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Somos assim sonhamos o voo mas tememos a altura. Para voar é preciso ter 

coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o 

espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos: o não ter certezas. Por 

isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram.  

Fiodor Dostoievsky - Os irmãos Karamazov  
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RESUMO 

A graduação em Educação Física foi influenciada por suas origens militares, higiênicas e 

esportivas no Brasil. A partir da década de 80, ela recebeu alterações do pensamento científico 

que se firmou na área. Porém, a Educação Física, nem sempre prepara o profissional para 

enfrentar os desafios da atuação na escola, talvez pela formação acadêmica rodeada de diversas 

teorias que não dialogam entre si. Pode-se dizer que são tantas as vertentes, que muitos 

professores talvez as desconheçam ou as compreendam parcialmente. Este problema gera 

fragmentação do conhecimento, reduzindo as concepções de Educação Física à determinados 

paradigmas. Se houve melhora na fundamentação teórica, desde o final do século XX, ainda 

persiste a falta de articulação dos conhecimentos, provocando o esfacelamento do sentido da 

Educação Física escolar e a desvalorização do professor. Acredita-se que tecer os 

conhecimentos em cadeia é uma necessidade para que o professor possa compreender melhor 

seu papel na escola e sua contribuição específica na formação de crianças e jovens. Edgar 

Morin, com seu pensamento complexo critica essa postura científica que separa os saberes, sem 

promover o diálogo de ideias, da percepção do todo e das partes e da perspectiva complementar 

entre pensamentos opostos. Assim, a complexidade é a base em que se sustentará a 

argumentação, cujo caráter teórico, se coaduna com a visão de práxis educativa, pois, acredita-

se no processo de ação-reflexão-ação como, promotor de uma reformulação do pensamento, a 

partir da realidade da formação, evitando idealizações e universalizações do conhecimento. 

Propôs-se nesta tese, discutir as teorias da área para apontar um caminho possível à formação 

de professores. Conclui-se este trabalho mostrando que a Educação Física não é redutível a uma 

essência e que ela possui quatro princípios geradores de conhecimentos que devem ser 

articulados: o movimento, a vida, a cultura e a humanidade. Estes pilares são pontos de partida 

para os ensinamentos que devem ser compreendidos pelos estudantes de forma recursiva, isto 

é, um pilar influencia o outro agregando-lhe valores, muitas vezes, inexistentes nele. Acredita-

se que a formação pode ser desenvolvida como um jogo, em que, a partir de qualquer pilar se 

pode alcançar nos outros a oposição e complementaridade que permitirão novos debates, 

olhares e propostas de resolução do problema complexo que é educar. Este jogo dos saberes 

pode acrescentar muito à atual formação de professores, pois permite navegar pelo mar das 

incertezas do conhecimento da Educação Física, passando pelas ilhas da certeza das teorias que 

já produziram conhecimentos importantes para o professor. Assim será possível caminhar mais 

confiante na atuação profissional. 

 

Palavras chave: formação profissional, Educação Física, complexidade, conhecimento, 

teorias 
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ABSTRACT 

The graduation in Physical Education was influenced by its military, hygienic and sportive 

origins in Brazil. From the 80’s, it’s received some changing from the scientific thought that 

was established in the area. However, Physical Education does not always prepare the 

professional to face the challenges of acting in the school, perhaps for the academic graduation 

is surrounded of theories that do not dialogue to each other. It can be said that are so many 

strands which many teachers unaware or partially understand them. This issue creates a 

fragmentation of the knowledge, reducing the Physical Education conceptions to certain 

paradigms. If there was improvement in the theoretical foundation, since the end of the 

twentieth century, there still remains a lack of articulation among the knowledge, causing the 

disintegration of the sense of Physical Education at school and the depreciation of the teacher. 

It is believed that weaving the knowledge in the chain is a necessity to the teacher understand 

better his role at school; and, his specific contribution in the formation of children and young. 

Edgar Morin, with his complex thought, criticizes this scientific attitude that separate the 

knowledge without, promoting the dialogue of ideas, the perception of the whole and the parts, 

and the complementary perspective between opposite thoughts. Thus, the complexity is the 

basis that is going to support the argumentation, in which the theoretical character with an 

educational praxis view, therefore it believes in the process of action-reflection-action, as a 

promoter of the thought reformulation from the reality of the graduation, avoiding idealization 

and universalization to knowledge. It was the purpose of this thesis, discussing these theories 

and point out a possible way to the graduation of teachers. This paper ends showing that the 

Physical Education is not reducible to one essence and it has four principles that create 

knowledge which should be articulated: the movement, the life, the culture and the humanity. 

These pillars are the starting points that should be understood by the students as recursive form, 

that is, a pillar influences the other adding some values that were not in it before. It is believed 

that graduation can be developed like a game, whereby beginning with any pillar it is possible 

to reach in the others the opposite and complementary that will allow new debates, looks and 

proposals to solve the complex problem that is to educate. This knowledge game can add very 

much to the teacher graduation, because it allows navigate by the ocean of uncertainties of 

Physical Education knowledge passing through the island of certain which produced important 

knowledge to the teachers. This will make it possible to walk more confident in your 

professional practice. 

 

Key words: professional graduation, Physical Education, complexity, knowledge, theories. 
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RESUMEN 

La formación en Educación Física fue influenciada por sus orígenes militares, higiénicas y 

deportivas en Brasil. Solo en la década de 80, recibió cambios por el pensamiento científico 

que se firmó en el área. Sin embargo, la Educación Física ni siempre prepara el profesional para 

enfrentar los desafíos de su actuación en la escuela, tal vez por la formación académica rodeada 

de diversas teorías que no dialogan entre sí. Se puede decir que son tantas las vertientes, que 

muchos profesores tal vez las desconocen o las comprendan parcialmente. Esa cuestión crea la 

fragmentación del conocimiento, reduciendo las concepciones de la Educación Física a ciertos 

paradigmas. Si ha habido una mejora en las bases teóricas, desde el final del siglo XX, todavía 

persiste la falta de articulación de los conocimientos, provocando o esfacelar del sentido de la 

Educación Física escolar y la devaluación del maestro. Cree que tejer los conocimientos en 

cadena es una necesidad para que el maestro pueda comprender mejor su papel en la escuela y 

su contribución especifica en la formación de los niños y jóvenes. Edgar Morin, con su 

pensamiento complejo critica esa actitud científica que separa los saberes, sin promover un 

diálogo de ideas, de la percepción del todo y de las partes y de la perspectiva complementaria 

entre pensamientos opuestos. Así, la complejidad es la base en que se sostendrá la 

argumentación, cuyo carácter teórico se une con una visión de praxis educativa, pues, cree en 

el proceso de acción-reflexión-acción como, un promotor de la reformulación del pensamiento, 

a partir de la realidad de la capacitación, evitando las idealizaciones y universalizaciones del 

conocimiento.  Se ha propuesto en esa tesis, discutir esas teorías y apuntar un camino posible a 

la formación de profesores. Se concluye ese trabajo mostrando que la Educación Física no está 

limitada a una esencia y que ella posee cuatro principios generadores de conocimiento que 

deben ser articulados: el movimiento, la vida, la cultura y la humanidad. Estos pilares son 

puntos de partida para los enseñamientos que deben ser comprendidos por los estudiantes de 

forma recursiva, o sea, un pilar influencia el otro añadiendo valores, muchas veces, no 

existentes en él. Créese que la capacitación puede ser desarrollada como un juego, en que, a 

partir de cualquier uno de los pilares se puede alcanzar en los otros la oposición y 

complementariedad que permitirán nuevos debates, miradas y propuestas de solución del 

problema complejo que es educar. Este juego de saberes puede añadir mucho a la actual 

formación de los maestros, pues permite navegar por el mar de incertidumbres del conocimiento 

de la Educación Física, pasando por islas de la certeza que ya produjeron conocimientos 

importantes para que el maestro. Así pueda caminar más confiado en su actuación profesional.  

 

Palabras clave: capacitación profesional, Educación Física, complejidad, conocimiento, 

teorías.  
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INTRODUÇÃO 

 

A era planetária permite reencontrar a unidade humana, através das 

diversidades das culturas. O futuro chama-se doravante incerteza (EDGAR 
MORIN). 

 

Para dar um passo à frente, às vezes, é preciso dar um, ou dois passos atrás. Em meio 

ao turbilhão de conclusão da minha tese de doutorado percebo que devo olhar para minha 

trajetória, para rever algumas das intencionalidades e ocasionalidades, que me trouxeram até a 

encruzilhada dos caminhos a escolher. Assim, me dedico a descrever algumas memórias que 

possibilitem clarear os percursos feitos. 

Em meu tempo de ensino básico, o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o país 

atravessava um momento conturbado de greves e contestações da ditadura que se vivia no 

Brasil. Eu, ainda criança, mal compreendia o que ocorria, apenas ouvia meu pai apoiando os 

metalúrgicos do ABC e, sem querer, participei de um momento importante da história. 

Caminhava com meus amigos à igreja matriz de São Bernardo do Campo, onde fazia o 

catecismo quando, subitamente, nos deparamos com muitos soldados e blindados cercando o 

local. Fomos ordenados pelos homens de fuzil a sair dali imediatamente e só algum tempo 

depois descobri que ali estava o líder do movimento sitiado pelas forças armadas. Lembrança 

que marca uma criança e que despertou um sentimento de mudança, que trago comigo ainda 

hoje. Um certo espírito heraclitiano de transformação se fez presente em mim. 

Outra importante marca deste período eram as férias. Desde meus seis anos ia para casa 

de minha avó, no interior de São Paulo, e convivia com muita natureza, rios, cachoeiras, matas, 

pedras, frutas do pé e animais. Passava o mês todo livre, com meus primos, em meio às 

brincadeiras, pescarias, nados no rio Tietê, jogos de bola e aventuras. Aprendia, desde cedo, a 

cuidar de mim mesmo, a ter coragem, a me virar sozinho e, com isso, ganhava autonomia. Eu 

estava desenvolvendo a leitura de mundo, como diria Paulo Freire e, da forma como o 

compreendi, a vida devia ser vivida com liberdade. 

Apesar e a partir das imposições sociais, eu ansiava por liberdade e autonomia para 

promover uma mudança no mundo e em mim mesmo. Agora compreendo melhor o que Morin 

quis dizer sobre a incorporação da sua vida em sua obra. Não é possível separar o que se vive 

do que se pensa.   

Estudei em escola pública num bairro de classe média, com bons professores, e um 

espaço físico adequado e organizado para o ensino. Fui um bom aluno, nada excepcional, mas 

nunca tive dificuldade de aprender, era atento e dedicado às aulas. Porém, o que me atraia na 
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escola, não eram as disciplinas em si, mas os jogos de bola, os amigos, as experiências de fazer, 

as aulas de Educação Física, o momento do pega-pega, o polícia e ladrão do recreio. O 

sentimento de mudança e liberdade que trazia em meu âmago se expressavam na escola e usava 

toda minha perspicácia para ir além das “grades curriculares”, participando de campeonatos 

esportivos, brincando com os colegas, escapando das salas de aula para as quadras e fugindo da 

escola saltando os muros, literalmente. Eu gostava de estar na escola, tanto pelo aprendizado 

quanto por ser uma local em que conseguia transgredir algumas regras. Freud me ajuda a 

entender que aquilo que a escola queria colocar na minha consciência, não era maior do que 

aquilo que meu inconsciente agregava ao meu ser na escola. 

A escola é um lugar de convivência social e minha experiência, como a de muitos 

colegas, talvez expresse uma necessidade de ser livre para aprender. O ambiente de 

aprendizagem, portanto, deve ser planejado de forma a convergir para a tomada de consciência, 

levando em conta a intuição das crianças e dos jovens. Entendendo isso, Rousseau escreve o 

“Emílio” como um espaço de liberdade para o aprender. Este antigo pensamento contém um 

desafio aos professores do século XXI. 

Decidi cursar a Educação Física e entrei na Universidade de São Paulo em 1990, 

formando-me em 1994. Tempo de descoberta do corpo em movimento, em seus aspectos 

biológicos, sociais, afetivos, técnicos, cognitivos e motores. Academicamente me apresentava 

como interessado, como dedicado, sedento por conhecer. Participei do Centro Acadêmico Rui 

Barbosa e do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte. Este período foi de grande 

crescimento da pós-graduação em Educação Física, pois muitos professores haviam concluído 

suas pós-graduação no exterior na década de 1980 e retornavam ao Brasil, para exercer sua 

função e, assim, modificavam, com novas ideias, os cursos de Educação Física, os quais antes, 

tinham um caráter técnico muito presente, fruto da história da área no país.  

Recorrendo à história, verifica-se que a Educação Física começou relacionada 

diretamente com o militarismo.  

 

No âmbito da Educação Física, o processo de formação profissional 

apresentou-se vinculado a Marinha, Força Pública e Exército com a utilização 

de diferentes métodos ginásticos como o alemão e o francês. Nesse contexto, 
as escolas de formação têm o seu início nas primeiras décadas do século XX 

em cursos de curta duração voltados prioritariamente para a formação dos 

militares (BENITES, SOUZA NETO, HUNGER, 2008, p. 346). 
 

Os oficiais que se formavam pelas Escolas Militares se transformavam em instrutores e 

atuavam em clubes, instituições particulares, nas escolas militares e, posteriormente, em cursos 

de formação de professores de Educação Física (SILVA, 2002). Posteriormente, civis foram 
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aceitos nas escolas de formação de professores das academias militares, todavia, seus métodos 

de ensino eram destinados à preparação de soldados. Verifica-se que a gênese do professor de 

Educação Física brasileiro era a preparação para a guerra, algo natural, se pensarmos que, na 

primeira metade do século XX, as duas grandes guerras mundiais influenciaram fortemente o 

modo de pensar e agir no Brasil. Consequentemente as teses militares vão impregnar os 

discursos escolares do futuro1.  

Mas coincide com meu período na graduação, a fase em que a ciência começava a ser 

incluída na formação dos futuros professores de Educação Física, e novas teorias surgiram para 

alicerçar os conhecimentos, muitas vezes contestando os discursos militares. Sobre esse 

aspecto, Chalmers (1994), nos alerta para a importância da objetividade na construção da 

ciência, pois, através do conhecimento advindo da prática observacional da vida, é que se 

constroem posicionamentos filosóficos que vão além da subjetividade e da relatividade dos 

pontos de vista individuais. Sendo assim, as teorias, que hoje se configuram como fundamento 

para a formação de professores, são resultado de um importante progresso para a área da 

Educação Física, pois as observações, experimentações e reflexões construídas historicamente 

permitem ao professor afastar-se dos métodos repetitivos e descontextualizados que 

caracterizaram o movimentar-se humano nas escolas até o final do século XX, mesmo que ainda 

não se tenha atingido um alto grau de complexidade na formação de professor. Persiste uma 

fragmentação do conhecimento que é oferecido ao graduando, gerando perda da totalidade dos 

saberes que envolvem a formação e, sobre isso, debruça-se este trabalho2.  

Ressalto que a autonomia latente e o desejo de mudança presente em mim, foram 

fundamentais para uma importante decisão da qual fiz parte. A Escola de Educação Física da 

USP decidiu pela mudança do curso de formação, separando o curso de Educação Física, do 

curso de Esporte, passando a se chamar Escola de Educação Física e Esporte. Minha pequena 

participação foi, junto com a maioria dos alunos, votar a favor da alteração, pois tínhamos três 

votos discentes na Comissão de Graduação. Em um período de início da reestruturação 

democrática do Brasil, com a Assembleia Constituinte e as Diretas Já, não foi decisão difícil 

                                                             
1 O militarismo contém em sua estrutura alguns aspectos determinantes para a manutenção da ordem social. O uso 

da força, a repressão às atitudes rebeldes, a hierarquia, a obediência e a postura corporal rígida são características 

que a Educação Física incorporou e passou a transmitir àqueles que se formavam na graduação e consequentemente 

estes comportamentos começaram a ser esperados das crianças nas escolas, por professores que acreditavam estar 

criando uma geração forte e capaz de progredir como nação uniformizada. É compreensível que o medo da 

sociedade no pós-guerra tenha gerado um sentimento de aceitação a esse modo de educar e que o professor de 

Educação Física tenha sido considerado o guardião de um novo povo brasileiro.  
2 O caráter filosófico desta pesquisa assenta-se na racionalidade que conduz a ciência, mas evita a racionalização, 

que é a crença no pensamento racional como única forma de desenvolvimento humano, ocorrendo uma 

universalização das leis que regem as formas de se produzir e comunicar o conhecimento, reduzindo os conteúdos 

da formação discente ao que é mensurável e quantificável, portanto, mantenhamo-nos alertas sobre isso. 
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para mim, pois sempre corria alegre para as mudanças que via acontecendo. O clima de ebulição 

favorecia esse acontecimento, pois o calor do momento gera uma auto-organização do sistema 

que, durante o caos, pode se metamorfosear, como diz Morin e, assim, acreditei que o correto 

era seguir a favor da transformação. 

O que eu não percebia, talvez por inexperiência, imaturidade, ou por cegueira do meu 

limitado conhecimento era que as transformações vão sempre ocorrer, mas que o resultado delas 

não representa necessariamente uma melhoria de qualidade, e que toda mudança gera perdas 

no sistema físico e social. Digo isso porque o Brasil da democracia não resulta, nos dias de hoje, 

num lugar no qual os sonhos de justiça social tenham se concretizado. A democracia também é 

falha, apesar de conter a liberdade impressa em sua raiz. A democracia também se faz com o 

interesse de um prevalecendo sobre os demais, apesar de seu conceito ser o oposto. Vê-se hoje 

que muitos que lutaram pela democratização percebem que os rumos não foram exatamente 

aqueles que esperavam e, mesmo assim, escolhas deverão sempre serem feitas.  

Da mesma forma, a divisão dos cursos da Escola de Educação Física da USP, feita pelo 

voto, não representou um salto de qualidade na graduação da área no Brasil, mesmo sendo essa 

instituição uma referência nacional. Justifico apontando que, 25 anos depois, mudanças foram 

feitas no currículo que separou o inseparável (Esporte e Educação Física), pois muitos alunos 

desistem do curso antes do término; nenhuma outra instituição seguiu os mesmos parâmetros 

para a graduação; não se levou em consideração a dificuldade dos graduados em Esporte de 

colocar-se no mundo do trabalho; a entrada do vestibular não permitia mudança de curso caso 

se descobrisse que o outro era mais adequado; retirou-se do curso de Educação Física boa parte 

das manifestações da cultura corporal que são a base dos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

acirrou-se a dicotomia teoria e prática onde se devia criar a práxis. 

Compreendo que aqueles que ofereceram essa proposta de mudança para a área da 

Educação Física acreditavam realmente numa formação ainda melhor em comparação ao que 

existia até o final dos anos 1980, afinal, a justificativa para tal mudança era que a Educação 

Física não sendo ciência não teria lugar dentro da Universidade e, portanto, era necessário 

produzir conhecimento a partir das ciências mães (Física, Química, Biologia, Sociologia, 

Psicologia) para estar presente no campus. E lembro que, no aspecto da pós-graduação, a 

instituição cresceu muito na atualidade, tendo todo seu quadro de professores formado por 

doutores, muitos com alta produtividade científica. Verifica-se que a intenção de colocar a 

Escola de Educação Física e Esporte na vanguarda da produção científica brasileira da área foi 

alcançada e isso é louvável, mas a revisão do formato do curso trouxe perdas à graduação. 



16 
 

Minha crítica, no entanto, se faz ao dinheiro público empregado neste período, que 

poderia atender mais pessoas e com resultado mais satisfatório. E me pergunto: Dividir o curso 

era o caminho certo para produzir conhecimento? Não faltou diálogo entre os líderes desta 

proposta de alteração do curso, para perceber que a interação de elementos supostos como 

antagônicos (Esporte e Educação Física) tinham mais em comum do que uma separação radical 

poderia supor? O foco na pós-graduação não deve levar em conta o mundo do trabalho a que 

os sujeitos estarão diretamente ligados no futuro? Os atuais doutores não estarão atuando em 

diversas instituições de graduação, hoje, com uma visão de Educação Física, que separa teoria 

e prática, esporte e educação, competir e cooperar, como se essas coisas não estivessem sempre 

juntas? Como as teorias provindas de diversos campos do saber participam do processo de 

construção dos cursos de formação em Educação Física? 

Esses pensamentos me perseguiram desde o momento em que me graduei e que 

enfrentei o mundo do trabalho como professor de Educação Física em escolas, academias e 

clubes pelos quais passei após me formar. Em minha primeira oportunidade, numa pequena 

escola privada tive um grande aprendizado. Os alunos gostavam de mim e de minha disposição 

para realizar jogos e brincadeiras com eles, por outro lado, o diretor da escola, muito 

pacientemente me chamava sempre para conversar sobre métodos e estratégias usados por mim, 

que não condiziam com uma boa forma de educar. Ali comecei a entender que ser professor ia 

além dos conteúdos e metodologias aprendidos na graduação. A forma de falar, de olhar, e a 

postura corporal eram tão importantes, quanto os próprios ensinamentos que trazia aos alunos.  

Como a Educação Física é uma área muito ampla, que abrange a educação, a saúde, a 

qualidade de vida, o esporte, o lazer entre outras, acabei atuando em outros segmentos e aprendi 

sobre as modalidades de aventura que se tornaram meu diferencial na área. Comecei com 

canoagem, mergulho, escalada, trilhas, mountain bike, rafting e fui agregando outras e, através 

destas experiências comecei a trabalhar como professor de aventura em escolas particulares de 

São Paulo, tanto de forma curricular, quanto extracurricular. Porém, neste segmento, não havia 

literatura sobre o assunto e minhas aulas eram um verdadeiro laboratório. Foi um momento de 

grande aprendizagem e, gradualmente, eu registrava minhas experiências para evoluir nos 

métodos de ensino. Entendia que a Educação Física tinha muito a agregar à aventura que carecia 

de profissionais com essa formação e conhecimentos pedagógicos.  

Esta experiência escolar com aventura me trouxe para a Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE), em 2003, para ministrar aulas de esportes radicais no curso de Educação Física e 

iniciei no meio acadêmico acreditando que a aventura era uma possibilidade de mudança para 

a própria Educação Física, que até então desconhecia o potencial educativo das práticas de risco 
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e perigo. Destaco que até aquele momento, não havia uma disciplina de aventura em cursos de 

graduação. 

Logo no início, descobri uma dificuldade, a inexistência de um ponto de partida para as 

aulas por falta fundamentação teórica para perguntas simples: O que é esporte radical? O que é 

uma aventura? Como atuar com o risco na escola? Como desenvolver essas atividades 

consideradas de elite em escola pública? Como compreender estes conhecimentos na Educação 

Física? 

Foi o início de minha inquietação e do processo de descoberta mais intenso de minha 

vida acadêmica. Lia tudo que aparecia sobre o assunto, com destaque para os livros Esportes 

de aventura e risco na montanha de Vera Lucia Costa e Juventude, lazer e esportes radicais de 

Ricardo Uvinha, os primeiros trabalhos de professores de Educação Física sobre o tema.  

O meio acadêmico carecia de discussões sobre esse assunto e a difusão, através de 

artigos científicos e encontros acadêmicos pareciam ser o caminho para a criação de uma massa 

crítica sobre os esportes radicais. Assim publiquei alguns artigos e participei de eventos da área 

com trabalhos que instigavam o debate. Em 2007 fui convidado a escrever o livro Escalada, 

voltado ao público jovem que abordaria o tema. Foi um importante aprendizado de escrita e 

abriu caminho para outras publicações, com o artigo: Esportes Radicais de aventura e ação: 

conceitos, classificações e características, na revista Corpoconsciência, 2008. Nele exponho 

uma teoria própria sobre como conceituar essas práticas, utilizando conceitos da filosofia, 

complexidade e transdisciplinaridade. Essas bases teóricas deram suporte a minhas concepções, 

todavia, me faltava aprofundamento para justificar minhas escolhas e decisões por 

determinadas propostas que fazia. 

Vejo que a necessidade de produzir conhecimento no campo da aventura segue o ritmo 

de uma Educação Física com caráter científico e um dos entraves que descobri nesta temática 

refere-se à conceituação destas práticas, denominadas como: Esportes Radicais, Atividades de 

Aventura, Práticas Corporais de Aventura, Atividades Físicas de Aventura na Natureza, entre 

outras, são exemplos de como as questões ontológicas e epistemológicas envolvem o 

conhecimento. Meu desejo por compreender melhor esta conceituação me conduziu a reflexões 

a respeito da natureza deste conhecimento e comecei a buscar, em diversas teorias, respostas às 

minhas inquietações. 

Aproximei-me então de autores da transdisciplinaridade e complexidade como Basarab 

Nicolescu e Edgar Morin, porque percebi que a imprevisibilidade e o acaso que me 

acompanhavam nas aventuras eram parte do pensamento desses e outros autores com ideias 
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semelhantes, que respondiam algumas das inquietações que um aventureiro enfrenta no dia a 

dia. Descobri uma complexidade na aventura. 

Faltava explicar, em termos acadêmicos como isso ocorria na educação e, nesse item, 

minha formação era ineficiente para dar conta de tal tarefa. Foi quando decidi cursar o mestrado 

em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu e seguir uma carreira acadêmica mais 

sólida para me preparar para esse novo embate. Participei, durante o mestrado, do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar, projeto Observatório da Educação – INEP, 

2010-2011, desenvolvendo um estudo sobre a formação em Educação Física na IES do Estado 

de São Paulo. Este trabalho foi importante para a compreensão de quem são os profissionais, 

que as instituições colocam no mercado e quais as perspectivas da atuação dos mesmos a partir 

de sua formação. Aqui me deparei com a forte entrada da Cultura Corporal de Movimento, 

como uma base de conhecimentos teóricos que mais intensamente passava a influenciar o 

pensamento dos professores e Educação Física escolar. Com grande produção acadêmica, 

influência política e quase nenhuma oposição teórica contrária, esta começa a ser a principal 

fundamentação para os professores de Educação Física que atuarão na escola. A resistência a 

este movimento teórico costuma se concentrar nos professores mais antigos das escolas, que 

tiveram uma formação técnica e que geralmente são avessos às mudanças. 

Conclui o curso em 2010, descrevendo um processo de ensino aprendizagem em 

escalada que ocorria em uma das escolas que eu havia atuado, buscando a explicação para os 

resultados obtidos na complexidade. Esta dissertação me levou a conhecer, com mais 

profundidade, as ideias de Edgar Morin e a cada dia me percebia mais ligado ao pensamento 

complexo, porque sentia que as palavras dele aconteciam na minha vida. O desviante de hoje 

poderá ser a norma de amanhã, é um pensamento de Morin, que bem se encaixa em mim, porque 

vejo a aventura na educação como um desvio às normas sociais da atualidade. Mas a velocidade 

de aceitação da aventura na sociedade, hoje, é cada vez maior e, talvez, no futuro, se converta 

em norma. 

No mesmo ano, dediquei-me a publicar juntamente com Igor Armbrust, companheiro 

de aventuras, o livro Pedagogia da Aventura em que sintetizamos boa parte de nossas práticas 

com aventura em escolas.  

Meu crescimento acadêmico e científico gradual consolidou alguns pensamentos que 

fervilhavam em minha mente. Estas ideias referem-se à complexidade que acompanha minha 

forma de ver o mundo hoje, principalmente sobre uma ciência, que efetiva sua influência na 

formação de professores, cada vez com mais força. Quatro princípios regem o conhecimento 

numa perspectiva positivista e merecem debate, são eles: A racionalização, que transforma a 
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razão em única forma de verdade; a objetivação que mensura e quantifica a realidade na procura 

de evidências que não possam ser refutadas; a separação dos saberes, que afirma que para se 

conhecer algo é necessário dividi-lo em partes pequenas até se chegar à verdade e a 

universalização do conhecimento que cria leis, que regem nosso comportamento, a partir da 

observação da natureza. Para mim, os estudos cada vez mais se encaminhavam para a 

contradição dessas ideias, pois, como via em Morin (2005c, p.18): “O conhecimento é, um 

fenômeno multidimensional, de maneira inseparável, simultaneamente físico, biológico, 

cerebral, mental, cultural, social”.  

Nos últimos anos tenho ministrado as disciplinas Metodologia da Pesquisa, Sociologia, 

Antropologia, Filosofia e Psicologia do curso de Licenciatura em Educação Física, me 

aprimorando em conhecimentos das áreas de humanas que, cada vez, me trazem mais 

questionamentos sobre a Educação Física enquanto disciplina curricular e como área de 

conhecimento.  

Acredito que o profissional de Educação Física é mais respeitado hoje do que no século 

passado, em parte pela percepção da sociedade sobre o valor da atividade física para a saúde e 

a qualidade de vida, entendo, também, que apesar dos avanços sociais, o meio acadêmico ainda 

tem muito a evoluir, pois os cursos hoje se baseiam em conhecimento científicos, que não 

faziam parte da formação no passado, porém a visão da área continua fragmentada entre a 

ciência natural e a humana, entre a objetividade e a subjetividade e entre a reflexão e a 

experiência. Retomando Morin (2005c, p.19): “De fato, a grande disjunção entre ciência e 

filosofia operou uma cisão entre o espirito e o cérebro; o primeiro dizendo respeito à metafísica; 

o segundo, às ciências naturais; além disso, a fragmentação disciplinar separou e dispersou”.  

Foi então que iniciei o doutorado em Educação na UNINOVE no segundo semestre de 

2012, como aluno especial. Nele tive a oportunidade de me aprimorar na complexidade, nas 

disciplinas Educação e complexidade, Subjetividade e educação e Filosofia e educação. 

Começou a surgir, então, a possibilidade de articular os saberes acadêmicos e compreender a 

Educação Física em sua complexidade, afinal, dar um passo em direção à reformulação da 

Educação no século XXI, provoca uma reflexão sobre as questões da racionalização, 

fragmentação, separação, objetivação e simplificação, que existem no interior da Educação 

Física.  

Em 2015 fui aceito no Doutorado em Educação, do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da UNINOVE em que apresentei um projeto de pesquisa sobre a formação em Educação 

Física, tendo como hipótese o fato das diferentes teorias que fundamentam os cursos de 

preparação de professores carecerem de uma visão mais unificadora e complementar dos 
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saberes. Entendo que o avanço promovido pela ciência fez a Educação Física crescer em 

respeito pela população e pelos alunos, pois ela passa a ser vista não apenas como fazer 

exercício, mas fazer bem o exercício e fazê-lo com consciência. Porém ainda é insuficiente uma 

formação que não percebe que pontos de vista provindos de visões de mundo diferentes podem 

ser antagônicos e complementares na formação discente. Em primeiro lugar, porque 

dificilmente os docentes tem claro que há teorias que contribuem, cada qual da sua forma, com 

a concepção de Educação Física e que excluir uma proposta não leva necessariamente a incluir 

uma proposta melhor. Em segundo lugar, defendo que as teorias ficam circunscritas a 

determinados paradigmas e as crenças dos professores acabam presas aos pensamentos que 

mais se aproximam destas verdades, sem que se faça uma reflexão mais profunda sobre essa 

teoria, vasculhando sua falibilidade como propôs Popper. Em terceiro lugar, complexidade 

significa aquilo que está tecido junto, ou seja, se queremos formar professores capazes de 

encarar o desafio da sala de aula no século XXI, então devemos tecer junto as diversas teorias 

produzidas na área, para descobrir como cada uma pode contribuir com o aprendizado dos 

alunos, ao invés de nos agarrarmos a uma teoria salvadora da Educação Física e possuidora da 

verdade absoluta. É necessário que a Educação Física caminhe para a complexidade “Morin, 

ao invés de assumir uma postura em detrimento da outra, optará em propor a necessidade de 

um pensamento complexo, ou seja, um pensamento que seja capaz de distinguir, ao invés de 

isolar, e de unir, ao invés de simplesmente separar” (SILVA e FENSTERSEIFER, 2008, p.4). 

 Percebo hoje, como professor no Ensino Superior na área de Educação Física, que as 

teorias que cercam os conhecimentos desenvolvidos nos cursos de graduação são pouco 

compreendidas pelos próprios docentes de graduação. Se esta hipótese estiver correta, a 

formação de professores deve estar sendo feita, na melhor das hipóteses, pela intuição de cada 

docente em relação ao que acredita ser a verdade científica e a necessidade deste conhecimento 

para o futuro professor. Um debate mais aprofundado pode nos mostrar que muitos docentes, 

mestres e doutores, não tem claro quais são os paradigmas que circundam suas práticas 

pedagógicas. Outros mais conscientes das teorias que cercam a Educação Física, talvez estejam 

convictos que devem seguir uma determinada teoria, sem nem menos tentar conhecer outras. 

Alguns cursos de graduação, talvez nem tenham claro que existem diversos autores discutindo 

a Educação Física a partir de teorias antropológicas, biológicas, psicológicas etc. Envolver os 

cursos de formação nesta área em uma discussão filosófica, não parece tarefa simples, pois 

concentrada no corpo humano, a Educação Física esteve, por muito tempo, ausente da junção 

corpo/mente e, consequentemente, da importância da teoria na prática. Todavia, entender como 

as teorias implicam diretamente na forma como preparam-se professores para educar, deve ser 
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tarefa central em uma licenciatura. Revela-se uma formação em Educação Física ainda 

fragmentada entre corpo e mente, criando um entrave aos futuros professores, pois a teoria: 

 
[...] é o esforço de realizar essa leitura e explicitar o sentido imanente à prática. 

É o meio possível para a leitura da realidade, para que ela possua algum 

sentido. Assim, as práticas concretas são a base do fenômeno educativo e lhe 
dão realidade; mas a teoria dá configuração ao objeto como tal, enquanto 

educação (SEVERINO, 2012, p. 9). 

 

Neste sentido, minha trajetória de formação não foi diferente da maioria dos professores 

do país, mas a forma como reagi às transformações sociais pelas quais passei me fizeram 

acreditar que há um conhecimento próprio do professor de Educação Física, que o diferencia 

de outros professores da escola, isto é, o professor de Educação Física é alguém que projeta seu 

esforço educacional no corpo em movimento e em suas relações com o mundo. Mas esta tarefa 

não é feita apenas com a repetição de gestos, ou com a melhoria de capacidades físicas, ou 

melhor, mesmo que o professor tenha como foco o desenvolvimento das habilidades motoras 

do indivíduo, ele precisa saber porque faz isso e porque acredita neste tipo de conteúdo na 

escola. Em suma, qualquer que seja o conteúdo trabalhado em aula, o professor precisa refletir 

sobre o que o faz acreditar neste conteúdo, e quais os efeitos deste ensino para os estudantes.  

Este é o desafio conceitual com que me deparo e que, com o apoio do professor Antonio 

Joaquim Severino, procuro refletir e escrever, a fim de buscar alguma luz nesta aventura. O 

tema em si, foi pouco explorado até o momento, mas acredito que o pensamento complexo de 

Morin pode auxiliar neste processo de organização que a área precisa. 

Sinteticamente, é possível apontar alguns problemas chave nesta tese: 

• Há uma multiplicidade de teorias presentes nos discursos da formação em 

Educação Física, com pouco ou nenhum diálogo entre elas. 

• O conhecimento no interior das teorias é fragmentado e disjuntivo. 

• Os professores de Educação Física acabam reféns dos paradigmas que dominam 

sua formação acadêmica. 

