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RESUMO

Esse estudo tem como principal objetivo de compreender o papel do Esporte na formação de um religioso
Jesuíta. O estudo foi realizado durante o período de 2008 a 2010, com noviços do 1º’ e 2º’ ano de
formação, no noviciado “Inácio de Azevedo”, localizado na cidade de Campinas/SP. Os religiosos são da
ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 por Inácio de Loyola o qual a denominou de Companhia de Jesus. A
ordem foi criada logo após a Reforma Protestante (século XVI). As aulas aconteciam, duas vezes por
semana durante o período da tarde. Com conteúdo esportivo, os noviços vivenciavam as modalidades na
perspectiva da formação técnica através do desenvolvimento das habilidades motoras específicas, mas
acima de tudo era trabalhado os aspectos afetivos, emocionais e culturais impregnados nos desportos.

Palavras-Chave: Educação Física; Religião; Cultura.

RESUMEN

Principal objetivo del presente estudio es comprender el papel del Deporte en la formación de religiosos. El
estudio se realizó entre los años 2008 y 2010, con los novicios Jesuítas de 1er y 2o año de formación en el
noviciado "Ignacio de Azevedo," localizado en la ciudad de Campinas/SP. Los Jesuitas son una orden
religiosa fundada en 1534 por Ignacio de Loyola que también es conocida por Compañía de Jesús. La
orden religiosa fue fundada poco después de la Reforma Protestante (siglo XVI). Las clases tuvieron lugar
en el periodo de la tarde. Con el contenido deportivo, los novicios experimentaban diversas modalidades,
desde la perspectiva de la formación técnica a través del desarrollo de las habilidades motrices específicas,
pero sobre todo se estaba trabajando el aspecto afectivo, emocional y cultural impregnado en el deporte.

Palabras-Clave: Educación Física, Religión, Cultura.

1 INTRODUÇÃO
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O presente estudo visa identificar o papel da Educação Física e a sua importância na formação dos noviços
Jesuítas do Noviciado Inácio de Azevedo, localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo.

O estudo foi realizado entre os anos de 2008 e 2010, com o intuito de diagnosticar, avaliar e identificar o
papel e a importância da Educação Física na formação religiosa de noviços, através do desenvolvimento
das dimensões da aprendizagem: social, afetiva e cognitiva.

Dentro desse contexto, questiona-se: qual o sentido e o significadode uma aula de Educação Física na
formação de um religioso Qual o conteúdo da Educação Física que seria mais determinante a sua aplicação
no dia a dia dos noviços Qual o grau de responsabilidade que o professor de Educação Física detém para
transmitir algum conhecimento na formação desses religiosos Qual a relação entre cultura corporal do
movimento e religião Em qual sentido a prática esportiva poderia ajudar no desenvolvimento da
aprendizagem desses religiosos

Nesse sentido, esse estudo tem como objetivos: a) Compreender o papel da aula de Educação Física na
formação de religiosos; b) Entender os aspectos que estão impregnados na formação de um religioso; c)
observar os dados sobre o papel da Educação Física na formação desses religiosos; d) Identificar os laços
existentes entre a cultura corporal, a educação e a religião.

A metodologia foi baseada em uma revisão bibliográfica, consultas na internet e em artigos científicos.
Para tal, a pesquisa se deu em obras da literatura que ressaltem a importância do tema proposto e em
artigos e periódicos encontrados em bibliotecas (municipal, estadual, privada e online) e nas bases de
dados: DERCAD; SciELO; entre outras. As obras devem estar datadas entre os anos de 2008 e 2013.

O trabalho se caracteriza como um estudo de caso, onde foi investigado as aulas de Educação Física para
religiosos de determinada comunidade religiosa, observando quais os parâmetros e representatividade
essas aulas possuíam na formação dos noviços.

THOMAS & NELSON (2002), afirma que estudo de caso é utilizado para fornecer informações detalhadas
sobre uma comunidade, determinando características únicas sobre os sujeitos que a vivem e suas
condições.

O método de pesquisa do estudo foi qualitativo, sendo uma pesquisa etnográfica em que ocorreu uma
grande experiência no campo de estudo, tendo a grande preocupação de interpretar todo o conteúdo que
foi observado, pesquisado e experimentado.

