 

Dar continuidade a uma rotina de exercícios físicos não é tarefa fácil. Família, filhos, 

netos e casa para cuidar. Mesmo aposentada tem muitas atividades para realizar. 

Compromissos que não pode deixar de lado. Ter a disciplina, encaixar os momentos para 

cuidar do corpo é prioridade. São anos de dedicação. 

Aos poucos vai buscando ter um equilíbrio, sabe que nunca é tarde para se cuidar. A 

alimentação é sua prioridade, um fator importante para ela, mas não é uma tarefa fácil., Com 

o tempo tem  se adaptado, evitando o que pode trazer prejuízos para a saúde. 

Não para de refletir sobre os hábitos desde a juventude, sejam favoráveis ou 

desfavoráveis para a saúde, aberta a novas perspectivas. Busca melhorar, estar de bem 

consigo, ter atitudes que são para superar-se. Tem autonomia e consciência, conduz a vida 

com energia para driblar os problemas e ser viver o presente da melhor maneira possível.  
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Comentário da Narradora 

Não esteve presente. Tinha compromisso marcado para esse dia. 

 

4.11 CÂNDIDA 

Apresentação Afetiva 

Uma senhora forte, o corpo forte e definido, demonstram a história de movimento 

corporal frequente. Desde que entrei na academia percebo e avalio a postura, e a forma como 

os alunos se inserem no ambiente. Cândida chama atenção pela musculatura bem 

desenvolvida. 

Não tenho acesso aos treinos que desenvolve, realiza de acordo com o que aprendeu 

em outra academia. Por alguns momentos pensei em questioná-la sobre algumas atitudes do 

treino, mas segurei a ansiedade, respeitei a experiência adquirida e segui observando de forma 

atenta o planejamento de seu treinamento. Até porque comecei trabalhando somente duas 

vezes na semana, por vários meses, depois passei para três vezes. Nunca cheguei a trabalhar 

todos os dias da semana e ela freqüenta de segunda a sexta-feira. 

Foi secretária da Petrobras, até aposentar. Conhece alguns alunos, freqüentadores da 

musculação, da época em que estava na ativa (como se referem ao período de serviço). Em 

diversos momentos comenta sobre o quanto trabalhava, pegava transporte fretado pela manhã 

e voltava no fim da tarde. 

Tenho pouco conhecimento sobre sua história, é uma pessoa reservada, faz os 

exercícios concentrada, em silêncio, poucas vezes conversamos ou estabelecemos algum 

diálogo. Gostaria de conhecê-la, saber das experiências com as práticas do corpo, trabalho e 

situações da vida. Entretanto sinto que somos distantes, não consigo identificar se vem de 

ambas as partes ou é unilateral. Respeitamos-nos e possivelmente para uma convivência, 

desenvolvemos o mínimo de diálogo. A impressão é de que o outro professor tenha afinidade, 

empatia e um vínculo estabelecido, de alguns anos de convivência. Só o tempo dirá quando 

nos aproximaremos, é um processo diferente com cada aluno, tenho a sensibilidade para 

refletir sobre essas situações. 

 

Narrativa de Cândida 

Mulher trabalhadora, correu em busca dos seus objetivos e conquistou. Mãe e avó, 

criou dois filhos com dedicação, cuidou da educação deles e foi em  busca de estudar também, 
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de aprender. A disciplina parece ser algo presente durante todo o processo, trabalhando o dia 

todo, tinha energia para frequentar a academia e se preocupar em manter uma alimentação 

regrada, além de cuidar dos afazeres domésticos.  

A postura ereta, músculos fortes e estrutura corporal características de uma pessoa que 

sempre foi ativa, hábitos persistentes com o corpo. O corpo fala. Diz por si de onde viemos e 

provavelmente qual caminho seguiremos. 

Vejo uma mulher carinhosa, que mantém os laços familiares próximos, está presente, 

aberta para acolher a família quando for preciso, sempre foi assim. Fez e fará de tudo para a 

alegria dos seus descendentes. 

