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O âmbito da Educação e da Educação Física vive novos tempos, pois ambas estão inseridas em uma 

sociedade globalizada na qual as informações são difundidas e transmitidas com muita rapidez, quase 

instantaneamente. A aparente linearidade que até então sustentava os pressupostos tradicionais dos 

processos comunicativos tem sido questionada, incluindo implicações para as comunicações acadêmicas 

e profissionais no campo educativo. Nesse sentido, analisamos uma proposta de Educação Física 

amparada por princípios de não linearidade e de instabilidade que, por sua vez, considera que visões 

restritas e reducionistas não dão conta de explicar a contemporaneidade, rapidamente mutável e urgente, 

do tempo presente. Nesta investigação qualitativa, de caráter exploratório, revisamos o trabalho de 

autores que têm se dedicado ao estudo da Educação Física a partir do pensamento complexo na literatura 

internacional (OVENS; HOPPER; BUTLER, 2013). Nosso objetivo foi identificar “casos de ensino” 

relatados pelos autores, que trouxessem indícios sobre os pressupostos educativos sustentados pela 

noção de complexidade. Por meio de revisão sistemática e da associação com a literatura nacional no 

campo da Educação Física escolar, consideramos que o “pensamento da complexidade” tem potencial 

para oferecer novas possibilidades de modificações ante contextos complexos de intervenção. Essa 

perspectiva abre espaços para outras formas de entendimento sobre temas já investigados na Educação 

Física brasileira, como: sistemas dinâmicos e complexos, emergência e adaptação nos processos 

educativos. Além disso, possibilita a ampliação de debates sobre teorias que subjazem os processos 

investigativos de produção do conhecimento na Educação Física escolar. Em relação aos casos 

identificados, notamos que na Educação Física infantil, por exemplo, países como a Escócia propõem 

processos educativos que não sejam realizados em blocos isolados, ou seja, há crítica sobre o ensino e a 

aprendizagem de maneira compartimentada e fragmentada. Como alternativa, Jess, Atencio e Carse 

(2013) defendem que se leve em consideração a noção de complexidade e seus índices teóricos, como a 

teoria do caos e a adaptabilidade, criando possibilidades para que o aluno possa vivenciar propostas de 

auto-organização em contextos modificados durante as aulas. Concordamos com os autores e 

constatamos que há alguns pressupostos sobre a teoria do caos e também acerca do papel das vivências 

para a produção de conhecimentos na Educação Física que já foram discutidos por Tani (1996a, 1996b) 

no âmbito nacional; ou seja, não é uma configuração “nova” na Educação Física escolar brasileira. 

Contudo, entendemos que o sentido da complexidade nessa configuração, na segunda década deste 

século, é caracterizado pela maior velocidade em que ocorre a emergência de condicionantes, 
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requerendo uma visão (auto) crítica sobre os modos de organizar o próprio pensamento ao optar por um 

mundo de relações em redes, nas quais as “partes” são complexas e podem ser maiores que o “todo”. 

Vislumbramos que essa organização do pensamento (tanto para os professores quanto para os alunos) é 

um desafio para o ensino e a aprendizagem da Educação Física escolar. Concluímos que as propostas 

de adaptação e de modificação dos ambientes de aprendizagem escolar necessitam de um olhar crítico, 

para observar como a noção de complexidade imbrica-se nos códigos de linguagem que permeiam a 

Educação Física escolar como parte de sua crescente sofisticação.  
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