• Os cursos de formação em Educação Física não fornecem uma articulação das 

diversas teorias a respeito da Educação Física, ficando isso a cargo da intuição 

do graduando. 

Desta forma, objetiva-se, neste trabalho, identificar, caracterizar e descrever as teorias 

que fundamentam a formação em Educação Física no Brasil, para propor um olhar característico 

da complexidade à formação dos futuros professores. 
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O raciocínio desenvolvido na realização desta pesquisa se articula em quatro momentos 

que se expressam nos quatro capítulos da tese. Assim,  

O capítulo I, a evolução histórica da Educação Física, busca mostrar que o início da área 

teve vínculo com o militarismo, o higienismo e o esportivismo. Apenas a partir da década de 

1980, é que correntes filosóficas distintas e com caráter científico começaram a mudar os 

caminhos da formação de professores no país. Aponta-se que muitos dos entraves do professor 

em lidar com a realidade do sistema escolar ocorrem pela falta de articulação do conhecimento 

teórico com a prática de ministrar as aulas. O professor percebe que os aprendizados adquiridos 

na formação não resolvem a falta de motivação dos alunos em sala, ou quadra. Ou então, sua 

metodologia, baseada na relação causa e efeito das tarefas propostas aos alunos, não fornecem 

os resultados que ele esperava, ou que a literatura previa. A dinâmica da educação escolar não 

se limita à simplificação estímulo e resposta e isso frustra as intenções dos professores, que 

acreditam nos conhecimentos adquiridos na graduação. Deixar a visão mecânica e rever essa 

compartimentalização é imperioso para o desempenho do professor na escola.  

No capítulo II, foi realizado um levantamento das principais teorias que estão presentes 

nos cursos de Educação Física. Como apontado por Silveira (2017), o critério de seleção dessas 

teorias deveu-se ao fato de influenciarem diretamente nas políticas educacionais e na prática 

dos professores. Buscou-se apontar as diversas epistemologias que circundam a área, 

examinando-as para compreender como elas influenciam no ensino da Educação Física escolar 

e onde estão as fragmentações e universalizações que impedem uma concepção de saber que 

une os conhecimentos, ao invés de separa-los impedindo uma compreensão global dos 

conteúdos e de suas aplicações. Salienta-se que Schneider e Bueno (2005) diagnosticaram 

diversos problemas que o professor enfrenta na atuação escolar, entre eles estão: a falta de 

especificidade da área, a percepção dos alunos de que a Educação Física é representada apenas 

pela participação no esporte, a carência de equipamentos e espaços adequados não permite uma 

melhor qualidade da aula, a pouca familiaridade com o referencial teórico no planejamento das 

aulas por parte do professor e uma formação que não reforça o papel crítico do professor em 

relação aos conteúdos, entre outras dificuldades. Neste capítulo, as teorias estão organizadas a 

partir dos paradigmas que as dominam e uma das hipóteses que podemos levantar, a partir deles, 

é que alguns paradigmas robustecem a incapacitação dos professores no fazer escolar, enquanto 

deveriam auxiliar a dirimir este problema. Os paradigmas são descritos no trabalho como: 

biológico, social/humano, psicológico e filosófico, cada qual com teorias que diferenciam umas 

das outras, pelas categorias que escolhem como determinantes nas propostas que oferecem. 
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O capítulo III apresenta algumas das principais ideias de Edgar Morin, tendo como 

principal referencial o teor de sua obra, Método, que se divide em seis livros. Aqui o pensamento 

moriniano será a vertente que nos permite repensar a Educação Física a partir de um prisma 

complexo, unindo o que se entende como separado, isto é, corpo e mente, razão e sentimento, 

ação e pensamento, ética e estética etc. Acredita-se que para se pensar uma formação de 

Educação Física mais ampla, unificadora e complementar será necessário retirar algumas 

amarras que prendem os professores de Educação Física a conceitos redutores. Este percurso 

teórico-metodológico seguido utiliza a hermenêutica para interpretar as informações sobre o 

campo da formação em Educação Física. Sustenta-se a partir de Gadamer, que o caminho para 

a compreensão é estar aberto ao diálogo com os autores, estando atento ao que têm a dizer, 

questionando, assim, os próprios pré-juízos (SCHMIDT, 2014). Faz sentido, então, a busca pelo 

pensamento complexo de Edgar Morin, pois este apela para a dúvida das certezas e para o 

diálogo com ideias opostas para a busca da verdade. 

No capítulo IV, pretende-se fechar a discussão, discorrendo sobre dois aspectos 

fundamentais da formação do professor de Educação Física. O primeiro refere-se aos desafios 

que as instituições, os docentes de cursos superiores, os egressos destes cursos e os 

pesquisadores da área terão para resolver os problemas da fragmentação do conhecimento, que 

dificulta uma compreensão do todo e uma articulação das partes com o todo, a fim de promover 

uma formação que atenda as demandas do século XXI. O segundo é apresentar uma 

argumentação sobre as possibilidades de uma formação que leve em conta a complexidade de 

ser professor de Educação Física escolar. Neste aspecto, um jogo foi concebido de forma a unir 

quatro pilares do conhecimento da Educação Física (Movimento, Cultura, Vida e Humanidade), 

com os sete saberes propostos por Morin para a Educação do século XXI. O jogo proporciona 

inúmeras ações, interações, retroações e reflexões que permitem que qualquer conhecimento 

desejável de ser adquirido na formação docente circule como um problema até sua possível 

solução e aprendizado. 
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CAPÍTULO I  

 

SOB O SIGNO DA FRAGMENTAÇÃO: A UNIVERSALIZAÇÃO E A REDUÇÃO DO 

ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Eis-nos colocados logo à partida diante desse paradoxo de um conhecimento 
que não se desfaz em migalhas à primeira interrogação, mas que também 

descobre o desconhecido em si mesmo, e ignora até o que é conhecer (EDGAR 

MORIN). 

 

Para demonstrar a fragmentação da Educação Física, faz-se necessário compreender que 

ela provém de dois momentos distintos. Um deles é o processo de formação dos professores de 

Educação Física, desde suas raízes históricas até a atualidade. Outro é como este professor 

exerce sua função social de educar tendo recebido uma formação já dicotômica, e a dificuldade 

que isso ocasiona em relação à complexidade da vida escolar. 

 

1. DILEMAS DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EXPERIÊNCIA HISTÓRICA BRASILEIRA. 

A formação do professor de Educação Física é um assunto de tal forma complexo que 

merece uma explicação inicial. O professor de Educação Física não é apenas aquele que dá aula 

em escolas, ele também atua em outras áreas relacionadas à saúde, à competição esportiva, à 

dança, à recreação, entre outras segmentações, nas quais o corpo e o movimento humano são o 

objeto de estudo. Na realidade legal, o denominado professor é aquele que atua exclusivamente 

na escola e o profissional de Educação Física está no restante do mercado de trabalho, mas a 

confusão de nomenclatura existe e não é clara para os próprios egressos de cursos de graduação. 

Se a Educação Física já conserva uma separação entre aqueles que se dedicam à escola 

e os que se concentram nas academias, clubes e espaços públicos e privados de esporte e lazer, 

ela ainda contém outra disjunção quando se trata do professor que atua nas escolas. 

Os espaços escolares, os materiais, as vestimentas, as obrigações e até a desconsideração 

do corpo como um importante elemento do processo educacional, quando comparado com a 

mente, produziram mais uma separação entre a formação dos professores de Educação Física 

dos demais professores: “[...] ao contrário das outras disciplinas escolares, a Educação Física 

não se regia pela Associação Brasileira de Educação -ABE- criada em 1924 no Rio de Janeiro” 

(SILVA, 2002, p. 28). Evidencia-se a cisão entre a Educação Física e os demais componentes 

curriculares, que foi reforçada pelo surgimento da Divisão de Educação Física (DEF) - do 
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Ministério da Educação e da Saúde. Para se ter uma ideia, somente em 1953 exigiu-se conclusão 

do 2º grau para candidatos a professor de Educação Física no país. 

 
Esse fato contribuiu para o fortalecimento da separação da Educação Física 

das outras disciplinas, assim como, para separar ainda mais os professores que 

ministravam aulas de Educação Física, daqueles que regulamentavam os 
conteúdos e os métodos a serem utilizados, reforçando o dualismo teoria e 

prática. Esse quadro dicotômico presente na formação dos futuros professores 

de Educação Física é provavelmente uma, entre outras, das causas da 
desvalorização dos seus conhecimentos dentro do ambiente escolar (SILVA, 

2002, p. 28). 

 

Verifica-se, que o cartesianismo, afirmando a separação em partes dos objetos para 

melhor conhecê-los, impregna a formação e a atuação do professor de Educação Física. 

Do início do século XX, quando a Educação Física aparece no país, até o começo deste 

século, muitas transformações sociais ocorreram no Brasil e no mundo. A depressão de 1929, 

a Segunda Guerra Mundial, a guerra fria e o crescimento do capitalismo vão impor novos 

contornos em todas as camadas sociais. A economia agrária torna-se definitivamente industrial 

e a produção em larga escala, com uso de tecnologia acentua as diferenças de classe, a 

urbanização e a mecanização do trabalho. A Era Vargas, por exemplo, foi um período em que 

a Educação Física recebeu, a partir da proposta da Escola Nova, um direcionamento 

governamental específico no sentido de preparar a população para encarar os desafios do 

progresso e da modernização que se sonhava para o Brasil na metade do século. Góis Junior 

(2013) credita à ginástica, provinda da Europa, o principal método para construir o corpo, nesta 

concepção de ser social com forte embasamento do pensamento médico.  Para a área de 

Educação Física é o período conhecido como higienista, pois, além da característica de força e 

ordem que já existia nesses profissionais, os hábitos de higiene e saúde passam a ser 

incorporados por esses professores, que deviam ajudar a preparar a sociedade para o mundo 

moderno3.  

É bom ressaltar que a Educação Física a princípio era direcionada para as elites sociais, 

tendo como meta a formação de um espírito com a perfeição grega de força, beleza e sabedoria, 

para que pudesse liderar o desenvolvimento do país e que, gradualmente, com a vinda de 

                                                             
3 O Higienismo é uma ideologia baseada no paradigma médico que no período do Governo Vargas pretendia criar 

uma população forte e saudável para encarar as dificuldades que o progresso industrial estava trazendo para um 

Brasil anteriormente agrário. Via-se que a urbanização era um processo necessário ao desenvolvimento econômico 

e neste sentido hábitos de higiene deveriam ser trazidos às futuras gerações. O professor de Educação Física foi 

visto como o difusor dessas ideias, pois através de exercícios organizados, metódicos, principalmente na forma da 

ginástica, ele poderia ajudar na criação de comportamentos biológicos e sociais que tirassem do brasileiro uma 

aparência de selvagem, preguiçoso, doente, fraco, que muito se associava a forma como os descendentes de 

indígenas e negros eram vistos na sociedade brasileira. Para ver mais é possível ler Soares (2017). 
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europeus, principalmente a partir da metade do século, no pós guerra, criou-se uma classe 

operária que tinha como ensinamentos da Educação Física os cuidados com a higiene e a força 

para ser útil à indústria e a socialização urbana que nasciam (ARANTES et al. 2001).  

Nunes e Rubio (2008) estabelecem que, neste período, a técnica esportiva era uma 

expressão da técnica mecanicista que promoveria o desenvolvimento da nação através da 

organização racional dos meios de produção e de estruturação social, pois a mecânica é um 

modo de organizar o mundo material com alto grau de funcionalidade. 

A reforma universitária de 1968, após o golpe militar de 1964, gerou mais uma 

reestruturação da área, com o estabelecimento de carga horária de 1800 horas para a 

Licenciatura em Educação Física e o curso de Técnico Desportivo. Molda-se uma formação 

voltada à concepção biológica e ao saber fazer. Já nas décadas de 1970 e 1980, a ascensão das 

academias de ginástica, das escolas particulares de esportes e o surgimento da pós-graduação 

na área geram o interesse pela separação entre a Licenciatura Plena (formação que permite atuar 

em todas as áreas) e o Bacharelado, que ocorreu em 1987, com a ampliação para 2800 horas 

dos cursos de formação (BENITES, SOUZA NETO, HUNGER, 2008). Inicia-se o chamado 

esportivismo, movimento que elege as modalidades esportivas, em especial o futebol, vôlei, 

basquete e handebol como conteúdos hegemônicos nas aulas. Observa-se que a quadra, o 

espaço escolar para as aulas é organizado com a demarcação das linhas para essas práticas 

corporais, em detrimento de outras, acentuando e confundindo a própria noção de Educação 

Física com elas. O esportivismo, ainda nos dias de hoje, mantém-se forte na mentalidade dos 

professores, principalmente quando se verifica a tendência à colocação da técnica como único 

objetivo da aprendizagem. 

 

Assim, o nascimento da EF se deu, por um lado, para cumprir a função de 

colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma 

educação estética (da sensibilidade) que permitisse uma adequada adaptação 
ao processo produtivo ou a uma perspectiva política nacionalista, e, por outro, 

foi também legitimado pelo conhecimento médico-científico do corpo que 

referendava as possibilidades, a necessidade e as vantagens de tal intervenção 
sobre o corpo (BRACHT, 1999a, p. 73). 

 

Observa-se até a década de 1980 uma conexão entre o sistema militar, o higiênico e o 

esportivo, influenciado fortemente pelas estruturas hegemônicas da política e da ciência no 

mundo, tendo o esporte de alto rendimento se tornado a meta a atingir na formação de 

professores de Educação Física, por serem considerados o modelo de exuberância física 

humana. Estas escolhas geraram uma identidade para a área, no ambiente escolar, sendo a 

Educação Física o espaço da ordem, da disciplina, da perfeição, da distração e do cuidado com 
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o corpo, o que acentuou a dicotomia corpo e mente, predominando a visão cartesiana de 

separação. Ao mesmo tempo, as metodologias de ensino privilegiavam a compreensão de 

mundo baseada nas leis universais de Newton, isto é, a visão de homem máquina que funciona 

tal qual um relógio que pode ser ajustado com perfeição pela incorporação de determinados 

movimentos. Separação e universalização se fazem presentes na concepção de formação do 

professor de Educação Física ainda hoje4.  

Gradualmente, com a abertura política nos anos 1980 no país a influência militar na 

formação foi diminuindo, mas a concepção de ser humano forte e eficiente permaneceu. 

 

Neste ínterim, sua desmilitarização ocorreu simultaneamente ao rápido 
crescimento do esporte nos países europeus. Nessa conjuntura e sob influência 

do modelo curricular americano, que preconizava o esporte como prática 

pedagógica ideal para aqueles tempos de desenvolvimento, a Educação Física 

incorporou os princípios da instituição esportiva (NUNES e RUBIO, 2008, p. 
61). 

Na década de 1990, com a regulamentação da profissão de Educação Física e a criação 

dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Educação Física, promulgada em 1998, 

consolida-se a formação, em separado, de professores que atuarão nas escolas e de profissionais 

que se estabelecerão em outras áreas, e, somando-se às reformas educacionais no país do 

Decreto 2207/97, firma-se a concepção de um profissional pautada nos ditames da ciência 

(BENITES, SOUZA NETO, HUNGER, 2008).  

 

Juntamente com o ideário da revolução burguesa, desenvolve-se na sociedade 

uma concepção de mundo permeada, dentre outros, por valores positivistas, 

que percebem os indivíduos principalmente como seres anatomo-fisiológicos, 
descritos e explicados meticulosamente pela ciência - que influenciou a lógica 

da sociedade daquele momento em diante. Nesse período a ciência 

condicionou fortemente a direção da Educação Física fortalecendo a sua 
legitimação. Era necessário algo que lhe conferisse respeitabilidade e o 

discurso do homem biológico explicável pela experimentação lhe dava o 

status necessário para ser aceita pela comunidade científica. O 
desenvolvimento da Educação Física acompanhou o processo de higienização 

e moralização da sociedade, necessário ao progresso urbano e industrial 

(SILVA, 2002, p. 23). 

 

                                                             
4 Tubino (2002) talvez tenha sido um dos primeiros autores da área a contrariar a concepção de esporte hegemônica 

que estabelece o esporte de alto rendimento, isto é, aquele cujo objetivo é a vitória em competições como única 

meta do praticante. Para ele o esporte como fenômeno social mundial, contém ao mesmo tempo três dimensões 

sociais: 1 - O esporte de alto rendimento em que se busca, sempre através do treinamento sistematizado, o maior 

desempenho atlético possível; 2 – O esporte de participação, cuja finalidade é a socialização através da expressão 

corporal, o prazer pela movimento, o ganho de condicionamento físico com intenção de obter saúde e a mudança 

nas formas corporais com intencionalidade estética pelo exercício físico; 3 – O esporte educacional, que tem por 

meta a prática esportiva no cultivo de valores humanos como a cooperação, a competição justa, a construção de 

regras de convívio social, o respeito entre os participantes, o desenvolvimento de capacidades física e habilidades 

motoras para a fruição do jogo, da brincadeira e da auto superação. 
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Por fim, entre o término do século XX e o início do século XXI, com a promulgação de 

LDBEN 9394/96, há uma reorientação da formação dos licenciados em âmbito nacional, 

enfatizando as competências dos futuros professores, criando uma identidade nas licenciaturas 

do país, cabendo à Educação Física a contribuição com seu conhecimento específico 

(BENITES, SOUZA NETO, HUNGER, 2008).  

Na atualidade a formação de professores no Brasil apresenta uma Licenciatura com 

carga horária de 2800 horas, o que permite concluir o curso em três anos. No que concerne aos 

cursos de Educação Física, ocorre que muitas instituições, principalmente particulares, 

organizam seu currículo de forma que o aluno completa a Licenciatura em três anos e faz mais 

um, ou um ano e meio, para também obter o certificado de Bacharel. Isto cria alguns problemas, 

como constatam Ferraz e Correia (2012): 

 

Ao longo do seu processo evolutivo, as práticas sustentadas pelos professores 
(as) de Educação Física foram alicerçadas por diferentes matrizes conceituais 

e práticas sociais que, de alguma forma, produziram uma relativa e 

controversa eficácia aos propósitos educacionais [...]. Na educação em geral, 
podemos identificar também o fenômeno de interesses corporativos e/ou 

políticos ideológicos gravitando perenemente em relação ao currículo das 

escolas e das políticas educacionais (p. 535/536). 

 

Benites, Souza Neto e Hunger (2008) ainda afirmam que a divisão entre o Bacharelado 

e a Licenciatura Plena concretizou o processo de profissionalização da área em suas diversas 

opções de intervenções, nas quais o professor poderia se engajar. Todavia, os cursos de 

formação, por vezes, reúnem mais do que separam essas duas capacitações distintas. A 

separação sempre sofre com uma necessidade orgânica de reunião, mesmo que os agentes dessa 

união não tenham plena consciência do que juntar, ou por que fazê-lo. 

Para Nunes e Rubio (2008) a área contém currículos diferentes, devido aos campos de 

ação em que o profissional está inserido, como: escola, clube, lazer, treinamento, idosos, 

academias, entre outros; entende-se a Educação Física como ampla e com muitos sentidos aos 

profissionais.   

Porém, Lemos (2011) critica esse tipo de formação, pois considera que ela desvaloriza 

e descaracteriza a formação do professor comprometido com a educação no sentido da 

formação de cidadãos. A autora aponta que diversos segmentos profissionais que participaram 

da decisão sobre a estruturação curricular do Bacharelado e da Licenciatura estiveram 

submissos à visão mercantilista5. As discussões em torno da formação em Licenciatura e 

                                                             
5 Sobre a visão de mercado da Educação Física, frisa-se que a criação do Conselho Federal de Educação Física no 

final do século XX, trouxe mais segurança jurídica à área, pois estabeleceu a necessidade do diploma para a atuação 

de profissionais, principalmente pela grande ilegalidade que havia no mercado de trabalho em academias, clubes 
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Bacharelado apontam para contradições do professor/profissional em Educação Física e não há 

consensos nesse campo. 

Os estudos sobre as grades curriculares de Instituições de Ensino Superior (IES) 

apontam ambiguidades e contradições no que diz respeito à interpretação da legislação vigente 

e definição de currículo baseado em questões políticas, pessoais, passionais, burocráticas e 

epistemológicas que distanciam a criação de uma identidade da área (MARQUES e 

FIGUEIREDO, 2014; REIS, 2002). 

 
Concluímos, por conseguinte, que as mudanças no mundo do trabalho não 

apenas influenciaram, mas determinaram as políticas de formação elaboradas 

para os cursos de graduação, em especial, dos cursos de Educação Física. Os 

currículos se tornaram mais flexíveis submetendo a formação dos (as) 
egressos (as) à sujeição das leis do mercado, ocasionando o aligeiramento da 

formação e, por consequência a exigência de maior ‘qualificação’ em diversas 

áreas para atender o mercado de trabalho (LEMOS, 2011, p. 260). 
 

Desde a origem militar da Educação Física, até a década de 1990, com a evolução 

acadêmica da área através da pós-graduação (o primeiro doutorado foi defendido no país em 

1994), percebe-se que as transformações sociais fizeram evoluir a formação profissional, de um 

curso de formação de instrutores corporais para um curso de formação de professores com 

saberes acadêmicos. Nesse bojo os mestres e doutores, formados aqui e em países mais 

desenvolvidos economicamente (EUA, Alemanha, Japão, França etc.) proporcionam reflexões 

filosóficas e científicas que mexeram com a Educação Física, inclusive na sua nomenclatura. 

 

Além do objeto de estudo, também se percebe uma contradição na utilização 
de denominações diferentes para a área, colocadas como semelhantes, mas 

que representam compreensões teóricas que não são similares. Como 

exemplo, tem-se Educação Física, Ciências do Esporte e Motricidade Humana 
(REIS, 2002, p. 193). 

 

O questionamento sobre qual seria o ponto de partida da Educação Física, isto é, sua 

definição conceitual, cria embates, entre eles, o que mais se evidencia é a relação teoria e prática 

na formação de professores (MOREIRA, SIMÕES e MARTINS, 2004). A dificuldade na área 

se instaura a partir do momento em que não se tem uma definição do que é a Educação Física 

em termos filosóficos. Cada teoria sobre a área parte de pressupostos diferentes 

                                                             
e similares. Por outro lado, abriu a chaga dos profissionais de Educação Física no que diz respeito a uma formação 

muito mais técnica e voltada às necessidades do mercado do que a uma formação integral e humana que a 

licenciatura apresenta pela necessidade da atuação como educação escolar. Assim aqueles graduandos que 

pretendem fazer o bacharelado, não precisam de tantos conhecimentos de sociologia, psicologia, filosofia, didática, 

avaliação da aprendizagem etc. pois seu foco está no exercício físico e na saúde. A partir de então surgiu uma 

expressão que a cada dia é mais repetida na área, é o “educador físico”, como se fosse possível separar o corpo da 

mente. 
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conceitualmente e se opõe às demais, gerando uma diversidade de propostas, que pelas raízes 

distintas só podem apresentar frutos diferentes. O egresso em Educação Física se desorienta e, 

na maioria das vezes, vai à escola e ao campo de trabalho confuso. Talvez porque, nos discursos 

de professores universitários, é possível perceber a predominância do conceito de corpo 

máquina, de corpo utilitário. 

A formação pretende forjar um corpo forte, útil à sociedade de produção, mas sem 

interação com a realidade. A técnica dos movimentos é o valor principal da área, fundindo-se 

com o próprio conceito de Educação Física, e as teorias nem sempre dão conta de desfazer esse 

equívoco (SILVA, 1996). Observa-se que mesmo não se constituindo como uma teoria, a 

técnica funciona como um paradigma na Educação Física, ao qual os cursos de formação 

mantém-se atrelados. 

A criação de uma sociedade com vistas ao desempenho, isto é, com um corpo (máquina) 

que seja funcional, necessita de conhecimentos provindos das ciências naturais, baseadas na 

Biologia, na Medicina, na Fisiologia, na Mecânica. Tais ideais que se apresentam indistintos 

nos cursos de formação de Licenciatura e Bacharelado criam um caráter reprodutor nas ações 

do professor em sua atuação escolar, pois em geral a relação causa/efeito nas Ciências Naturais 

é bastante evidente.  

O diferencial surgido a partir das décadas de 1980 e 1990, que coincide com a abertura 

política da nação em busca da democracia, é o aparecimento novas posições teóricas no debate 

acadêmico da Educação Física, principalmente, com influências das Ciências Humanas 

(BRACHT, 1999a). No setor escolar, diversas teorias são criadas para fundamentar a ação do 

professor, como aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a abordagem 

psicomotora, desenvolvimentista, construtivista e crítica (BRASIL, 1998).  

Darido (2003) discute essa problemática ampliando o número de abordagens, 

apresentando também a sistêmica, jogos cooperativos, cultural e saúde renovada, além de 

dividir a abordagem crítica em critico – superadora e crítico – emancipatória. A autora ainda 

observa uma diversidade de áreas mães que fundamentam cada um dos modelos teóricos, como 

psicologia, filosofia, antropologia, sociologia e fisiologia, mostrando que há uma colonização 

da Educação Física por outras áreas mais importantes cientificamente. 

 

A Educação Física Escolar contemporânea dispõe de um arcabouço histórico 

conceitual formulado por diferentes matrizes teóricas produzidos no âmbito 
acadêmico dos últimos 30 anos. A partir do movimento de cientificização da 

área impulsionado pelo sistema de pós-graduação, diferentes perspectivas 

teóricas foram produzidas (FERRAZ e CORREIA, 2012, p. 536). 
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A ciência e a filosofia, cada qual a seu modo, tornam o caldo do conhecimento na área 

muito mais inflamado pelos discursos de oposição, porém, o universalismo das propostas 

continua a manter a formação simplificada, reduzida a um ou outro termo, como uma verdade 

absoluta. 

Mas o avanço teórico, proposto a partir do crescimento da ciência na Educação Física, 

deve ser visto com cuidado, pois, segundo Betti, Ferraz e Dantas (2011) apenas 6,3%, isto é, 16 

de 333 teses da área defendidas entre 1994 e 2008 referem-se à temática da Educação Física 

escolar. Rosa e Leta (2011) encontraram apenas 4,6% de publicações científicas dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu, brasileiros, na área educacional, entre as 5301 publicações 

analisadas no triênio 2001 – 2003, relegando à escola um papel secundário na produção de 

conhecimento do pesquisador. Souza (2011) descobriu que pouco mais de 10% das pesquisas 

de mestrado e doutorado defendidas na UNICAMP no período de 1991 a 2008 vinculam-se à 

área escolar. Estes resultados comprometem diretamente a visão que o professor tem da forma 

como deverá atuar na escola, pois o conhecimento produzido, em sua grande maioria, não se 

preocupa com o cotidiano das aulas de Educação Física, voltando-se ao contrário, para o 

rendimento, a saúde, a competição, o lazer, entre outras áreas mais valorizadas no meio 

acadêmico e no mercado de trabalho.  

Coutinho et al. (2012, p.503) revelam ainda que, entre as linhas de pesquisa em pós-

graduação no país, apenas: “[...] 24% estão ligadas a aspectos pedagógicos e didáticos do 

movimento humano”. Os dados são ainda mais ilustrativos quando verificamos que 22% das 

teses e dissertações publicadas entre 1987 e 2008 são em Educação Física escolar e, dessas, 

menos na metade foi realizada em programas de pós-graduação em Educação Física, as 

restantes foram defendidas em programas de outras áreas. 

Ferreira e Castellani Filho (2012) estabelecem sua crítica exatamente nesse ponto 

quando afirmam a importância da formação para a cidadania como finalidade principal da 

Educação e da qual a Educação Física não deve se distanciar. Já Torres (2003) vai além, 

apontando que há uma separação entre as práticas científica e pedagógica na Educação Física e 

que a pesquisa precisa superar o paradigma tradicional da ciência moderna, para alcançar a 

complexidade do ato de educar. 

Apesar disso, as teorias produzidas a respeito da função do professor de Educação Física 

escolar têm elaborado algumas propostas instigantes do debate a respeito de uma aula mais 

contextualizada e direcionada aos professores. Dentre elas se destacam os estudos da Filosofia, 

Sociologia e Antropologia que se propõem a introduzir e a trabalhar o conceito de cultura na 

relação homem e sociedade.  Segundo Neira (2017), a cultura corporal é o objetivo principal 
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das aulas de Educação Física, e o entendimento de cultura deve ser amplo, não se restringindo 

aos gestos motores usuais ou hegemônicos. O ensinamento da cultura corporal deve ir além, 

proporcionando ao educando o aprendizado das dimensões políticas e sociais do fenômeno 

corporal. A formação profissional não deve priorizar as técnicas esportivas provindas da cultura 

americana ou europeia, somente, pois existem diversas manifestações culturais de outras 

origens que os educandos conhecem ou devem conhecer, e que não são desenvolvidas nos 

cursos de graduação.  

Apresenta-se como um avanço significativo, o olhar para uma Educação Física escolar 

que incorpore os sentidos e símbolos que as pessoas dão às práticas corporais. Saliento que este 

caminho deve também ser recursivo, retornando da cultura à vida biológica de forma incessante, 

pois uma não existe sem a outra. 

As colocações desse pesquisador além de estabelecer um contraponto à noção militar, 

higienista e esportiva do início da formação em Educação Física, deixam clara a opção pela 

teoria crítica em sua concepção da área, portanto, sempre que se observa um currículo da área, 

à epistemologia em que se baseia deve ser considerada, para saber que tipo de professor se 

pretende formar. É exatamente a noção de cultura na Educação Física que acende o debate sobre 

a especificidade da área, se por um lado ela abriu a percepção para uma compreensão mais 

ampla da área, por outra restringe a ideia de Educação Física à Antropologia, o que reduz seu 

significado. 

Segundo Ferraz e Correia (2012), as discussões, estudos e teorizações que surgiram no 

final dos anos 1980 conduziram o segmento à configuração de consensos no meio acadêmico 

em relação aos objetivos e conteúdos da Educação Física escolar. Os jogos, as danças, os 

esportes, as lutas, os exercícios e os conhecimentos sobre o corpo são considerados os 

elementos essenciais a serem planejados, elaborados, implementados e avaliados nos 

programas educacionais; entretanto, a consideração desses objetivos comuns, que são 

apresentados na maior parte dos programas educacionais governamentais em nível municipal, 

estadual, ou federal, serão fortemente influenciados pela visão de mundo que o currículo 

integra. 

O papel das IES, na formação de professores de Educação Física, neste período, exige 

uma ampla concepção do profissional que se quer formar e requer preocupações filosóficas, 

didáticas, sociais, além das demandas de formação técnica específica. “Tais demandas exigem 

não só a reformulação e criação de novas metodologias de ensino, como também de políticas 

de formação e de instituições formadoras comprometidas e preparadas para a adequação do 

ensino a essa nova realidade” (MARQUES e FIGUEIREDO, 2014, p. 32). 
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Sendo assim, a opinião de que é preciso primeiro se apropriar da teoria para depois 

aplicá-la na prática, ou seja, conhecer os conteúdos para levá-los posteriormente aos educandos 

sem contextualizar a sua realidade, ou estando distante desta, não ajudará efetivamente a 

preparar o professor para o momento da sala de aula (SILVA, 2002; IZA e SOUZA NETO, 

2015).  

 

[...] a principal crítica é o de que as disciplinas que compõem as Licenciaturas 
em geral estão distantes de uma adequada visão das tarefas, objetivos e 

problemas concretos do cotidiano de uma instituição escolar. Sendo assim, os 

cursos de licenciatura precisam fugir do modelo de formação calcado na 

caracterização de uma figura abstrata de um profissional dotado de 
determinadas qualidades, como sendo um ideal de formação (FERRAZ e 

CORREIA, 2012, p. 531/532). 

 

Os saberes que se adquirem nas situações reais de aprendizagem devem fazer parte dos 

cursos de graduação em Licenciatura, o conhecimento das técnicas e táticas de determinadas 

modalidades esportivas, ou de práticas corporais por si mesmas, não são suficientes para dar 

conta do ambiente escolar (SILVA, 2002). O estágio supervisionado é um dos momentos 

privilegiados para desenvolver a parceria entre Universidade e escola, propiciando a formação 

e produção de conhecimento do futuro docente adequada à realidade (IZA e SOUZA NETO, 

2002).  

Verifica-se, contudo, que apesar dos esforços de muitos profissionais no sentido de dar 

legitimidade à Educação Física na escola, os resultados nem sempre são os esperados. 

 
A ação de intervenção permanece estruturada em valores dominantes 

existentes há várias décadas e que já foram questionados pela produção de 

conhecimento mais recente, mas nem por isso modificados. Os profissionais 
formados nos cursos de licenciatura atualmente recebem as informações das 

novas produções de conhecimento surgidas no interior da área, mas, via de 

regra, não aplicam o conteúdo aprendido quando se tornam professores das 
escolas (MOREIRA, SIMÕES e MARTINS, 2004, p. 70). 

 

Segundo Darido (2003), o caráter científico que a Educação Física recebeu não foi 

suficiente para estabelecer uma integração teoria e prática na formação do professor e parte 

dessa ineficiência pode ser creditada ao paradigma científico positivista, sob cuja perspectiva 

se estabeleceram as pesquisas na área. O positivismo, caracterizado pela linearidade, das 

relações causa e efeito e de leis gerais rígidas, reduz as possibilidades de ação do professor, 

pois necessita de referências estáticas e previsíveis como base para o planejamento e 

estruturação das aulas.  
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Na maioria dos casos, a Formação Inicial está pautada por um discurso 

didático que se constitui sobre modelos idealizados de aluno, de professor e 
de escola sabidamente inadequados para enfrentar as situações reais de 

ensino/aprendizagem que se constituem em condições sociais complexas, 

portanto não-lineares (MOLINA NETO e MOLINA, 2002, p. 60). 

 

Os contextos escolares, caracterizados pelas individualidades dos educandos, pelas 

diferenças de espaços físicos e materiais, pelas inconstâncias dos comportamentos das crianças, 

pelos desejos de aprendizagem diferentes de cada pessoa e pelas diferentes visões de mundo de 

cada professor não devem ser simplificados a algumas de suas variações, mas visto dentro de 

cada realidade. 

Sendo assim:  

 
[...] a Educação Física Escolar, deve estabelecer um reposicionamento na 

produção dos conhecimentos curriculares de forma articulada com a produção 

dos saberes docentes, a partir do lado de dentro dos muros da escola. Portanto, 

conceber a escola como “lócus” de experiência e produção de saberes, se torna 
indispensável para própria sustentabilidade do sistema educativo (FERRAZ e 

CORREIA, 2012, p. 538). 

 
 

2. DAS LIMITAÇÕES NA ATUAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

A formação do licenciado em Educação Física, em tese, deve preparar o egresso para a 

atuação na escola. Analisando especificamente a ação do professor, observa-se que a 

Universidade nem sempre dá conta de todas as questões que surgem no cotidiano. 

 

São vários os problemas que permeiam a Educação Física escolar, e um deles 

diz respeito ao papel do professor, mais especificamente daquele que atua na 
escola pública. As suas condições de trabalho no espaço escolar somadas ao 

seu comprometimento com o ato de educar é que podem transformar a prática 

pedagógica oferecida nas aulas de Educação Física (SANTOS, 2007 p.19). 

 

E continua:  

 

Nas escolas públicas essas características invocam uma particularidade, já que 

na maioria são visíveis os dilemas e as limitações em diversos âmbitos da 

Educação Física, a qual se depara com precários e reduzidos espaços físicos, 
com pouca quantidade e variedade de recursos materiais, com uma 

divergência de opiniões sobre a área entre os próprios professores e alunos 

(SANTOS, 2007, p. 23). 
 