Lembrou-se de situações que podia tê-la desanimado, impedida de continuar e manter 

suas escolhas, seus projetos de vida, suas atividades. Limitações surgem ao longo do tempo, 

dores, incômodos, mas também traz aprendizado e nos fortalece, nos faz  criar mecanismos 

para darmos a volta por cima. Foi isso que Cândida fez. Procurou alternativas, tornando-se 

cada vez mais independente e forte, com autonomia  para tomar suas decisões. 

Mora no lugar que gosta, com pessoas que ama ao seu redor.  Construiu história neste 

lugar, com muitas memórias da infância, da juventude, de frequentar a praça com os filhos, 

ensiná-los a andar de bicicleta. Certa de que fez o possível para proporcionar as melhores 

oportunidades aos seus filhos, sem deixar de pensar em si mesma, cuidar de si, para cuidar 

dos outros. Dar o exemplo. Ser o exemplo.  

 

Comentário da Narradora 

Não deixou nada escrito. Verbalizou para o coletivo que gostou da narrativa e 

concordava com o que havia escrito. Ao final do café, falou individualmente para mim que 

iria mostrar para o marido. 

 

4.12 SÔNIA 

Apresentação Afetiva 

Sonia frequentava esporadicamente o período em que eu estava dando aula. Tínhamos 

pouco contato, ela seguia as orientações do outro profissional. Isso nos deixava afastados 

durante o treino, nos cumprimentávamos quando ela adentrava, arrumava algum aparelho 

quando necessitava, eram auxílios pontuais, não fazia um acompanhamento próximo e sequer 

tinha conhecimento de quem era a Sonia. 
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Nos últimos meses, tornou-se assídua no meu período, começamos a estabelecer uma 

relação de confiança. Foi um período em que eu estava indo cansado para trabalhar, andava 

doente, resfriado. Foi impressionante a forma como me acolheu, importou-se com minha 

saúde e com o entendimento dos fatores que poderiam gerar aquele adoecimento recorrente. 

Mostrou-se uma mulher animada, alegre e divertida. Fazia brincadeiras para me 

animar. Os outros alunos percebiam nossa relação de intimidade e entravam na roda, foram 

momentos de criação do vínculo e potenciais para convidá-la a participar da pesquisa de 

mestrado. 

Período oportuno para conhecer a história de vida e ter uma inserção no planejamento 

de seus treinos. Estava diante de outra relação estabelecida e gostaria de explorar. A Sonia 

afastada e calada, a qual conheci quando adentrei no clube, mostrava-se totalmente diferente, 

vinha me motivar, esperava enquanto atendia outros alunos para ir acompanhá-la, orientar no 

encaminhamento dos treinos. Pouco sabia sobre sua história, questões físicas, patologias, 

potencialidades, fragilidades e caminhos a seguir no cuidado com seu corpo. 

 

Narrativa de Sônia 

Mulher radiante, feliz, traz um brilho nos olhos e vontade de viver em suas histórias. 

Adora viajar! 

O que a faz viver, o que a faz ter energia para seguir os planos, alcançar os objetivos e 

vencer os desafios?  Ela! Sentir se bem, ser livre, ser dona da sua tranquilidade! 

Dedicou-se a família, ao trabalho, ao próximo, fazendo o máximo para ser presente, 

carinhosa e mãe, companheira e esposa. Deixou de fazer algumas atividades que gostava 

durante anos, mas eis que chegou a liberdade. Chegou o Yoga, transformando sua vida, o 

cotidiano e as relações ao redor. São vinte e cinco anos de prática, ministrando aulas, 

inspirando pessoas, como aconteceu com sua filha. 

Algumas dores, incômodos foram surgindo ao longo do caminhar da vida, coluna 

lombar, dores no joelho. As quais dificultaram a continuação para dar aulas de Yoga. 