As características básicas da pesquisa qualitativa incluem o seguinte: observação longa e intensa com
entrevistas extensivas em um ambiente natural (as aulas de Educação Física aplicadas no Noviciado, por
exemplo); registro preciso e detalhado do que aconteceu no ambiente; interpretação e análise de dados,
por meio da utilização de descrição rica, narrativas interpretadas, citações diretas e tabelas. A pesquisa
qualitativa é diferente de outros métodos de pesquisa. É um método sistemático de investigação, que
segue o método científico de resolução de problemas em um grau considerável (THOMAS & NELSON,
2002)

As técnicas de pesquisa utilizada foram às seguintes: 1- aulas aplicadas no noviciado, com registros feitos
através de anotações; 2- aplicação de um questionário de investigação sobre a importância da Educação
Física na formação desses religiosos; 3- entrevista com os noviciados e com o mestre de noviços, esse que
exerce a função de coordenar a formação dos futuros Jesuítas.

A população alvo desse estudo foram os Jesuítas que durante o período de 2008- 2010 eram noviços que
iniciavam a primeira etapa de formação no noviciado localizado na cidade de Campinas no estado de São
Paulo, na região Sudeste.

Os critérios de participação e exclusão dos participantes na pesquisa se deram por determinados
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parâmetros a seguir: 1- Escolha dos noviços por parte do mestre dos noviços; 2- Participação do noviço na
aula de Educação Física.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Companhia de Jesus: Os Jesuítas

Os Jesuítas são uma ordem religiosa fundada em 1534 por Inácio de Loyola. A companhia de Jesus foi
criada logo após a Reforma Protestante (século XVI), como uma forma de barrar o protestantismo no
mundo. Portanto, esta ordem religiosa foi criada no contexto da Contrarreforma Católica. Os primeiros
Jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549, com a expedição de Tomé de Souza.

Podem-se destacar alguns Jesuítas que vieram ao Brasil no século XVI: Padre Manoel da Nóbrega, Padre
José de Anchieta, Padre Antônio Vieira. Em 1760, alegando conspiração contra o reino português, o
marquês de Pombal expulsou os Jesuítas do Brasil, confiscando os bens da ordem. A ordem dos Jesuítas
foi extinta pelo papa Clemente XIV, no ano de 1773. Somente no ano de 1814 que ela voltou a ser aceita
pela Igreja Católica, graças ao papa Pio VII.

2.2 Noviciado Jesuíta

É um tempo de formação e provação. Durante dois anos, o noviço viverá profundamente a espiritualidade
inaciana, priorizando a vida interior e confirmando os frutos dos Exercícios espirituais por meio de diversos
experimentos (paróquia, missão, peregrinação, inserção, entre outros). Ele conhecerá profundamente a
história, os documentos, a missão atual da Companhia de Jesus e sua inserção na igreja e no mundo, para
tornar-se um seguidor de Cristo. Espera-se que sua decisão seja construída sobre sólidos e profundos
alicerces. Depois de dois anos o noviço Jesuíta estará apto para comprometer-se com o Senhor através
dos votos de pobreza, castidade, e obediência perpétuos na Companhia de Jesus.

2.3 O Esporte e a Religião

Buscou-se neste trabalho compreender as possibilidades educacionais do esporte e os aspectos favoráveis
para a discussão de princípios e valores, capazes de contribuir na formação de um noviço jesuíta criativo e
autônomo, apto a solucionar problemas e conviver em comunidade.

O profissional de educação física tem que encorajar e ainda inspirar seus alunos para as práticas
esportivas. Essa inspiração se dá através de recursos pedagógicos como o jogo, a motivação e a atuação
profissional.

Segundo Paes (2006), o esporte como fenômeno sociocultural é seguramente um dos mais importantes
fenômenos neste início de século. Caracteriza-se, entre outros aspectos, por sua pluralidade, uma vez que,
cada dia, surge novos significados e ressignificados para sua prática. A evolução do esporte sugere uma
prática pedagógica que priorize, além dos métodos, procedimentos nos quais a preocupação central seja
voltada para quem faz o gesto, estimulando-o a identificar e resolver problemas, e ainda proporcionando a
criação de novos gestos. Faz-se necessário compreender que a Pedagogia do Esporte está presente na
iniciação e também no treinamento esportivo, na Educação Formal assim como na Educação Não Formal,
atendendo assim a todos os segmentos da sociedade. Portanto, se principal objetivo será a aprendizagem
social.