As condições materiais em que se encontram os professores, principalmente nas escolas 

públicas brasileiras são extremamente desfavoráveis. Há escolas que não contam com quadras, 

ginásios, campos e apenas uma minoria ínfima dispõe de piscinas. Bolas, cordas, plintos, 
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bancos, aros, bastões, entre outros materiais que deveriam ser comuns, em muitos casos são 

inexistentes. Costa e Nascimento (2006) dizem que esses fatores aumentam a dificuldade de se 

escolher os conteúdos e desenvolver a prática pedagógica. Os problemas econômicos e sociais 

impossibilitam realizar determinadas atividades e, em certos casos, a falta de roupas adequadas, 

calçados e a alimentação deficiente anulam uma boa aula. 

Soma-se a isso um fator relevante que diz respeito a todo o professorado brasileiro: os 

salários baixos, em comparação às outras profissões, que se revelam nas greves de professores, 

exigem uma luta da classe em favor da melhoria das condições de trabalho e da valorização 

salarial do professor para evitar atitudes de relaxamento e descompromisso com o ato de educar 

(BERTINI JUNIOR e TASSONI, 2013; MALDONADO, SILVA e MIRANDA, 2014). 

O compromisso do professor com o aluno e com um projeto educacional, que possibilite 

uma transformação das condições sociais em que o país se encontra, requer a coragem de agir 

de forma criativa e decisiva em direção a uma prática pedagógica eficiente, que aumente o 

interesse do aluno pela aula, pela atividade física, pela prática esportiva, pelo conhecimento da 

cultura corporal e por sua própria saúde, pois, no atual quadro o que se vê são alunos 

desmotivados fugindo das práticas corporais e acabando vítimas de sua imobilidade, por 

hipociensia6, adquirindo assim maus hábitos de saúde. 

 

Sabemos que uma das primeiras condições para garantir a não exclusão dos 

alunos das aulas de Educação Física por meio das dispensas consiste na 

melhoria da qualidade destas aulas que não podem continuar a ser uma simples 
repetição dos processos de iniciação esportiva vivenciados pelos alunos 

durante o Ensino Fundamental, tampouco o simples “rola bola” sem 

intervenção do professor (SOUZA JUNIOR e DARIDO, 2009, p. 10). 
 

Segundo Farias et al. (2012), a experiência dos professores pode ser uma das soluções 

para esses problemas. O professor em início de carreira depende da busca de fontes de 

conhecimento, leituras, estudos etc. para consolidar sua atuação, porque a insegurança entre os 

saberes adquiridos na graduação e a realidade escolar é um complicador do ato de ensinar.  

Nos casos de professores em início de carreira, que participaram de boas experiências 

em estágios supervisionados, em programas de extensão, ou outras situações problemas nas 

diversas disciplinas curriculares, eles conseguem diminuir as inseguranças, mas o domínio das 

técnicas de ensino, a memorização dos conhecimentos, a organização dos espaços, a gestão do 

tempo e a autonomia para resolver problemas de recursos materiais ou das relações pessoais 

nas aulas são as condições necessárias para uma atuação profissional de sucesso. As 

                                                             
6 Hipocinesia se refere a pouca quantidade de movimentos praticados pelas pessoas. 
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competências do professor que está há mais tempo na sala de aula, além de propiciar melhores 

aulas, podem ajudar nos projetos coletivos entre professores e na transmissão de vivências aos 

colegas mais novos para a implantação de propostas inovadoras de ensino. Apesar de uma 

formação mais antiga e pautada em valores muitas vezes, pré-científicos, esses professores 

dominam saberes da prática que são indispensáveis. 

O que se deve evitar é a desmotivação do professor experiente, para que não caia na 

armadilha de transmitir conhecimentos sem uma reflexão sobre onde se quer chegar e em qual 

contexto eles se encaixam, pois, muitas vezes, encontram-se professores alicerçados no passado 

distante mantendo as perspectivas de sua época de formação. “O professor, por sua vez, muitas 

vezes repete os valores da sociedade praticando atitudes opostas: discursa a respeito de uma 

teoria democrática, mas exerce uma atividade autoritária, impositiva, ancorada nos saberes 

denominados universais” (NUNES e RUBIO, 2008, p. 68). É o resquício da Educação Física 

militar ainda vigente nas aulas. 

Como afirmam Betti e Zulliani (2002), melhorar a capacidade física e a habilidade 

motora e transmitir os fundamentos técnicos, ou táticos de uma modalidade, não é suficiente. 

A organização para a participação no esporte com o conhecimento das regras e a utilização da 

atividade física para a promoção da saúde e do bem-estar devem fazer parte do conhecimento 

adquirido pelo aluno, portanto, reconhecer a realidade social, o contexto dos alunos e as 

transformações globais pode proporcionar uma formação mais próxima da realidade e das 

necessidades da formação cidadã. 

 

 2.1 Intercurso I: Da violência como complicador no ambiente escolar 

Por fim, há um problema que assola as aulas, para o qual não se pode fechar os olhos e 

cuja solução não se encontra apenas nos currículos. A violência no ambiente escolar é apontada 

como um item que precisa ser mais estudado pelos pesquisadores (MALDONADO, SILVA e 

MIRANDA, 2014). 

 

Todos os participantes, sem exceção, convivem com situações que revelam a 

dramaticidade da experiência docente e a dureza do cotidiano de exposição às 

violências que ocorrem nas escolas. Alguns destes precisam, após não 
conseguirem encontrar alternativas para superá-las, buscam ajuda e outros 

sentidos para exercer o ofício da docência e, não raramente, desistem. Outros 

insistem e se inquietam, permitem se indignar e conseguem dar outros sentidos 
para a docência. De todas as formas, entendemos que as violências produzem 

significados marcantes nos professores, nas suas representações de escola, de 

docência e sobre seus percursos de vida profissional e pessoal (BOSSLE, 
MOLINA NETO e WITTIZORECKI, 2013, p. 62). 
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A violência na escola pode aparecer de diferentes formas:  

• Externa - quando decorre da ação de pessoa de fora da escola impedindo o 

professor de trabalhar.  

• Interna - quando alunos desrespeitam o professor, e, em casos extremos chegam 

a agredi-lo fisicamente.  

• Institucional - quando o professor deve acatar ordens da direção, coordenação, 

ou dos documentos oficiais para realizar ações das quais discorda e nem pode se 

manifestar sobre isso. 

Não é raro no Brasil, principalmente nas periferias, de onde o poder público, via de 

regra, se ausenta, ver que as quadras escolares são usadas por bandidos e traficantes de drogas, 

para sua diversão e que o professor de Educação Física deve negociar com estes o uso dos 

espaços. Essa triste constatação impossibilita na maioria dos casos, o desenvolvimento de 

qualquer projeto pedagógico; afinal, são desproporcionais a forma e a força com que esses 

grupos marginais enfrentam o professor, que não vê respaldo das instâncias superiores para sua 

ação. 

As demandas, a partir da presença da violência na escola não se restringe ao conteúdo, 

nem tampouco aos procedimentos usados nas aulas. As atitudes, os valores e as concepções de 

sociedade do professor são fundamentais para construir uma pedagogia da paz. A ação do 

professor precisa ser interdisciplinar e integrar um projeto pedagógico de cidadania, a partir do 

qual, se supõe, a escola precisa desenvolver seu trabalho educativo. Está em jogo a finalidade 

da disciplina e como esta contribui com as questões de formação cidadã e, consequentemente, 

para o combate ao comportamento agressivo. 

Encarar a dificuldade da violência na educação talvez deva ser feito partindo de 

metodologias não tradicionais, pois a sensibilidade e a afetividade devem estar presentes nas 

formas como as crianças e jovens vão se relacionar com esse problema. Atividades artísticas, 

corporais e esportivas são consideradas por Nicolescu (1999) como uma nova forma de oferecer 

aos estudantes meios de lidar com a violência. 

 

2.2 Intercurso II. Da natureza e da necessidade do projeto educacional 

O surgimento da educação formal, estabeleceu-se para moldar o ser humano que a 

sociedade industrial necessitava. A escola aparece, a partir do século XVII, de forma sistemática 

procurando criar o futuro e para atingir esse intento, era necessário constituir um projeto 

educacional. O projeto direciona intencionalmente as atividades escolares e, na atualidade, deve 

ser considerado, não apenas como uma proposta governamental ou de determinado grupo de 



38 
 

gestores da escola, mas como responsabilidade de todos os envolvidos com a educação, 

educadores, educandos, pais e funcionários da escola (VEIGA, 2008).  

Constituído coletivamente pela participação dos atores educacionais descritos acima, o 

projeto demonstra sua dimensão político-pedagógica, pois os debates, discussões, ideais e 

críticas apontam para os consensos e contradições dos sujeitos nas suas relações sociais. 

Efetivam-se na educação os aspectos biológicos, culturais e históricos que permitem a 

existência e a verdadeira humanização, pois a experiência da vida é essencialmente prática; 

produtiva – representada pelo trabalho como forma de garantir a sobrevivência e a 

transformação da natureza; social – que se apresenta nas relações humanas comunicativas e 

consequentemente políticas; simbolizadoras – gerada pela criação e fruição da cultura 

(SEVERINO, 1998; 2012). 

A respeito do projeto político pedagógico, a Educação Física que sempre foi considerada 

um apêndice escolar, precisa concretizar seu papel educacional com uma participação que vá 

além da organização de gincanas, festas e eventos esportivos. Considerar o conteúdo da 

Educação Física como relevante para a formação cidadã e participar de todo o processo político 

do projeto escolar é função que legitima o professor de Educação Física. Este é um papel que 

amplia o significado da área e vai além da especificidade anunciada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

 

Portanto, entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da 

cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma 

disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, 
formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das 

lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da 
melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Mesmo com essa definição, as pesquisas de Bertini Junior e Tassoni (2013) mostram 

que os professores não têm clareza do objeto de conhecimento e da identidade da área, 

dificultando transmitir os valores da Educação Física. Fica a impressão de que as aulas são 

apenas brincadeira e diversão. Essa configuração conduz a importância reduzida da disciplina 

na escola. 

 

Os conhecimentos provenientes da Educação Física, por um longo período de 

sua história, e talvez ainda hoje, têm um espaço secundário e uma importância 
diferenciada na formação escolar dos alunos, tendo em vista uma futura vida 

do trabalho. Percebe-se nas escolas uma secundarização da importância da 

aula de Educação Física em relação às outras disciplinas; ela é uma atividade 
que normalmente substitui a falta de alguma outra disciplina, que prepara os 

alunos para as atividades cívicas - desfiles e apresentações - mas que não 
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possui um conhecimento próprio e fundamental na formação do aluno 

(SILVA, 2002, p. 29). 
 

A Educação Física, tendo pouco reconhecimento no segmento educacional para a 

formação de jovens, perde legitimidade na contribuição ao projeto pedagógico, deixando os 

professores distantes inclusive da coordenação e dos demais professores. Notadamente, 

evidencia-se uma cisão da Educação Física com as outras disciplinas que validam a tese da 

separação cartesiana dos saberes. De acordo com Santos (2007), estabelece-se uma relação de 

desigualdade com as demais disciplinas por seu caráter eminentemente prático, aprofundando 

uma dicotomia corpo e mente evidente na educação brasileira. 

 

A carência de conhecimentos mais amplos acerca das questões sóciohistóricas 
e políticas que envolvem a educação leva o jovem professor a assumir 

posicionamentos distanciados da atual função social da escola, ações didáticas 

idiossincráticas pautadas no senso comum, silenciamento nos momentos 
coletivos e uma participação frágil no projeto escolar. Talvez por isso, os 

colegas das outras disciplinas ou, até mesmo, a equipe técnica da escola, 

incumbam os professores de Educação Física pela organização das 

festividades, treinamento de equipes esportivas, ensaios das quadrilhas, 
preparações para os eventos paralelos etc. Ações que, mesmo fazendo parte 

do calendário escolar, não solicitam um cabedal de conhecimentos 

pedagógicos específicos (NEIRA, 2009, p. 132). 
 

A falta de reconhecimento do professor de Educação Física na escola se deve, em parte, 

a história da área, pois ela valorizava apenas a dimensão procedimental dos conteúdos. No 

âmbito educacional, reduzir o conteúdo às questões do saber fazer, diminui o profissional que 

a ministra, pois lhe confere um caráter menos importante na formação do educando. Novamente 

a crítica que se apresenta é a simplificação que a área absorve, pois, esta redução elimina o 

sujeito que aprende, suas qualidades, seus sentimentos e o contexto em que se encontra no 

processo educacional, conferindo ao educador um valor menor no processo educacional. 

Por outro lado, os professores de Educação Física revelam a importância da 

especificidade da área como conteúdo escolar, evidenciando que, principalmente através da 

ludicidade e do jogo, o movimento humano propicia o desenvolvimento integral do educando, 

pela íntima relação do corpo com a cognição, emoção, intuição e socialização (GARCIA, 2017). 

Esta compreensão é fundamental para que o professor dignifique a profissão, ao invés de aceitar 

um valor menor que a Educação Física sempre recebeu na instituição escolar. 

 

2.3 Em busca da organicidade de uma fundamentação teórica  

A reflexão sobre as práticas pedagógicas no Brasil, fundamentadas em teorias 

educacionais aparece no final do século passado (BRASIL, 1998). Os quatro modelos teóricos 
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apontados nos PCNs (psicomotor, desenvolvimentista, construtivista e crítico) orientam 

filosoficamente a atividade docente e pretendem tornar o professor crítico e consciente frente à 

diversidade de situações que serão encontradas na escola. Porém, como são paradigmas que 

apresentam contradições entre si, não se configura uma teoria única com aceitação unívoca na 

área e nem mesmo a aceitação dos professores em torno desta o daquela proposta pedagógica 

(COSTA e NASCIMENTO, 2006). Percebe-se que houve um enriquecimento para a Educação 

Física, mas não há crescimento sem descontinuidade e nenhuma abordagem dá conta sozinha 

da complexidade do problema de ensinar Educação Física na escola. 

Alude-se ainda que os PCNs constituem uma proposta rica em comparação às diretrizes 

curriculares anteriores, pois apresenta, além das disciplinas em si (Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Artes, Educação Física etc.), os Temas Transversais (Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural etc.), o que representa um aumento da complexidade geral do 

processo educacional, pois em cada disciplina há possibilidade de se criar projetos 

interdisciplinares a partir dos Temas Transversais, gerando maior comunicação entre as 

disciplinas e os conhecimentos. 

Porém, isto não diminui as divergências dos professores em relação às abordagens, nem 

facilita a compreensão dos mesmos em relação às ações interdisciplinares, gerando 

conformismo, apatia e distanciamento de novas propostas. Parece que, apesar de ampliado o 

espectro de possibilidades de ensino, o professor continua desajustado em relação aos 

conhecimentos adquiridos na graduação e à realidade do sistema escolar. 

 

Existe uma grande resistência por parte dos professores, comportando-se de 
maneira bastante conservadora, acusando, denunciando e criticando as novas 

pedagogias, demonstrando que esse é um dos maiores obstáculos às 

mudanças, talvez por medo do desconhecido. Eles se posicionam de forma 
cômoda, permanecem amparados por uma postura crítica, sem que busquem 

diversificar os conteúdos desenvolvidos (SANTOS, 2007, p. 75). 

 

O que se propõe nos dias atuais é que o professor, baseado em sua concepção filosófica, 

atinja tanto as categorias procedimentais (fazer), quanto as conceituais (compreender) e as 

atitudinais (valorizar) da cultura corporal (BRASIL, 1998), porque se acredita que esse seria 

um avanço significativo para a Educação Física na sua historicidade e que potencializaria o 

entendimento da disciplina como relevante na formação dos sujeitos. 

Os PCNs buscam orientar os professores da Educação Básica no sentido de propor um 

currículo mínimo que seja igual em todo território nacional, valorizando a cultura corporal 

como objeto de intervenção da Educação Física através da organização de métodos que se 

alinhem aos objetivos em cada série e com critérios coerentes com a formação integral do 
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educando (RUSSO, 2010). Os parâmetros dão abertura para propostas inovadoras, que 

consigam seguir do geral ao específico e vice-versa, expandindo os potenciais pedagógicos, 

cabendo ao professor conhecê-los e interpreta-los. 

Como esses parâmetros são abrangentes, em alguns estados e municípios brasileiros 

surgiram propostas curriculares mais direcionadas. Em São Paulo, a Nova Proposta Curricular 

- CADERNOS DO PROFESSOR, de 2008, define, através de cartilhas, os métodos de ensino 

a serem aplicados. Observa-se que enquanto nos PCNs a Educação Física está relacionada à 

Saúde, na Nova Proposta Curricular a área, juntamente com Língua Portuguesa e Artes está na 

categoria das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (RUSSO, 2010), ou seja, ela é 

compreendida a partir de outro paradigma, no qual o corpo é uma forma de expressão, 

desvinculando-o da ideia de máquina, que precisa ser cuidada para o bom funcionamento do 

ser, como se propõe na sua relação com a Saúde em outras orientações educacionais, o corpo 

biofísico não é a essência da proposta do Estado de São Paulo e sim o corpo expressivo. A 

crítica implícita nessa proposta vai na direção de se opor a toda ideia que relacione a Educação 

Física com sua raiz biológica. Lazzarotti Filho et al. (2010) vão especificar o conceito de 

práticas corporais, que são as manifestações da cultura corporal, como sendo justamente a 

oposição à atividade física, conceito arraigado à área biológica. 

Como se falou anteriormente, a luta pelos modelos teóricos ideais conduz a divergências 

e contradições que nem sempre facilitam o entendimento entre os professores. A ideologia por 

trás das diversas propostas separa e confunde os menos atentos às mudanças e suas motivações. 

Uma das questões centrais da discussão da sistematização do ensino da Educação Física é a 

perda da autonomia do professor na seleção de conteúdos e nos métodos de ensino, 

principalmente quando há obrigatoriedade em seguir uma proposta, como no caso do Estado de 

São Paulo. Nestes casos, o professor pode se sentir incomodado por ter que agir de determinada 

forma sem a liberdade de escolha das formas de ensinar. Portanto, o debate sobre a 

sistematização precisa ocorrer e a opinião dos professores precisa ser manifesta e levada em 

conta para que diversos olhares possam ser colocados sobre o objeto de ensino. 

 
Observamos, portanto que o material didático trouxe mudanças que vêm 

interferindo na organização da prática. Enquanto alguns acreditam em um 

avanço, um norte ou mesmo uma tentativa de sistematização, percebemos que 
ainda isso não ocorre de maneira uniforme. Falta legitimidade para os 

Cadernos e por isso não há muito compromisso em colocá-los em prática no 

cotidiano escolar, mesmo como material de apoio. Já para outros docentes, 

esse material aparece como único elemento de aprendizado para área. 
Percebemos que há, muitas vezes, a utilização de maneira equivocada como 

um instrumento punitivo caminhando no sentido inverso da proposta. Este 

material tem no fundo o objetivo de minimizar os desafios e deixar para trás 
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um passado descontextualizado, principalmente quanto à seleção de 

conteúdos para área (BERTINI JUNIOR e TASSONI, 2013, p. 478). 
 

Dois conceitos centrais da proposta curricular de São Paulo são a cultura de movimento 

e o se–movimentar. As análises de Silva, Santos e Rodrigues Junior (2014, p. 64) mostram que:  

 
[...] se-movimentar não é a cópia por parte dos alunos daquilo que dentro da 

escola o professor de Educação Física propõe nas aulas, mas uma 

construção/apropriação de diferentes significados a partir das experiências 
corporais experimentadas pelos alunos dentro e fora das aulas de Educação 

Física.  

 

Portanto, assumir esse pensamento é identificar-se com certo modo de compreender o 

corpo em movimento e suas relações com as outras pessoas e o meio em que se vive. 

Mas, quando os autores confrontam a proposta com a opinião dos professores da Rede 

Estadual eles verificam dificuldades em sua implantação. Um dos aspectos é a grande variedade 

de conteúdos aos quais eles não têm conhecimento suficiente para conduzir nas aulas; outro 

problema é que a maioria dos professores não compreendem os conceitos de se–movimentar e 

cultura de movimento adotado pela proposta. O princípio da transmissão tradicional do 

conhecimento, que fez parte da formação dos professores, se quebra nessa proposta, e provoca 

reflexão em relação à mudança de paradigma. Essas cogitações são apropriadas em seu caráter 

provocador, mas também podem causar paralisia naqueles que não as compreendem e recusa 

àqueles que não as aceitam. 

Os professores reconhecem a importância da proposta, mas exprimem sua preocupação 

com relação à recusa dos alunos em relação, à precariedade dos materiais de que dispõe para 

dar as aulas e a obrigatoriedade das aulas teóricas, gerando desinteresse dos mesmos, que 

solicitam uma formação continuada para realizar com eficiência a proposta (SILVA, SANTOS 

e RODRIGUES JUNIOR, 2014). Percebe-se que os professores não são, em sua totalidade, 

contra a proposta, mas precisam de subsídios para implantá-las. Um dos aspectos que se revela 

a partir deste estudo é a fragilidade do professor em repensar sua prática pedagógica, porque, 

se por um lado, alguns reclamam das amarras que uma sistematização de conteúdos pode trazer 

ao fazer pedagógico, por outro parece faltar criticidade e reflexividade para o professor criar 

suas próprias estratégias a partir dos ensinamentos recebidos na graduação. Os cursos de 

formação são carentes em desenvolver a capacidade de reflexão, a criatividade e a inovação das 

estratégias de ensino durante o processo formativo. 

Verifica-se também em pesquisas empíricas com professores da rede pública, que as 

propostas curriculares, que colocam a cultura corporal, ou cultura de movimento como foco 
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central da Educação Física escolar, estão ausentes da prática cotidiana de muitos docentes, 

mesmo com a exigência da sua aplicação (BERTINI JUNIOR e TASSONI, 2013). 

A herança do final do século XIX, recebida da Reforma Educacional Couto Ferraz7, na 

qual a ginástica seria oferecida nas escolas como conteúdo das aulas de Educação Física 

(BETTI, 1991), ainda está presente no imaginário do professor de hoje. A postura de utilizar 

um único conteúdo, o que o professor mais gosta, pratica, ou valoriza, ainda é um parâmetro 

importante na seleção de conteúdos da disciplina. Quase sem querer, a mentalidade de 

permanecer no mesmo lugar, típica de militarismo e de evitar grandes mudanças, que envolvam 

reflexões filosóficas, políticas e sociais, permanece firme no pensamento de muitos professores. 

Talvez isso decorra da carência de uma formação deficiente no que tange a compreensão 

das teorias que circundam a formação geral de professores, como lembra Silveira (2017): 

 
Desprovidos dos instrumentos conceituais necessários para identificar e 

criticar essas teorias e para se posicionar conscientemente sobre elas, resta ao 

professor guiar-se por uma síntese precária das ideias e das práticas que, de 

algum modo, conseguiu assimilar no decorrer de sua formação (p. 143). 
 

 Ministrar aulas na escola exige uma luta contra a fragmentação teoria e prática e uma 

repulsa contra o conforto da aplicação de métodos de ensino tal qual se vivenciou na graduação. 

Parece ser uma difícil tarefa para os futuros professores sair do conformismo daquilo que já 

está pronto em termos de formas de ensinar e arriscar-se na tentativa de criar seus próprios 

procedimentos. Talvez esta complexidade esteja associada à necessidade de se pensar sobre a 

prática cotidiana para extrair dela subsídios para implementar novas ações educacionais, como 

podemos colher das inspirações das obras de grandes pensadores como Rousseau, Pestalozzi, 

Freire, Vygotsky, entre outros. 

Costa e Nascimento (2006, p. 166) afirmam que: “Muitos professores ainda utilizam 

exclusivamente os conteúdos ligados aos jogos e esportes institucionalizados, inclusive aqueles 

que realizaram sua formação inicial mais recentemente”. Para Santos (2007), as práticas 

utilizadas nas aulas são as modalidades tradicionais, isto é, o handebol, vôlei, futsal, 

basquetebol e atletismo. É bom lembrar que desde a década de 1970, o espaço da escola para a 

prática da Educação Física constitui-se numa quadra poliesportiva com o tamanho, os 

equipamentos (traves de gol, postes de voleibol e cestas de basquetebol), e as marcações no 

                                                             
7 A reforma recebe o nome do criador da proposta, deputado Luiz Pedreira do Couto Ferras, que apresentou as 

bases para o ensino primário e secundário brasileiro em 1851. A partir dela Rui Barbosa considerado o pai da 

Educação Física contribui com a colocação da obrigatoriedade do ensino dos exercícios militares, da ginástica e 

do professor de Educação Física na escola. 
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chão para essas modalidades esportivas. Parece natural, ou melhor, socialmente construída a 

ideia de se utilizar essas modalidades nas aulas, pois o espaço está pronto para elas. 

A ginástica de origem militar foi substituída pelas modalidades com bola, 

eventualmente o professor pode realizar essa prática, mas terá que deslocar equipamentos, como 

colchões e plintos para o espaço da quadra, o que é trabalhoso para o profissional. Mas além 

dessas atividades, todas as outras expressões da cultura distanciam-se da realidade do professor, 

inclusive no aspecto físico. 

Para Soriano e Winterstein (2004),  

 

A apreensão do conhecimento profissional em educação física como 
eminentemente técnico não pode ser alvo de preconceito e hesitação. É preciso 

ter claro que sua natureza, conteúdo e estrutura são derivados diretamente dos 

usos, adequações, inserções e experiências que os próprios profissionais 

constroem; evidentemente eles são originados das transformações que 
ocorrem a partir das experiências e das práticas, e não de explicações 

científicas (p. 328). 

 

A respeito da seleção de conteúdos, Pereira (2006) afirma que o professor deve saber os 

motivos pelos quais os alunos não participam das aulas, pois dessa forma, acredita que as aulas 

podem ser readequadas, e com práticas diversificadas, as atitudes dos alunos podem melhorar 

em relação à atividade física. 

 

2.4 A presença de esforços inovadores. 

O trabalho de França e Freire (2009) demostrou que há professores variando os 

conteúdos aplicados em aulas do ensino fundamental I, sendo um avanço em relação ao 

passado, pois estes não se restringem à aptidão física ou às modalidades esportivas tradicionais. 

Observa-se, entretanto, que esse estudo é um recorte da realidade, pois trata, apenas, de 20 

professores pesquisados, mas que não deve ser desprezado na sua singularidade, afinal aponta 

para mudança de perfil importante na realidade escolar. 

Da mesma forma, Galvão (2002) verificou a presença de atividades distintas dos 

esportes tradicionais com atletismo, jogos e aulas que abordavam regras, técnicas, e origens 

históricas das práticas, mostrando que as regras dos jogos eram adaptadas ao nível de 

compreensão dos alunos para facilitar a realização da prática e compreensão dos educandos. 

Não é possível dizer que esses casos isolados sejam representativos da maioria das 

realidades encontradas nas aulas de Educação Física no Brasil, mas sua existência confirma que 

mudanças ocorrem no âmbito escolar, sendo um indicativo de alterações mais profundas que 

poderão ocorrer no futuro. 
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Segundo Gerez e David (2009), elas indicam uma alteração da mentalidade moderna na 

Educação Física escolar, entendendo como moderno o sentido da área como voltada para o 

progresso e competitividade, que tanto a origem militar, quanto a higiênica e a esportiva 

representam. Revelam, ainda, a preocupação com a diversidade cultural, a subjetividade, o 

questionamento das verdades anteriores, mesmo que os dois paradigmas se sobreponham na 

atualidade e se confrontem em diversas situações. 

As pesquisas de Maldonado, Silva e Miranda (2014) revelam que há professores 

preocupados em compreender a realidade da escola antes de realizar sua intervenção, o que gera 

reflexões sobre a própria prática e proporciona novos encaminhamentos para o professor e o 

para o conhecimento. A partir dessa ação – reflexão é possível criticar o trabalho realizado e 

renová-lo com mais qualidade. Esses fatos não eram vistos no século passado a respeito das 

aulas de Educação Física e revelam uma grande mudança de postura. 

Percebe-se que, em meio à desordem, surge a ordem, mesmo que fragmentada ou 

incompleta. 

Mesmo o esporte, já bastante criticado na Educação Física e, por vezes, vilão na prática 

pedagógica, pode ser utilizado como conteúdo a partir de uma visão crítica e contextualizada 

do professor. A pesquisa de Carlan, Kunz e Fenstersifer (2012) de um estudo de caso revela 

isto: 

 

Na prática pedagógica concebida pelo professor colaborador, que tem como 

substrato a crítica, a diversidade ganha espaço e sentido, reconhecendo o 

esporte como fenômeno cultural e não natural, motivo pelo qual se deve fazer 
o "esforço" teórico de desnaturalizar o esporte enquanto conteúdo da 

Educação Física escolar. Nessa perspectiva o esporte deve ser interpretado 

como parte de uma realidade cultural e social permanentemente dinâmica e 
provisória (p. 70/71). 

 

Entende-se que o uso do esporte, em si, não é necessariamente uma forma de ensino que 

reduz o significado da Educação Física à competição, à técnica ou à formação de atletas. A 

redução ocorre pela forma como o professor se relaciona com o ato de ensinar. 

Betti, Ferraz e Dantas (2011) apontam três tendências que a Educação Física começa a 

seguir: 

• A primeira refere-se a maior importância da didática na formação e sua capacidade 

estratégica de descobrir equívocos e revelar méritos da prática pedagógica.  

• A segunda mostra que as políticas públicas organizadas em propostas curriculares 

institucionais são refutadas por muitos professores e escolas, pela perda de autonomia 
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que representam, mas deixam claro uma capacidade crítica dos professores, não sendo 

apenas reprodutores dos ideais curriculares. 

• A terceira afirma que a base para compreender a formação dos licenciados está tanto no 

projeto político pedagógico, quanto no currículo oculto das Instituições de Ensino 

Superior. 

Segundo Camargo (2011), a importância da formação e atuação do professor de 

Educação Física exige uma combinação entre as ciências sociais e ciências da saúde, até porque 

esta é uma questão ética da profissão e a finalidade da mesma se dá em ambos os campos sem 

distinção. Além disso, o professor deve promover uma reflexão sobre suas ações, na graduação, 

que o leve a uma moral capaz de tornar sua atuação um processo de escolhas conscientes.   

A racionalidade nos leva a crer que a busca de um significado para a área se dá na junção 

dos conhecimentos biológicos e culturais integrando-os e encontrando, neles, possibilidades de 

emancipação e autonomia do aluno para o aproveitamento da disciplina de Educação Física 

para a vida pessoal, gerando, no educando, a capacidade de intervir na sociedade de forma 

sustentável e solidária. Esta tarefa só é possível com a compreensão mais profunda das diversas 

vertentes epistemológicas da Educação Física. Morin (2002a) aponta para uma junção desses 

paradigmas quando recomenda utilizar a razão para enfrentar as incertezas, ultrapassar as 

ilusões, dar relevância ao conhecimento. Ele também busca, na articulação dos saberes, superar 

a fragmentação das ciências, que se digladiam no processo educacional, quando sugere situar o 

ser humano no universo e incorporar nossa ancestralidade genética ao nosso desenvolvimento, 

ao mesmo tempo em que conclama a compreender o outro percebendo que todos estamos 

ligados a trindade indivíduo – sociedade – espécie. Para ele a reunião destes princípios ajudaria 

a pensar em formas de ensinar que dessem conta dos desafios do século XXI, ou XXII. 

Reconhecendo e assumindo essa inspiração, o desafio radical desta tese é ir além dos 

paradigmas que circunscrevem a formação, entendendo o paradigma como: 

 
O paradigma é inscrito culturalmente nos indivíduos e determina as suas 

formas de conhecer, pensar e agir. E os sistemas de ideias são radicalmente 

organizados em virtude dos paradigmas. Podemos observar que esta definição 

caracteriza-se por ser ao mesmo tempo semântica (o paradigma determina a 
inteligibilidade e dá sentido), lógica (determina as operações lógicas centrais) 

e ideológicas (é o princípio primeiro de associação, eliminação, seleção, que 

determina as condições de organização das ideias). É através da organização 
e da generatividade destas três características que o paradigma orienta, 

governa, controla a organização dos raciocínios individuais e dos sistemas de 

ideias que lhe obedecem (MORIN, 2005d, p. 268). 
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CAPÍTULO II  

 

AS TEORIAS CIENTÍFICAS E A VARIEDADE EPISTEMOLÓGICA NO CAMINHO 

DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento, onde está o 

conhecimento que perdemos na informação? (T. S. ELLIOT) 

 

O professor de Educação Física carrega consigo o caráter positivista de sua formação, 

com forte influência das Ciências Naturais, em especial da Medicina, bem como da atitude 

ordenada do militarismo. Mas, a partir das primeiras incursões de brasileiros nas Universidades 

do exterior, em cursos de pós-graduação stricto sensu, essa situação começou a se alterar na 

década de 1980. 

Apesar de evidente evolução acadêmica, a Educação Física ainda vive uma crise de 

identidade, especialmente no que se refere a sua sustentação epistemológica. 

 
O profissional parece buscar essa identificação (com a ciência) em outros 

ramos do saber, pressionado pela insegurança e por um desejo de 

reconhecimento que, em sua opinião, seu campo de formação não oferece e 

não se sabe, mesmo, se virá a oferecer. Assim, surgem muitos especialistas 
em Fisiologia, Psicologia do Esporte, Sociologia do Esporte etc., mas poucos 

em Educação Física. Acrescente-se que a prática pedagógica de EF não parece 

ser preocupação das subáreas mencionadas (VARGAS e MOREIRA, 2012, p. 
413). 

 

Cabem duas considerações a esse respeito. A primeira refere-se ao posicionamento 

daqueles que acreditam que a Educação Física é uma área de conhecimento voltada para 

resolver problemas práticos de intervenção profissional-pedagógica, distanciando-se da 

pretensão científica, pois não tem um objeto próprio de investigação (SO e BETTI, 2016). A 

segunda são os caminhos distintos que as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 

privadas, percorrem, sendo as públicas responsáveis pela produção de conhecimento da 

Educação Física e as privadas com foco no mercado de trabalho, como se a formação fosse 

apenas de preparação de mão de obra especializada (ROSA e LETA, 2011; TAFFAREL, 2012). 

Sobre isso, é possível dizer que mesmo que se considere apenas o caráter profissional-

pedagógico da Educação Física, ainda assim as teorias continuariam a ser parte integrante da 

formação profissional, porque não é possível pensar em formação acadêmica sem que as teorias 

do conhecimento possam fundamentar as discussões dos futuros professores e, a despeito das 

diferenças entre as formações público e privada, acredita-se que todos os professores merecem 

uma educação de qualidade que os prepare tanto para os desafios do mundo do trabalho quanto 
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para a pesquisa científica, cabendo às teorias auxiliar nas discussões a esse respeito em cada 

IES, independente da sua categorização social. 

Portanto, a pretensão deste capítulo é apresentar um panorama das diversas linhas de 

pensamento que povoam a área, cada uma trazendo nova contribuição para os diversos aspectos 

da formação, mas, ao mesmo tempo, criando um enorme leque de possibilidades, as quais cada 

professor deverá compreender, para optar em sua atuação escolar de forma a gerar coerência 

entre seu pensamento, seu discurso e sua intervenção profissional na escola. 