Começou a não conseguir demonstrar e permanecer em algumas posições mais complexas. 

Por recomendação médica iniciou a musculação, mas é perceptível que não é seu perfil, é 

necessário e sente os benefícios para as articulações. Sonia é uma pessoa ativa, não quer 

perder sua autonomia, deixar de ser uma mulher livre, autônoma e acredita que o exercício 

físico a ajuda nestes quesitos. 
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Afetuosa, vai aos poucos conhecendo e estabelecendo vínculo, confiança. Mulher 

simples, gosta da natureza, desbravou lugares, passou por experiências que formaram seu 

caráter e a forma como ocupa os lugares. Busca estar à vontade, sentir-se cuidada, receber 

atenção, ser escutada. É uma mulher livre, tem conhecimento e vivências.  

 

Comentário da Narradora 

Não deixou nada escrito, mas concordou com a narrativa. Durante o assunto sobre a 

força da mente, iniciado pelo Adolfo, afirmou “manter a mente ativa”. 

 

4.13 FRANCISCO, MARTHA E ANTÔNIO 

Estes três sujeitos não participaram, mas tiveram a construção de uma narrativa 

afetiva, pois até então não sabia que não iriam participar. Cada um por um motivo.  

 

Francisco  

Esta semana tivemos o retorno do Pinheiro, corintiano, adora falar sobre o Corinthians 

enquanto realiza os exercícios. Durante o tempo que estou trabalhando na academia, tenho o 

prazer de estar na presença dele, pois é uma pessoa alto astral e leve, gosta de conversar, dar 

risada, fazer piadas e se relaciona com todos os alunos. 

Pinheiro tem uma Neuropatia degenerativa há alguns anos, que o atormenta de forma 

expressiva, fala com propriedade sobre a doença, citando as formas de ação no corpo, 

conseqüências, fisiologia, mecanismos e toda a questão biológica.  

Desde o aparecimento, procura diversos médicos e alternativas de tratamentos para 

amenizar sua dor, compra medicamentos caros e importados. Geralmente vai para São Paulo, 

nos melhores Hospitais e conceituados médicos no assunto. Vejo essa doença como algo que 

afeta seu relacionamento com o corpo de forma acentuada.  

Por causa da Neuropatia, suas pernas ficaram fracas, seu corpo sente mais frio e isso o 

incomoda. Foi nadador amador durante muitos anos, nadava quilômetros na piscina e no mar, 

tinha resistência e força para realizar travessias. Frequentou diversos clubes e academias de 

natação, foi para outros estados e países competir, mas a neuropatia o freou. 

Costuma freqüentar a academia sempre com calça comprida, duas camisetas e blusa, 

quando está no verão e o ventilador ligado, ele desliga. Sua sensação térmica é abaixo dos 

outros alunos. Houve uma reforma a aproximadamente nove meses na academia para 
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ampliação e instalação de ar condicionado. Ele ficou apreensivo com a instalação do ar, pois 

iria ficar muito frio, pediu para que quando ficasse pronto eu alterar a temperatura, trouxe um 

laudo do médico, dizendo sobre a temperatura idéia para ele fazer exercício. Seu incômodo 

com aquele ar foi tão grande que me mandava mensagem no celular perguntando se já tinha 

sido instalado, qual horário que o presidente do clube freqüentava, pois ele gostava do ar bem 

gelado. 

Pinheiro faz Yoga e dança de salão no clube, frequenta há bastante tempo aquele 

espaço, conhece muita gente, sente-se bem, durante alguns meses foi para outra academia sem 

ar condicionado mas agora voltou. Os alunos sentiram sua falta, perguntavam se eu sabia 

onde ele estava, e ficaram felizes com seu retorno. 