O Papa João Paulo II (2000) cita que “a atividade desportiva manifesta além de ricas possibilidades físicas
do homem, também as suas capacidades intelectuais e espirituais” e ainda complementa dizendo que
“sem equilíbrio, sobriedade e capacidade de atuar honestamente com os outros o desportista não é capaz
de compreender plenamente o sentido de uma atividade física destinada a robustecer, além do corpo, o
espirito e o coração”.
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Por fim, com relação aos significados, certamente a prática esportiva poderá contribuir para a melhor
qualidade de vida do ser humano. O esporte pode contemplar o contexto mercadológico, entretanto
qualquer que seja a motivação do praticante, a sua natureza será sempre Educacional.

O conceito de Geertz (1989) sobre religião diz respeitos a símbolos, dizendo ser ela um sistema de
símbolos que atua constantemente na vida humana. De fato, independentemente de qual seja a crença,
expressa através de qualquer rito ou símbolo, não nos cabe julgá-los, antes compreender o que está por
trás daquela ação e que seria aproveitável na relação com o Esporte e a Educação Física.

É valido lembrar que para Durkheim a religião é vista como um fenômeno social, no qual as crenças dos
homens só se explicam por terem significados essencialmente humanos baseados seus conceitos. Ainda
diz que as mudanças ocorridas na vida do fiel e que eles creem ser de cunho religioso, só acontecem
porque o inconsciente humano, reforçado por um ideal de religião, é suficientemente poderoso.

O religioso vive ideais da religião a qual se agrega que o levam a se envolver de tal forma que ele acaba
mudando hábitos e valores em sua vida.

Rigoni (2008) e Durkheim (1996) dizem que “o que melhor define o fenômeno religioso é a oposição entre
o sagrado e o profano”. A religião é justamente a busca pelo sagrado e o abandono da vida profana (apud
Mauss, Hubert 2005). Baseado nesse conceito acerca da religiosidade, compreendemos o motivo de ainda
existirem resistências, preconceitos e intolerância quanto ao vínculo Esporte à Religião. Tendo em vista
que muitos religiosos de forma leiga olham para as práticas trazidas pela Educação Física, muitas delas
esportivas, e as tomam como profanas em seu trato com o corpo. Apesar de já existirem também aqueles
que veem nas práticas corporais uma das formas de cuidar do corpo.

Nota-se assim que realmente a Religião envolve o ser humano de forma intensa, tanto em suas almas
quantos em seus corpos. Vale lembrar que o corpo é o principal sujeito de estudo e interferência especifica
da Educação Física, quando a mesma discursa acerca de cultura corporal de movimento. Dessa forma o
corpo se torna elo entre a Educação Física e Religião.

2.4 Corpo e Cultura

Na área da educação física, fala-se muito do corpo. Corpos saudáveis, belos, feios, altos, bonito, sensual,
livre, reprimido, firme, mole, flácido, moderno, consciente, inteiro, repugnante, prazeroso, gordo, magro.
O profissional de educação física trabalha com o ser humano sobre e por meio de seu corpo, e lida, por
acréscimo, com os adjetivos nele impressos.

Para Daolio (2002), o corpo é uma síntese da cultura, porque expressa elementos específicos da sociedade
da qual faz parte. O homem por meio do corpo vai assimilando e se apropriando de valores, normas e
costumes sociais, num processo de incorporação. Mais do que um aprendizado intelectual, o individuo
adquire conteúdo cultural, que se instala em seu corpo, no conjunto de suas expressões.

Segundo Darido (2003), a abordagem cultural sugerida por Daolio (1993) critica a perspectiva biológica
que ainda domina a Educação Física, em que entende o ser humano apenas como ossos, músculos e
articulações. Dessa forma, o autor não visa excluir a dimensão biológica, mas a sua discussão se vincula
ao surgimento da cultura ao longo da evolução do ser humano, entendo o sujeito como um todo, em todas
as suas dimensões.