Esta pesquisa mostrará proposições distintas, algumas com certo grau de relacionamento 

entre si e algumas que partem da mesma raiz teórica, mas que se subdividem em novas linhas. 

Muitas seguem paradigmas totalmente opostos, outras com diferenças conceituais e 

metodológicas, ou mesmo políticas. Acredita-se que essa prolífica multiplicidade torna difícil 

para o professor estabelecer, com clareza e consistência, qual a melhor teoria para embasar seu 

trabalho, ainda que seja importante reconhecê-las.  

A aspiração deste texto foi então, de ampliar o espectro dos conceitos teóricos, já 

classificados até o momento, de acordo com a crítica de Almeida, Bracht e Vaz (2012) sobre 

discussão epistemológica da Educação Física (GAMBOA, 2010; SOUZA, 2011). Procurou-se 

analisar as principais teorias que apresentam direta significação com a Educação Física escolar, 

objeto desta tese. Isto não significa descaracterizar o fato da Educação Física não estar 

relacionada com aspectos extracurriculares, mas permite maior objetividade ao tema e escapa 

a uma certa tendência em pesquisa de se fundamentar sempre numa epistemologia hegemônica 

norte/ocidental que, por seu caráter colonizador, não permite a abertura para pensamentos novos 

e enraizados em conceitos criados a partir das “epistemologias do Sul” (SANTOS e MENEZES, 

2010; GOMES, 2012). Sobre isso, cabe ressaltar que o avanço acadêmico produzido, a partir 

da década de 1980 na área, favoreceu a construção de abordagens escolares, que apesar de 

estarem vinculados a paradigmas do norte, ainda assim, se apresentam como afirmação de 

proposições genuinamente brasileiras, principalmente quando olharmos para a pouca influência 

de teorias provindas diretamente dos países europeus nos atuais planos educacionais do Brasil. 

Para fins de organização da leitura, identificaram-se quatro áreas de estudo que 

predominam, quais sejam: biológica, social/humana, psicológica e filosófica. Cada uma delas 

contém linhas diferentes e almeja-se apresentá-las e discuti-las para posicionar os pensamentos 

convergentes ou contraditórios que permitam avançar no campo da complexidade. A hipótese 

aqui assumida é que elas contribuem para as discussões no engrandecimento da área, mas que 

cada uma delas contêm limitações do pensamento disjuntor, isto é, que há fragmentações, 
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reduções, separações, universalizações nesses aforismos e isto fragiliza o conhecimento, pois 

circunscreve cada teoria dentro de um paradigma que a domina e a limita8. 

De toda forma, conhecer as teorias torna-se imprescindível para se tentar superar os 

problemas conceituais que assolam a área e dificultam o trabalho do professor nas suas aulas, 

pois, em maior ou menor grau, todos somos influenciados pelos adágios que nos cercam e que 

domam nosso espírito, como diria Morin (2005c). 

 

2.1. A ÁREA BIOLÓGICA E SEUS PARADIGMAS 

Antes dos anos 1980, a função do professor de Educação Física na escola era semelhante 

a de um técnico que organizava exercícios e jogos para os alunos, procurando preparar-lhes o 

corpo para o dia a dia. Sendo esta sua função, não se justificava a necessidade de um curso de 

formação em nível superior, pois a formação técnica seria suficiente. Questionou-se porque a 

Universidade deveria abrigar tal disciplina e qual a legitimidade deste curso de graduação.  

Para Tani:  

 

Um importante desafio se coloca às áreas de Educação Física e Esporte no 

Brasil: seguir os mesmos caminhos trilhados e os percalços experimentados 

por outros países ou optar por um salto qualitativo. Tudo indica que a segunda 
alternativa seria a mais racional, mas isso implica ações concretas como evitar 

aprofundamento ainda maior do embate em torno de suas caracterizações 

como área acadêmica ou profissionalizante, discutir seriamente a não 
intensificação da fragmentação do conhecimento, buscar consenso em relação 

à nomenclatura das áreas, enfim, definir uma identidade que possa orientar a 

produção, a sistematização, a disseminação e a aplicação de conhecimentos 

(2011, p. 123). 
 

A resposta que melhor justificava a continuidade da Educação Física na Universidade 

brasileira deveria passar pela sua importância científica e sua capacidade de pesquisar e 

produzir conhecimento com relevância social.  

A área biológica, com sua marcada tendência positivista e resultados verificáveis 

numericamente nas estatísticas populacionais, poderia prover a Educação Física nessa carência, 

tal qual acontece com a medicina. Os estudos fisiológicos, biológicos, bioquímicos e físicos 

(biomecânicos) tornaram-se a principal fonte de pesquisas para os professores/pesquisadores 

nas Universidades, com estudos voltados notadamente para a saúde das pessoas, justificando 

que através de exercícios, seria possível melhorar a qualidade de vida da população. A 

matemática, através da estatística, foi a grande aliada dessas pesquisas e tornou a área biológica 

                                                             
8 A ordem em que aparecem as áreas de estudo nesta tese não são cronológicas, apenas representam diferentes 

visões da Educação Física, que necessitam de um olhar da complexidade para se complementar. 



50 
 

a mais importante para o pensamento do professor de Educação Física, pois aproximou-o do 

conceito de ciência. 

“Sobre a heterogeneidade temática da pesquisa brasileira em EF, os resultados indicam 

a prevalência, ainda hoje, de estudos com base biológica e, apoiados principalmente na 

Fisiologia, o que reflete a construção histórica da área de EF” (ROSA e LETA, 2011, p. 16). 

Não é de se espantar que a maioria dos estudos da área concentrem-se no paradigma biológico, 

pois, em termos científicos, o estabelecimento da Educação Física na área 21 (saúde) da 

CAPES, acaba sendo um balizador de investimentos e de fortalecimento de ideologias 

associadas a este tipo de axioma. A Educação Física sempre foi colonizada por outras áreas do 

conhecimento, mas a área biológica, desde o princípio, foi a mais influente, provavelmente pelo 

valor que se dá à vida e à prevenção de doenças na sociedade moderna.    

Porém dentro da área biológica podemos notar a presença de três correntes de 

pensamento que contêm diferenças entre si e cada qual tenta responder, a sua maneira, à 

pergunta o que é Educação Física? Ou para quê Educação Física? 

 

2.1.1. A corrente Desenvolvimentista 

Esta linha provém dos estudos do norte americano David Gallahue, em aprendizagem 

motora, isto é, como o Sistema Nervoso Central funciona e modula nosso comportamento 

motor. O que prevalece é o estudo das sinapses, suas interconexões com os músculos, a 

associação estímulo-resposta, as variáveis que influenciam a aprendizagem, entre outras 

possibilidades de pesquisa. 

No Brasil dois pesquisadores se destacaram nessa linha, Ruy Jornada Krebs, na 

Universidade de Santa Maria (RS) e Go Tani, na Universidade de São Paulo. Eles trouxeram 

conhecimentos do exterior para aplicar em seus programas graduação, de mestrado e de 

doutorado. Formaram os primeiros pesquisadores e, através deles, esse conhecimento chegou 

aos diversos cursos de graduação no país. Pode se dizer que praticamente todos os cursos de 

Educação Física têm uma disciplina de aprendizagem motora, afinal torna-se fundamental saber 

como os movimentos se organizam na criança, porque assim o professor poderá planejar suas 

atividades, com a esperança de que, com determinados estímulos, desenvolva-se a capacidade 

de se movimentar com eficiência, acreditando-se na relação causa e efeito.  

Com relação a produção teórica específica à área escolar foi o professor Go Tani, 

juntamente com os professores Eduardo Kokubun, Edson Manoel e José Proença, que 

introduziram a proposta Desenvolvimentista no Brasil publicada no livro Educação Física 

Desenvolvimentista. 
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Na perspectiva Desenvolvimentista o movimento é objeto de estudo da Educação Física, 

portanto, nesta fundamentação teórica a cognição é valorizada, porém ela está a serviço do 

movimento humano. Considera-se que o movimento está na base da aprendizagem, pois é com 

o corpo em movimento que a pessoa explora o espaço físico, ativando a sensação e a percepção 

em relação ao ambiente (TANI et al., 1988). 

A Teoria Desenvolvimentista foi criada no Brasil como proposta para os professores de 

Educação Física escolar, com uma abordagem bastante específica, isto é, o movimento. 

Exatamente por isso, recebe suas maiores críticas. 

Uma primeira crítica explicita o caráter eminentemente biológico do desenvolvimento, 

a hierarquização da aprendizagem e a pouca valorização dos aspectos sociais e culturais: “O 

andar é reconhecido como o primeiro padrão fundamental de movimento ou habilidade básica 

a se desenvolver” (TANI et al., 1988, p. 87). Há clara universalização do pensamento nesta 

colocação, que não leva em consideração o aspecto cultural do ser humano. Verifica-se uma 

padronização de comportamentos, a partir da teoria de Darwin da evolução das espécies, o que 

caracteriza uma disjunção do conhecimento tão criticada na complexidade. 

Talvez, esta análise do conhecimento, com forte característica separadora, tenha 

marcado esta teoria, porque o livro que a representa: Educação Física escolar: fundamentos 

para uma abordagem desenvolvimentista (TANI et al., 1988) teria continuidade em outras 

obras não concluídas. A abordagem Desenvolvimentista, para usar um termo do próprio Tani 

(2008), vinte anos após seu aparecimento para a Educação Física brasileira, apresenta um 

aspecto dinâmico típico da ciência, que é a revisão e renovação de seus próprios conceitos. Este 

retorno é comum ao pensamento sistêmico que alicerça diversos princípios desta proposta, 

apesar de que vemos no livro que apresentou o desenvolvimentismo apenas seu aspecto 

centrado nas Ciências Naturais. Completando, Manoel (2008) manifesta que o conceito de ação 

motora, com significado, intencionalidade e contexto substituiriam a ideia de padrão de 

movimento que ficou marcada neste livro, aproximando-se mais do pensamento sistêmico e 

discutindo questões sociais e humanas de forma mais ampla. Porém, esta continuidade nunca 

foi escrita. 

 

2.1.2. A tendência voltada para a Atividade Física e Saúde.  

Esta proposta não foi criada para a Educação Física Escolar. A Atividade Física foi um 

termo cunhado nos Estados Unidos a partir da década de 1980 e que chegou ao Brasil, a partir 

da década de 1990, com pesquisadores brasileiros que tinham como interesse o estudo do 

exercício como forma de melhoria e manutenção da saúde e qualidade de vida. Seu foco sempre 
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foi o estudo do organismo humano a partir das ciências médicas e seu método busca a profilaxia 

e prevenção de doenças. 

Extensas pesquisas foram desenvolvidas nesta época com objetivo de mensurar a 

quantidade e qualidade da atividade física realizada por crianças no Brasil. Nelas evidenciou-

se que a sedentarismo, a obesidade e a hipocinesia são fatores que promovem o aparecimento 

de doenças em crianças e jovens, cada vez mais cedo, em nossa sociedade urbanizada e cada 

vez mais informatizada (MATSUDO, 1993; MATSUDO e MATSUDO, 1995; RASO, et al., 

1998). Estes estudos em grandes populações, chefiados pelo médico Victor Matsudo no Centro 

de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS, mostraram 

que a sociedade brasileira caminhava para uma epidemia de doenças relacionadas à falta de 

exercício. Parte dos estudos focou seu objetivo nas crianças e em como a Educação Física 

escolar poderia contribuir com a saúde das mesmas. 

A teoria assinala que realizar atividade física, com orientação de um profissional, pode 

fortalecer o corpo gerando uma associação direta entre o exercício e o bem estar, promovendo 

uma melhor qualidade de vida. Assim, o professor de Educação Física escolar pode ser o vetor 

da propagação da saúde através do exercício na escola. 

 

Neste contexto, a ATIVIDADE FÍSICA tem, cada vez mais, representado um 
fator de qualidade de vida, para todas as pessoas, independente de faixa etária 

ou nível social. A par de ser o elemento aglutinador nos programas de 

Educação Física, a atividade física é também considerada um fator central nos 
programas de prevenção das chamadas “doenças da civilização” e promoção 

da saúde. A Educação Física, é óbvio, não pode estar alheia a este 

desenvolvimento. Não se trata de voltar ao espírito higienista do início do 

século. Trata-se de abrir os olhos para as evidências e não negar um dos 
objetivos fundamentais deste nosso campo de conhecimento: investigar e 

trabalhar a relação atividade física e qualidade de vida, individual e coletiva 

(NAHAS e BEM, 1997, p. 73). 
 

Entre todas as epistemologias que se estruturam com base nas ciências biológicas, esta 

é a que mais diretamente defende a proposta do exercício como finalidade da Educação Física 

escolar. 

Guedes e Guedes (1993) seguem no mesmo sentido, apontando que a promoção da 

saúde, através das aulas de Educação Física, é um fator importante para a difusão de conceitos 

de qualidade de vida que precisam ser disseminados na população, a qual tem pouca informação 

a respeito deste assunto. Eles sugerem atividades a serem implantadas na escola visando suprir 

a carência dos alunos em relação à saúde. 

A Atividade Física e Saúde é uma proposta para o bem estar da população e não foi 

concebida especificamente para o âmbito escolar, apesar de alguns pesquisadores terem se 
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dedicado a estudar as populações de estudantes do Brasil e de terem mapeado diversas 

características de crianças e jovens, refletindo, posteriormente, sobre a necessidade da escola 

desenvolver ao hábito do exercício, a partir das aulas de Educação Física, o que pode ser 

observado nos PCNs com sua inclusão como abordagem desta disciplina, aparecendo como a 

terminologia Saúde Renovada (BRASIL, 1988). 

Ferreira (2001) utiliza nomenclatura semelhante a partir do movimento criado na 

América do Norte chamado AFRS (Aptidão Física Relacionada à Saúde), apontando que: “[...] 

cumpre à educação física escolar criar nos alunos o prazer e o gosto pelo exercício e pelo 

desporto de forma a levá-los a adotar um estilo de vida saudável e ativa” (p. 44).  

Novamente, o aspecto cultural não é valorizado nesta teoria, pois a maioria dos estudos 

nas Ciências Biológicas desconsidera a importância das relações do ser humano como ser social 

e utilizam sua metodologia de pesquisa de forma determinista, objetivando o sujeito.  

 

2.1.3. A Cinesiologia Humana 

O Estudo do Movimento Humano, ou Cinesiologia Humana, foi proposto por José 

Guilmar Mariz de Oliveira na década de 1990, na Universidade de São Paulo. Este professor 

dedicou-se por mais de 20 anos a tentar entender o propósito da Educação Física na sociedade 

e especificamente na escola. Foram poucas as publicações a respeito do tema, por ele, ou por 

outros pesquisadores que se dispuseram a trilhar o mesmo caminho.  

Num primeiro momento, Mariz de Oliveira (2006) sustenta que a Educação Física na 

escola tem fracassado na sua proposta de formação de crianças e jovens, mesmo porque se 

carece de uma clara definição do que é Educação Física e se tem dificuldade de justificar esta 

área de conhecimento no âmbito da Universidade, faltando-lhe legitimidade científica e, 

consequentemente, relevância social. Boa parte da sua argumentação apoia-se na necessidade 

de demonstrar a especificidade da Educação Física para justificá-la na escola.  

Outra questão importante retratada na proposta desse autor refere-se à necessidade de 

separar definitivamente a Educação Física do esporte. “Mais especificamente, é importante e 

necessário enfatizar, nesta oportunidade, que Educação Física não é necessariamente sinônimo 

de Esporte, caracterizando-se ambos como áreas, ou fenômenos distintos, e com objetivos 

diferentes” (MARIZ DE OLIVEIRA, 2006, p. 95). 

Esta declaração acena para propósitos diferentes e, portanto, seus estudos devem ser 

considerados de forma autônoma um do outro, como se observa na sua afirmação a partir das 

leituras de diversos autores da área incluindo Cagigal, Durand, Gillet, entre outros: “Nas aulas 

de Educação Física as alunas/os alunos não praticam Esporte. Nas aulas de Educação Física as 
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alunas/os alunos estudam, teórica e praticamente, o movimentar-se, considerado como uma 

característica essencial do ser humano” (MARIZ DE OLIVEIRA, 2006, p. 95). Isto não 

significa que ele seja contra o esporte, mas que o esporte, na escola, não pode se relacionar com 

a ideia de competição e desempenho de atletas. 

Entre as pesquisas realizadas no sentido da explicitação da Cinesiologia Humana, surge 

a tentativa de perceber o clima organizacional da escola a partir do posicionamento filosófico 

sobre Educação Física do diretor da instituição. Evidenciou-se que a posição do líder da escola 

influencia a forma como o professor planeja suas atividades (MARIZ de OLIVEIRA e 

RAMOS, 1990). 

Apesar do caráter do movimento ser considerado como mais relevante na Cinesiologia 

Humana, há relações possíveis entre os aspectos organizacionais da aula de Educação Física e 

o movimento. Porém, são poucos os estudos a respeito desta teoria, tornando mais difícil uma 

análise que permita afirmar uma relação entre os aspectos biológicos e culturais. Por outro lado, 

esta corrente, dentre as três que partem do paradigma biológico, é a que mais se aproxima do 

ser social. 

 

2.2. A TEORIA SOCIAL/HUMANA 

Em oposição à teoria biológica, surge o pensamento estruturado no ser humano 

integrado constitutivamente em suas condições sociais. Na Educação Física, a grande 

importância do fator biológico passou a ser questionada por autores que fizeram um contraponto 

a partir da leitura da realidade social do país neste período e que, em meio à ditadura, 

necessitava da volta da democracia. Cresceu o número de professores de Educação Física que 

se dedicaram aos estudos das relações de desigualdade do Brasil e de como a Educação Física, 

ainda alicerçada em sua recente história militar, colaborava para a manutenção do status quo. 

Acreditavam que o professor de Educação Física deveria ser crítico em relação aos objetivos 

de uma formação humana e que se comprometesse a respeitar os direitos individuais e as 

diferenças de pensamento.  

Castellani Filho (1988) foi um dos primeiros autores a se posicionar politicamente na 

área e a ter repercussão com ideias baseadas no materialismo dialético e se propôs, em sua obra, 

recontar a história da Educação Física para alertar os professores sobre a importância de se 

libertar da opressão que o regime militar opunha. Para ele, o esporte, neste período, servia como 

circo para desviar a atenção do povo da situação de opressão que se vivia nas ruas. 

O modelo biológico de Educação Física foi criticado a partir do ideário político do 

marxismo. As teorias críticas surgiram exatamente com este objetivo e passaram a fazer parte 
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das novas leituras nos cursos de graduação, principalmente com jovens doutores que 

começavam a se formar no país em Universidades públicas, e em outros provindos dos 

programas de pós-graduação no exterior.  

 

2.2.1. TEORIAS CRÍTICAS 

As teorias críticas têm seu embasamento teórico no materialismo dialético de Marx e 

Engels e fecundam as análises da Educação Física. Os autores tentam compreender as relações 

corporais a partir dos meios de produção que circunscrevem a vida em sociedade. Para eles, 

não é possível pensar em Educação sem uma crítica às formas como o conhecimento é 

produzido no mundo capitalista e a quem serve este conhecimento, pois o corpo passa a ser um 

instrumento de produção de riquezas. Observa-se que, a partir da raiz dialética, surge a 

proximidade com a Escola de Frankfurt, existindo uma abertura para um lado menos ortodoxo 

do pensamento socialista. Estas vertentes sempre observam como o poder é decisivo nas 

relações sociais e culturais. 

 

2.2.1.1. A vertente Crítico-Superadora 

A teoria Crítico-Superadora da Educação Física talvez seja a mais importante obra 

voltada especificamente para a escola já elaborada. Em primeiro lugar, porque os autores 

consideram a Educação Física como uma área de intervenção e que a escola é um espaço de 

intervenção e transformação social. Em segundo lugar, porque ela foi concebida num formato 

diferente das demais. Com efeito, Coletivo de Autores é a composição de professores que, tendo 

por objetivo refletir sobre a Educação Física escolar, reuniram-se para construir uma proposta 

que foi fruto de debate, discussão, reflexão e trabalho conjunto, em síntese, um trabalho de 

caráter compartilhado e coletivo. A ideologia, portanto, permeia toda a ideia do grupo que, 

identificado com o pensamento materialista dialético, propõe uma profunda mudança, na qual 

a política é peça fundante do processo educacional. 

“Os interesses históricos da classe trabalhadora vêm se expressando através da luta de 

classes e da vontade política para tomar a direção da sociedade, construindo a hegemonia 

popular” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 24). 

Teoricamente a inversão no ponto de vista começa por tentar entender como se organiza 

a escola em seu projeto político pedagógico, o funcionamento da estrutura escolar, os papéis 

sociais de professores, alunos, corpo de funcionários e da sociedade, para então seguir rumo ao 

conteúdo da Educação Física em si. Passa-se do olhar disciplinar para um olhar mais 

macroscópico, que busca definir as questões de diagnóstico, valores e fins da educação, para 
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depois voltar-se para a especificidade do conteúdo. Este é um passo importante, porque 

entende-se a Educação Física como parte integrante do componente curricular e não uma 

atividade apêndice à formação, desligada da função escolar, motivo de diversas críticas à ação 

do professor nas instituições. 

Outro aspecto importante é a crítica à concepção tradicional de ensino que carecia de 

reflexão sobre o currículo, ciclos de escolarização, conteúdo, método de ensino, avaliação da 

aprendizagem, que se apresentavam apenas como reprodução de um saber petrificado, em que 

não se levava em consideração os contextos dos alunos, suas origens, sua cultura, sua história 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Como a perspectiva é crítica ao conteúdo nesta abordagem, levantou-se também um 

fator importante: a valorização do componente lúdico, livre e criativo no ensino, em detrimento 

de uma aula baseada na repetição de movimentos e na técnica, como se via no surgimento da 

Educação Física. “Desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos era, portanto, 

uma das funções a serem desempenhadas pela Educação Física no sistema educacional, e uma 

das razões para sua existência” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 52). 

Em relação aos conteúdos, o esporte, a dança, a ginástica, a dança, entre outras 

expressões da cultura corporal fazem parte do rol de possibilidades de ensino e são apresentados 

de forma organizada sem a intenção de desenvolver a habilidade motora da criança e do jovem, 

mas levando o aluno a compreensão do significado do conteúdo dentro da cultura.  

A função do professor é sistematizar o conteúdo das aulas e a forma como se sugere é, 

em primeiro lugar, refletir com o aluno sobre o tema da aula; em segundo lugar, propor a 

experimentação de formas dos movimentos que foram discutidos; em terceiro lugar, relatar, 

descrever, avaliar e discutir sobre a aprendizagem realizada, procurando um salto de qualidade 

na aprendizagem. Valoriza-se muito, nessa perspectiva, a participação dos alunos e o processo 

em que está inserido e não o produto final, como por exemplo, se o aluno aprendeu a dar o 

saque no voleibol. 

Na abordagem Crítico-Superadora vê-se uma proposta que provê o professor de uma 

base conceitual pedagógica, que até então não existia no país. Seu mérito está em entender o 

campo educacional como um lugar de luta, de poder e de possibilidade de transformação social 

e não apenas de reprodução de um tipo de sociedade, como se observava antes.  

Mas esta teoria também contém reduções e fragmentações:  

 
Como se vê, os interesses de classe são diferentes e antagônicos. Portanto, não 

se pode entender que a sociedade capitalista seja aquela onde os indivíduos 

buscam objetivos comuns, nem tampouco que a conquista desses objetivos 
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depende do esforço e do mérito de cada indivíduo isolado (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 24).   
 

Crer que a busca de objetivos comuns seja possibilidade exclusiva de uma sociedade 

socialista é não perceber que, mesmo em países com governos socialistas, ocorre a busca de 

objetivos pelos indivíduos de forma independente dos demais o que fica evidente nas 

manifestações de individualismo presentes nas experiências históricas e no totalitarismo de 

nações socialistas. Além disso, a separação de classes, como apontou Marx, existe, porém, está 

mais difusa na sociedade globalizada de hoje. O capitalismo sobressaiu-se na guerra fria e as 

fraquezas humanas (corrupção, ditadura, assassinatos, inflexibilidade), na construção da 

sociedade socialista, tolhem a liberdade dos povos sob esse tipo de governo e mostram que não 

são tão distintos os interesses quando se trata da subjetividade humana. A importância da 

questão política, nesta teoria, supera propositadamente (como pressupõe Marx) as contradições 

que o conhecimento sempre apresenta e isto tende a reduzir o fenômeno educacional à luta de 

classes. 

Por outro lado, quando apresentam os princípios curriculares, muitas ideias detêm 

grande complexidade, como, por exemplo, a relevância social, a contemporaneidade e a 

simultaneidade dos conteúdos que devem ser apresentados de forma integrada aos alunos. 

“Cada matéria ou disciplina deve ser considerada na escola como um componente curricular 

que só tem sentido pedagógico à medida que seu objeto se articula aos diferentes objetos dos 

outros componentes do currículo” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 29).  

Percebe-se que há um princípio da visão do todo relacionado com as partes, um 

elemento se articula com os demais, sendo, ao mesmo tempo, o todo mais que a soma das partes, 

e cada parte mais do que o todo. Mas na continuação dessa mesma proposição, há uma 

valorização da razão como superior do ponto de vista pedagógico que não associa os 

componentes da afetividade, intuição, sensação, na racionalidade, como se verá na sequência: 

“Pode-se afirmar que uma disciplina é legítima ou relevante para essa perspectiva de currículo 

quando a presença do seu objeto de estudo é fundamental para a reflexão pedagógica do aluno 

e a sua ausência compromete a perspectiva de totalidade dessa reflexão” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 29). 

Aqui a razão é considerada edificadora da educação, evidenciando um princípio de 

disjunção corpo/mente, razão/emoção, que é bastante criticado nesta abordagem. É uma espécie 

de ode ao pensamento socrático e platônico se sobrepondo sobre a sensibilidade, a subjetividade 

e a pura sensação do movimentar-se pelo movimentar-se. Obriga-se a ter sempre uma razão 

sobre o movimento, que, muitas vezes, o movimento em si não exige, porque o movimento, 
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antes de ser humano, é físico, corporal, genésico, raiz da existência e da organização dos seres 

físicos. 

 

2.2.1.2. A vertente Crítico-Emancipatória 

Elenor Kunz (2001) defende, a partir dos seus estudos da Escola de Frankfurt, uma 

opção de teoria crítica, chamada de Crítico-Emancipatória que, como a Superadora, baseia-se 

no materialismo dialético, mas estruturada com base na concepção teórica de Habermas. Busca 

na ação comunicativa a emancipação do educando, através do diálogo mediado pelo professor, 

para atingir a consciência crítica sobre o papel social da educação. 

“Ser crítico é ser capaz de questionar, de dialogar e oferecer diferentes respostas ao 

próprio questionamento, e só se pode realmente questionar e responder sobre aquilo em que se 

está corporalmente envolvido” (KUNZ, 2001, p. 9). 

Uma das ideias centrais desta teoria está na transformação didática dos conteúdos. O 

esporte espetáculo, envolvido pela mídia e o profissionalismo que permeiam o ideário global 

de esporte devem ser lidos a partir da forma como são conhecidos pelos educandos, isto é, suas 

experiências com o esporte e, a partir de então, o aluno, centro do processo educacional, irá 

refletir coletivamente para transformar essa prática a serviço de sua transcendência pessoal. 

“[...] emancipação pode ser entendida, resumidamente, como um processo interminável 

de libertação do aluno das condições limitantes de suas capacidades racionais críticas, e com 

isso, também, todo o seu agir no contexto sociocultural e esportivo” (KUNZ, 2001, p. 24–25). 

A Teoria Crítica Emancipatória não se coloca contrária ao saber fazer, ou seja, ao saber 

instrumental e técnico, pois compreende que o desenvolvimento das habilidades e destrezas faz 

parte das atividades esportivas na escola, porém ela questiona a forma, o momento e a 

prioridade em que a dimensão procedimental costuma ter nas aulas. Nesta teoria, a linguagem 

entre professores e alunos deve conduzir a proposta de ensino e o saber ser e o saber relacionar 

são valorizados para definir os conteúdos curriculares. 

Sugere-se o uso de encenação temática como proposta de ensino, porque assim se 

estabelece um aprendizado a partir da concretude do objeto de ensino. Em outras palavras, a 

ação de praticar o atletismo a partir dos elementos desta modalidade: correr, saltar, arremessar 

e lançar deve ocorrer pela pesquisa e compreensão das formas como os alunos reconhecem 

esses elementos em suas vidas e a reflexão de como a sociedade valoriza o atletismo. Seja como 

esporte espetáculo, ou como promotor da saúde, ou como prática de convívio social deverá 

desembocar numa criação de uma prática de correr, saltar, arremessar e lançar própria daqueles 

que tem consciência do que ela é e do que pretendem que seja em suas vidas. 
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Cardoso (2001) ressalta que: 

 

É importante assinalar, aqui, que, dentro desse complexo de decisões, a 

participação de todos, tanto dos alunos como do professor, não deve limitar-
se a problemas motores, mas também atingir problemas sociais. A co-decisão 

torna-se necessária para que se conheça e se compreenda o caminho 

percorrido para atingir os objetivos. Uma aula que não permite essa abertura 

deixa o aluno “no escuro”. As ações da aula são sempre indicadas pelo 
professor (p. 125). 

 

A grande vantagem que se obtém nesse tipo de ensino da Educação Física se dá na 

relação entre o que se aprende e quem aprende, pois, em propostas tradicionais, o conteúdo é 

estático e está pronto, bastando o professor seguir determinadas sequências e atingir os 

objetivos de desempenho pré-estabelecidos. Mas, quando o objetivo é traçado diretamente pelos 

sujeitos que aprendem, suas inquietações e perguntas são o foco do ensino tornando mais 

dinâmica e significativa a aprendizagem. 

O foco desta teoria continua a ser o movimento do aluno na escola, porém este ocorre a 

partir da experiência empírica do sujeito com o objeto estudado e de sua reflexão crítica e 

posterior entendimento do seu valor na vida das pessoas. 

Há um alinhamento epistemológico entre Teoria Crítico-Emancipatória com a Crítico- 

Superadora, porém algumas diferenças são apontadas por Kunz. Uma delas refere-se à falta de 

propostas pedagógicas testadas em aulas de Educação Física escolar de forma concreta. Outro 

aspecto refere-se à grande crítica ao esporte pelo caráter competitivo e de alto rendimento, sem 

oferecer elementos que possam agregar o conhecimento esportivo ao aluno para que este possa 

criticá-lo, libertando-se das falsas ideologias por trás do esporte espetáculo.  

Além disso, a proposta Superadora não apresenta o aluno como propositor nem seu 

conhecimento sobre a cultura corporal como ponto de partida do planejamento das aulas, como 

se pretende na Emancipatória. Observa-se que a leitura de Paulo Freire é mais presente nas 

propostas Críticas Emancipatórias do que nas Superadoras. Nas palavras de Kunz (2001), 

percebe-se que a finalidade da teoria não se restringe a uma finalidade única como na Teoria 

Superadora: “Como já foi mencionado, um processo emancipatório no ensino não é processo 

que tenha um estado final a ser alcançado” (p. 26).  

Apesar das diferenças, verifica-se aproximação nestas teorias pelo olhar social com que 

encaram o processo educacional e as forças externas que condicionam os comportamentos na 

sociedade industrializada. A crítica que se pode fazer a estas teorias está na falta de 

recursividade entre cultura e biologia, ou seja, a cultura produz o ser biológico, que é produtor 

da cultura, e este ponto de vista é ignorado e rechaçado pelas teorias críticas.  
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2.2.1.3. A vertente Pós-Crítica 

Marcos Neira coordena um grupo de estudos na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo que investiga a cultura corporal numa perspectiva multicultural. A 

posição pós-crítica na Educação Física procura renovar o pensamento crítico agregando-lhe um 

olhar contemporâneo ao ideal socialista e fundamentando-se na visão dos Estudos Culturais9. 

A princípio, a reflexão de onde parte esta teoria baseia-se, como as demais, no fato do 

esporte ser hegemônico nas aulas de Educação Física e ser desenvolvido segundo padrões 

técnicos e competitivos pré-estabelecidos. 

Entendem Mattos e Neira (2008) que a Educação Física, a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases, está inserida no campo das linguagens, isto é, como um sistema simbólico, no qual o 

corpo e seus movimentos são formas de representações sociais que se estruturam em 

determinados contextos. Para eles, as condutas motoras dependem dos papéis sociais que as 

pessoas desempenham, devendo-se observar as relações corporais que se estabelecem em cada 

meio social. 

Outro aspecto desta teoria diz respeito à aquisição de autonomia e, sendo assim, as 

propostas educacionais devem levar em conta o fato do aluno construir seu conhecimento e do 

professor ser um mediador deste processo, não um dirigente do mesmo. O planejamento 

participativo e a resolução de problemas são estratégias que o professor deve utilizar para atingir 

esta meta. 

 

Tem-se experimentado essa atuação coletiva-participativa na conquista da 
autonomia das aulas de Educação Física da seguinte forma: em um bloco de 

aulas cujo tema seja a elaboração de jogos utilizando um ou mais fundamentos 

esportivos (arremesso, drible, bandeja, passe) os alunos, distribuídos em 
pequenos grupos, elaboram um jogo registrando-o. Em um segundo momento, 

passa-se a apresentação dos jogos elaborados. O grupo-classe, agora 

conhecedor de todas as propostas, decide democraticamente a ordem de 

coloca-las em prática. Assim, proporciona-se aos alunos a vivência de 
conceitos como co-responsabilidade na elaboração e planejamento das 

atividades, decisões coletivas e o respeito às regras e normas para vivência em 

sociedade, garantindo o movimento na aula de Educação Física (MATTOS e 
NEIRA, 2008, p. 32) 

 

                                                             
9 O referencial teórico de base pode ser encontrado em: NELSON, C.; TREICHLER, P.A.; GROSSBERG, L. 

Estudos Culturais: uma introdução. In: SILVA, T.T. (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos 

estudos culturais em educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 7-38. 
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A teoria Pós Crítica preocupa-se, fundamentalmente, no processo de formação docente, 

com a preparação do “professor reflexivo”, aquele que desenvolve a práxis, isto é, a reflexão 

sobre as ações educativas que ocorrem no momento empírico da aula, levando em consideração 

a ideologia que permeia sua visão de mundo, sendo, portanto, auto formação (NEIRA, 2006). 

 

Um pressuposto básico dessa compreensão de aprendizagem é a de que um 
indivíduo é agente de seu próprio conhecimento, ou seja, é o indivíduo que 

constrói seu conhecimento. Esta construção se dá a partir de hipóteses que ele 

lança sobre o fato ou fenômeno observado, e se desenvolve pela atividade que 

ele exerce no nível do real e no nível das ideias (simbólico) (NEIRA, 2006, p. 
76). 

 

Na visão Pós-Crítica há uma preocupação com a inserção da Educação Física na 

formação geral do aluno, isto é, observando as leis, diretrizes, parâmetros para a Educação e o 

Projeto Político Pedagógico, o que nem sempre é encontrado nas outras propostas. Neira (2006) 

expõe à importância de se observar às tendências atuais da educação, as concepções de 

aprendizagem com foco no educando, a função da Educação Física na formação da cidadania e 

a formação continuada do professor, aspectos que não surgem em outras teorias críticas. 