São poucos os exercícios que ele realiza nos treinos, sempre com cargas leves,  na 

mesma ordem e poucas vezes me pediu ajuda ou teve interesse em montar um plano de 

treinos. Sinto que me respeita como profissional, me elogia para os outros alunos, veteranos e 

iniciantes, mas para auxiliá-lo e acompanhá-lo no treino não temos essa confiança. Durante 

esses três anos, consegui que ele realizasse um exercício novo, para suas pernas, e que ele 

sempre lembra como o ajudou nas dores. O assunto da musculação raramente fez parte das 

nossas conversas, mas acredito que estar se movimentando, estar presente, realizar as 

atividades físicas de acordo com seu entendimento são ótima para sua saúde e bem estar. 

Cabendo a mim, como profissional, estar ao seu lado para acompanhá-lo caso ele sinta 

necessidade. 

 

Martha 

Martha é uma mulher de 62 anos. Possui cabelos curtos, fios brancos e bem penteados; 

está sempre alegre e gosta de conversar, tem uma postura ereta e elegante, tem um ar de 

jovialidade em seu olhar. 

Sinto que ela tem uma afinidade grande comigo, pois a escutei nos primeiros 

momentos de sua entrada na academia, pois vinha de outra academia no interior de São Paulo 

(Brotas), onde praticava há anos e gostava muito da professora e dos exercícios que ela 

prescrevia, assim busquei ver o que conhecia dos aparelhos e colocar cargas baixas para sua 

adaptação. Vi a forma como se sentiu escutada e empoderada de seu conhecimento, o que 

gerou uma empatia impressionante, pois levei em consideração sua vivência no outro 

ambiente e o que ela tinha a dizer, algo que imagino que os alunos planejam pra falar antes de 

chegar na academia e querem que sirva para o professor montar o treino. 
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Desde então faço uma ficha de treinos para ela e vou dizendo os exercícios que irá 

fazer em cada treino, caso esteja sentindo algum desconforto, mudamos o exercício ou a 

carga, busco sempre o conforto e que sinta prazer em estar ali. Ela fez várias amizades e 

encontrou amigas que fazem costura com ela em outros espaços, admiro quando ela para o 

exercício para conversar com alguém e o papo flui, considero isso muito potente para o 

vínculo com aquele espaço e com a prática de exercícios, além do exercício gerar um estar, a 

relação com o outro também é prazerosa.  

Martha vai contando um pouco de sua vida nos treinos, do momento em que veio com 

a família para Santos, da forma como se adaptou e da saudade que sente do interior. É casada, 

tem filhos e netos que freqüentam sempre a sua casa nos finais de semana, no momento cuida 

da sogra que tem Alzheimer e mora em sua casa, nos dias em que ela falta geralmente é 

porque algo aconteceu com a sogra e teve de ficar cuidando. Percebo como ela é dedicada 

com a família, provavelmente sempre foi uma mulher do lar, nunca comentou sobre alguma 

profissão ou algo do gênero.   

 

Antonio  

Sempre animado e brincalhão, esse é o Seu Antonio. Chega de óculos escuros. Dizem 

as alunas que ele anda na rua como um galã. Frequenta a academia todos os dias a muitos 

anos, faz exercícios com cargas altas e bem executados, sempre no mesmo horário, com 

fôlego de jovem faz uma hora de esteira e diversos aparelhos por uma hora e meia, além do 

alongamento para finalizar. 

Nós temos uma relação de amizade muito boa, sempre conversamos sobre diversos 

assuntos do presente e do passado, durante nossos papos ele sempre tem uma piada ou um 

caso diferente para contar. Imagine um homem que de 74 anos que já viveu muita coisa, 

nasceu no vale do ribeira, trabalha desde criança, foi motorista de bonde, trólebus, ônibus, 

taxista, dono de restaurante. Trabalhando duro, conseguiu formar dois filhos, um em ciência 

da computação em universidade pública, fez mestrado e hoje trabalha em uma multinacional e 

outro que é funcionário da Petrobrás. 