Partindo desse ponto e entendendo que as manifestações de movimento estão inseridas em uma cultura
corporal de fenômeno histórico-social de indiscutível significado na sociedade, que está voltada para todos,
independentemente de gênero, raça e credo, observar-se que a relação entre corpo e cultura está além
dos aspectos biológicos e religiosos, sendo notado a sua importância na formação de uma sociedade em
que os cidadãos se mostrem justos, igualitários e respeitosos em relação a si, ao próximo e aos
conhecimentos que são gerados entre as relações sociais, culturais e afetivas.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados nos estudo foram: as aulas de Educação Física aplicadas no noviciado, com
registros feitos através de anotações; a aplicação de um questionário de investigação sobre a importância
da Educação Física na formação desses religiosos; entrevista e vivência com os noviciados e com o mestre
de noviços, esse que exerce a função de coordenar a formação dos futuros Jesuítas.

Os critérios utilizados para a participação e exclusão dos noviços que responderam o questionário
ocorreram pela escolha dos noviços por parte do mestre dos noviços e aparticipação do noviço na aula de
Educação Física, ou seja, só respondeu o questionário o noviço que participou das aulas.

3.1 Observação e Entrevista

As aulas de educação física aconteciam sempre as 4ª e 6ª feiras no horário das 15h30 às 17h00 com os
noviços do 1º e do 2º ano de formação no noviciado. Esse horário foi muito discutido entre os formadores
(Padres) e os noviços, sendo que ficaram estabelecidas as aulas após os estudos que se iniciavam no
período da manhã e iam até às 15h. Nesse intervalo de 15h até as 15h30 fazia-se uma pausa para um
lanche e após esse momento todos se dirigiam para a quadra de esportes. Em relação aos aspectos físicos
e estruturais, notou-se o grande espaço do noviciado que dispunha de uma quadra para a prática de
esportes e outras atividades de lazer e de cunho cultural e religioso.

A programação dos esportes ficava sob a responsabilidade de um noviço que tinha como responsabilidade
planejar para o ano qual modalidade esportiva iria se praticar ao longo dos doze meses. Dividia-se
conforme o planejamento da casa, pois os noviços tinham ao longo do ano que cumprir com atividades
relacionadas à vida religiosa como os retiros espirituais, os experimentos em paróquias, a peregrinação
(saída a pé de dois em dois até a cidade de Aparecida/SP), experiências em colégios jesuítas e em
hospitais (voluntariado), e outras atividades que impediam a prática dos esportes.

Portanto, com planejamento da casa pronto era possível planejar as aulas de educação física para o ano
todo. Geralmente para os três primeiros meses (março e abril), iniciava o Basquetebol, nos meses de maio
e junho trabalhava-se o handebol e no mês de julho acontecia uma parada onde os noviços do primeiro
ano iam para Itaici-Indaiatuba/SP, para fazer os exercícios espirituais de 30 dias e a turma do segundo
ano seguia para o voluntariado do hospital que geralmente se fazia no Hospital da Clinicas da Unicamp em
Campinas. Nos meses seguintes quando eles voltavam a nos encontrar entre os meses de agosto e
setembro estava pronto para se trabalhar o futsal e nos mesesde outubro e novembro o mais apreciado
por eles que era o voleibol.

As aulas possuíam cerca de doze alunos por ano, sendo que as turmas do 1º e 2º ano eram unificadas, se
tornando apenas uma turma nas aulas de Educação Física. No início dos trabalhos, notou-se um déficit
técnico na utilização das habilidades motoras básicas para a participação das modalidades esportivas. Com
isso, as primeiras aulas tiveram ênfase no desenvolvimento dos fundamentos técnicos básicos de cada
modalidade, com o intuito de melhor o rendimento dos alunos nas aulas. O primeiro esporte a ser
trabalhado foi o basquete, que tem como principais fundamentos o arremesso, o passe, o drible e a finta.
Posteriormente, nas aulas subsequentes, foi trabalhado o handebol, que tem como principais fundamentos
o drible e o passe. Depois do handebol veio o futsal, o qual possui os fundamentos da condução e domínio
de bola, passe e finalização como os principais. E, por último, o Vôlei, o qual foi o esporte mais apreciado
pelos noviços nas aulas e que possui o saque, a manchete, a recepção e a cortada como principais
fundamentos do esporte.