Na teoria Pós-Crítica a seleção de conteúdos não se resume àqueles expostos nos PCNs, 

eles são a cultura corporal em toda sua “inteireza”, ou seja, todas as manifestações e 

transmissões de gestualidades corporais, o que torna o conteúdo ilimitado (NEIRA, 2017). Isso 

significa pensar a prática pedagógica dentro de alguns parâmetros: 

• A especificidade da área – a cultura de movimento. 

• A especificidade do grupo – quem são os alunos, quais seus interesses e qual sua 

cultura. 

• O interesse social do conteúdo – qual a relevância do que se ensina para a vida. 

• Condições da escola – o que a escola tem para oferecer na sua realidade para que 

o professor possa desenvolver sua ação pedagógica (MATTOS e NEIRA, 2008). 

Sendo assim, leva-se em conta no ensino da Educação Física escolar as três dimensões 

de conteúdo para a construção do planejamento (NEIRA, 2006), isto é: 

• Conceituais - são as abstrações mentais sobre fatos, objetos, símbolos, princípios 

e situações vividas. 

• Procedimentais – incluem as técnicas, métodos, destrezas, habilidades, isto é, as 

realizações corporais sobre os objetos. 

• Atitudinais – incorporam os valores, atitudes e normas estabelecidas para a 

convivência social. 
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A proposta de Neira, para a Educação Física, configura-se como uma visão 

contemporânea, na qual a diversidade cultural e a construção do conhecimento, a partir do 

contexto do aluno, são pressupostos para criar o planejamento de ensino, e isto necessita de 

uma quebra da hierarquia educacional na qual o professor é o centro do processo, passando para 

uma posição em que professor, aluno e escola constroem juntos os conteúdos a serem 

desenvolvidos. 

Como o universo de conteúdos é vasto, não se justifica que a Educação Física escolar 

vá se orientar apenas pelas práticas corporais dos jogos, esportes, dançar e ginásticas provindos 

da cultura europeia ou norte americana, acredita-se que é necessário investigar outras formas 

de práticas negligenciadas pela mídia, ou o sistema capitalista. Reside aqui uma crítica ao 

esporte como principal elemento das aulas, pois na grande maioria dos casos, o esporte 

praticado na escola será baseado no alto rendimento, na eficácia técnica e no desempenho 

atlético como fim, desconsiderando a formação de crianças e jovens como aprendizes e 

enxergando-os como campeões.  

“Considera-se esporte como as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e 

competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que 

regulamentam a atuação amadora e profissional” (MATTOS e NEIRA, 2008, p. 34). O esporte 

com essas características, que foi consolidado pela Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo, compreendendo a Educação Física separada do Esporte, com cursos 

distintos de formação, nos quais o Esporte é um fenômeno voltado exclusivamente para as 

competições e o alto rendimento e a Educação Física estuda o movimento humano nos aspectos 

da saúde, bem estar e formação humana é o conceito rejeitado pela teoria Pós-Crítica, pela 

inconformidade com a educação para a cidadania. Opta-se nesta proposta por entender o esporte 

como um elemento cultural dotado de símbolos, mensagens e significados construídos 

socialmente e, portanto, passíveis de ser ressignificado dentro da escola, de acordo com o 

contexto em que será estudado (MALDONADO, SILVA e NEIRA, 2015). 

Verifica-se que esta vertente amplia ainda mais o olhar para a educação integral e 

preocupa-se menos com a especificidade do movimento na Educação Física. Mas cabe ressaltar 

que ela é mais uma proposta direcionada para o ambiente escolar, como as outras propostas 

críticas, e neste sentido, todas elas tendem a voltar-se mais para a relação do ser humano na 

sociedade do que em uma especialidade do conteúdo como se vê no paradigma biológico. Nesta 

concepção, tanto valor quanto a seleção de conteúdos deve ter o método de ensino empregado, 

pois divergindo da educação tradicional, não se entende o professor como um transmissor de 

informação. 
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Entende-se que a maior dificuldade de teorias, inscritas no paradigma Social/Humano, 

e a Pós-Crítica é uma delas, esteja na hipervalorização da cultura como elemento central da 

formação, pois a despeito do ser humano ser indissociável dos hábitos, costumes, valores, ideias 

e comportamentos que lhe são transmitidos, ele ainda é um ser biológico repleto de instintos, 

desejos, emoções e sensações que se formam naturalmente em seus corpos e dos quais nunca 

se separarão. Então, conceber a ligação entre o ser cultural e biológico parece ser o passo 

fundamental para que esta teoria atinja um grau maior de complexidade. Assim evita-se o 

reducionismo de trocar a visão mecanicista pela representação social. 

 

2.2.2. TEORIAS EMPIRICO-ANTROPOLÓGICAS 

A Antropologia no final do século XX começou a trazer um olhar das ciências sociais 

diferenciado à Educação Física, colocando o ser humano como centro do estudo em suas 

relações com o meio ambiente e não mais como subordinado às condições naturais. Charles 

Darwin, com sua teoria da evolução, abriu caminho para interpretações fundadas no processo 

de se seleção e tipificação das espécies. Emile Durkheim, por sua vez, apresentou a noção de 

fato social, ou seja, havia uma grande complexidade nas relações humanas que permeavam as 

sociedades produzindo formas de vida singulares e adaptadas a cada contexto. 

Marcel Mauss, na França, e Franz Boas, nos Estados Unidos, especializaram o estudo 

das culturas através da criação de um método próprio, hoje conhecido como etnografia e Claude 

Lévi-Strauss afirma existirem regras de funcionamento da mente humana a partir das relações 

culturais de cada meio social. Clifford Geertz, na década de 1940, apresenta uma discussão de 

grande impacto na Antropologia atual, na qual é necessária uma descrição densa do fenômeno 

social, para que se faça uma análise interpretativa dos significados que as pessoas dão às suas 

produções, isto é, sua cultura. 

Partindo do ponto de vista da antropologia, algumas pesquisas na área de Educação 

Física começaram a ser elaboradas e influenciam o pensamento dos professores de hoje, com a 

ideia de que o movimento é uma construção cultural, e o principal objeto do professor de 

Educação Física é compreender o movimento como cultura. 

 

2.2.2.1. As inspirações da Antropologia Cultural 

A Antropologia Cultural teve no periódico Citius, Altius, Fortius, criado por José Maria 

Cagigal em 1959, seu principal veículo de difusão e recebeu apoio do Comitê Olímpico 

Espanhol pelo elevado valor que o esporte tinha na sociedade moderna que se firmava na 
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metade do século XX. Nas palavras do Presidente do Comitê Olímpico, José Antonio Elola-

Olaso: 

 

[...] se puede afirmar que el desarrollo y progreso del deporte en sus tan 
varias y distintas manifestaciones, está en razón directa del grado de 

civilización del pueblo que lo practica. Y en la hora actual el deporte viene a 

ser un exponente —de más o menos trascendencia pero importante— de ese 
grado de civilización. Y, además, un exponente movido por muy fuerte 

propaganda (BETRÁN, 2006, p. 214). 

 

Em seu artigo inaugural no periódico “Aporias iniciales para um concepto del deporte” 

apresenta o conceito de esporte configurando-o como um estudo humanista e, por conseguinte 

antropológico por essência. Afirma ele que a humanidade sempre praticou esporte, por isso o 

esporte é um problema digno de estudo científico. 

O espanhol Cagigal foi o primeiro a fazer uma leitura do movimento como parte 

essencial da cultura humana. Para ele há íntima relação entre jogo e esporte, entendendo o 

homem como lúdico e esportivo. Ele exprime que no esporte há necessidade de exercício físico 

e de disputa ou luta pela vitória, já no jogo, o exercício não é imprescindível e o elemento lúdico 

é mais presente. Sendo assim, é possível classificar o esporte como espetáculo ou como prática 

participativa voluntária (BETRÁN, 2006). 

Cagigal considera o esporte como um elemento fundamental na formação da 

personalidade humana, motivo pelo qual ganha importância no processo educativo. “La acción 

deportiva se nos presenta en este sentido con grandes posibilidades ante el mundo de las  

canalizaciones, los condicionamientos, reorganizaciones, dominancias, todos ellos fenómenos 

decisivos en la construcción de la personalidad” (CAGIGAL, 1960, p. 23, apud BETRAN, 

2006, p. 219). 

Desta maneira, Cagigal acredita que o esporte é um fenômeno universal, de tal 

proporção, que vai além das fronteiras do rendimento e do espetáculo para incorporar-se 

fundamentalmente na educação dos jovens na modernidade. Não é por outro motivo que o 

esporte na Inglaterra, pós revolução industrial, é utilizado como elemento de socialização, de 

superação e de fortalecimento espiritual para preparar os jovens para a sociedade moderna, 

tecnológica e organizada, características estas que o esporte apresenta em suas mais diversas 

vertentes. 

Ele é um dos primeiros autores a revelar o valor estético do esporte, estabelecendo 

assim, uma relação direta com a educação. De forma sintética ele categoriza o “deporte” como: 
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competição, entretenimento, jogo e educação. Assim a Educação Física deve ser vista como 

uma ciência que estuda a técnica de movimentos e sua pedagogia (CAGIGAL, 1996). 

Ele propõe uma psicopedagogia do esporte que inclui dois aspectos que o esporte pode 

desenvolver no ser humano:  

• A ética da superação individual, em que o praticante reconhece mentalmente 

seus limites dentro da atividade que está praticando e a partir de então fortalece 

sua convicção de superar suas próprias dificuldades para ser melhor como 

esportista e como ser humano. 

• O esporte e a modalidade social, na qual o praticante realiza na sua prática 

social esportiva, uma relação de respeito a si, ao outro e às regras que se 

estabelecem de convivência dentro do ambiente esportivo. 

Cagigal ainda avança no artigo “La educación física, ¿ciencia?”  afirmando a Educação 

Física como a parte da educação que trata especificamente da natureza e faculdades físicas do 

indivíduo, estabelecendo justa crítica aos programas escolares que valorizam sobremaneira a 

parte intelectual da formação humana, desprezando o corpo e sua potencialidade de 

desenvolvimento físico, psíquico e social. Já nesse momento, analisa a forma como a Educação 

Física é desenvolvida nas escolas, focando apenas na ginástica e expõe que é necessário propor 

conteúdos que compreendam o estímulo sensorial, perceptivo, rítmico, proprioceptivo e 

coordenativo, incluindo a dança, o folclore, a sonoridade, chegando também às crianças pré-

escolares e com deficiências físicas e intelectuais. Um olhar para o humano em todos os seus 

aspectos, como não havia sido proposto até o momento, revelando o homem como centro de 

estudo em sua totalidade (BETRÁN, 2006). 

Moreira e Carbinatto (2006) explicam que o esporte, como proposto por Cagigal 

contribui com os seguintes valores para o desenvolvimento humano: a vontade de vencer, a 

beleza do movimento, a diversidade de expressões corporais e de formas de se apresentar, o 

que aproxima a técnica da arte. 

É distante da realidade da Educação Física escolar brasileira a visão da Antropologia 

Cultural de Cagigal, apesar deste autor ser eventualmente citado por autores brasileiros. Um 

dos interessantes ensaios sobre o tema revela que a teoria de Cagigal pode ser incorporada à 

Educação Física escolar em nosso país, pelas dimensões lúdicas, competitivas, cinestésicas e 

éticas que o esporte contém (NEUENFELDT e DE SALLES CANFÍELD, 2001). Neste 

aspecto, nota-se que o esporte é complexo, pois admite elementos distintos, em convivência 

harmoniosa ou conflitiva, o que é de se esperar na complexidade. 
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 Esta teoria procura uma interligação do ser humano e sua cultura através da 

especificidade que o movimento humano tem na sociedade, isto abre o leque para uma 

interligação entre biologia e cultura, ponte necessária para um aumento de complexidade do 

fenômeno do movimento humano na Educação Física, sendo o autor a favor do esporte como 

uma ciência.  

 

2.2.2.2. As posições da teoria da Cultura Corporal de Movimento 

Merece destaque inicial neste subitem: o autor que delineou este pensamento no Brasil 

talvez não imaginasse que sua proposta obtivesse tamanho impacto na compreensão da 

Educação Física brasileira. Hoje sua abordagem de ensino, ou teoria, é fundamental para 

analisar os rumos da área quer seja no campo da licenciatura, ou do bacharelado em Educação 

Física, pois, a partir dela, se propõe um novo paradigma para a Educação Física.  

A fundamentação teórica parte de diversos antropólogos, com ênfase em dois que mais 

influenciaram seu livro Da cultura do corpo (DAÓLIO, 1995): O francês Marcel Mauss que 

concebe a noção de fato social total que significa o olhar para os aspectos fisiológico, 

psicológico e social do ser humano, e a ideia de técnicas corporais, que são os modos de usar o 

corpo com eficácia e tradição, ou seja, a técnica se constrói culturalmente. E o americano 

Clifford Geertz, que enfatiza a dimensão simbólica humana e a construção da rede de 

significados que o homem dá à sua percepção do mundo. 

Jocimar Daólio (2007) mostra que a Educação Física evoluiu muito com o 

fortalecimento do conceito de cultura que, antes da década de 1980, era inexistente na área, e 

que a partir de então, trouxe as Ciências Humanas para a discussão. Ele contesta a noção de que 

o professor deva atuar sobre o corpo, ou o movimento, salientando que o enfoque deve ser nas 

manifestações culturais de um ser humano definido historicamente. “Qualquer abordagem de 

Educação Física que negue esta dinâmica cultural inerente à condição humana, correrá o risco 

de se distanciar do seu objeto último: o homem como fruto e agente de cultura. Correrá o risco 

de se desumanizar” (DAÓLIO, 2001, p. 38). 

Em síntese, sua tese se concentra no fato de que a Educação Física, agora, pode se 

constituir num campo que evoluiu a partir das definições da Biologia, avançando para a 

Psicologia, a Sociologia e emergindo como uma área cultural enquanto teoria do conhecimento. 

Ele compreende a importância dos conhecimentos das outras propostas, mas identifica na noção 

antropológica, a essência da disciplina. A evolução que Daólio propõe é pensar a Educação 

Física não apenas a partir do movimento, mas da eficácia simbólica do movimento.  
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Resta observar que Daólio, em seu livro de 2007, em que discute o conceito de cultura 

em outros autores importantes como Tani, Bracht, Kunz e Freire, não coloca seu olhar 

exclusivamente na Educação Física escolar, apesar da maior contribuição de sua obra dirigir-se 

à ação do professor na escola, como já se viu na influência que seu trabalho teve nos conceitos 

de outros autores relacionados às Ciências Sociais/Humanas na Educação Física.  

De toda forma, seu trabalho contém uma visão cara à complexidade, isto é, a desordem.  

 
A educação física da desordem tomaria como seu objeto de estudo e aplicação 

o movimento humano; não atuaria sobre o ser humano como se ele fosse uma 

entidade apenas orgânica; não o veria também como expressão de uma 
inteligência cognitiva ou como manifestação de uma inteligência emocional. 

A educação física da desordem, embora devesse ser sempre crítica, não 

assumiria uma postura rígida em relação à sociedade [...] não aceitaria a ideia 
de neutralidade científica e não recusaria seu papel de intervenção na 

sociedade (DAÓLIO, 2007, p. 72-73). 

 

Contudo, a complexidade em Edgar Morin afasta-se dos pressupostos paradigmáticos, 

ou seja, ela não se sintetiza na dialética, ela avança à dialógica, cuja diferença é não enxergar 

na síntese entre tese e antítese, a resposta definitiva dos problemas humanos, ela busca o diálogo 

entre os contrários, para encontrar solução para os conflitos. A noção de desordem proposta por 

Daólio, que substitui a ordem da Educação Física tradicional, deveria progredir para a de 

organização, em outras palavras no efervescer (organ do grego antigo significa o que ferve por 

dentro) dos confrontos surgiria uma nova Educação Física, em que não se desconsidera o 

pensamento contrário ao seu. Daólio mantém-se fiel a um pressuposto da ciência clássica, de 

que há uma ciência-mãe, um saber superior aos demais, um saber definitivo sobre o objeto, não 

deixando abertura para o desconhecido, para o improvável e para o novo. 

Quando Daólio (2007, p. 2) diz: “Tenho afirmado em outros trabalhos que cultura é o 

principal conceito de educação física”, ele desconsidera outros campos de conhecimento e a 

cultura se torna a essência da Educação Física, um saber puro, como buscaram os antigos 

filósofos gregos. 

Em outra explanação, ele justifica seu pensamento sobre o fato social total, mostrando 

que há necessidade de substituir um erro antigo por outro novo: “[...] para a educação física 

tradicional essa união é até hoje problemática, sendo o ser humano considerado unicamente ou 

primordialmente como entidade biológica, sendo as outras dimensões desconsideradas ou 

secundarizadas” (DAÓLIO, 2007, p. 4). Como se os professores mais antigos que não tiveram 

acesso à discussão de cultura em sua formação, não tivessem a capacidade de olhar o fenômeno 

de forma mais abrangente. Fica claro que a dialética, presente neste pensamento, exige uma 
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vitória da cultura sobre a biologia, enquanto que a complexidade entende que ambas deveriam 

se engendrar. 

“Podemos substituir padrões inatistas por critérios mais dinâmicos e culturais na 

intervenção promovida pela área” (DAÓLIO, 2007, p. 9). A questão não é substituir uma ideia 

por outra “melhor”, mas juntar duas ideias opostas e verificar o aparecimento, ou não, de uma 

ideia nova que contenha elementos das duas anteriores, até porque as teorias inatistas têm 

contribuição a fazer para a compreensão do ser humano. 

“[...] abandonando a ideia de área que estuda o movimento humano, o corpo físico ou o 

esporte na sua dimensão técnica, para vir a ser uma área que considera o ser humano 

eminentemente cultural, contínuo construtor de sua cultura relacionada aos aspectos corporais” 

(DAÓLIO, 2007, p. 9). Talvez, abandonar seja uma palavra muito forte, afinal, em algum 

momento um conceito pode ser revisto para auxiliar num pensamento mais amplo e deixá-lo de 

lado seria um erro. Além disso, como já visto por Mauss, a técnica é exatamente o elemento 

construído historicamente, que na sua dinâmica social produz o que se conhece por cultura 

corporal, então parece ilusão querer tirar a dimensão técnica do esporte escolar; ao contrário, 

talvez seja necessário incluir a dimensão técnica na compreensão da cultura esportiva. 

Por fim, considera-se o trabalho de Daólio um dos mais relevantes na área para a 

constituição de uma aula na escola que contenha a dimensão humana como primordial na 

formação das crianças; somente se salienta que é um erro ou ilusão considerar um conhecimento 

como mais importante do que o outro, ou como substituto do outro, porque se corre o risco de 

num tempo não muito distante na história humana, que o conhecimento novo, venha a se 

sobrepor ao anterior, pois todos os conhecimentos envelhecem. 

O pensamento de Daólio, incorporando a cultura à Educação Física não faz referência à 

Antropologia Cultural de Cagigal, talvez pela valorização que Cagigal dá ao fenômeno esporte. 

Como Daólio tece críticas ao esporte espetáculo e de rendimento, pelo caráter competitivo que 

eleva o valor do vencedor, característica opressora que foi abraçada pelo capitalismo, então 

Daólio se afasta da ideia de esporte, buscando em outros fenômenos da cultura corporal 

encontrados em diversos povos, um fundamento para a Educação Física.  

A crítica de Daólio se encontra na forte influência política que o esporte ganhou na vida 

das pessoas e, no Brasil, na relação direta com o período da ditadura militar, em que o futebol 

e outras modalidades eram usadas para mostrar um país unido na década de 1970. Nota-se uma 

redução do fenômeno esporte aos resultados competitivos e aos acirramentos entre os seres 

humanos, desconsiderando seu cunho socializador, integrador e agregador de valores humanos. 
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Porém, compreende-se que, neste ponto, ocorre nova separação que limita a Educação 

Física ao conceito de cultura, afastando-se da real ligação que ela tem com a Psicologia, 

Filosofia, Biologia, etc. Por outro lado, a proposta da cultura corporal de Daólio foi o 

combustível e o estopim que fizeram ferver o caldo cultural tanto das questões epistemológicas, 

quanto pedagógicas da Educação Física, no final do século XX. Esta ideia promoveu uma 

mudança na estrutura do DNA da Educação Física, gerando alterações estruturais, morfológicas 

e funcionais na área. Mesmo considerando que os resultados finais não tenham atingido as 

interações entre as diversas áreas de conhecimento, acredita-se que a cultura corporal foi 

fundamental para fomentar a reorganização da Educação Física. 

 

2.3 AS TEORIAS DE FUNDAMENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

A Psicologia nasceu da intersecção da Filosofia com a Medicina. Pelo lado filosófico, 

desde que René Descartes colocou o ser como fundamento do conhecer, ele provocou reflexões 

a respeito do lugar da consciência para chegar a verdade. Por outro, partindo da divisão 

corpo/mente cartesiana e da necessidade de separar em partes menores as coisas para atingir o 

conhecimento, a neurofisiologia elegeu o Sistema Nervoso Central, com ênfase no cérebro, 

como espaço privilegiado para o desenvolvimento do conhecimento (GOODWIN, 2005).   

Na transição do século XIX ao XX a Psicologia estrutura-se como ciência com estudos 

sobre os distúrbios mentais, a aprendizagem e a adaptação ao meio. Neste sentido, Skinner 

apresenta o comportamentalismo, ou behaviorismo como uma teoria na qual a associação 

estímulo-resposta pode prever e determinar comportamentos.  

Mas foi Freud quem primeiro alertou para os aspectos inconscientes do comportamento, 

revelando que o determinismo não poderia dar conta de explicar todas as ações humanas. Freud 

criou a Psicanálise, que é tanto um método quanto uma teoria sobre a psiqué humana. Como 

aponta Kupfer (1999), a partir das teses freudianas, muitas foram as aproximações entre a 

Psicanálise e a Educação, pois passou-se a acreditar que o conhecimento sobre a forma como a 

mente trabalha traria um método eficaz para conduzir a aprendizagem e formar a criança. 

Porém, esta autora diverge de grande parte dos autores que fizeram essa tentativa, porque, na 

Educação, o professor é um modelo para a criança, sua virtude está em que as crianças o tenham 

como exemplo. Já, na Psicologia, a função do analista é recusar a posição de padrão do Eu, 

principalmente porque toda ação sobre o sujeito deve levar em conta o discurso social. 

Existem duas questões sobre a Psicologia na Educação que devem ser observadas. A 

primeira diz respeito ao conhecimento sobre a mente e as emoções que a Psicologia agrega ao 

educador. Este conhecimento propicia novas possibilidades, tanto de saber como o educando 



70 
 

se sente em relação à vida, como do educador conhecer a si próprio, abrindo margens a reflexões 

fundamentais sobre o sujeito que educa e o sujeito que é educado. Em segundo lugar, enquanto 

Freud dissociou sua teoria da Educação, muitos de seus seguidores tiveram outros olhares sobre 

as formas como a Psicologia poderia relacionar-se positivamente com o processo educacional. 

São os casos de sua filha Anna Freud, Melaine Klein, Erik Eriksson e Donald Winnicot 

(DUNKER, 2006). 

Entretanto, quando se fala em Educação, a Psicologia Educacional foi extremamente 

positivista, ou seja, as principais ações realizadas nas escolas deram-se em relação aos testes 

projetivos que tem como intenção avaliar as capacidades cognitivas e emocionais de crianças e 

jovens para a melhoria do rendimento escolar, criando a área de Psicopedagogia, que poderia 

melhor adaptar a criança ao mundo (FONTES, 2005). 

Matthiesen (2001) por sua vez, discorre sobre Wilhelm Reich, outro seguidor de Freud, 

que se preocupa com as relações do corpo no desenvolvimento da criança, apontando para as 

frustrações e satisfações das pulsões no processo educacional. Para a Educação Física, este 

autor mostra-se importante, pela valorização do corpo como expressão dos desejos, ou deste 

como receptor das inibições impostas pela escola. 

 

2.3.1. Psicomotricidade, uma perspectiva para a Educação Física   

Segundo Falcão e Barreto (2009): 

 
A Psicomotricidade é apresentada, assim, como uma ciência que pretende 

transformar o corpo em um instrumento de relação e expressão com o outro, 

através do movimento dirigido ao ser em sua totalidade, em seus aspectos 

motores, emocionais, afetivos, intelectuais e sociais (p. 94). 
 

O francês Jean Le Boulch, em sua teoria da Psicomotricidade, partiu da integração corpo 

e mente para propor, tanto uma área de pesquisa, que tem como objeto o corpo como mediador 

do ser humano em sua interioridade e de suas relações com o meio externo, quanto um campo 

de atuação profissional, cuja intervenção é conhecida como prática psicomotora, que utiliza o 

movimento como estratégia para educar o ser humano. Desta forma, na Psicomotricidade, há 

uma valorização do corpo como vetor do processo educacional (Le BOULCH, 1987). Reside 

na aproximação corpo/mente uma das maiores contribuições da Psicologia para a Educação 

Física, refutando a separação cartesiana destes dois aspectos. 

Estudioso dos sistemas cerebrais, acreditava que o desenvolvimento de potencialidades 

cabia ao processo orgânico da maturação e da emoção. Contra o reducionismo metodológico 
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de Descartes, acreditava no corpo além de uma visão mecanicista. Ele valorizava o corpo, e a 

Educação Física devia, por isso, receber atenção especial na formação da personalidade.  

Le Boulch mostra quatro setores para a aplicação da prática da Educação Física: lazer, 

trabalho, terapia e formação dos indivíduos. 

Na psicomotricidade, são elencados eixos de desenvolvimento humano, neles percebe-

se que as sensações corporais, a percepção do meio ambiente, o conhecimento do próprio corpo 

e de como este se movimenta, são fatores centrais para o desenvolvimento. Os eixos corporais, 

segundo Le Boulch (1987), são:  

• Imagem corporal.  

• Lateralidade. 

• Percepção auditiva e simbolização gráfica. 

• Percepção espaço temporal. 

• Coordenação óculo manual. 

• Ajustamento postural e equilibração. 

• Coordenação dinâmica geral. 

• Percepção do próprio corpo. 

O movimento é uma manifestação significante do comportamento humano numa 

relação dialética com o meio ambiente. O autor enfatiza discussões sobre o jogo, o esporte e a 

dança. O primeiro dele é visto como uma atividade com finalidade de prazer, sem objetivos 

exteriores a ela mesma, como atividade lúdica. Quanto ao esporte, o autor mostra o modelo de 

campeão, de vitória e de espetáculo, sendo inacessível para a massa maior da população e sendo 

passível ao espectador. 

Tentando aprofundar o assunto, Le Boulch (1982) traz duas possíveis visões do esporte: 

• Esporte-competição: a prática volta-se à obtenção de resultados sempre mais 

elevados. Os métodos se aproximam dos empregados ao mundo do trabalho; 

• Esporte-jogo: centrado no prazer de sua prática, que pode acrescentar um valor 

higiênico ou de relaxamento. Este tipo de esporte mantém também o caráter lúdico. 

Propõe, também, o Esporte-fomação cujo objetivo é o desenvolvimento equilibrado da 

pessoa, e não a obtenção rápida do resultado a qualquer preço. 

Segundo Le Boulch (1982, p. 24), a educação psicomotora: “[...] deve ser considerada 

como uma educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados 

escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, 

a dominar seu tempo, a adquirir a coordenação de seus movimentos”. 
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Ferreira (2007) aponta que o surgimento da Psicomotricidade teve por objetivo 

substituir a Educação Física, que na década de 1960 na França, não compreendia a integração 

corpo e mente do indivíduo, como algo indissociável. O autor aponta que há uma competição 

entre a Educação Psicomotora e a Educação Física, como se cada uma fosse superior à outra, 

apesar da coerência entre as metas educacionais das mesmas que se colocam em oposição a 

visão exclusivamente biológica, técnica e esportiva, como explicitam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 
Entendemos que a Psicomotricidade e a Educação Física não são 

incompatíveis, podem ser integradas e que ao invés de serem inimigas podem 

ser instrumentos auxiliares. Percebemos que não se faz impossível a junção 

de uma metodologia com a outra, pois ambas podem se auxiliar e se 
complementar (FERREIRA, 2007, p. 25). 

 

A Psicomotricidade continua influenciando professores de Educação Física em todas as 

partes do país, provavelmente pela consistência de sua organização teórica e por enxergar o ser 

humano e seu movimento numa dimensão bastante original e integral, como pode ser visto na 

afirmação: 

 
Quando pensamos na intersecção entre corpo e movimento e nas interações 

que profissionais e crianças estabelecem em seu cotidiano na creche, 

pensamos no quanto é importante que os adultos se conheçam não só por 
intermédio daquilo que seus corpos espelham exteriormente, mas igualmente 

por intermédio daquilo que seus corpos espelham interiormente. É preciso que 

nos conheçamos melhor não só oralmente, como o fazemos a todo momento, 

mas também é preciso que conheçamos as possibilidades de nossos corpos: 
seus gestos, movimentos, expressões (SAYÃO, 2002, p. 60-61). 

 

Os campos mais fecundos da psicomotricidade para a Educação Física foram aqueles 

dos trabalhos na educação infantil e das deficiências de aprendizagem, pois postula-se que uma 

visão integral do ser humano auxilia no desenvolvimento das crianças e de pessoas com 

dificuldades intelectuais e comportamentais (CAVALARO e MULLER, 2009; TEIXEIRA-

ARROYO e OLIVEIRA, 2007). Todavia, os professores de Educação Física costumam utilizá-

la como método de trabalho e não tanto como teoria da educação, ou seja, poucos a incorporam 

como uma filosofia de trabalho, apesar de se instrumentar nela.  

Um dos aspectos que leva a sua instrumentalização pelos professores é o ponto de 

partida da teoria, isto é, o movimento e o corpo são o início da educação psicomotora e muitos 

professores, que aceitam a teoria cultural não concordam com essa colocação bem como os 

adeptos da biologia não concordam que a partir do corpo humano, se possa atingir estados 

psíquicos mais evoluídos de compreensão da sua humanidade, pois as teorias centradas no 
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paradigma biológico, encerram suas atividades na prescrição de exercícios e não na autonomia 

do indivíduo. 

 

2.4. AS TEORIAS DE FUNDO FILOSÓFICO  

A filosofia tem por finalidade refletir sobre a vida e buscar explicar os diversos 

fenômenos que dizem respeito à natureza, à cultura, ao ser humano, à vida. A tradição filosófica, 

desde os pré-socráticos, buscava respostas coerentes, em especial na observação da natureza, 

para o que são as coisas e como elas acontecem. A partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, 

definiu-se um método para que o conhecimento pudesse ser aceito, fugindo dos erros do 

pensamento e trazendo coerência lógica às ações mentais. Este método ficou conhecido como 

razão, isto é, o uso da racionalidade para encontrar a verdade.  

Muito se avançou, desde então, e a razão filosófica, aliada à técnica da verificação 

empírica, a partir do Renascimento, forjou a ciência moderna. As explicações, a partir da 

relação homem-natureza provindas de Copérnico, Galileu, Newton. Bacon e Descartes 

anunciam as bases da epistemologia através do empirismo e do racionalismo, renovando a 

tradição iniciada pelos gregos antigos. Mas coube a Augusto Comte realizar a conexão entre a 

física, a filosofia e a sociedade, sendo que o comportamento humano poderia ser regido por leis 

universais. Foi o surgimento do Positivismo.  

A revolução científico-filosófica alicerça o pensamento nas bases do Iluminismo, tendo 

como expoente Kant, que coloca a subjetividade, como fonte do processo e da validade do 

conhecimento. Mas o sujeito, que ilumina, também é aquele que duvida de sua própria 

capacidade de conhecer.  

Mas se o sujeito detém o controle sobre o saber, é Freud através da psicanálise, que 

descobre, na interioridade humana, explicações que vão além da consciência humana, 

apontando para a inconsistência da razão.  

Finalmente, com a Dialética, que tem por fundamento a resposta das coisas a partir da 

contradição: tese, antítese, síntese, presente em Hegel, que se completa a forma de pensar 

moderna e que tem em Marx e Engels uma novidade importante no pensamento; à introdução 

da historicidade na busca da explicação das razões sociais. 

Vale dizer que essa síntese filosófica serve apenas para apresentar como a filosofia tenta 

elucidar o mundo. As próximas propostas que se aprestarão, são baseadas no método filosófico, 

ao contrário das anteriores, que se configuram como ciências utilizando teorias explicativas, 

mas cujo método não é a Filosofia. 
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2.4.1. A teoria da Praxeologia Motriz 

Surgiu na França mais uma teoria que tentou definir a Educação Física em termos 

filosóficos. Pierre Parlebás concebeu um conjunto de ideias que pretendem explicar como se dá 

o movimento humano em seu caráter ôntico. Ele parte da compreensão do esporte como uma 

linguagem para propor sua teoria, chamada de Praxeologia Motriz, ou, Ciência da Ação Motriz. 

Ribas (2005, p.113) explica: “O ponto de partida da teoria da ação motriz consiste em estudar 

e entender a essência dos jogos e esportes, independentemente de seus atores ou contexto”. 

Parlebás propõe um estudo da lógica interna das ações motrizes (jogos), ou seja, o 

conjunto de características pertinentes a uma situação de jogos desportivos, jogos tradicionais, 

dança e ações motoras em geral, transparecendo que, em cada uma dessas manifestações, os 

praticantes interagem diferentemente com os seus adversários e com seus companheiros. Na 

Praxeologia Motriz aparecem as práticas consideradas psicomotrizes; em que a pessoa interage 

consigo mesma em relação ao espaço físico como, por exemplo, uma apresentação solo de 

dança e as sociomotrizes, em que há outras pessoas envolvidas na prática, como num jogo de 

futebol (PARLEBÁS, 2008). 

Além disso, há de se considerar o espaço e terreno de jogo, bem como a utilização ou 

não de um objeto. Parlebás (1997) aponta tanto para os jogos agonísticos quanto para os 

cooperativos. Assim, nota-se que esta abordagem busca descrever as estruturas que edificam o 

jogo para, então, entender as possibilidades de ações motrizes existentes nele. O produto destes 

será o entendimento das redes de sistemas, comunicações e códigos presentes no jogo.  

A praxeologia define-se pela: práxis - lógica do jogo, a qual guia as ações motrizes e 

logia, a incorporação do discurso do jogo pelo sujeito. 

O conceito de jogo é considerado polissêmico, considerando todas as situações motrizes 

de enfrentamento codificado socialmente. Há uma separação entre os jogos tradicionais, sem 

reconhecimento institucional e os jogos desportivos, com espetáculos e federações. 

O esporte contém um conjunto de relações que lhe permite categorizar suas ações: a 

interação com os companheiros ou não interação; a interação com adversários ou não; e a 

incerteza do ambiente, geralmente relacionada ao ambiente natural. 

A Praxeologia Motriz procura definir a Educação Física como uma ciência do 

movimento humano, o que nem todas vertentes aqui expostas ousam fazer. Constata-se que na 

França, muito antes do Brasil, já havia a necessidade de aproximar a Educação Física do 

conceito de ciência para, efetivamente, dar-lhe um status acadêmico e justificar sua presença 

na Universidade. Portanto, a filosofia contribuiu para a reflexão na área para evidenciar que ela 
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tinha espaço como ciência, pois, na atualidade, apresentar-se ligada ao universo científico é 

condição para estar no âmbito do Ensino Superior e ser aceita pelos pares.  