Antonio tem uma ficha de treino que segue desde que comecei a passar os exercícios 

para ele, segundo ele, a professora anterior não estava nem ai para os alunos, só ficava no 

celular e não observava a execução dos alunos, ele até saiu da academia enquanto ela não foi 

embora. Mas quando entrei, criamos um vínculo forte e ele pediu para que fizesse seu treino, 

no começo ele fazia muitos exercícios de forma errada, movimentos que prejudicariam corpo 



122 

 

 

e aos poucos fui o convencendo de que existem formas mais adequadas. Ele treina 

musculação há muitos anos, segundo ele desde a primeira academia de santos que era em 

frente a rodoviária, lugar que muitas pessoas antigas da cidade chegaram a praticar, assim sua 

experiência é enorme, sua capacidade física é impressionante, mas fazia alguns exercícios que 

são marca da antiga idéia dos praticantes de musculação sem bases científicas. 

Durante seus treinos, tenho pouca necessidade de corrigir seus movimentos, está 

sempre executando de forma segura, passamos o período que ele fica na academia, 

conversando sobre futebol, assuntos políticos do país, vivências que ele passou no trabalhou 

ou algo que esteja acontecendo no momento em sua vida, também gosta de perguntar sobre 

meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida como um todo, sinto que tem uma 

admiração por mim, assim como tenho por ele e por sua história. 

 

 

5 ANÁLISES E DISCUSSÃO 

 

“Pesquisa-se e interpreta-se com o narrador e com o narrado e a interpretação deixa de 

ser explicação, passando a ser colocada, em sua relação com o saber ao qual se refere, sob 

questão” ( PACHECO; ONOCK CAMPOS, 2018, p .16). 

A análise será feita na relação da literatura acessada ao longo do processo e estimulada 

pelo caminho, nos encontros, será de acordo, no acordo, na negociação entre os mundos, dos 

mundos, intermundos como diria Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo e professor. Não 

será uma análise feita sobre os/as velhos/as, mas com eles, produção a partir do diálogo, 

reconhecendo a autonomia e o conhecimento deles/as sobre a sua história. No contato com a 

história do pesquisador, na reflexão  sobre o “correr da vida que embrulha tudo, esquenta, 

esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta” como bem lembra João Guimarães 

Rosa na obra Grande Sertão: Veredas.  

Foi assim comigo também... 

O correr dos encontros, o correr do cotidiano, o correr das tarefas, compromissos, 

desafios, o correr da vida profissional, o esquentar das memórias, o esquentar do café da 

tarde, das emoções, o apertar dos prazos, apertar das mãos e aproximação dos olhares, dos 

laços, afrouxar dos aborrecimentos, endurecimentos da formação, do profissional, das 

relações pessoais. Sossegar o coração com as mudanças que a vida proporciona, as viagens, 

passeios, com a tristeza da morte, passagens por empregos, recusas, desencontros. Sossegar 



123 

 

 

para viver e aderir aos movimentos que correm a favor de um modo de vida que assumimos 

para nós (PALMA et al, 2003).  

Desinquietar diante das provocações para mudar, para seguir um novo caminho, para 

fazer escolhas que nos tiram da zona de conforto e das nossas convicções. Desinquietar para 

viver no mundo, relacionar-se, planejar o futuro, viver o presente e reviver as memórias. 

Trazendo a experiência, o contato do profissional durante os treinos, a narrativa afetiva 

individual de cada um dos participantes, os três encontros, a narrativa e fechando com o café 

da tarde.  

As escolhas individuais e as circunstâncias sociais fizeram os participantes desta 

pesquisa, velhos/as ativos, pessoas que fazem do exercício físico uma atividade presente na 

rotina. Para além dos benefícios estritamente físicos, trazem a questão da autoestima, 

manutenção da mente ativa, socialização, a sintonia do corpo e da mente. De acordo com 

Alves e Carvalho (2010, p. 242), é preciso olhar  não para o exercício físico/atividade física 

isoladamente, mas para a prática do encontro que ela pode favorecer, já que é neste 

movimento de encontro que asseguramos a criatividade, espiritualidade e o acesso à saúde.  