Após ter trabalhado os esportes em uma perspectiva técnica, com o intuito de desenvolver habilidades
motoras específicas para uma melhor participação nos jogos, às aulas foram voltadas às regras. Os alunos
estudaram as regras dos desportos acima citados e suas implicações de o que se deve, o que se pode e o
que não pode durante a prática de cada modalidade esportiva utilizada nas aulas.
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Ao longo do desenvolvimento das aulas, com a aprendizagem técnica e das regras de cada modalidade
esportiva, os alunos eram inseridos nos jogos de cada esporte. Dessa forma, eles vivenciam a prática
esportiva por completo e, com isso, era trabalhado nele as relações interpessoais e afetivas, ajudando-os
a adquirir aspectos motivacionais e emocionais essenciais na vida de qualquer ser humano, sobretudo na
vida de um religioso. Também era trabalhado, através dos jogos esportivos, aspectos como a confiança e
a disciplina, fundamentais na formação do cidadão.

É necessário enfatizar o feedback que acontecia no final de cada aula sobre o que ocorreu nelas. Através
dessa prática, percebia-se como a atividade esportiva fazia bem na formação dos noviços, já que eles
sempre demonstravam a sensação de prazer e evasão.

Percebia-se uma relação professor-aluno muito sadia, mas com conflitos positivos, com o intuito de
melhorar a produção e rendimento das aulas, já que muito dos noviços não possuíam uma experiência em
aulas de Educação Física a época em que passaram pelo Ensino Fundamental e Médio de suas cidades de
origem, e se intimidavam em realizar a prática no noviciado devido a alguns aspectos como a
discriminação, por exemplo.

3.2 Questionário de Investigação

1. Que importância teve a prática de educação física nesta etapa de sua formação religiosa

Muito pouca () Pouca ()Suficiente ()

1. Você acha importante a aula de educação física nesta etapa de formação

Sim ()Não()

1. Faz-se necessário a presença de um profissional de educação física

Sim ()Não()

1. Por quais motivos participava das aulas de educação física

Imposição ()Treinamento ()Condicionamento()Aprendizado()

Relação Social ()

1. As aulas de educação física (esporte) contribuíram de alguma maneira para a constante relação
social com o outro. Contribuiu, também, no construir-se como ser humano através das relações,
dando um sentido e um significado para essas relações

Sim ()Não()

1. Qual esporte você gostaria de ter praticado

Futsal ( ) Futebol de Campo ( ) Vôlei ( ) Basquete ( ) Handebol ( )

Outros ( ) ___________________

1. Qual a sua formação hoje
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Padre ()Irmão ()Outros () ____________________

1. Atualmente prática algum esporte ou alguma atividade física

Sim ()Não ()

1. As aulas de educação física no tempo de seu noviciado foram bem orientadas pelo professor de
educação física

Sim ()Não ()

1. Você julga importante a presença de um profissional de educação física orientando aqueles que
estão iniciando na Companhia de Jesus

Sim () Não ()

3.3 Dados da pesquisa estabelecidos pelas respostas juntamente a aplicação do questionário

Respondeu o questionário cinco pessoas, dentre eles Padres, que na época eram noviços do noviciado
onde ocorreram as aulas de Educação Física. A escolha desses participantes no questionário se deu como
critérios os mesmos terem participado das aulas de Educação Física no noviciado à época em que a
pesquisa foi desenvolvida e a seleção dos mesmos por parte do superior deles em sua formação.

1. Que importância teve a prática de educação física nesta etapa de sua formação religiosa
Muito pouca Pouca Suficiente
0 0 5

2- Você acha importante a aula de educação física nesta etapa de formação
SIM NÃO
5 0

3- Faz-se necessário a presença de um profissional de educação física
SIM NÃO
5 0

Percebe-se através das respostas das perguntas 1, 2 e 3, que os questionados valorizam as aulas de
Educação Física na sua formação e que elas foram de importância suficiente no caráter formativo religioso
deles, contribuindo de alguma forma no desenvolvimento biológico, afetivo e social dos alunos,
ajudando-os na preparação espiritual que é necessária na caminhada de um religioso nesse tipo de
formação e que o papel do profissional de Educação Física na presença deles, também contribuiu de
maneira mais significativa nessa relação de construção de aprendizagem.