As correntes filosóficas sempre procurando explicar e responder o porquê dos 

fenômenos, consegue aprofundar-se, através de reflexões sistemáticas, indo além de mostrar a 

Educação Física como um campo de aplicação científica. Assim, nesta proposta, como nas 

demais dentro desta corrente, veremos os autores tentando dizer o que é Educação Física, 

porque se faz Educação Física, além de demonstrar qual seu papel na sociedade. 

No caso da Praxeologia Motriz, não se pode dizer que ela chegou a ser estudada com 

algum empenho pelos professores brasileiros, porém, a filosofia sempre deixa rastros no 

conhecimento que acabam por serem incorporados ao pensamento, e a classificação proposta 

por Parlebás é usada, às vezes, inconscientemente, por alguns autores no Brasil. 

Neste sentido, Oliveira e Ribas (2010) apontam que há diversos estudos sobre a 

compreensão interna do Esporte fundamentados na Praxeologia Motriz, mas há pouca coisa 

voltada à área pedagógica. Umas das propostas é encontrada no estudo de Ribas (2005), em que 

ele define os conteúdos da Educação Física escolar, a partir do Sistema de Classificação (tipo 

de interação, relação ao meio de prática e a forma de regulamentar a atividade) e das Grandes 

Situações Motrizes (jogos, exercícios e atividades livres) de Parlebás. 

Ferreira e Ramos (2017), recentemente, propuseram uma reflexão sobre a Praxeologia 

Motriz relacionada à Educação Física numa perspectiva cultural, ou seja, aquiesceram à ideia 

de que a proposta de Parlebás pode auxiliar muito ao professor na seleção de conteúdos, na 

valorização da matriz corporal das atividades propostas, na organização das estratégias a partir 

da lógica interna dos movimentos e na desmistificação da necessidade de repetição de gestos 

motores como referencial de aprendizagem. 

Infelizmente, apesar da congruência com os estudos antropológicos, sociais e com a 

base de movimentos da cultura corporal, tão próximos à teoria da Praxeologia Motriz, não há 

continuidade nesses estudos junto as propostas da Educação Física escolar no Brasil. 

 

2.4.2. A vertente humanista do Desporto 

Jorge Bento não utiliza o termo Educação Física, ao invés disso, defende a ideia de 

Esporte, ou Desporto para os portugueses. O princípio humanista em que se baseia o autor 

revela o ser humano como provindo da natureza, porém com a vida destinada à produção 

cultural. Para ele o corpo é um dos instrumentos dessa cultura e é também o objeto a ser 

culturalizado. A técnica é a instrumentalização para atingir esse objetivo. A identidade humana 
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é corporal e uma das possibilidades da cultura é de transformar a natureza, isto é, produzir 

cultura no próprio corpo. 

O desempenho do corpo é uma expressão da existência humana e o desporto é uma 

forma de imortalizar o corpo finito do humano, pois cria cultura que perdura historicamente e 

transcende a natureza mortal do humano. Para Bento (2006), o atleta se lança no esforço e no 

risco, pois aí reside sua imortalidade. 

Homo Sportivus é o atleta, uma evolução corporal do homem natural para o cultural a 

partir do movimento. Bento e Moreira (2012) aponta que das ideias dos filósofos Rousseau, 

Kant, Pestalozzi, Humboldt originaram as práticas de Guts Muths, Ling, Jahn (criadores dos 

métodos ginásticos) e eternizaram o ideal de Pierre de Coubertin: citius, altius, fortius. Esse 

modelo de homem faz apologia ao bem, ao belo, à moral, ao respeito ao outro, e à virtude. O 

corpo é o caminho preconizado para atingir essa perfeição, e o Esporte o fenômeno cultural e 

social que possibilita esse acesso. 

O Homo Sportivus com suas características, ginásticas, olímpicas e lúdicas aproxima-se 

do herói, capaz de salvar a humanidade de suas fraquezas contra seus maiores inimigos: a 

guerra, o ódio, a doença, a falsidade, o desamor. Esse ser humano superior é adorado e venerado 

no Esporte e seu corpo é a marca que permanece na mente humana. 

 

[...] o “Homo Sportivus” apresenta-se como um ideal de síntese que concebe 

e anuncia um homem não apenas novo, mas, sobretudo superior, reunindo em 
si corpo e alma, espírito e natureza, bondade e força; e correspondendo a uma 

criação e conjugação maravilhosas de elementos heróicos e divinos com 

apreciado estatuto de sublimação, entronização e eternidade (BENTO, 2007, 
p. 320). 

 

Porém, em sua complexidade o Homo Sportivus contém um lado negro opondo-se a 

tudo aquilo que reflete como ideal de sociedade. Nele aparece também o doping, a violência, a 

ganância, a vitória a qualquer preço. Ao mesmo tempo em que se esforça na busca de um 

movimento perfeito para atingir sua meta de resultado esportivo e de ideal humano, lança-se 

aos subterfúgios de excesso de treinamento, de doses de medicamentos, de misturas genéticas 

em laboratórios, de infringir as regras do jogo para alcançar o êxito, os aplausos e a glória. 

Reside aqui sua face humana contraditória e antiética e uma necessidade de se recriar a todo o 

momento. Há, nesta abordagem teórica, uma presença do diálogo de contrários. 

Exalta-se, nessa busca, a escolha de um caminho no qual não basta realizar um 

movimento é preciso que esse seja belo e preciso, técnica e estética devem caminhar juntas. 

Essa frenética busca da perfeição leva, invariavelmente, a comparação do homem com a 

máquina, pois esta é nossa maior produção cultural e, portanto, nossa melhor forma de provar 
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nossa capacidade criativa e criadora. Criar máquinas significou conquistar o mundo, produzir 

máquinas humanas conduz a brincar com a natureza, como os deuses. 

A técnica, resultado central da ciência clássica, proveu o humano de poder sobre a 

natureza, de desvendar seus mistérios e de controlar suas criações. Aqui se revela uma chaga 

da técnica: ela desmobilizou a consciência crítica de seus usuários e seu estudo, tecnologia se 

tornou fim em si, utilizada para a obtenção de resultados políticos e econômicos que se 

justificam apenas para a manutenção do lucro e das boas relações de seus usuários. Competir, 

nesse contexto, passa a ser o senhor das ações humanas, vencer nos campos dos governos e das 

empresas é o objetivo, nenhum outro valor tem mais importância do que ganhar. 

Bento e Moreira (2012) sugerem marcos na defesa do Esporte para a reflexão: 

1. Crítica ao termo atividade física, pela falta de fundamentação teórica e modismo 

que a expressão encerra. 

2. O Esporte contém um caráter pedagógico que fica relegado ao segundo plano 

quando se fala em atividade física, pois nela restam apenas as prescrições de exercícios com 

finalidade sanitária, perde, assim, o humano sua possibilidade de perceber uma existência digna 

de valor que o Esporte proporciona aqueles que se dedicam. 

3. Atividade física pelo apelo de saúde abdica das dimensões culturais, sociais, 

éticas, axiológicas, coordenativas e psicológicas que o Esporte carrega. 

4. O Esporte liga-se diretamente a saúde, porém, de forma criativa, com valor no 

movimento que só a humanidade pode ter. Exercícios sem o poder criativo do humano são 

adestramentos de animais. 

5. O Esporte justifica-se pela sua finalidade civilizacional. Os cidadãos são aqueles 

com capacidade de viver em sociedade e o Esporte permite os diálogos necessários a união dos 

humanos. 

6. O Esporte é um fenômeno cultural que participa da construção da história e ajuda 

a transformar o mundo como o conhecemos. 

7. A alteridade pode ser percebida na prática esportiva, pois, na grande maioria dos 

esforços para atingir os louros do Esporte nos relacionamos com o outro como medida das 

nossas potencialidades. 

8. O Esporte ensina a compartilhar e ser solidário, os resultados negativos muitas 

vezes demonstrando o contrário na pratica esportiva estão alicerçados nos valores deteriorados 

da sociedade em que vivemos e que contamina todos os campos sociais. 

9. As regras do Esporte contribuem para a formação moral do indivíduo e participa 

diretamente de todas as suas tomadas de decisão nas relações consigo e com o mundo. 
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10. O Esporte se funda nos mitos e rituais que diferenciam o humano dos demais 

seres do planeta, as festas, os jogos, as comemorações, as torcidas são momentos de exaltação 

a vida. 

Por tudo isso, o esporte se configura em múltiplos sentidos, não se reduzindo, como os 

outros termos (educação física, atividade física, movimento humano etc.). Por sua 

complexidade, ele se apresenta contraditório, como tudo que se auto-organiza, para continuar 

em evolução e não como algo acabado e pronto apenas para uma geração. 

A aproximação Brasil – Portugal, em termos linguísticos e culturais, trouxe a teoria do 

Desporto ao país e levou alguns brasileiros a cruzar o Atlântico na busca de definições para a 

Educação Física. A base conceitual, que valoriza o humano através da cultura esportiva 

proposta por Bento, é sem dúvida uma das mais interessantes propostas para a Educação Física, 

pois incorporada elementos antagônicos de nossa discussão: o biológico com o cultural, o 

esporte com a educação, o homem com a sociedade. 

A grande crítica que reside ao pensamento sobre o Desporto é a necessidade de 

considerar como extinta a Educação Física e em seu lugar considerar o Desporto ou Esporte 

como sendo a ciência que estuda a cultura corporal. Esta posição passou a ser considerada como 

absurda pois seria necessário mudar o paradigma reinante. 

 

2.4.3. A Motricidade Humana 

Recusando toda forma de dogmatismo, inclusive a hegemonia do paradigma cartesiano, 

esta proposta agrupa a ambiguidade e a polissemia das palavras; busca envolver o ser humano 

no mundo, de forma que o engaje e o torne ser no mundo, sendo a sua intencionalidade a 

experiência construtiva. 

Baseia-se na Fenomenologia e interpreta a cultura como fenômeno humano que pode 

ser apresentado de diferentes maneiras, dependendo das inúmeras experiências pelas quais 

podemos passar. O ser humano passa a ser visto numa complexidade estrutural, sendo um todo 

físico, biológico, psicológico, antropológico, e tudo isto presente no corpo-sujeito (SERGIO, 

1996). 

Na perspectiva dos estudos fenomenológicos, a educação é tratada como uma 

experiência profundamente humana, não somente pela cognição, mas também, com todo o 

corpo, suas vísceras, sensibilidades, imaginação, desejos e curiosidades. Há a necessidade de 

educar os sentidos, ver, ouvir, cheirar, sentir, aprendendo que o conhecimento possui múltiplas 

manifestações. Motricidade Humana é um conceito que recorre a ideia de transcendência, isto 

é, de superação do corpo físico-biológico à consciência de ser. 
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A Ciência da Motricidade Humana aparece com o desafio de estudar o ser humano em 

movimento e as intenções que o levam à esta ação. Manuel Sergio, crendo na autonomia e 

singularidade das Faculdades de Educação Física propõe uma ciência sistemática, bem 

elaborada, que dialoga com suas contradições, com independência de outras áreas, em especial 

das biológicas, apondo-se a visão cartesiana de saúde. Observa as interrelações e 

interdependências entre as diversas áreas de conhecimento e aponta para uma harmonia entre 

homem e natureza como espaço de produção da cultura. 

Manuel Sergio (1996) assinala para diversos conteúdos da Educação Física como: os 

jogos, o desporto, a ginástica, a dança, o circo, a ergonomia e a reabilitação. Há profunda crítica 

ao espetáculo esportivo por ser presa do capitalismo. 

A Motricidade Humana teve melhor recebimento do Brasil do que o Desporto, porque 

não utilizando o esporte como conceito central e entendendo a corporeidadade10 como o 

fenômeno a ser compreendido ela passou a ser discutida na UNICAMP na década de 1990, com 

a vida do professor Manuel Sergio como professor visitante, o que favoreceu o debate no país.  

 

Assim, a corporeidade constitui-se das dimensões: física (estrutura orgânica-

biofísica-motora organizadora de todas as dimensões humanas), emocional-

afetiva (instintopulsão-afeto), mental-espiritual (cognição, razão, 
pensamento, idéia, consciência) e a sócio-históricocultural (valores, hábitos, 

costumes, sentidos, significados, simbolismos). Todas essas dimensões estão 

indissociadas na totalidade do ser humano, constituindo sua corporeidade 
(JOÃO e BRITO, 2004, p. 266). 

 

Os diversos estudos que surgiram a partir de então fizeram ferver os debates sobre a 

Educação Física neste período. A fundamentação em Merleau Ponty, pode ser considerada a 

mais complexa no campo da Educação Física brasileira, pois favorece a dinâmica da 

aprendizagem partindo do processo sensorial, ao cognitivo. Segundo João e Brito (2004, p. 

269): “Gerar situações problema que favoreçam o processo auto-reflexivo que acontecem na 

aula e para além da aula é, segundo nossa visão, fundamental para uma prática pedagógica que 

vislumbra um processo de transformação”. 

Porém, com o retorno de Manuel Sergio a Portugal, a Motricidade perdeu seu principal 

interlocutor e passou a ser considerada no debate epistemológico da Educação Física brasileira, 

porém sem a condição de criar uma sólida aceitação da comunidade acadêmica para se tornar 

o paradigma a ser seguido pela maioria, mesmo com grande consistência teórica, pois ela faz 

                                                             
10 A noção de corporeidade vai além de corpo em movimento, avançando para o ser humano que se movimenta e 

para as relações que estabelece, na existência a partir do corpo. 
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compreender a Educação Física, ou Motricidade Humana como um campo amplo de 

significações que se constroem corporalmente. 

 

CONCLUINDO  

Observa-se que a maioria das teorias de caráter filosófico não se restringem a explicar 

a Educação Física em seu aspecto escolar, elas procuram entender o fenômeno Educação Física 

e sua aplicação na educação. Porém, as teorias baseadas no paradigma social/humano tendem 

a enxergar a Educação Física como área de intervenção voltada à escola de modo diferente das 

demais, ocasionando uma cisão inicial entre estes pensamentos. De toda forma, não é possível 

firmar a Educação Física como uma ciência, pois não há consenso sobre um objeto de estudo 

definido, sendo a área mais ligada à uma perspectiva multidisciplinar, ou interdisciplinar, pelo 

seu caráter de ponte entre diversas ciências-mães. 

A esse respeito, Souza (2011) se reporta a diversos embates teóricos que a Educação 

Física precisa afrontar:  

• A disputa entre as ciências humanas e naturais, sendo o status científico da 

segunda mais valorizado; 

• A indefinição do caráter científico ou pedagógico da área; 

• A dificuldade mesmo de nomear a área: Educação Física, Motricidade Humana, 

Ciência do Movimento, Cinesiologia, Cultura Corporal de Movimento, etc. 

Ainda sobre a relação entre cultura e natureza no desenvolvimento da humanização, 

acredita-se que a Educação Física força-se e esforça-se a um diálogo com a contradição do 

biológico com o social, que reforça sua direção à complexidade. Souza (2011) completa: 

 

A educação física situa-se no limiar desta imbricação entre as duas naturezas 

e pode revelar com sua ação educativa o quanto é falsa e reducionista esta 
separação e apontar um caminho para superação destas divisões artificiais da 

realidade que a ciência positivista veio determinando ao longo do tempo. A 

humanização do corpo, do gesto, do sentir, do agir, do mover-se, do pensar, 
do falar, do conhecer, do expressar... é uma só humanização e deve ser feita 

de forma integral e total, se pretendemos superar a esquizofrenia do mundo 

moderno atual (p. 31). 

 

Da Costa e Duarte (2003), analisando as teorias da Educação Física em relação à sua 

complexidade, mostram que os autores que as propõem são reducionistas, querendo criar 

escolas de pensamento circunscritas em paradigmas fechados, apesar de algumas delas 

sugerirem alguns pontos de convergência com a complexidade, mas, mesmo assim, as diversas 
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teorias parecem não conversar entre si, para que pudessem ser consideradas realmente 

complexas.  

Afirmam eles, ainda, que o professor de Educação Física escolar, não precisa escolher 

uma ou outra teoria para balizar suas ações pedagógicas. Fato que nos remete a pensar na 

restrição que os paradigmas exercem sobre o pensamento aos quais eles influenciam, pois é 

comum ouvir o argumento de que tal autor não dialoga com outro autor, sendo assim, a dialogia, 

fundamento da complexidade está sendo desconsiderada devido ao pensamento refratário a 

outros pensamentos.  

É inegável que o desenvolvimento das teorias que dão suporte ao conhecimento na área 

de Educação Física foi fundamental para o aumento da qualidade da formação de professores, 

em comparação ao que existia até a década de 1980. Juntamente com o crescimento da pós-

graduação e o incremento da pesquisa, hoje é possível discutir os diversos pensamentos que 

tornam fértil a preparação de professores para a atuação escolar.  

As teorias provindas de outros países, como Espanha, França e Portugal, não se 

solidificaram na Educação Física brasileira, denotando um desejo latente dos primeiros 

pesquisadores e estudiosos da área em criar uma epistemologia genuinamente nacional, mesmo 

que com influências estrangeiras. Outra característica encontrada nos trabalhos dos teóricos da 

Educação Física é a forte influência dos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina na 

origem da formação dessas pessoas, confirmando a centralização da relação saber/poder.  

Por fim, verificando-se as idades dos autores, observou-se que as duas vertentes mais 

ativas na formação de professores são daqueles que nasceram no final da década de 1960 

(Cultura Corporal e Pós-Crítica), todas as demais foram criadas por pesquisadores com mais de 

40 anos de profissão, alguns aposentados ou em vias de se aposentar. Entende-se que o tempo 

arrefeceu a máquina que mobilizava essas ideias e que por falta de articulação entre teoria e 

prática, talvez provinda dos efeitos da simplificação, redução e da fragmentação das mesmas, 

elas não se consolidaram na Educação Física escolar brasileira como ideias chaves para o 

conhecimento da área. 

Além disso, nem sempre estas teorias circulam de forma livre nos cursos de graduação, 

ou porque se considera que uma delas é mais importante do que a outra, ou porque a 

subjetividade de determinados grupos que predominam nas instituições concentra o poder nas 

teorias que consideram mais relevantes, isto é, predominam os aspectos axiológicos. 

Este grande número de teorias, no interior da formação em Educação Física, é 

decorrente de um processo de crescimento acadêmico da área. Morin (2003a), analisa que, 

quando uma teoria não é mais adequada a um determinado problema, ela deve ser substituída 
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por uma nova, mostrando a mutabilidade da ciência para traduzir a realidade. Ele ainda afirma 

que as teorias que sobrevivem são aquelas mais adaptadas ao tempo histórico em que o 

conhecimento se encontra e que os paradigmas reinantes na sociedade dominam as formas de 

pensar, controlando as teorias. “Não se joga o jogo da verdade e do erro somente na verificação 

empírica e na coerência lógica das teorias. Joga-se também, profundamente, na zona invisível 

dos paradigmas. A educação deve levar isto em consideração” (MORIN, 2000, p. 27). 

Talvez fosse necessário que cada docente ou grupo de pesquisa nas IES partisse de suas 

premissas básicas, isto é, de suas crenças científicas e, libertando-se dos dogmas que a ciência 

implica, pudesse arriscar-se no diálogo com os praticantes de outros paradigmas, para 

encontrarem juntos os pontos escuros da visão que um tem do outro e, assim, avançar numa 

formação mais completa, contraditória e complementar. 
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CAPÍTULO III  

 

 

A COMPLEXIDADE COMO FUNDAMENTO PARA UMA NOVA FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Percebi que, enquanto eu desejava pensar que tudo era falso, era 
necessariamente verdadeiro que eu, que assim pensava, era algo. Desde que 

essa verdade, penso logo existo, era tão firme e certa que nem as mais 

extravagantes suposições dos céticos poderiam abalá-la, julguei ter 

segurança em poder aceitá-la como primeiro princípio da Filosofia que 
buscava (RENÉ DESCARTES). 

 

Introdução 

As diversas teorias que compõem os currículos de formação em Educação Física lutam 

entre si, pois seus paradigmas não suportam as contradições entre elas, o que inviabiliza 

qualquer possibilidade de integração de conhecimentos. O desafio de pensar uma formação 

complexa parte da necessidade de compreender que é a partir da ebulição de ideias opostas que 

pode nascer o conhecimento pertinente ao professor de Educação Física, mais preparado para 

lidar com as situações reais do cotidiano que não se encerram nas limitações dos próprios 

paradigmas. Sendo assim, a contradição é uma possibilidade de enriquecimento do 

conhecimento científico, como, inclusive já foi postulado pela dialética em Aristóteles na 

filosofia antiga, ou por Marx e Engels na modernidade. A visão do pensamento complexo 

incorpora a contradição, como ponto de partida para o encontro de teses opostas, mas expande-

se para além da síntese como finalidade última do saber, reconhecendo que a incerteza do 

resultado faz parte do caminhar. 

Mas para entender o pensamento complexo, o caminho deve passar primeiro pela 

revelação de quem é Edgar Morin, pois como ele mesmo assegura: “[...] o conhecimento 

necessita do autoconhecimento” (MORIN, 2002, p. 11). 

Edgar Nahoum nasceu em 1921, em Paris, filho de judeus, e foi, por isso, perseguido 

pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, adotou Morin como apelido e filiou-

se ao Partido Comunista, pois acreditou no socialismo como forma de combater as atrocidades 

de Hitler. Após a vitória dos aliados, auxiliou na reconstrução da Alemanha e, em seu primeiro 

livro, O ano zero da Alemanha, descreve a dificuldade social, econômica, política, assim como 

o confronto étnico que precisava superar para ajudar aqueles que o haviam tentado destruir. 
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Enfrenta novo sofrimento quando percebe que a condução do mundo socialista por 

Stalin é tão devastadora para a liberdade, para a justiça, para a igualdade, para a diversidade e 

para a solidariedade, quanto o nazismo que ela combatia. Afasta-se do marxismo e cada vez 

mais, busca explicações no Direito, na História, na Geografia e na Sociologia para as mazelas 

do humano que não se humaniza. 

Desde a adolescência, torna-se um autodidata, procurando respostas às perguntas que 

não estavam nos livros didáticos, mas que lhe apareciam muito mais convincentes em filmes, 

passeios, conversas e ficções (MORIN, 2002). A ciência isolada não dá conta dos problemas 

sistêmicos e em Plozévet, no litoral francês, participando do Centro Nacional de Pesquisa 

Científica (CNRS) da França, tem sua melhor fase de pesquisa empírica e descobre a 

importância de fundir a Antropologia com outras ciências. Uma heresia num tempo em que as 

especializações ganhavam cada vez mais força e, assim, sua necessidade de unir, acaba 

separando-o do meio científico institucional. 

Cada vez mais mergulhado em incertezas, Morin procura, em seus próprios 

pensamentos e contradições, as alternativas para uma sociedade que separa, fragmenta, 

generaliza e universaliza o conhecimento. Nesse mergulho interno, escreve, em 1970, O homem 

e a morte. No livro, aponta para o conhecimento da morte como um acesso ao conhecimento 

individual e para a cultura da morte (rituais aos mortos), como forma de enfrentar a angústia da 

única certeza da vida, através das relações sociais que os humanos estabelecem com a própria 

finitude.  

Este desejo de aprofundar-se no tema o acompanha desde o nascimento, pois sua mãe, 

vítima de febre espanhola, não podia engravidar e, ao dar-lhe a vida, o teve morto. Ressuscitado 

após meia hora pelos médicos, sobreviveu e, aos 10 anos de idade, perdeu a mãe para a doença. 

A dura tragédia lhe trouxe sofrimento e manteve nele acesa a chama da curiosidade. Viver de 

morte, morrer de vida, ideal de Heráclito, de constante contradição e transformação permanente 

passa a ser uma fonte de sabedoria para encarar a aventura do conhecimento. 

A partir de então estava trilhando o caminho de O Método, que com seus seis volumes 

escritos ao longo de mais de 30 anos traz os princípios gerais da auto-organização, da 

contextualização, da contradição, da não separação e da complementaridade, como estratégias 

para não cair nas armadilhas do pensamento racionalista de perfil cartesiano, que se tornara 

hegemônico no mundo moderno. Importa também dizer que, após a experiência no CNRS, na 

qual Morin procura desenvolver um método antropológico na comunidade de Plozévet, ele 

conclui que uma área, ou paradigma científico, não dá conta de responder as questões da 
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ciência. Muda-se para os Estados Unidos e estuda Biologia, Física, Cibernética e o Pensamento 

Sistêmico, que serão mediações vitais no seu retorno ao antropossocial. 

A sequência de O Método, intencionalmente, conduz a ideia cíclica da ecologia. Inicia 

com a explanação da natureza, em seu aspecto físico, que produz a vida em sua forma biológica, 

acendendo a chama de uma forma de vida singular cerebral capaz de pensar o conhecimento. 

A aprendizagem se desenvolve recursivamente, da individualidade para a sociabilidade e vice-

versa, numa relação contínua de produção cultural, através da transmissão das ideias que 

desembocam na busca da própria identidade e pertencimento ao planeta como espécie, para 

atingir a humanidade. Porém, a maior limitação do Eu é a necessidade de encontro com o outro, 

ego e alter se contradizem e se completam, pois, com a ética alcançará a sabedoria para viver 

novamente sua natureza cósmica, ou se auto desintegrará no cosmos, voltando, 

necessariamente, para o mundo físico. 

O Método não é um círculo vicioso, ele mantém uma espiral sempre aberta e se desvia 

do seu início sempre que se aproxima dele, mantendo a incerteza como dúvida permanente. 

Para Morin, o pensamento deve estar em alerta máximo para evitar o determinismo, o erro e a 

ilusão de um conhecimento que não se conhece. 

 

3.1. ALÉM DO MÉTODO 

O pensamento complexo de Edgar Morin, expresso em diversas obras, costuma causar 

confusão para grande parte dos leitores, principalmente porque o pensamento disjuntivo 

costuma impedir o leitor de compreender o sentido de complexidade apresentado pelo autor. 

Morin afirma que o Método não é uma teoria da complexidade, pois toda teoria se encerra em 

si mesma e torna-se um paradigma incapaz de enxergar o que está além de seus próprios 

conceitos. Por esse motivo, ele utiliza o termo pensamento complexo, designando que um 

pensamento sempre está em construção e sempre à procura de suas próprias limitações. 

Outro conceito que ele evita é o de lei, quando este termo significa uma relação de causa 

e feito linear, só permitindo que se aplique dentro de parâmetros exclusivos das condições 

causantes para se obter efeitos às causas. Elas não dão conta de explicar efeitos que ocorrem 

fora das causas já conhecidas, como ocorre nos acasos, imprevisibilidades, incertezas e 

desconhecidos, que circundam o mundo de ciência, da filosofia, da subjetividade humana e da 

vida. 

Morin prefere o uso de princípios, que são pontos de partida para o pensamento, sem, 

no entanto, conter um final pré-determinado, permanecendo abertos para se pensar os 

problemas complexos (CHAVES, 2010; DA COSTA e DUARTE, 2003), como por exemplo:  
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O Dialógico – neste princípio duas lógicas concorrentes e contraditórias confrontam-se, 

com sobreposição, complementariedade, ou parasitismo entre si. “O termo dialógico quer dizer 

que duas lógicas, dois princípios, estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade: daí 

vem a ideia de "unidualidade" que propus para certos casos; desse modo, o homem é um ser 

unidual, totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo” (MORIN, 2003a, p. 189). 

Na dialogia, diferente de sua matriz teórica, a dialética, não há necessidade de uma síntese que 

supere as contradições, por outro lado, busca-se no diálogo as convergências e simbioses entre 

as ideias. Por exemplo, das divergências entre a razão e a verificação na ciência podem florescer 

ideias fecundas para enfrentar o problema da realidade. Em cada pensamento um paradigma 

dominante impede de pensar aquilo que seu oposto carrega como virtude: dessa forma, refletir 

a partir de ideias opostas pode revelar as falhas e erros que não se permitia ver antes. Em certos 

casos, quando se tratam de valores humanos, Morin demonstra que a ideia do socialismo como 

busca do bem estar da coletividade foi erroneamente utilizada por governos que destituíram a 

liberdade dos cidadãos (como no caso do stalinismo no pós Guerra). Por outro lado, o 

capitalismo, adepto à ordem natural das coisas, costuma ser cego à necessidade de justiça social, 

que possibilita a cada ser humano apoiar-se uns nos outros para encontrar soluções coletivas e 

não apenas individuais, como se vê na extrema concentração de riquezas por poucas pessoas na 

atualidade, eliminando a fraternidade que sustenta a espécie. Unir as duas lógicas seria o ideal 

e, por vezes, em países mais desenvolvidos, encontram-se exemplos nesses caminhos, como no 

norte da Europa, em que se busca um equilíbrio entre os direitos básicos a todos os cidadãos, 

sem deixar de conviver com a ideia de capital impulsionando o ser humano para continuar sua 

evolução bioantropossocial.  

O Recursivo – para a ciência clássica, todo processo tem uma causa que gera um efeito 

específico, ou seja, para cada causa há um efeito, esta ideia simplifica todas as relações, sejam 

elas físicas, químicas, biológicas, sociais ou psicológicas. Pensando dessa forma, cada elemento 

físico no planeta seguirá uma ordem e será possível prever exatamente suas ações. Porém, no 

pensamento simplificador não se leva em conta a singularidade nem de cada mente humana, 

nem de suas emoções, nem os afetos entre as pessoas, nem tampouco, a interferência de um 

vírus novo num ecossistema, ou de uma bactéria na água potável e, muito menos, o fato de que 

um acontecimento trágico entre estrelas há milhões de anos luz da Terra pode afetar totalmente 

nossa forma de vida. “[...] efeitos e produtos são necessários a sua própria causação e a sua 

própria produção” (MORIN, 2003b, p. 182). O que Morin propõe é observar que os produtos e 

efeitos de um processo qualquer retroagem uns sobre os outros, muitas vezes alterando seus 

efeitos e mudando a própria forma dos elementos produtores; assim, o indivíduo age em 
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sociedade podendo mudar a cultura e a cultura pode alterar a rota de toda a espécie humana, 

mudando para sempre o indivíduo. Foi isso que ocorreu nos milhares de anos, desde que a 

espécie humana apareceu no planeta, sempre houve autonomia/dependência em relação ao meio 

em que estão inseridos os indivíduos, tanto no que concerne aos seres vivos, como em relação 

à cultura. 

Hologramático – um holograma é uma imagem projetada de algo, nela cada parte 

contém quase a totalidade do objeto real. Retira-se dessa ideia um pensamento já expresso por 

Pascal “Tenho por impossível conhecer o todo, sem conhecer as partes e conhecer as partes sem 

conhecer o todo” (MORIN, 2003b, p. 26). Cada célula de nosso organismo contém o material 

genético que nos dá a singularidade existencial, ou então, se pensarmos de modo macroscópico, 

os seres humanos compõem a totalidade social e cada um carrega em si a cultura que forma a 

sociedade. Organismo e sociedade são as totalidades dependentes de cada sequência de DNA e 

cada indivíduo, não podendo nem o todo se reduzir à parte e nem a parte se reduzir ao todo, 

porque o todo é mais que a soma das partes, ou seja, a soma de nossas células nos compõe 

fisicamente, mas, quando agimos, produzimos algo além de nossa condição biofísica, isto é 

cultura. Da mesma forma, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos existentes nela, 

porque a cultura, produzida por eles, gera novas formas de vida inexistentes para o indivíduo 

solitariamente. As emergências, ou novidades produzidas pelas interações celulares ou 

humanas, são algo mais do que a realidade natural pode criar sem as interações entre os 

elementos. Por outro lado, a parte é mais que o todo, isto significa que cada célula do organismo 

pode agir sozinha, em sua singularidade, produzindo um câncer, ou reproduzindo a vida através 

do embrião. Ou então, uma só pessoa pode, em sua individualidade, destruir tudo que uma 

cultura cria a valoriza socialmente, como no caso das Torres Gêmeas, ou salvar milhares de 

vida, como no Holocausto descrito no filme A lista de Schindler. A parte não se subordina ao 

todo durante todo o tempo, ela possui originalidade, para sendo mais do que o todo ser capaz 

de modificá-lo, de produzir novidades positivas ou negativas. O conceito que se pretende no 

holograma é não reduzir o todo às partes, ou vice-versa, mas combater a ideia reducionista de 

que de que o todo é somente a soma das partes. 

 

3.2. SOBRE O MÉTODO. 

Os princípios de pensamento de Morin, formam a base da argumentação desta tese, 

porém, cabe dizer, que sua obra, O Método, que está dividida em seis partes, fornecerá os pontos 

chave para a produção do conhecimento que se julga necessário na meditação sobre as teorias 

na formação em Educação Física.  
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Neste ponto, recorro a Gadamer (2003) para dizer que a interpretação dos textos que 

compõem este trabalho não se pretende como objetividade absoluta, pois toda produção é 

dependente do caráter histórico e subjetivo do intérprete. Este autor nos ajuda a compreender 

também, que a interpretação nas ciências humanas e nas ciências naturais não são a mesma 

coisa: 

 

As ciências humanas contribuem para a compreensão que o homem tem de si 

mesmo, embora não se igualem às ciências naturais em termos de exatidão e 
objetividade, e se elas assim o fazem é porque possuem, por sua vez, o seu 

fundamento nessa mesma compreensão (GADAMER, 2003, p. 12) 

  

O posicionamento de Gadamer nos ajuda a compreender melhor como Morin encara o 

desafio metodológico na complexidade, a partir do qual se pretende discutir o problema da 

formação em Educação Física, pois é necessário, tanto olhar para o lado da objetividade do 

conhecimento sobre o ser humano no aspecto biológico, quanto buscar a compreensão do ser 

existencial através da filosofia. Neste sentido, Morin parece contribuir significativamente, 

porque em seu pensamento complexo os princípios são físicos e biológicos rumando para os 

sociais e humanos, sendo que a recursão entre eles é contínua. Novamente trazendo Gadamer 

se dirá que a interpretação é uma tarefa produtiva e infinita (SCHMIDT, 2014), portanto, o 

método de pesquisa empregado nesta tese é hermenêutico, no sentido filosófico da interpretação 

das informações colhidas nos textos que são apresentados, mas, ao mesmo tempo, não se fixa 

na filosofia, por entender que a Educação Física é física e vai além da física.  

Mantendo a coerência com a complexidade, pode-se dizer que O Método de Morin é um 

tratado filosófico e ao mesmo tempo não é, pois não se situa apenas na metafísica. Esta forma 

de encarar o método de pesquisa corrobora com o pensamento complexo na busca de 

intersecção de conhecimentos e na aproximação entre verdades opostas, para enfrentar a 

simplificação. Nossa tentativa será de permanecer na junção dos conhecimentos, porque como 

afirma Schmidt (2014), a partir de Gadamer, verdade e método não se excluem mutuamente, 

todavia, quando se usa um método de pesquisa qualquer, paga-se o preço da abstração e da 

simplificação que estreitam os objetos sob investigação. 

“Despertos, eles dormem”. Esta frase de Heráclito (MORIN, 2005a, p. 1) afirma-se que 

àqueles que acreditavam em normas, regras e fórmulas seguras para chegar a verdade, estavam 

na realidade dormindo pensando estar lúcidos frente ao desafio científico. Em O Método, a 

proposta é pensar o conhecimento evitando as amarras dos paradigmas hegemônicos que, 

enquanto acreditam estar perto do real, estão, na verdade, na ilusão do sono profundo dentro de 

suas cavernas. 
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É por isso que Nietzsche (2001, p. 14) nos alerta: “Admitir que o não-verdadeiro é a 

condição da vida, é opor-se audazmente ao sentimento que se tem habitualmente dos valores. 