Ao narrar as histórias de vida os praticantes foram lembrando de momentos e 

situações que os fizeram iniciar e manter-se ativos/as, contatos que tiveram com os esportes, 

atividades físicas ou mesmo práticas corporais. Incentivo dos meios de comunicação, como 

rádio, jornal, televisão atrelados à estética e à performance. O contato com amigos/as 

ativos/as, companheiros/as, e por parte dos profissionais de saúde, especialmente após os 

sessenta anos, associados à prevenção, tratamento e cuidados em saúde. No correr da vida 

esse emaranhado de fatores associados e dissociados contribuíram para que continuassem 

fazendo exercício físico atualmente.  

 Um ambiente favorável, harmonioso, propício para a criação de círculos sociais, 

amizades, relacionamento entre os praticantes, vínculo com o profissional contribuíram e 

contribuem significativamente para sentirem-se bem e motivados/as. Alves e Carvalho (2010, 

p. 242) afirmam que é preciso estar atento não somente à prática dos exercícios, mas ao 

campo de relações que promove, da construção deste ambiente, sempre particular e eventual. 

A forma como o profissional conduz, interage e estabelece as relações de cuidado individual e 

do coletivo foram citadas pela maioria dos participantes, interação de múltiplos fatores que  

corroboram para serem ativos/as. Vindo ao encontro do que Neri (2007) afirma sobre a 

velhice não se dar por atributos separados, mas interações biológicas, psicológicas e sociais, 

intra e extra individuais, comunitárias.   
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Durante o processo de construção das narrativas, os participantes trouxeram os 

momentos em que a família, amigos, meios de comunicação, motivações individuais e 

coletivas os fizeram engajar em algum exercício. São memórias antigas, algumas exatas 

outras aproximadas, carregadas de sentimento positivos, alegria e entusiasmo, situações que 

trouxeram força para enfrentar o cotidiano. 

As oportunidades de cuidar da saúde que surgiram ao longo da vida colaboraram para 

o envelhecer ativo. As inúmeras atividades físicas, exercícios físicos e práticas corporais 

experienciadas, como pesca submarina, jogar futebol, pedalar, nadar, musculação, Yoga, 

caminhar na praia. Também, participar de corridas de pedestrianismo e grupos de ginástica, 

com a presença de profissionais qualificados para a segurança dos movimentos e execuções 

dos exercícios, assim como oferta e incentivo para uma alimentação equilibrada. 

Memórias sobre as práticas corporais com a relação familiar, quando os filhos estavam 

presentes, foram acompanhando o crescimento e aliando a rotina ativa. Uma das  narradoras 

levava o filho, ainda criança, para praticar esportes no clube e aproveitava para praticar yoga e 

hoje, ja adulto, fazem musculação juntos. Outra praticava yoga, foi instrutora, incentivou a 

filha, hoje a filha pratica Yoga também, é professora e incentiva a mãe a fazer musculação, 

para fortalecer a musculatura e diminuir as dores articulares. 

Observo que a grande parte dos/as narradores/as faz uso de algum tipo de 

medicamento para doenças crônicas e a presença de algum acometimento funcional articular 

crônico, com presença de dor e necessidade de uso de medicamentos. No entanto expressam 

alto nível de saúde e bem estar, situação de que vai de encontro ao que sugere Bowling et al. 

(2007). 

