
Manuel Sérgio  

Amigo, filósofo e mestre de todos nós! 

Com muita emoção e profundidade queremos publicamente dizer o quanto você proporcionou 

mudanças radicais em minha vida e proporcionou navegar horizontes nunca navegados. 

E nesta fala trago outro grande amigo, ou seja, eterno amigo, Sidirley de Jesus Barreto que me 

disse em abril de 2016 o quanto você era um caminho de luz! 

A instituição que dirijo- CEC , Centro de Estudos da Criança, teve fortemente sua influência em 

seus programas de superdotados , deficiência mental, programas de aprendizagem e 

atualmente no processo de aprendizagem de autistas. Nossa! Passou muito tempo, mas um 

tempo produtivo, rico de idéias que me fez ter força para continuar, afinal, a área que escolhi - 

educação e saúde são campos minados pelo cartesianismo que por muitoi tempo bloquearam 

as idéias inovadoras de totalidade, de elaboração e finalmente de (re)construção. Não 

educamos físicos, educamos Homens! Não penso, logo existo. Hoje eu trenho certeza de que 

movo-me. logo existo! 

Mas o que você mudou? 

1- Você impulsiona a VOZ no mundo corporativo; 

]2- Você nos lançou numa cidadania planetária  ampliando a consciência sobre cada um de 

nós, com o outro e com o mundo. 

3- Você é exemplo de pessoa íntegra, humana e reflexiva que nos convida a arriscar. Você nos 

ensinou que : 

- Não trabalhamos com físicos, mas com Homens no sentido socioantropológico; 

- Não trabalhamos com físicos mas com corporeidade, um homem encarnado porque seus 

movimentos são intencionais; 

- Não trabalhamos com atividades padronizadas mas com atividades que brotam no mundo 

rico, diversificado e contextualizado dos sujeitos em movimento; 

- Não trabalhamos com pacientes mas com clientes - pessoas que pensam, sentem e 

participam ativamente  de sua construção de saúde; 

- Não trabalhamos com  movimentos mas com a motricidade - potência reorganizativa que se 

expressa em mil linguagens, seja verbal ou não verbal; 

- Não trabalhamos com deficientes. Todos os sujeitos são potencialmente capazes de 

reorganização transformadora;  

- Aprendemos a incluir o SER ATLETA  porque somente o sujeito intencionalizado transcende 

técnicas táticas; 

Hoje Manuel Sérgio é conhecido  em todas as instituições que trabalhamos, é alvo de estudos 

na Educação, na Fisioterapia, na Psicologia, na Psicomotricidade pois cremos na 



responsabilidade de uma pessoa que transcendeu e não teve medo de agir. Os frutos desta 

bela amizade e respeito profissional estão nas inúmeras pessoas que hoje estudam 

Motricidade Humana e que fazem diferença em sua ação.  

Motricidade Humana é mudança de atitude, mudança política estratégica pois ao considerar o 

Homem um ser axiotrópico e proporcionar espaços e mediações em educação e saúde que 

nutram esta riqueza que lentamente vem sendo empobrecida por práticas condicionantes e 

produtivas na dimensão do TER. 

 

 