Uma filosofia que se permita tal intrepidez se coloca, apenas por este fato, além do bem e do 

mal”.  

Para Morin, a tríade: ciência, política e ideologia mantém sempre um dos três pontos do 

tripé submetido aos outros dois, não possibilitando a abertura ao real. A diferença entre o 

método cartesiano, por exemplo, e seu Método, é que Morin acredita na boa condução da razão 

para a busca da verdade, mas aponta para a dúvida de si mesmo, de sua própria certeza como 

fundamento para evitar o erro e a ilusão de lógica, da linguística e da cultura que subverte o real 

às suas necessidades (MORIN, 2005a). 

 

3.3.  QUATRO PILARES PARA A ARGUMENTAÇÃO: 

 

Na educação física o ponto de partida e o ponto de chegada são os fenômenos 

do movimento humano, da cultura corporal, da motricidade. No entanto, a 
proposta da educação física como uma ciência da e para a prática, só 

representa um avanço para a área se for considerada a relação dinâmica e 

contraditória que existe entre teoria e prática, caso contrário corre-se o risco 
de ser uma teoria sobre a prática (SOUZA, 2011, p. 29). 
 

Sendo assim, busca-se empregar um pensamento que defina pilares de sustentação da 

Educação Física que, efetivamente, se relacionam com o fazer da intervenção na escola com 

intuito de contribuir com a formação de seres humanos. Assim, formula-se a noção de quatro 

pilares que convergem sempre para a relação triúnica do indivíduo – sociedade – espécie, que 

apresento aqui11. São elas, movimento; vida; cultura; humanidade. 

 

3.3.1. O Movimento 

A ordem na ciência foi estabelecida pelas descobertas da física clássica sobre a 

organização dos astros do cosmos, mas a partir de 1900 com a correlação entre o átomo e as 

estrelas, descobre-se nos laboratórios (Niels Bohr, Max Planck e outros) que o quantum 

subatômico é descontínuo e que não se pode mais ter certeza sobre um objeto, pois ora ele 

aparece como partícula, ora como onda de energia. A ordem cosmológica, que parecia 

                                                             
11 Esclarece-se que os pilares da Educação Física como pensados nesta tese, não tem origem nos pilares da 

Educação propostos pela UNESCO (DELORS, 1998), nem com as competências (PERRENOUD, 1999), porque: 

os pilares da Educação parecem rever aquilo que Durkheim já expôs sobre o condicionamento do indivíduo às 

necessidades da sociedade, sem realizar uma crítica à sociedade e a visão de competências necessita reflexão de 

quem decide que competências são essas, por acaso, será o mercado de trabalho? E também porque neste 

pensamento recai sobre o professor a responsabilidade pelo sucesso e fracasso da missão educacional, como se 

não houvessem outras variáveis envolvidas. 
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previsível, mensurável e controlável, acaba nesse instante e o acaso e a desordem tornam-se 

peças da engrenagem newtoniana. 

A natureza (physis) é o ponto de partida para o pensamento, pois tudo que existe é físico, 

material, corporal. Só conhecemos e existimos para o conhecimento a partir de nossa natureza 

física. Mas, como numa espiral descontínua, nunca voltaremos ao ponto inicial, pois nossa 

própria organização nos torna diferente quando retornarmos daquilo que éramos antes. É por 

isso, que nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. 

 

O pensamento complexo nos permite compreender que a corporeidade humana é uma 

emergência do processo de evolução que conduziu, como apontamos anteriormente, 

a “physis”, o “bios” e a esfera antropossocial a sucessivos aumentos no grau de 

complexidade dos sistemas/organizações, a começar com a formação dos átomos, 

chegando, em nosso planeta, onde se dá a evolução das espécies, à emergência da 
espécie humana que é detentora de espírito (mente) e consciência.  Podemos 

compreender que a corporeidade guarda a herança de todo este processo evolutivo 

(JOÃO e BRITO, 2004, p. 266). 

 

O conceito de desordem, primordial na existência e seu oposto a ordem, reside no fato 

de sua mútua concorrência. A oposição entre ordem e desordem gera o que foi descoberto na 

física quântica como termodinâmica ou o calor produzido pelas interações moleculares e que é 

capaz de mudar a natureza (corporal, física, material) das partículas. Ondas de energia 

produzidas pela relação entre partículas microfísicas em choque umas com as outras geram um 

calor que as transforma em algo novo. A ordem é então reconstituída, mas agora já não tem a 

mesma forma que tinha outrora, quando se pretendia sólida, imutável e infinita. 

Para Morin (2005a), termogênese é um conceito chave para o pensamento, pois toda 

criação surge a partir do calor produzido pelos encontros entre as partículas e este calor, 

transformando as formas, permite o nascimento do novo, do emergente, do diferente. Este novo 

elemento tem potencial para mudar a trajetória daquilo que o produziu, chegando a transformar 

inclusive, as condições de existência causadoras de sua própria existência. Esta singularidade é 

a provável criadora do Big Bang e provavelmente o nosso fim. 

Morin volta à mitologia grega para mostrar que a criação do Universo era composta por 

uma lógica que separava a Ubris (loucura), de sua oposição a Dike (lei), e que a vitória deveria 

ser da Ordem sobre o Caos. A proposta de Morin é reunir as oposições: 

 

[...] a ideia de caos é de início uma ideia energética; ela trás em si fervura, flama 

turbulência. O caos é uma ideia anterior à distinção, à separação, e à oposição, é, 

portanto, uma ideia de indistinção, de confusão entre poder destrutor e poder criador, 

entre ordem e desordem, entre desintegração e organização, entre Ubris e Dike 

(MORIN, 2005a, p. 80). 
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Do microscópico ao cosmo, esta relação torna ainda mais verdadeira à noção de 

entropia. Afinal, astros, como o Sol, queimam a si mesmos produzindo calor para transformar 

tudo ao seu redor e isso permite a vida na Terra. Mas, ao mesmo tempo, a desordem interna do 

Sol pode consumir todos os planetas ao seu redor transformando-os em pó. As interações entre 

ordem e desordem geram a organização, que é um conceito que provém do organ, isto é, aquilo 

que ferve por dentro. Dessa forma, a existência dos seres físicos é gerada a partir de sua 

capacidade organizadora, de sua ebulição interna. 

Efetivamente a turbulência gerada pelos encontros é o combustível necessário para as 

transformações cósmicas, microcósmicas ou antropossociais. As Leis da Natureza como 

definidas para a organização planetária, atômica, ou das sociedades não deixaram de existir, 

mas devem ser pensadas como algo aberto à incerteza e longe da regularidade permanente que 

se acreditava determinante dos destinos. 

Incerteza é um metaponto de vista, que destrói o ponto de vista supremo que a ciência 

buscava para definir a realidade dentro de seus parâmetros: “Assim, a ausência de um ponto de 

vista objetivo faz surgir a presença do ponto de vista subjetivo em toda visão de mundo. E nós 

somos forçados a examinar o sujeito, de nos voltar ao observador escondido e para o que está 

escondido atrás dele” (MORIN, 2005a, p. 116). 

Considera-se que trazer o princípio da incerteza provindo das ciências exatas (Física, 

Química, Matemática) para dentro da Biologia e da Sociologia, é o grande diferencial no 

pensamento complexo de Edgar Morin, porque ele entendeu que o isolamento das ciências em 

especializações é um de seus mais perigosos erros, afinal, elimina o diálogo necessário para o 

conhecimento. A articulação dos saberes é um caminho para o enfrentamento do problema da 

incerteza. O princípio da incerteza vem fertilizar a Ciência. Um dos caminhos mais importantes 

para a formação em Educação Física parece ser de incorporar a pesquisa de caráter biomédico, 

às pesquisas de caráter antropológico, psicológico e social, para oxigenar o determinismo e a 

infalibilidade pretendida pela exatidão desses estudos. 

A separação e a fragmentação na ciência reduziram os objetos do conhecimento, do real, 

a pedaços cada vez menores, para que se pudesse entender o que cada um significava. Mas 

quando isso ocorre, perde-se a noção de que os elementos separados só fazem sentido dentro 

de um sistema, pois dele são resultantes, dependentes e produtores. A busca do elemento 

essencial da natureza, que produziria todos os demais, só nos afasta da compreensão de que o 

isolamento das partes acaba com a compreensão do todo e das partes. Quando se estuda a 

produção de energia necessária para a realização de exercícios aeróbios, por exemplo, diminui-

se o objeto de estudo ao nível celular, a chave para a complexidade nessa questão é examinar o 
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quanto essa produção de energia se relaciona com o bem-estar emocional das pessoas e suas 

relações pessoais, numa corrida de rua, ou numa brincadeira de pega-pega. Isto seria acrescentar 

os aspectos psicossociais ao desenvolvimento que a pesquisa biológica já produz. 

Morin tem ainda, um conceito chave, que permanece desconhecido para a ciência. 

Segundo ele, Descartes, La Metrie na Filosofia e depois Newton na Física Clássica 

vislumbraram um futuro com a substituição do ser humano por máquinas. Era uma previsão 

que consagrou a separação do humano com o objeto, do corpo com a mente e permitiu uma 

evolução em termos tecnológicos, mas que encerrou o pensamento numa ideia contestada por 

Morin. Para ele, máquinas são motores em fogo com competência organizacional. O Sol é uma 

máquina natural, o átomo uma micromáquina natural, os seres físicos são máquinas também 

porque produzem, a partir do calor, energia, circulação e transformação em movimento para a 

existência. A ideia de máquina é uma noção central para a produção de si, o que não se deve, 

no entanto, é querer estudar o ser humano apenas como um motor em funcionamento que pode 

ser consertado ou controlado externamente.  

A máquina não é apenas o mecanismo, como proposto pelo pensamento moderno, mas 

é produção, práxis, trabalho, poiésis. O motor da máquina Sol é o fogo (métis) gerador de 

energia para a vida na Terra. Nesta concepção, homem-máquina é aquele capaz de produzir a 

si mesmo através de um circuito de rotação, circulação e retroação assegurando a existência. O 

ser máquina termina sua existência (morre) quando não é capaz de gerar energia através da 

circulação sanguínea, para levar os nutrientes às células esfriando o corpo. Então, a máquina 

Terra, com seus múltiplos elementos, começa a usar a energia daquele corpo como combustível 

para outras organizações vivas, o que Morin chama de Ecologia da Ação. 

Observa-se que cada ser máquina natural é dependente do meio que o cerca. Ele tem 

autonomia para decidir como realizar suas ações, mas sobrevive através das relações com o 

ambiente, uma dependência autônoma. Toda existência se alimenta do que a destrói, como o 

oxigênio que nos permite gerar combustão para a produção de energia em nível celular é o 

grande elemento corrosivo das próprias células, envelhecendo-as. “Viver de morte, morrer de 

vida”, como disse Heráclito. Esse pilar do conhecimento, o Movimento, é um sustentáculo para 

a formação em Educação Física, porque dentre todas as formações, esta apela para o corpo 

físico, cuja existência é organizada através do movimentar-se. Nossa existência se dá através 

do movimento, este é um valor radical para o ser vivo e, consequentemente, para o ser humano, 

motivo pelo qual tantas pesquisas se voltam para o combate ao sedentarismo, considerado um 

dos grandes vilões da saúde. É também um fundamento da corporeidade, para a qual o ser 

humano se supera nas relações corporais que ocorrem através do movimento. 
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Como pregava Heráclito, parte-se do movimento para entender a realidade. A dialética 

contém o polemos (conflito entre opostos) no qual se criam as condições para nascer a 

harmonia, no pyr (fogo) gera-se carência/fartura e a sabedoria está em perceber o calor e 

expressá-lo (MARCONDES, 2000). 

Dizer que o movimento é ponto de partida para a formação em Educação Física não 

significa que os outros pilares sejam dispensáveis, ou menos relevantes, pelo contrário, o valor 

do movimento na educação é tanto maior, quanto mais integrar a consciência cognoscente com 

a corporal. E assim, o professor de Educação Física deve buscar conhecimento e mediar o 

conhecimento a partir do movimento humano nas suas mais diversas interações. Retirar o 

movimento é separar aquilo que é inseparável na humanidade, porque o movimento contém a 

beleza do corpo humano em ações intencionais, muitas das vezes, pelo simples prazer de se 

movimentar. 

 

Os valores estéticos são aqueles que vivenciamos ligados a nossa 
sensibilidade corpórea bem como a nossa sensibilidade afetiva, eles 

expressam qualidades vinculadas aos nossos sentimentos nascidos da própria 

vivência de nossa condição de entes vivos conscientes. Vivenciamos esses 

valores naquelas experiências que têm nos sentidos do corpo uma mediação 
mais intensa, experiências estas que chamamos de estéticas, justamente por 

nascerem da sensibilidade (SEVERINO, 2017, p. 105). 

 

Pensemos agora, em uma aula de Educação Física na escola para crianças de 11 anos, 

se o espaço da aula convida a correr, (local amplo), saltar (presença de obstáculos ou cordas), 

lançar (objetos em alvos), passar (bolas, ou outros objetos), rebater (raquetes e tacos com bolas), 

transpor (muros, ou plintos), trepar (árvores, ou paredes), segurar (pessoas, coisas), então essa 

aula oferece condições para que a vontade de se movimentar (desejo instintivo de 

sobrevivência) gere interações entre as crianças e delas com o espaço e com os objetos. Todo 

esse processo integra os aspectos físico-motores aos cognitivos e o trabalho do professor, neste 

caso, é promover a comunicação entre os alunos de forma que possam decidir que atividades, 

jogos, exercícios ou brincadeiras serão realizados para que se complete o ciclo antropossocial 

ao físico-motor-cognitivo, para que a aula não seja individualizada e que as crianças não sejam 

máquinas artificiais de desenvolvimento e sim seres produtores de si, as máquinas naturais. 

Como seres máquinas naturais, temos a capacidade de nos movimentar para gerar a relação 

sensível do corpo com o espaço físico, com o outro e consigo mesmo. Momento precioso de 

percepção da realidade e de interação social. 
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3.3.2. A Vida 

“[...] A vida para de ocupar um lugar intermediário entre o físico e o antropológico: 

adquire um sentido amplo que se enraíza na organização física e avança sobre tudo o que é 

antropossocial” (MORIN, 2005b p. 29). 

Tudo que se relaciona ao humano parte de nossa determinação genética e do 

funcionamento do nosso cérebro. Morin ataca o problema do conhecimento a partir de uma 

ideia de Piaget, isto é, de uma ideia biológica do conhecimento. Pois Piaget afirmava que a 

biologia deveria ajudar a compreender o funcionamento da estrutura lógico-matemática do 

cérebro e como ela se adaptava aos estímulos do mundo exterior, e que esse entendimento 

ocorreria mais cedo, ou mais tarde, como se mostra pelos estudos em neurociência na atualidade 

(MORIN, 2005c). 

Com isso, ele não pretende dizer que a biologia é o centro epistemológico do 

conhecimento, mas que a ciência da informação, a computação, a neurociência e a bio-lógica 

podem contribuir como uma nova proposição sobre a origem do pensamento. 

Todo conhecimento de qualquer natureza, pressupõe computação, porque computação 

é a dedicação de um sistema para resolver um problema e também uma dimensão cognitiva de 

organização do próprio sistema e de suas ações, que opera segundo “[...] operações de 

associação (conjunção, inclusão, identificação) e de separação (disjunção, oposição, exclusão)” 

(MORIN, 2005c, p. 47). 

Deste ponto pode se pensar em computação viva, isto é, não apenas uma máquina 

artificial é capaz de computar a partir de um programa, mas todo ser vivo utiliza a computação 

que surge inscrita em seu DNA para sobreviver, e que nos animais superiores, este programa 

se concentra no cérebro, para resolver problemas, tornando os seres vivos máquinas de resolver 

problemas, não no sentido de máquina artificial, mas como máquina natural com dependência 

independente. Por exemplo: o bebê quando nasce já contém um programa inscrito em seu 

código genético para se autoproduzir, seu sistema de movimento gera calor instintivamente e 

assim ele começa a chorar, pois como um primata evoluído precisa se relacionar com o meio 

para obter os meios de sua produção. Tudo isso está pronto nele, mas é na interação com o 

ambiente que satisfará suas necessidades de sobrevivência, pois o ser vivo precisa sobreviver 

egocentricamente, isto é, porque ele é o objetivo de si mesmo. Todos os movimentos que 

continuarão a se desenvolver a partir de então (sucção, pressão palmar, controle de esfíncter, 

fala, andar etc.), vão organizando-se a partir da necessidade de sobrevivência e a cada dia ficam 
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mais especializados e eficientes para se obter algo que a genética já inscreveu nos mamíferos a 

milhares de anos, a satisfação dos desejos afetivos. 

O princípio básico de computação viva é a sobrevivência que, nos seres unicelulares, os 

provém de inscrições genéticas programadas para diferenciar-se de outros seres e do meio 

ambiente, permitindo-lhes transformar os elementos químicos, encontrados ao seu redor, em 

alimento, garantindo-lhes a vida e a reprodução.  

Até o momento, o que distingue a máquina artificial da máquina viva é o fato da 

máquina viva se auto produzir, enquanto a artificial não consegue se multiplicar sozinha e 

independente do ser humano. Morin usa o exemplo de uma bactéria que é, ao mesmo tempo, 

um ser e uma máquina, um computador vivo que resolve os seus problemas existenciais. Porém, 

de modo comum, as duas máquinas utilizam um processo informacional de significação dos 

elementos externos a sua natureza, para associar ou dissociar o que está fora de si, para obter 

sucesso no ato de existir. 

Com estes pressupostos, surge uma diferenciação do pensamento de Descartes, que em 

seu cogito ergo sum propunha que a consciência de pensar dava a certeza da existência, pois a 

capacidade de cogitar (pensamento consciente) permite garantir a possibilidade de existir. 

porém como se observa na máquina natural proposta por Morin, a existência do ser vivo, 

depende especificamente do ato computacional, isto é, computo ergo sum, é uma lógica de 

garantia existencial do ser. Todo ser é, porque computa. Esta computação estabelece relações 

com o meio para; a partir de seu egocentrismo, efetivar sua sobrevivência, separar-se de outros 

seres, tanto para se defender quanto para se reproduzir e se auto afirmar. “O cômputo 

produz/mantém a identidade do ser” (MORIN, 2005c, p. 53). 

Neste processo evolutivo, o ser foi se tornando cada vez mais complexo e o surgimento 

de um sistema diferenciado no ser (sensorial, motor, cerebral), deu ao cérebro um lugar de 

destaque na organização do ser. Agora, diferente dos unicelulares, há células específicas para 

desenvolver o ser a partir de órgãos especializados de recepção dos estímulos exteriores. Uma 

grande diferença dos seres que tem um sistema nervoso evoluído é a capacidade de aprender, 

porque além de um programa de ação gravado em sua memória genética, que apenas lhe confere 

o existir, o cérebro consegue criar estratégias, isto é, alterar o programa em relação às 

percepções, sensações, necessidades, desejos e circunstâncias d’a Vida. Os vertebrados e em 

especial os mamíferos, são aqueles seres capazes de aprender a partir das experiências e 

curiosidades, e não apenas de responder à intuição pela sobrevivência.  

Mas o ser não se faz sozinho, sua existência é dependente do meio, o oikos, ou habitat, 

a casa viva da vida. Para Morin, é neste planeta Terra que vivemos e até o momento, o único 
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lugar que oferece as condições nas quais podemos sobreviver e, portanto, é o lugar de que 

devemos cuidar. O oikos é composto pelo biótopo (elementos físicos, materiais, que inclui o 

ser humano) e pela biocenose (conjunto de relações entre os seres vivos que habitam no 

biótopo). 

As interações entre os seres vivos entrelaçam-se com as imposições do biótopo gerando 

um sistema em que os seres vivos são dependentes e independentes ao mesmo tempo do meio. 

Então, o ecossistema define-se como o conjunto das interações entre biótopo e biocenose. 

A evolução dos seres vivos na Terra foi possível graças à aptidão de algumas espécies 

em sobreviver ao novo, ao emergente, tirando proveito do desconhecido e desenvolvendo-se a 

partir dessa novidade. Os seres humanos são aqueles que, por sua capacidade de interagir com 

o novo, graças ao aparelho cerebral mais potente, regeneram e regulam suas interações com o 

meio, captando a informação sensorial, computando as possibilidades de sucesso e 

comunicando o conhecimento adquirido às futuras gerações. 

Surge então no humano uma capacidade especial em cuidar da vida, porque ele pode 

sentir e pensar sobre suas sensações de dor, então cuidar de si torna-se um imperativo de 

sobrevivência, mas não é só isso, o humano vai além e consegue também perceber a dor do 

outro e colocar-se no lugar dele, gerando uma necessidade de cuidar também de outros seres, o 

que evoca um cuidado final com o todo o planeta. 

Como diz Morin (2005b, p. 81), “a eco-organização é a escola da auto-organização”, 

porque sua pedagogia é conhecer pela experiência direta com as trocas que estabelece com o 

ambiente. A aprendizagem ocorre nos confrontos, nos acasos, nas incertezas, nas agressões e 

nas perturbações do meio. A partir desse pressuposto verifica-se que a formação em Educação 

Física deve ocorrer num espaço de interações eco-organizadas, isto é, no calor das relações dos 

seres humanos com outros seres e com o espaço físico em que se encontram. É neste ambiente 

quente de jogos, exercícios, danças, esportes, lutas etc. que devem ocorrer as aprendizagens. 

Talvez aqui apareça a primeira lição para a Educação: “[...] o risco e a luta desenvolvem 

a astúcia e a inteligência estratégica. Mas o verdadeiro desabrochar da inteligência do ser 

humano apela para a conjunção da incerteza do risco e da certeza do amor. Precisamos que o 

meio nos traga agressão e afeição” (MORIN, 2005, p. 82). O professor é um propositor, no 

sentido de promover, tanto os estímulos que geram ebulição, quanto aqueles que criam a 

aproximação e conforto. 

Sendo assim, a Ecologia é a primeira ciência que por alicerce, não apela apenas para os 

fundamentos do conhecimento em si ou dos pensamentos sobre o conhecimento, mas sobretudo 

pela consciência das relações entre o conhecimento, a humanidade e a natureza viva: uma 
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ciência com consciência. Assim sendo, a natureza também é um produto cultural, ela “[...] existe 

antes de nós, fora de nós, mas não sem nós” (MORIN, 2005b, p. 112). Talvez ainda falte aos 

cursos de graduação em Educação Física, no sentido dos estudos biomédicos, essa maior 

interação com a Ecologia, pois avançamos muito no conhecimento microscópico do ser humano 

e pouco na macroscópico, que são as relações do ser humano com o meio ambiente.  

O prefixo eco indica uma organização viva, existencial, que depende do universo físico 

ao seu redor, pressupondo a necessidade de que cada ser precisa produzir-se e reproduzir-se 

para garantir a continuidade d’a Vida. É o caráter auto organizador, neste caso, o prefixo auto 

tem um duplo significado. 

Auto é ao mesmo tempo: 

• O mesmo, o idêntico, o que se reproduz, a espécie. 

• Si mesmo, a identidade, o que produz a si, o indivíduo. 

A auto-organização utiliza-se de dois princípios organizacionais que, em constante 

concorrência, permitem a continuidade da vida. Um deles diz respeito à originalidade e a 

singularidade dos seres, sua constância e a capacidade de duplicação reprodutora de si mesmo, 

o genos (grego), que remete a ideia de geração e regeneração do ser, que é carregado pela carga 

genética que nos permite a reprodução e que contém a memória genética informacional do 

DNA. O outro pode ser observado nas ações e reação de cada ser no meio ambiente, são os 

comportamentos, trocas, interações e produções, ou seja, todos os fenômenos gerados a partir 

das relações dos seres entre si e com o biótopo, que para os gregos era conhecido como fenon. 

Estes prefixos; auto, eco, geno, feno, conduzem à noção de organização ativa, de ações 

conduzidas para a existência do ser. Eles se inscrevem no ser para manter sua existência 

egocêntrica, individual e única. A produção de si, em relação dependente com o meio, utilizará 

sempre a capacidade informacional inscrita na memória genética, para tomar decisões 

computacionais, que permitam uma relação de manutenção do ser no meio em que se encontra. 

O egocentrismo é uma reação natural do ser para continuar vivo. Mas, para se cuidar da 

existência é necessário o re de reprodução, ou seja, a existência de um é dependente da 

existência do outro, por esse motivo o cuidado com a vida deve ser recíproco. 

Se através do movimento nos mantemos vivos, existimos, e a existência é dependente 

das relações no oikos, então a Educação Física deve formar professores que utilizam os 

movimentos para interagir no ambiente de forma a cuidar de si, e do espaço físico em que vive. 

Podemos dizer que nos últimos anos, os estudos e conhecimentos da área denominada de 

aventura possibilitaram a entrada da Educação Física num estreitamento de relações com a 

Ecologia. Este fenômeno recente iniciou-se, no Brasil, a partir do início do século XXI e cada 
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vez ganha mais espaço nas discussões sobre a Educação Física escolar (PEREIRA e 

ARMBRUST, 2010; SILVA, MALDONADO, OLIVEIRA, 2016). 

 

3.3.3. A Cultura 

Morin (2005b) aponta que um dos problemas essenciais do ser é exatamente essa 

necessidade de ser para si mesmo. Se por um lado ele percebe os sinais que provêm do meio e 

os interpreta para agir e reagir em função da existência pessoal, por outro, a cabeça, ou em seres 

mais desenvolvidos o cérebro, órgão que lida com a informação, na tentativa de excluir o outro 

e viver para si, está sujeito ao erro na sua tomada de decisão, pois a exclusão do outro, ser ou 

objeto, pode causar seu próprio fim. 

Disso resulta que Morin prefere usar o termo espírito para designar as atividades 

computacionais do cérebro humano. As ligações sinápticas funcionam em lógica computacional 

binária, ou seja, escolhendo entre 0 ou 1, sim ou não, certo ou errado, direita ou esquerda. 

Porque as decisões são tomadas sempre tendo como referência o caráter egocêntrico existencial 

do ser em relação à sua percepção objetiva do meio, ou seja, eu confirmo minha existência me 

separando do resto do espaço físico ao redor, nos limites físicos do meu ser.  

O espírito, por sua vez, é entendido como esse sistema cerebral que organiza, ferve por 

dentro, para decidir pela continuidade do ser humano. Aqui se evidencia uma diferença 

essencial entre o ser humano e os demais seres vivos. Pois todos têm a condição de computar, 

mas cogitar é algo diferente, pois exige uma ligação entre o computo cerebral com a reflexão 

sobre si mesmo, a consciência.  Apenas o ser humano concebe a si mesmo como objeto, isto é, 

reflete sobre si mesmo, enquanto ser físico (physis), Eu material. A reflexão é olhar no espelho 

e ver a si mesmo, subjetivar-se. 

O cogito, diferente do computo, não se fixa na tomada de decisão sobre a produção, 

geração e organização de si para a sobrevivência, mas reconhece o lugar do ser físico no 

universo, através da comunicação computacional com o meio, percebendo a diferença de si 

mesmo em relação aos outros objetos e dizendo “eu sou mim mesmo”. Pode se dizer que o 

computo produz o sou (ser existencial), mas o cogito produz a consciência do sou (ser 

existencial que se conhece fisicamente). Observa-se que neste ponto de vista, a Educação Física 

tem papel importante de nas primeiras idades já auxiliar na compreensão do corpo humano 

como um espaço individual com possibilidades e limitações em relação ao espaço.  

É a partir da physis que sabemos de nossa sum. Mas a originalidade, ou emergência do 

humano como sujeito, que o diferencia de outros seres, reside na comunicação de seus 
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pensamentos, de suas experiências, de suas histórias. É no circuito ego - projeção - alter - 

identificação que nos subjetivamos.  

Este aspecto comunicacional permitiu a evolução dos seres vivos, que passou pela maior 

autonomia dos vertebrados em relação às outras espécies, exigindo-lhes estratégias de 

sobrevivência mais versáteis para o enfrentamento das incertezas. Todo ser computante contém 

programas (genéticos, motores, neurais, informacionais) que correspondem a determinados 

estímulos externos, donde é possível a todo ser vivo comunicar-se com o meio e existir, mas as 

estratégias criadas a partir nas interações com o meio são especializações e invenções 

decorrentes das novidades do meio e permitem respostas diferentes mesmo dentro de programas 

já pré-definidos, principalmente quando falamos de sociedades, de agrupamentos por 

identificação. Assim o desenvolvimento da inteligência é tanto maior quanto maior a 

capacidade de criar estratégias para sobreviver e a comunicação aumenta a interação dos 

indivíduos e melhora sua efetividade na ação com o meio. 

Daí provém a ideia de que na sociedade dos mamíferos o desenvolvimento de 

inteligência estratégica permitiu a um determinado grupo utilizar o animus (energia geradora e 

unificadora do corpo com o espírito) através da afetividade, para resistir à angústia da solidão 

e do fim certo. Este aspecto aumentou a complexidade do aparelho cerebral e da organização 

individual/social criando uma espécie ainda mais complexa do que as anteriores pelo 

aparecimento d’a Cultura.  

“Nesse sentido, a cultura permite a constituição de um capital informacional 

propriamente social, fonte geradora/regeneradora da complexidade organizacional e da 

individualidade própria das sociedades humanas arcaicas” (MORIN, 2005b, p. 272). 

Morin entende que a nação (organização social própria da humanidade) que simboliza 

a estrutura social mais complexa da vida, não se limita à sua construção histórica e social, mas 

também é um processo metabiológico de milhões de anos. E podemos entender melhor que o 

humano assim se inscreve no circuito recursivo indivíduo – espécie – sociedade, como um ser 

biológico, cuja natureza física em conjunção com a cultura, lhe permite existir e saber de sua 

existência. A tecnologia e a comunicação de massa tornaram a nação uma entidade 

unidimensional, ou seja, globalizaram as nações, este processo aproximou as culturas, 

reunindo-as, destruindo-as, reorganizando-as, produzindo-as, com aumento e diminuição de 

diversidade, em todas as partes do planeta. 

Morin trata da relação cultura – conhecimento, apontando para a recursividade no 

âmbito da cultura: ela é produzida pelo conhecimento, que é produzido pela sociedade, que é 

produzida pela cultura dos espíritos/cérebros humanos produtores de conhecimento que, por 
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sua vez, produzem a sociedade do conhecimento propriamente humana. Sendo assim, ele 

estabelece uma crítica à insuficiência da Sociologia para explicar sozinha o fenômeno do 

conhecimento; afinal o pensamento positivista, que coloniza as ciências naturais, também 

coloniza as ciências humanas, impedindo o intercâmbio de ideias capazes de fertilizar a 

Sociologia com os conhecimentos físicos, biológicos, químicos, psicológicos, que retroagem 

sobre a sociedade e a cultura. É preciso analisar a sociedade, também a partir das estruturas 

sociais que os seres humanos construíram, antes dos aviões darem a volta ao mundo em um 

único dia, dos telefones via satélite ligarem as pessoas de uma capital metropolitana à mais 

longínqua ilha no Oceano Pacífico, das discussões políticas gerarem grupos de interesse na Ásia 

e na América do Sul, pelas redes sociais, com ideias contrárias ou congruentes. 

Morin (2005d) define que cada ser humano é um produtor de ideias novas, únicas e 

originais, mas que o conjunto das ideias humanas, comunicadas entre si, fogem ao controle 

individual, através da conexão com outras ideias, produzindo um mundo próprio de ideias 

circulantes com autonomia sobre os espíritos/cérebros humanos. Forma-se, assim, a noosfera, 

ou seja, uma metamáquina que se alimenta de sua práxis. Esta consciência, representação, ou 

imaginário coletivo, contém suas próprias regras sociais e normas de utilização que acabam por 

definir e limitar os comportamentos aceitos em cada cultura. 

Neste sentido três noções são importantes:  

A primeira é a ecologia das ideias, na qual a cultura é comparada a um computador, 

que contém todas as memórias cognitivas dos indivíduos de forma entrelaçada pela linguagem. 

Na comunicação das ideias, os indivíduos se organizam socialmente tendo uma possibilidade 

de abertura para todas as informações que a cultura fornece, ao mesmo tempo em que as normas 

sociais e o imprinting (padrões sociais que são marcados na vida das pessoas, tendo a cultura 

como referência), fecham as possibilidades das relações a determinados comportamentos 

aceitos socialmente. Na ecologia das ideias o ser humano produz a cultura, que o produz, pois, 

a formação do pensamento se dá no seio da relação social/familiar que existe pela cultura. É 

um holograma em que a parte contém o todo, que contém a parte: “[...] a cultura está nos 

espíritos individuais, que estão na cultura” (MORIN, 2005d, p. 24). As vertentes teóricas 

antropológicas conferiram ao corpo, papel central às relações culturais que se estabelecem com 

o conhecimento da área, defendendo a cultura corporal como conteúdo a ser desenvolvido na 

escola. Portanto, o conjunto de hábitos e costumes corporais transmitidos tradicionalmente 

podem ser considerados como a ecologia das ideias na Educação Física. 

Uma das tendências da sociedade é a cristalização das normas e do imprinting, porque 

estas são formas de afirmar a epistemologia e a axiologia consideradas pelos grupos sociais 
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como adequados em cada tempo histórico. O fechamento determinista em algumas ideias pode 

surgir por influência do meio, do clima, da classe social, da profis são, da religião e do 

paradigma que governa o pensamento dos grupos sociais, formando tabus, doutrinas e 

ideologias que podem converter-se em estereótipos, rejeições, preconceitos, crenças irracionais, 

ou absurdos lógicos que controlam a vida das pessoas. Estes pensamentos fechados se 

condensam em culturas para proteger os combinados sociais que se pretende conservar. Na 

maioria das vezes, esta cultura fechada, este pensamento dominante não está escrito em leis e 

regras, mas está no interior de cada espírito que compõe a sociedade. 

Se a tendência da cultura é conservar as condutas sociais, como a sociedade se 

transforma, de tempos em tempos, alterando seus hábitos? Morin afirma que há três formas de 

se alterar a cultura; uma delas é a evolução intelectual/cerebral da comunicação num 

refinamento de comportamentos, outra é a efervescência do calor cultural com as ideias gerando 

novas ideias e a terceira são as possibilidades de desvios no meio cultural que criam 

desajustados em uma época que serão os fatores de novidade para a criação de novos modelos 

culturais (MORIN, 2005d). Estes são os elementos constituintes das mudanças e quebras de 

paradigmas. Para compreender isso, dentro da Educação Física, trago três exemplos:  

Os cursos de pós-graduação em Educação Física que surgiram no Brasil, a partir da 

década de 1980, criaram novas perspectivas para a área de forma a mudar a cultura da Educação 

Física nas escolas brasileiras, que não é apenas voltada ao esporte, o exercício militar ou a 

higiene pública. 

Os interesses pelo corpo belo, pela aparência, pela saúde, pelo condicionamento físico 

influenciaram muitas pessoas a estudar a Educação Física desde o fim do século passado. O 

movimento passou, neste período, a ser um capital cultural e muitas pessoas começaram a se 

exercitar gerando a necessidade de mais professores de Educação Física para atender essa 

demanda. Essa ebulição proporcionou a criação de muitos cursos e alterou a forma de se pensar 

a cultura física com influência direta nos cursos de formação de professores. 