Dificilmente o envelhecer estará livre de alguma doença crônica e uso de 

medicamentos para tal, o olhar do profissional de Educação Física deve estar atento para o 

manejo desta situação, a forma como o indivíduo lida, conhece os limites e a potência que 

esta situação traz para o exercício físico. Conhecer a importância, ou não, dada para a 

presença das doenças no envelhecer, a partir da fala do outro, desenvolver a sensibilidade para 

olhar a percepção de saúde do outro. De acordo com Alves e Carvalho (2010, p. 239) a saúde 

é reservada àqueles que querem experimentar diferentes modos de querer, sentir e pensar, só 

existe quando oferecemos aventura no viver, a exploração e a descoberta de diferentes pontos 

de vista. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os significados atribuídos ao exercício físico no envelhecer parecem estar ligados a 

mente, aos comandos dos pensamentos, a forma como os pensamentos  ativam o corpo.  

Um corpo com marcas da vida, algumas limitações fisiológicas, experiências de 

alegria, emoções, tristezas, saudades, lembranças da juventude e com vontade de viver. 

Narradores que tem uma história com o exercício físico, atividade física e práticas 

corporais, passaram por situações de contato com o essas práticas de forma prazerosa, 

assumiram uma rotina de exercícios como algo que é benéfico para saúde, autoestima, 

socialização, para o cuidado de si. Não de uma forma depurada e consumista do exercício 

físico  associado a saúde como assume na atualidade como afirma Alves e Carvalho (2010), e 

sim como experiência de sentir, pensar, relacionar-se, encontrar-se com o outro, estar com as 

pessoas, em um ambiente de cuidado com a saúde. 

De acordo com Palma et al (2003), “só aderimos aos movimentos que correm a favor 

de um modo de vida que assumimos para nós” e assim as/as narradoras/os engajaram em uma 

vida ativa, buscando através dos exercícios físicos ter autonomia para realizar as tarefas 

diárias, cuidar do corpo e da mente, colocar óleo na máquina para continuar funcionando. O 

exercício físico para esse grupo de narradores tem um significado de fortalecer a saúde, 

amenização de dores, relação com o corpo e as capacidades de desempenhar os movimentos, 

experimentar, sentir, explorar, descobrir as potências da vida. 

Narrar a vida, lembrar de situações do passado, revisitar experiências, junto, ou ao 

lado do outro, fortaleceu os laços de confiança e vínculo de narrador com o pesquisador. 

Demonstrou o quanto a narrativa é um caminho para estreitar as relações do profissional com 

o aluno, do quanto desenvolve a escuta e reflexão do profissional para as demandas do outro. 

Aflora o lado poético, artístico do profissional, a linguagem poética da arte tonifica a 

existência (ALVES; CARVALHO, 2010) traz emoção as experiências e sensibilidade para o 

cuidado com o outro.  

O uso das narrativas pode ser pensado para além de um instrumental metodológico, 

trata-se de uma realização estética científica que redefine a relação entre pesquisador e 

pesquisado, dialoga com a subjetividade e os diferentes contextos (PACHECO; ONOCKO-

CAMPOS, 2018). 
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7 CAFÉ DA TARDE 

 

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 idéia 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. 
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8 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. 
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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. 
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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. 



130 

 

 

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 
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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. 
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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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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Título: Narrativas de vida: significados atribuídos à prática de exercícios físicos ao 

envelhecer. 

Responsável pela pesquisa: Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos. 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista.  

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de um estudo. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, (TCLE), visa assegurar 

seus direitos e deveres como participante, é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar 

com você e outra com o pesquisador.  

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se 

houverem perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o 

pesquisador. Se preferir, pode levar para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas 

antes de decidir participar. Se você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer 

momento, não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo. 

