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Prefácio

Prefaciar um livro sobre educação física, destinado aos professores para 

que atendam a criança e o adolescente em toda a sua plenitude diante de 

diversos aspectos, não é tarefa das mais fáceis, afi nal, a ideia deste livro não 

é nos ofertar apenas mais um olhar teórico sobre o desenvolvimento físico 

e motor e, sim, propiciar a possibilidade para engajamentos docentes que 

contribuam para a emancipação de pessoas – o que, além dos aspectos 

físicos, envolve o autoconhecimento, a autoestima e as interações sociais 

com vistas à participação no mundo para contribuir com sua melhoria 

contínua.

Para tanto, é relevante destacarmos a atuação do próprio autor voltando 

nosso olhar no tempo, resgatando o trabalho de um mestre em educação, 

que antes foi professor de educação física e coordenador de grupos de 

professores. Em seu projeto, não havia alunos excluídos por uma questão 

ou outra, e sim, acesso fácil para as expressões das habilidades cinestésicas 

de modo atuante e integrado. No cotidiano, vivenciou o desenvolvimento 

de uma prática que incluía a participação de todos.

Com olhares no horizonte e nas potencialidades de cada um, buscava 

nas atividades esportivas, nas aulas e jogos, contar com o maior número 

de alunos possível. Quando havia alguma saída para um evento ou mesmo 

uma competição, o transporte que ocupava era sempre o mais cheio de 

alunos, alegres e ansiosos, afi nal, todos teriam sua chance de jogar.

Mais além, desenvolveu o esporte solidário, trazendo para dentro da 

escola grupos da terceira idade e alunos jovens mais carentes, que, despro-
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vidos de atividades extras, poderiam fi car esquecidos nas ruas ou mesmo 

fechados em instituições sociais – o que nos remete a uma educação física 

mais voltada para o exercício da cidadania.

Daí a relevância de mais este trabalho acadêmico, em que Ricardo Sales 

nos fala de um lugar que ocupou em toda a sua trajetória profi ssional, um 

lugar chamado práxis, em que a prática e a teoria se misturam refl exiva-

mente para direcionar novos caminhos e novas atuações dos educadores 

no sentido de contribuírem com o bem comum.

Agora, é o momento de Ricardo dividir conosco seu conhecimento 

e sua experiência. Sabemos, entretanto, que as mudanças propostas 

necessitam de paciência, estudo e acompanhamentos. O aprendizado é 

demorado e será preciso muito movimento para que ocorra.

Precisaremos também de toda a nossa musculação e resistência para 

propiciarmos a cidadania ativa, precisaremos correr contra o tempo para 

alcançarmos todos os braços que estão estendidos para nós, de agilidade 

e fl exibilidade para propormos programas de bem-estar físico e mental, 

levando em conta as habilidades individuais e as inclinações pessoais.

Portanto, nada melhor do que realizarmos uma boa caminhada por este 

livro, refl etindo em cada parada, respirando novos ares de possibilidades, 

buscando levantar em nós o espírito de equipe, observando o próprio pulsar 

de nossos corações para que a vida saudável versus as interações humanas 

representem os faróis necessários para uma melhor organização do mundo 

a partir do movimento de cada um. E esse exercício só o faremos juntos!
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