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A importância do Professor Mestre Cantarino no início da Educação Física na Capital
Federal
Mário Ribeiro Cantarino Filho, professor de Educação Física, conhecido por muitos
como Professor Cantarino nasceu em Niterói no dia 05 de setembro de 1930. É formado
pela Universidade do Brasil do Rio de Janeiro localizada na Praia Vermelha, iniciou sua
carreira profissional em Vitória - Espírito Santo, em 1962 e em 1974 transferiu-se para
Brasília, por obter êxito em um concurso de Educação Física a nível nacional para docentes,
onde passou a ministrar aulas na UNB (Universidade de Brasília) primeiro curso de
Educação Física da Capital Federal .
Foi também Professor no primeiro curso de Educação Física privado do Distrito
Federal – a Faculdade Dom Bosco de Educação Física. Como a UNB exigia dedicação
exclusiva foi obrigado a abandonar esta faculdade.
Sua presença marcante na educação física é uma constante. Dentre essas,
ressaltamos seu material de pesquisa. Há longo tempo Professor Cantarino vem construindo
uma das mais importantes bibliotecas privadas de Educação Física. Começou a reunir
diferentes obras desde o final dos anos 40, reunindo um acervo bibliográfico que se
constitui, segundo alguns pesquisadores, na maior biblioteca particular do Brasil sobre
Educação Física e Esportes. Com aproximadamente 4000 livros, grande parte deles
editados entre 1930-1950 – portanto alguns verdadeiras obras raras. As obras estão
catalogadas por assunto, variando desde futebol, basquete, metodologia, natação, atletismo,
até obras praticamente desconhecidas como documentos oficiais, relatos, biografias, diários
de viagem, manuscritos, revistas e jornais, ´´amarelados pelo tempo``; (Boa iniciativa seria
que órgãos públicos e/ou privados tombassem esse patrimônio, colocando-o sob guarda
institucional). Este acervo se encontra disponível para estudantes e pesquisadores.

Transcrição da entrevista

Educação Física: Sobre a educação física escolar o professor Cantarino tem
conversado com alguns professores, mas não encontrou nada publicado. Ele tem uma copia
de um artigo que escreveu para um grupo do Rio de Janeiro, que fala exatamente desse
início da atividade física envolvendo esporte, recreação e lazer. Porem o que a gente pode
encontrar de imediato são normas e projetos referentes à educação em geral com um
capítulo específico da educação física.

Nos primórdios da Educação Física a primeira

escola que começou foi o CASEB, no entanto encontramos muitas dificuldades, por não
temos subsídio e nem material escrito deixando tudo muito superficial.
Aqui em Brasília a dificuldade é grande pois muda-se o governo também muda-se o
programa educacional a ser utilizado e isso faz com que a gente não saiba qual programa
que está sendo utilizada agora. Existe um livro aqui em Brasília que contém a proposta
curricular, todos os programas a serem utilizados nas disciplinas curriculares.
O caseb foi um dos primeiros depois foi elefante branco, e isso começou por volta dos
anos 60. O professor Cantarino chegou em Brasília em 1974. No entanto UNB teve seu
primeiro semestre em educação física 1973. No começo na UNB não existia concurso para
professor era somente por indicação, mas em 1974 houve um concurso a nível nacional, e
por conta desse concurso foi que o professor Cantarino veio ministrar aulas na UNB.
Professor Cantarino: é formado pela Universidade do Brasil na praia vermelha
localizada no Rio de Janeiro, porem veio do Espírito Santo, pois trabalhou em Vitória de
1962 a 1974 e então veio para Brasília. Cantarino segundo alguns pesquisadores tem o
maior acervo privado de Educação Física e Esporte de Brasília.
Foi Professor no primeiro curso de Educação Física da Dom Bosco. Porem como a
UNB exigia dedicação exclusiva ele teve que deixar de dar aula para o curso de Educação
Física da Dom Bosco trabalhando lá somente por 1 semestre.
Participou de um grupo que faria uma reforma no ensino fundamental no Cief onde
tinham vários professores da UNB envolvidos. Participou desse grupo fazendo um projeto
para a Educação Física Escolar dentro do qual tinha um convenio do SESI com a secretaria
de Educação.
Dificuldades: eram muitas e ainda são muitas, mas as instalações da época,
conceitos sobre Educação Física, há uma critica sobre aqueles professores que dão a bola e

ficam sentados lendo jornal, então tem um retrato nesse sentido. Na época da ditadura o
sistema era bem apertado, havia uma influencia de cima para baixo hoje em dia a coisa esta
mais solta e muito relaxada.
Visão sobre as vilas olímpicas: na época veio uma pessoa do Rio de Janeiro para
ser secretario, então ele diz “veio uma pessoa de fora que não sabia nem onde era Brasília,
não tinha nenhuma vivencia”, com isso o projeto começou a bater cabeça com a secretaria
de obras. O projeto de Vila olímpica seria um local onde a comunidade iria gerenciar a área
publica, e essa área seria para uma predominância de inclusão social, mais se estamos
falando de vila olímpica estamos falando de rendimento, ou seja o projeto perdeu todo o seu
foco, toda a sua característica.
Analfabeto motor: as crianças de hoje não estão tendo atividade física, uma
educação motora, pois ficam presos em frente ao computador, e isso esta criando uma
tendência ao analfabeto motor. A reversão desse processo tem que acontecer primeiro
dentro da escola, ou seja você já dentro das series iniciais ter jogos de forma lúdica para
estimular o movimento. Cantarino acha que podemos ter o esporte na escola numa visão
educacional.
Jebs: O que se discutia muito, a principal critica que acontecia no Jebs e que os
Professores ficavam preocupado na descoberta do talento ficando assim somente com os
alunos talentos abandonando o restante da turma.
Terceirização da Educação Física: ele deu o exemplo dos alunos que fazem a
“Educação Física” nas academias, Cantarino acredita que é uma atividade muito isolada,
sem aspecto educacional e que perde toda aquela interação com o restante da turma.
Mercado de Trabalho: o que esta predominando não é uma filosofia de curso de
aspecto educacional e sim a filosofia de mercado. Os cursos de Educação Física estão
voltados muito para o fitness, academias, aulas de ginástica...mudando o seu enfoque.
Visão do Educacional para o Fitness: é uma visão do próprio do Conselho Federal
de Educação Física, pois o conselho entende que o curso de Educação Física é da área da
saúde. Já o professor Cantarino acredita que o curso de Educação Física deveria esta ligada
na ciência da educação do que na ciência da saúde.
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