Essa pesquisa pretende conhecer a história de vida de um grupo de idosos 

freqüentadores da academia do Clube, para acessar os sentidos atribuídos a prática de 

exercícios físicos no envelhecer, compreender o papel do professor no acompanhamento 

dessas práticas, assim como, conhecer as motivações/projetos de vida que os fizeram iniciar e 

se manterem ativos com a atividade física/exercício físico. Caso você decida aceitar o convite, 

você será submetido(a) aos seguinte(s) procedimento(s): Seis encontros individuais com o 

pesquisador em que você contará sua história de vida, cada encontro o pesquisador fará 

anotações manuais da sua fala para produção de uma narrativa, terá duração de trinta (30) 

minutos a uma (1) hora, acontecerão nas dependências do clube em lugar tranqüilo e 

reservado, nenhum encontro será gravado ou filmado. A divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os voluntários. Os resultados deste trabalho poderão ser 

apresentados em encontros ou revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas os 

resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome ou qualquer informação que esteja 

relacionada com sua privacidade. 
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Os riscos que possam surgir decorrente de sua participação nesta pesquisa são 

mínimos, pois todas as informações serão sigilosas e nenhum nome será mencionado. Não 

haverá teste/esforço físico durante os encontros, será em ambiente silencioso e tranquilo. 

A sua participação na pesquisa não está ligada a nenhuma recompensa material ou 

financeira, portanto não terá nenhum benefício direto, apenas a possibilidade de contribuir 

para o entendimento da história de vida do envelhecimento ativo.  Também não haverá 

nenhuma forma de reembolso, visto que não terá nenhum gasto com sua participação na 

pesquisa. No entanto, de acordo com o art.IV.3, Item h da Resolução 466/2012, haverá 

garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Declaro que fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a 

pesquisa “Narrativas de vida: significados atribuídos a prática de exercícios físicos ao 

envelhecer”, dos procedimentos nela envolvidos, assim como dos possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Declaro também que fui informado que os 

encontros serão anotados e autorizo à escrita. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso me traga prejuízo ou penalidade.  

 

Nome legível do(a) participante:   ____________________________________________                      

RG do participante:___________________ 

 

 

Assinatura do participante: ________________________________________ 

 

Data: ____/_____/______. 

 

Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos - Pesquisador responsável 
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Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com: 

 

Responsável pela pesquisa: Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos.  

Orientadora: Prof. Dra. Luciane Maria Pezzato. 

Endereço: Rua Silva Jardim, 136 – Térreo - Vila Mathias – Santos - SP. Telefones p/contato: (13) 

3229-0207. 

e-mail: alvarocarlosmendes@gmail.com; lucianepezzato@gmail.com 

 

ATENÇÃO: Em caso de denúncias e reclamações sobre sua participação no estudo, você pode 

entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo.  

Endereço: Rua: Francisco de Castro, 55. CEP: 04020-050. Santos-SP 

Fone: (11) 5571-1062. FAX: (11) 5539-7162. E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

“Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento 

ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi 

apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa 

exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento 

dado pelo participante”. 

 

Data: ____/_____/______ 

________________________________________  

Álvaro Carlos de Souza Mendes dos Santos- Pesquisador Responsável 

 

mailto:alvarocarlosmendes@gmail.com
mailto:lucianepezzato@gmail.com
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APÊNDICE 2 - TABELA DOS ENCONTROS PARA AS NARRATIVAS 

 

Nome apresentação 

afetiva 

TCLE 

assinado 

1º 

 encontro 

2º 

encontro 

3º 

encontro 

Devolutiva 

Café da tarde 

1 - Rubens e 

Darlinda 

x x x x x   

2 - Webe x x x x x x 

3 - Adolfo x x x  x  x  

4 - Telma x x x x x x 

5 - Iara x x x x x  

6 - Jorge x x x x  x x 

7 - Odir x x x x x x 

8 - Luiza x x x x  x x 

9 - Silvia x x x x  x   

10 -Maria 

Candida 

x x x x x x 

11 - Sonia x x x  x  x x 

12 - Maria do 

Carmo 

x x x  x x   
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13- Antonio x não aceitou participar da pesquisa 

14- Martha x não aceitou participar da pesquisa 

15- Akiu não x Não está frequentando a academia 

16- Eliete não x Não está frequentando a academia 

17- Francisco  x x Não está frequentando a academia 
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ANEXO 1 – PARECER DO CEP 
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