4- Por quais motivos participava das aulas de educação física
Imposição Treinamento Condicionamento Aprendizado Relação Social
0 0 1 3 4
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5- As aulas de educação física (esporte) contribuíram de alguma maneira para a constante
relação social com o outro. Contribuiu, também, no construir-se como ser humano através das
relações, dando um sentido e um significado para essas relações

SIM NÃO
5 0

Nota-se, através das respostas das perguntas 4 e 5, que em nenhum momento os noviciados enxergaram
as aulas de Educação Física como determinação por parte do seu superior ou dentro de uma perspectiva
de melhoria de rendimento técnico. Mas, observa-se a importância do movimento nas relações
interpessoais ao percebemos que o principal objetivo deles nas aulas era a relação social e,
conseqüentemente, a aprendizagem de novas experiências através da pratica esportiva.

6- Qual esporte você gostaria de ter praticado
Futsal Futebol Vôlei Basquete Handebol Outros
1 1 0 2 0 Natação – 1 e Tênis - 1

7- Qual a sua formação hoje
Padre Irmão
4 1

8- Atualmente prática algum esporte ou alguma atividade física
SIM NÃO
3 2

9- As aulas de educação física no tempo de seu noviciado foram bem orientadas pelo professor
de educação física

SIM NÃO
5 0

10- Você julga importante a presença de um profissional de educação física orientando aqueles
que estão iniciando na Companhia de Jesus

SIM NÃO
5 0

4 CONCLUSÃO

Podemos dizer sobre o ser humano que este possui individualmente uma série de valores, através dos
quais, guia sua vida; os valores são infinitos e cada pessoa se conduz por meio daqueles que encontra
maior afinidade. O Esporte bem como a Religião oferece aos homens muitos valores substanciais á sua
vida e até mesmo à sua sobrevivência. Esse dois fenômenos sociais têm tanto em comum que suas
histórias se aproximam e se misturam muito intensa ao longo dos tempos. Desde a sua origem, o Esporte
esteve ligado ao cumprimento de ritos religiosos e cultos a deuses. Nos poemas de Homero e Hesíodo
nota-se a relação clara entre jogos esportivos e a religiosidade.

Atualmente Esporte e religião caminham bem com as próprias pernas, no sentido que não se dependem. O
fenômeno esportivo não se resume a natureza religiosa, e suas atividades não são apenas voltadas a dias
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de rituais ou festas religiosas. O fenômeno religioso em suas diversas facetas, também não está atrelado
somente ao Esporte, antes cresce de forma acelerada e com diferentes propostas.

Nesse sentido a Educação Física vem como forma de tornar prática a aproximação que sempre houve
entre os dois fenômenos citados. É uma área rica em sua abordagem e no trato com a cultura corporal de
movimento. Mas, além disso, e aqui é o que mais interessa, tem o Esporte como possibilidade de conteúdo
e dentro de seus objetivos em diferentes contextos, também possui a intenção de trabalhar e ensinar
princípios e valores comuns aos esportivos e religiosos, que enxergam no Esporte a rica possibilidade de
ensinar valores educacionais para a vida, valores esses semelhantes aos religiosos.

Percebe-se que tanto Educação Física, quanto no Esporte e Religião, estão diante do homem. Este sujeito
tem vida, essa se manifesta em seu corpo. Por meio desse seu objeto de manifestação da vida, ele, o
homem, pode aprender experimentar e viver uma imensidão de valores e aspectos nobres e comuns ao
fenômeno esportivo e religioso. Isso é possível e real em um ambiente único e não substituível, o da
Educação Física.

Portanto, esperamos através deste estudo ter contribuído para o surgimento de uma abrangente e
profunda discussão e análise acerca das relações e interferências existentes entre Educação Física, Esporte
e Religião.
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