O desvio do professor Daólio em pensar a Educação Física a partir da cultura que, a 

princípio, recebeu críticas pela falta de especificidade e de identidade no final do século 

passado, hoje é a mola propulsora da maior parte das propostas de governos para a Educação 

Física escolar. 

A capacidade intelectual e afetiva humana de abrir-se ao diálogo com as oposições e 

conflitos dos grupos sociais, possibilita subverter as lógicas duradouras e recriá-las para uma 

convivência pacífica e harmoniosa. Gandhi, no século passado, apresentou uma forma 

totalmente diferente de luta, na qual a não violência era a principal arma. A agitação cultural, 
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promovida dentro dos espaços conservadores, permite também o surgimento de novidades que 

reconfiguram o próprio espaço como, por exemplo, o surgimento dos palhaços nas igrejas 

durante a Idade Média. O desvio, seja ele casual ou não, é outra importante forma de 

modificação da sociedade, porque a diversidade humana em termos biológicos, sociais, 

culturais e psicológicos representa a possibilidade, sempre aberta, de um único ser de uma 

comunidade promover uma gigantesca alteração na cultura, como ocorreu com a história de 

Galileu Galilei.  

Observa-se que em sociedades com mais liberdade e diversidade, as alterações culturais 

ocorrem de forma mais veloz; já naquelas mais conservadoras as alterações são lentas e 

dependentes de fatores críticos (guerras, lutas, conflitos), ou do acaso (ideias novas, desvios 

sociais, comportamentos extravagantes) para que as modificações ocorram. A cultura é: “[...] 

constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, savoir-faire, saberes, normas, 

interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se perpetua de geração em geração, 

reproduz-se em cada indivíduo, gera e regenera a complexidade social” (MORIN, 2005d, p. 

35). A manutenção e a alteração de hábitos, comportamentos e ideias são componentes da 

complexidade cultural, que propiciaram a evolução desde o primata coletor ao homo sapiens. 

A segunda é a vida das ideias (noosfera), composta pelas coisas do espírito, incluindo 

os conhecimentos, as produções culturais, as teorias, as linguagens e os conceitos. Morin 

acredita no “mundo das ideias” como um ser existencial, objetivado e autônomo, isto é, com 

vida própria, além dos interesses dos sujeitos individualmente. 

Como propõe Morin (2005d, p. 140), a noosfera “é o meio condutor do conhecimento 

humano”. Mas, diferente da concepção mecânica, comumente difundida, “a noosfera é povoada 

de seres materialmente enraizados, mas de natureza espiritual” (MORIN, 2005d, p. 141). 

O que o autor distingue são dois grupos diferentes de entidades noológicas: 

• As cosmo-bio-antropomorfas - os mitos, as religiões que são seres com 

aparências de deuses, gênios, fadas, anjos, animais com capacidades humanas; 

• As logomorfas – doutrinas, teorias, filosofias que são sistemas de ideias. 

Por vezes, estes seres cósmicos e lógicos se entrelaçam e contém propriedades uns dos 

outros. Mas, por outro lado, algumas filosofias e lógicas sistematizadas de pensamento tentam 

suprimir a existência dos seres mitológicos, como se pôde observar a partir da racionalidade de 

Platão e Aristóteles, que culmina no marxismo que expurga o deus do lugar central ontológico, 

para colocar a luta de classes como mito ou utopia necessária à salvação. Uma verdadeira 

tentativa filosófica de substituir o mito de um deus, por um pensamento endeusado. 
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O pensamento em Educação Física também sofre desse mal, porque muitos conceitos 

da área contêm características mitológicas, como, por exemplo, a supremacia da raça ariana 

sobre as demais que foi desmascarada nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Por outro lado, o 

desenvolvimento da Educação Física permitiu desvelar através de evidências, que saberes, antes 

pregados como verdadeiros, podem não ser o que se pensava no princípio, como, por exemplo, 

que as mulheres podem praticar exercícios vigorosos e intensos, tanto quanto os homens, e que 

isso não interfere na sua capacidade progenitora. Porém, mesmo a ciência corre o risco de 

produzir sistemas tão obscuros de pensamento que podem levar à reificação dela mesma como 

a única forma de verdade. A opinião de que a obtenção de máximo rendimento físico do corpo 

deve ser uma busca contínua para os seres humanos, mesmo que possa levar a danos 

permanentes aos seres humanos, e que, portanto, vale a pena adotar medidas como o doping, 

ou o uso de meios pouco confiáveis a saúde, para se atingir metas pessoais, sociais e econômicas 

desejadas é uma noção perseguida por cientistas do esporte como finalidade de seus esforços. 

Verifica-se, neste exemplo, que a ciência perdeu sua consciência e sua ética. 

São essas simbioses entre os seres que leva Morin (2005d, p. 148), a propor: “Assim 

como somos possuídos pelos deuses que possuímos, somos possuídos pelas ideias que 

possuímos”. 

Nesta observação, o fator determinante para que um sistema de ideias ou um mito se 

estabeleça numa sociedade é o paradigma que impera nos pensamentos. Como todo sistema de 

ideias comporta um fechamento às agressões externas, que outros pensamentos podem trazer, 

e como permite sempre uma abertura para confirmar e incluir pensamentos exteriores a sua 

concepção, então o que torna um sistema de ideias forte o suficiente para predominar num 

tempo histórico é seu núcleo central, isto é, seu paradigma.  

Este núcleo central contém os princípios e regras que organizam o sistema de ideias, 

legitimando a verdade do sistema, recusando ou ignorando ideias contrárias. Outro fator 

definitivo para a manutenção de um sistema de ideias reside no potencial de, na impossibilidade 

de integrar uma ideia contrária à sua, se fechar na própria lógica, tornando racionalidade em 

racionalização. Por último, um sistema de ideias coloca-se no centro de seu universo, 

monopolizando a verdade sobre o Universo. 

A filosofia, por ser o ramo do conhecimento que se dedica ao conhecimento, deve 

permanecer alerta à reflexividade sobre os princípios de ideias a que se dedica, tanto quanto à 

sua própria capacidade reflexiva, para não se tornar um princípio de exclusão do conhecimento. 

A mitologia grega apresentava lógicas consistentes que proporcionaram o surgimento de 

princípios filosóficos, sobre a ética postriormente. A origem de novos sistemas de ideias surge 
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a partir da implosão dos paradigmas anteriores e o mais interessante, é que eles surgem no seio 

dos antigos paradigmas, como parasitas criados pelos próprios sistemas parasitados.  

No caso da Educação Física, temos um exemplo para isso: pessoas deficientes sempre 

foram colocadas à margem na sociedade, porém, desde a Olimpíada de Roma, em 1960, atletas 

com alguma deficiência começaram a participar dos Jogos Paralímpicos. Ressalta-se que esse 

fato foi motivado pelo grande número de combatentes que voltaram da Segunda Guerra 

Mundial com mutilações, cegueira e outras deficiências. A criação deste tipo de competição 

tem foco na ressocialização de pessoas deficientes, mas, como mesmo um desvio pode mudar 

uma forma de pensar, foi justamente uma pessoa deficiente que começa, com seu feito a mudar 

um paradigma. Oscar Pistorius, atleta bi-amputado, da África do Sul conseguiu o direito na 

justiça de competir contra atletas não deficientes nas Olimpíadas de Londres, em 2012, isto 

porque acreditava-se que ele poderia obter vantagens com suas próteses em relação aos demais 

atletas. Tendo obtido o tempo necessário, ele participou da prova de 400m rasos e criou um 

problema ético: se a finalidade das Olimpíadas é obter a vitória e o uso de estratégias como 

próteses pode ser aceito, então, porque não trocar uma parte do corpo natural, por uma artificial 

para ser um campeão olímpico? O mais interessante nesta questão não é se alguém vai fazer 

isso, ou se já faz e ainda não sabemos, mas pensar que um desvio, como uma deficiência, pode 

se tornar uma grande vantagem no futuro e os deficientes não serão aqueles que não têm partes 

do corpo artificiais.  

A organização das ideias (noologia) é a terceira. Aqui as relações entre linguagem e 

lógica são colocadas em questão porque nossa capacidade de compreender e do nos exprimir 

numa certa língua nos situa numa cultura. A linguagem, por fim, é nossa forma de expressar os 

pensamentos e consequentemente de fazer circular as ideias e de organizar a cultura. 

Diferente da linguagem dos animais e dos insetos que se comunicam com sinais que 

contém sempre um significado prático, a linguagem humana, por habitar o mundo das ideias 

pode ir além e se auto-organizar. Isto significa que os sinais adquirem sentido a partir das 

relações sociais que se reconfiguram de acordo com os interesses subjetivos, quer sejam 

individuais ou coletivos e que não seguem somente uma lógica utilitária, mas também poética, 

abstrata, ideal, mitológica, teórica.  

O sentido é o nível sintético global, ou seja, é uma emergência surgida da linguagem, 

que retroage sobre a atividade que a gerou. Além deste aspecto, o sentido é também 

hologramático, porque sendo constituinte de uma determinada linguagem, ele contém quase a 

totalidade de concepções desta linguagem, afinal, além da palavra ter um caráter polissêmico, 

ela adquire sentido a partir da relação com outras palavras (MORIN, 2005d). 
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A Educação Física vive constantemente em conflito em sua noologia, os conceitos que 

definem a área são difusos e polissêmicos, e são muitos os exemplos neste sentido, tornando 

difícil a síntese do que é Educação Física. As ideias de Motricidade Humana, Desporto, 

Cinesiologia Humana, Psicomotricidade, que são nucleares em algumas das teorias que 

apresentamos, contêm um sentido de criar uma ciência, cada qual centrada num paradigma 

distinto e promovendo diferentes formas de se encarar o que é ser professor de Educação Física 

e de seus modos de agir profissional. O termo Educação Física aproxima-se mais da ideia 

exclusiva de educar e de escola, incluindo o debate da ciência como objeto de estudo e 

confrontando com todas as ideias descritas como científicas sobre a área. Na prática escolar 

isso cria mais alguns problemas, um professor, em uma escola que sempre trabalhou com a 

Educação Física de forma tradicional (esportiva, higienista, militar), quando defrontado com as 

novas teorias sociais e humanas, com forte vínculo com a Antropologia, tem enorme dificuldade 

em se despir de toda a concepção que tinha do seu fazer prático que lhe conferiu legitimidade 

social até então, e provavelmente terá um conflito interno e outro externo a encarar, caso tenha 

de adotar a teoria cultural em suas aulas.  

Por fim, atualmente, o termo “educador físico” tem sido amplamente usado nos cursos 

de formação para designar o profissional ou professor de Educação Física, ocasionando dois 

problemas: o primeiro é que esta expressão reduz o profissional àquele que “educa” o físico de 

outrem, ou seja, que se dedica a uma parte da pessoa, sem ver o ser humano como um todo, e o 

segundo é que, legalmente a formação prepara professores, isto é, um curso de graduação em 

três, ou quatro anos, consegue desenvolver em tão pouco tempo a capacidade de lidar com 

situações de ensino e aprendizagem com o conteúdo da Educação Física, sendo uma pretensão 

formar um “educador”, que somente se formará no decurso de sua vida profissional e na 

situação da presença em sala de aula com seus alunos. Como diz Paulo Freire, ninguém se torna 

um educador numa terça feira às duas horas da tarde. 

Se a linguagem tornou-se o método para a busca da verdade na Filosofia, a matemática 

desde Tales e Pitágoras, até chegarmos a Aristóteles com sua lógica dedutivo-identitária 

forneceu à ciência clássica uma nova linguagem, que se tornou primordial para a criação de 

uma concepção soberana para a humanidade, que foi a linguagem matemática.  

A matemática, utilizando a computação binária considera que o real é composto pelo 

princípio da identidade, isto é, A é A; pela não contradição A não é B; pelo terceiro excluído, 

entre duas proposições contraditórias só uma pode ser verdadeira A é B ou não B. Estes 

princípios tornaram-se norma para as ciências da natureza, porque puderam conceber a certeza 

e a objetividade capaz de criar uma sociedade ordenada, global e tecnológica; toda a estrutura 
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dos computadores utiliza a lógica binária. As certezas provindas da ciência clássica trouxeram 

tantas evidências empíricas que criou, nas Ciências Humanas, uma racionalidade baseada na 

exatidão e na formalização de regras para o pensamento que deram origem ao positivismo. As 

certezas retiradas da natureza, tornaram-se certezas da razão. 

A complexidade que sempre esteve presente na organização bio-antropo-social só 

voltou a questionar esta forma de pensar quando as descobertas da física quântica retroagiram 

sobre as Ciências Naturais e sobre as Ciências Humanas, trazendo o princípio da incerteza de 

volta ao pensamento e à linguagem. 

“A lógica dedutivo-identitária expurga do discurso a existência, o tempo, o não 

racionalizável, a contradição: a partir daí o sistema cognitivo que lhe (sic) obedece cegamente 

se coloca em contradição ao mesmo tempo com o real e com a sua pretensão cognitiva” 

(MORIN, 2005d, p. 251). 

Esta lógica ainda é o paradigma reinante na sociedade atual, organizando e gerando os 

conceitos, os discursos, as teorias e as relações essenciais da cultura que domina os 

pensamentos. Assim: 

 
Lembremos que toda sociedade é o produto das intercomputações e 

intercogitações entre indivíduos que a constituem, sociedade que retroage de 

maneira megacomputante sobre os indivíduos fornecendo-lhes normas, 

padrões, esquemas, que se inscrevem no imprinting cultural desses indivíduos 
e guiam as suas computações/cogitações (MORIN, 2005d, p. 281). 

 

A Cultura é a fonte criativa e criadora do ser humano e na Educação Física, ela é formada 

pelo conjunto de comportamentos, hábitos e costumes que os seres humanos produziram 

durante séculos, tradicionalmente. A novidade d’a Cultura da Educação Física é sua origem 

n’os Movimentos corporais humanos que visam a expressão de práticas, para o cuidado com a 

Vida.  

 

3.3.4 A humanidade 

Morin critica a disjunção dos componentes biológicos dos culturais, dos individuais e 

dos sociais, que sempre se apresentam em oposição e nunca em composição na ciência e na 

filosofia. Ele propõe que a complexidade significa conceber a unidade na diversidade e a 

espécie humana (homo) não apenas como sapiens, faber e economicus, mas também como 

demens, ludens e consumans.  

Estes antagonismos podem ser complementares em cada indivíduo para restabelecer o 

circuito recursivo do indivíduo – sociedade – espécie. Em suas palavras: “[...] pela morte, 
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participamos da tragédia cósmica, pelo nascimento participamos da aventura biológica, pela 

existência participamos do destino humano” (MORIN, 2005e, p. 48). 

Morin resume o percurso do ser humano, desde a explosão de energia que resultou no 

aparecimento de substância física (particulada) no Universo, fazendo surgir a vida na Terra, 

pelo acaso dos choques entre os componentes físico-químicos que geram uma grande variedade 

de elementos que se auto-organizam bioquimicamente, produzindo a novidade dos seres vivos 

(unicelulares, policelulares, invertebrados, vegetais, animais, hominídeos), culminando com o 

homosapiens, que, em sua singularidade, desenvolve um super-cérebro capaz de promover 

alterações no meio ambiente jamais vistas em outros seres vivos. Esta capacidade só foi possível 

pela junção da afetividade com a cognição de mamífero, que descobriu na necessidade de 

sobrevivência a junção social através da pulsão do amor e da reflexão do computar. Esta 

diferenciação ocorre porque sua constituição biológica é frágil na infância e dependente de 

outro ser vivo para atingir a autonomia.  

Neste aspecto, a Educação Física contribui significativamente com o desenvolvimento 

humano, pois sua prática corporal é um modo de ligação da emoção com a razão através do 

movimento, e quanto mais cedo se potencializa nas crianças situações que levam em conta o 

desenvolvimento integral da criança, melhores costumam ser os resultados. Aqui se entende a 

importância da ludicidade no aprendizado, afinal, é pelo recrear, brincar e divertir-se que o 

aprendizado une o afeto, a alegria e a cognição e a Educação Física escolar é um rico ambiente 

para essa forma de aprender. 

A vida em sociedade é possível pela grande capacidade de comunicação através da 

linguagem, da criação de símbolos e da constituição da cultura, que nos dá a possibilidade de 

ter consciência de quem somos, de onde estamos e do que pensamos. “O indivíduo humano, na 

sua autonomia mesma, é, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultural” (MORIN, 2005e, 

p. 53). Por isso, insistimos numa aprendizagem que leve em conta o ser biossocial que é o 

humano.   

O humano se vê preso não somente a trindade indivíduo – sociedade – espécie, mas à 

trindade social cérebro – cultura – espírito, e também à trindade individual razão – afetividade 

– pulsão. Aqui abrolha um problema capital, na recursividade das relações entre o indivíduo e 

o ambiente. O sujeito, que é uma partícula minúscula dentro do Universo, se angustia em ser 

um ponto no holograma e, consciente de que não pode se desvincular da totalidade social, 

precisa de uma válvula de escape para suportar a pressão de sua própria humanidade, não 

anulando o egocentrismo, porém mantendo a alteridade. 
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Para Morin (2005e), são os mitos, ritos e religiões que apaziguam a alma, que sempre 

está entre a pulsão do id e a submissão do superego. As festas, as poesias, as danças, as 

cantorias, os êxtases e as artes que cicatrizam as dores e sofrimentos desta difícil relação, 

proporcionam ao Ego um sentimento de pertencimento à realidade. A estética passa, então, a 

ser a mais humana das funções do espírito, pois enraíza no corpo os desejos, pensamentos, 

emoções, intuições e valores que fazem a vida valer a pena. Para Morin, viver de prosa é questão 

de sobrevivência. De certa forma, na Educação Física, a execução de movimentos que atinge 

sua perfeição nas técnicas corporais, exprimindo-se como uma tecnologia para a eficiência, não 

se desvincula do gesto estético, que empresta sentimento e beleza ao corpo humano; portanto, 

apesar de nas técnicas de movimento corporal encontrarmos uma submissão à tecnoburocracia 

com sua função de ordem e exigência de resultados que agradem aos desígnios do positivismo, 

ao mesmo tempo, são nestes movimentos que encontramos a técnica ligada à arte e a 

sensibilidade que reúne a Humanidade como espécie. 

Percebe-se que o indivíduo pode objetivar-se pela capacidade racional (lógica) de pensar 

sobre si mesmo, de conhecer-se e reconhecer-se ao ponto de exacerbar o egocentrismo. Mas 

sua subjetividade não deve desprezar o nós, o outro, afinal o sujeito se constrói na comunidade 

que dá suporte cultural a sua constituição biológica, porque: 

 

A condição de sujeito comporta, ao mesmo tempo que o princípio de exclusão 

(ser sujeito faz de nós seres únicos, mas essa unicidade é o aspecto mais em 
comum), um princípio de inclusão; este nos permite nos incluirmos numa 

comunidade, um Nós (casal, família, partido, Igreja) e incluir esse Nós no 

centro do mundo (MORIN, 2005e, p. 75). 
 

Agora, percebe-se que a evolução do homem primitivo se estabeleceu na dialogia entre 

a razão e a emoção, a ordem e a loucura, o masculino e o feminino, o corpo e a alma, a prosa e 

a poesia. É exatamente da combustão dos opostos que surgem as emergências fundamentais e 

criadoras, como o amor, a arte, os filhos, o espírito e a comunicação. Porém, desde a afirmação 

da racionalidade como detentora da iluminação interior, o ser humano busca uma harmonia 

entre os opostos, que em geral é aparente ou momentânea.  

O contínuo processo de desenvolvimento do ser humano proporcionou muitos avanços 

em diversos campos. O mais emblemático deles foi a criação do Estado nação, na Grécia antiga, 

que ainda é o modelo de organização social em todos os cantos do planeta. Foi através deste 

tipo de aparelho que o quadrimotor, ciência – técnica – indústria – lucro, tornou-se hegemônico 

como modelo de desenvolvimento, pois na economia observa-se uma grande produção de 

riquezas, na tecnologia o avanço sobre a comunicação, na sociedade a soberania da urbanidade 
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e da civilização, no conhecimento o domínio sobre a natureza. A despeito da prosperidade 

observada em muitos setores, a globalização planetária contém muitos perigos, pela exaustão 

de recursos naturais e má distribuição de renda, que poderão causar desastres ambientais 

irreversíveis e conflitos generalizados entre as pessoas. O esporte, criado a partir dos Jogos 

Olímpicos da Grécia antiga, foram recriados a luz desse quadrimotor, a partir da Revolução 

Industrial e absorveu suas características de obtenção de resultados e lucro, haja vista o que são 

a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas na atualidade. Justifica-se neste quesito a crítica 

que recebe sua utilização na escola a partir desse paradigma, mas criticá-lo é criticar o ser 

humano que cria e recria a produção cultural, pois o esporte também contém as expressões da 

liberdade, da criatividade e do encantamento, sendo elemento de participação social e de 

educação, como já colocou Tubino (2002):  

 
O esporte, como um problema profundamente humano e social, seu 

significado social, ocorrido principalmente após o redimensionamento 

conceitual, quando passou a abranger as manifestações comprometidas com a 

educação, participação e performance, precisa ser interpretado como um 
campo sociocultural de estruturas e conteúdos de grande complexidade, que 

apresenta-se com grande fascínio para todos os atores ativos e passivos, 

propiciando oportunidades únicas para a convivência humana (p. 89). 
  

Os confrontos e contradições inerentes às transformações sociais e à diversidade cultural 

no mundo globalizado e tecnológico em que vivemos, não deve nos impedir de ver além dos 

paradigmas e das ideologias que tentam cooptar nosso pensamento. Compreender o outro, suas 

necessidades e desejos, respeitando as formas de produzir e de significar é um passo decisivo 

para ter na cultura um potencial edificador da humanidade. Essa abertura é incerta, mas 

necessária. “Não se sabe o que virá, mas se sabe que há e haverá enormes desperdícios de 

energia, de boa vontade, de vidas, e que os progressos atuais escapam ao pensamento e à 

sabedoria dos humanos” (MORIN, 2005e, p. 241). 

A humanidade está distante de encontrar sua identidade planetária, isto é, de reconhecer 

a Terra como pátria, como ponto de partida e nave que conduz nossa jornada existencial. Morin 

aponta a ecologia da ação como possibilidade de enfrentamento da crise planetária em que nos 

encontramos. Esta tem, como primeiro princípio: “[...] assim que começa num determinado 

meio, toda ação entra num jogo de inter-retro-ações que modificam, desviam, ou mesmo 

invertem o curso dela: escapa assim da vontade do seu autor e pode até mesmo, voltar-se contra 

ele” (MORIN, 2005e, p. 212). 

A solução para os problemas que afetam a própria existência depende do conceito de 

autonomia dependente, que reconhece o imprinting e a norma como reguladores das ações sem 
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acreditar em uma ordem determinista e universal para os comportamentos humanos. Reconhece 

também a necessidade de liberdade, sem um livre arbítrio absoluto, que seja inconsequente de 

suas ações para com os outros e como o meio em que se vive (MORIN, 2005e). 

Reside no imprinting um dos maiores problemas da formação em Educação Física. 

Segundo Severino (2017, p. 87): 

 

[...] os próprios homens, vivendo em sociedade, acabam impondo uns aos 

outros, determinadas normas de comportamento e de ação. Mas a 
incorporação dessas normas pressupõe uma espécie de adesão por parte das 

pessoas, individualmente, ou seja, é preciso que elas vivenciem, no plano de 

sua subjetividade, a força do valor que lhe é, então imposto.  

 

As marcas que o esporte, em sua versão moderna, com os ideais da revolução industrial, 

do capitalismo, da competição, da disputa e da concorrência deixaram na área de Educação 

Física tornaram-se a única forma de ser professor. Esta é a grande crítica que recebeu a área a 

partir da década de 1980, porque reduziu o professor ao transmissor de uma cultura sem 

diversidade, principalmente no que diz respeito a não reconhecer outras formas de expressão 

da cultura do corpo. Sem reconhecer outras formas de se-movimentar coloca-se em risco o fim 

de toda forma de movimento que não se conformava aos ditames do esporte provindo da 

Europa. 

Os conteúdos da Educação Física, quando restritos às normas culturais dominantes do 

capitalismo, na maioria das vezes, vão eliminar referências de cuidado da vida e de expressão 

corporal que não se configuram como competitivas, como podemos observar em algumas 

práticas de dança, de yoga, de rapel, de parkour, ou tai chi chuan, por exemplo. Isto não 

significa eliminar a competição do ensino escolar, pois ela desenvolve a astúcia, a liderança e 

a determinação, porém não se pode resumir a Educação Física às competições, é preciso que as 

aulas contenham tanto a agressividade da disputa, quanto a afeição do brincar livre de pressões 

por resultados. 

Por esse motivo, não é possível pensar a humanidade sem pensar em ética, para Morin, 

ética e moral não se dissociam. Se para a filosofia, a ética é a reflexão sobre o bem e o mal e a 

moral o ato em si de praticar o bem, então, na complexidade, a moral é o ato de religação com 

o outro. “[...] a ética complexa será concebida como um metaponto de vista comportando uma 

reflexão sobre os fundamentos e os princípios da moral” (MORIN, 2005f, p. 15). 

A ética é uma exigência para a vida em sociedade, e ela brota de três fontes: Uma 

provinda do fator biológico, transferida geneticamente e que nos mantém unidos como espécie, 

outra, referente à cultura, às normas, às regras, os hábitos, à família, às tradições, à religião. E 
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a terceira advinda da consciência de cada um a partir da formação do espírito pelo processo 

cognitivo, isto é, pela reflexão e pensamento. 

A percepção de uma ética dialógica não se funda numa razão objetiva, ou idealizada. 

Vivemos uma profunda crise destes fundamentos éticos, pois: “As sociedades humanas são, ao 

mesmo tempo, rivais e comunitárias e organizam-se na união pela discórdia ou pela concórdia” 

(MORIN, 2005f, p. 33). Os jogos e competições na Educação Física são ferramentas 

importantes para desenvolver esse senso crítico a respeito da ética e preparar o professor para 

saber como mediar as relações conflituosas do jogo, é preponderante em sua capacitação 

técnica.  

Mas não basta ser um jogo, é preciso que um bom jogo tenha três predicados 

educacionais:  

▪ A motivação de quem joga, porque é o motor em fogo que nos impulsiona a nos 

auto-produzir;  

▪ A participação de todos, que representa o convívio social para o bem individual 

e coletivo; 

▪ A construção das regras, que gera o processo reflexivo sobre as condutas 

humanas em sociedade. 

Na formação universitária o discente deve compreender como a competição e a 

cooperação participam da vida de seus futuros alunos na formação de um comportamento ético 

frente à vida. Não basta seguir regras oficiais para se tornar uma pessoa ética, é preciso 

compreender como as regras do jogo favorecem ou não a emancipação humana, o aprendizado, 

a participação. E um professor com regras prontas, rígidas e jogos prontos nem sempre dará 

conta de todas as situações educacionais em suas aulas.  

Cabe ao processo de formação: “[...] assegurar ao futuro profissional clara percepção 

das efetivas relações sociais que tecem a realidade histórica das sociedades, pois sem essa 

compreensão, os sujeitos não entenderão o significado de seu próprio existir” (SEVERINO, 

2017, p. 93). Para atingir esse grau de qualificação será necessário que a formação leve o 

discente a aprender a observar e ouvir os alunos para encontrar os conflitos e procurar resolvê-

los com a participação dos próprios estudantes valorizando o processo democrático. Não 

existem respostas prontas quando se fala das interações na escola. 

A vida e a morte, a ordem e a desordem genésicas e criadoras participam mutuamente 

na construção da ética e, portanto, pensar bem é uma necessidade para encontrar um bom lugar 

para viver com o outro neste planeta, ou seja, o ethos, como propunham os antigos gregos. 
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Todavia, os acasos e anomalias são parcelas integrantes das resoluções de conflitos e devem ser 

incorporados para que soluções pertinentes sejam encontradas em cada ambiente escolar.  

O dever moral, o agir bem para com o outro, a ligação com o semelhante, estarão sempre 

ao lado da separação (diabolus), então, adquirir senso crítico e conhecimento pertinente para 

decidir para si, sem negar a comunidade e a humanidade exige a obediência à regra 

(deontológica) e à finalidade (teleológica). “[...] quando se trata de obedecer um dever simples 

e evidente, o problema não é ético, mas ter a coragem, a força e a vontade de realizar o seu 

dever. O problema ético surge quando dois deveres antagônicos se opõem” (MORIN, 2005f, p. 

47). Na Educação Física escolar, o jogo costuma ser profícuo para enveredar-se nos conflitos, 

nas disputas, nas vitórias e derrotas. Aprender a jogar é saber participar das relações humanas 

de conquistas e de ruínas que a vida nos apresenta. Surge então, uma lição para ser usada nas 

aulas, aprender a jogar e conviver com o outro, querendo vencer e ao mesmo tempo 

compreendendo a dor da perda. 

A ética não escapa à incerteza e mesmo um ato imoral pode ter uma finalidade boa 

dependendo das circunstâncias e dos contextos da vida. O que nos leva a pensar que pensar 

sobre o bem, ou pensar bem, não é suficiente, é preciso agir de acordo com o pensamento 

solidário e comunitário. A atitude altruísta deve exprimir um pensamento voltado para o outro 

e uma prática que corresponde a esse pensamento. Destaca-se que em determinados casos será 

necessário sacrificar o essencial pelo urgente; ter audácia ou prudência nas ações; agir pelo bem 

individual ou coletivo; decidir até que ponto se pode tolerar o intolerável. Sabendo disso, o 

professor pode ser um mediador de situações caóticas, procurando junto com os alunos os 

caminhos da compreensão e do respeito, pois determinados atos podem voltar-se contra os 

elementos da própria malha social e os alunos devem adquirir consciência disso. 

Dentro da relação política e ética será o diálogo com as posições contrárias uma porta 

para uma humanidade transformada. Esta comunicação com o outro contém alguns elementos 

constituintes: compreensão, cortesia, tolerância, liberdade, fidelidade, amizade e o amor. Sem 

uma dupla hélice da afetividade (do contato afetivo com o outro), com a racionalidade 

(autoconhecimento, autoanálise, autocrítica) torna-se inatingível uma ética realmente humana. 

 

A educação física, novamente, não pode omitir-se de repensar as suas relações 
com a pessoa humana, especialmente naquilo que se refere à exploração das 

potencialidades físicas em proveito de resultados, que não beneficiam em nada 

a integridade e o desenvolvimento dos indivíduos (SANTIN, 2003, p. 139). 
 

Apesar das incoerências nas relações humanas e de um aparente fim da própria 

humanidade ser sentido nas diversas ações de violência, desrespeito, destruição, morte, 
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brutalidade, selvageria, abuso, extermínio que são divulgados todos os dias na TV e nas redes 

sociais comunicando o desespero humano em situações chocantes e dolorosas, é, exatamente 

no mesmo instante da catástrofe que pode surgir uma metamorfose capaz de restituir a 

esperança na humanidade. Para Morin (2005f), a esperança sempre deve existir, mas a 

esperança não é esperar acontecer é agir para concretizar o esperado. 

 

3.4.  O CONHECIMENTO PARA A EDUCAÇÃO - FÍSICA. 

Morin foge da ideia de uma epistemologia com enunciados de base, como propõe o 

positivismo, preferindo uma teoria do conhecimento em rede, em que não há hierarquia prévia 

de conhecimentos. Para Morin (2005c, p. 32): “[...] a epistemologia não é o centro da verdade, 

gira em torno do problema da verdade passando de perspectiva em perspectiva”. 

A epistemologia deve incluir as teorias clássicas, compreendendo seus limites, 

questionando outros conhecimentos e até os não conhecimentos, ou seja, aqueles que são 

colocados à margem das teorias consideradas definitivas, permanecendo aberta ao problema da 

verdade. O questionamento central desta tese é que as teorias citadas são partes de um todo, 

apesar de se considerarem como essência a respeito da Educação Física. Talvez devêssemos 

passar de uma teoria à outra na formação de professores, para evitar o dogmatismo e a 

fragmentação. Interessante seria um professor que atua na graduação e tem seus pressupostos 

centrados no paradigma biomédico ir além, analisando os problemas também numa perspectiva 

cultural, assim renovaria seu próprio saber. 

Importante perceber que no homo sapiens. cérebro – cultura – espírito retroagem uns 

sobre os outros, sendo que o cérebro, menos evoluído criou uma linguagem capaz de produzir 

uma cultura, que fez surgir um espírito (consciência), que retroage sobre o cérebro, aumentando 

sua complexidade através de representações, para reiniciar o ciclo, agora, com nova capacidade 

de ampliar o espectro cultural e assim por diante, não podendo nenhum dos elementos ser 

reduzido ao outro, quando se trata de seres humanos. O sujeito nasce na recursividade de seus 

constituintes, sem eliminar sua ancestralidade animal (afetiva, sensitiva, computacional, 

intuitiva). Observar este ensinamento na educação é perceber que os instintos, as sensações e 

emoções não podem ser esquecidos quando se trata de educar. Neste ínterim, a Educação Física 

é campo importante de produção de sentidos para a criança, porque os movimentos e os 

cuidados com a vida são percebidos pelos órgãos dos sentidos nas atividades motoras dos jogos, 

esportes, lutas, danças, brincadeiras, e outras formas de expressão corporal. Nestas práticas 

intuir sobre qual será a jogada do adversário, sentir as posições do corpo para ajustar-se sobre 

um único apoio podal, ou ficar feliz por fazer um gol, podem ser igualmente formas de aprender 
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essenciais para o desenvolvimento humano, tanto quanto é refletir sobre como o movimento se 

produz racionalmente. 

Assim, como disse Morin (2005c, p. 150): “Todo conhecimento comporta aspectos 

individuais, subjetivos e existenciais, as ideias que possuímos nos possuem”. Talvez por isso, 

Freud com a psicanálise, não tenha se detido tanto à questão educacional, pois parece 

impossível lidar com os aspectos do inconsciente que assolam a consciência formadora do 

espírito humano. Este é o cuidado do professor, porque crer na razão como possuidora da 

verdade é acreditar somente na consciência como formadora do ser. 

O apelo para o conhecimento do conhecimento àqueles que se dedicam à educação 

deveria vir da proposta aristotélica nos campos “[...] tanto da Práxis (atividade transformadora 

e produtiva) quanto na Techne (atividade produtora de artefatos) e na Teoria (conhecimento 

contemplativo/especulativo)” (MORIN, 2005c, p. 196). 

Pois assim ativam-se as qualidades inteligentes (MORIN, 2005c):  

• Capacidade de aprender por si mesmo; 

• Hierarquização daquilo que é mais importante, significativo; 

• Análise dos meios para chegar às finalidades em circuito retroativo; 

• Aptidão para combinar e simplificar sem perder a complexidade; 

• Reconsideração da própria percepção; 

• Utilização do acaso na resolução de problemas; 

• Uso de perspicácia em situações inesperadas; 

• Busca de fragmentos; 

• Reconstituição de uma figura global; 

• Eliminação do inútil; 

• Modificação de uma estratégia; 

• Transformação de uma ideia ou objeto em algo com finalidade nova; 

• Utilização da capacidade da memória na integração do conhecimento e da ação. 

Buscando o desenvolvimento das qualidades inteligentes do sujeito talvez seja possível 

avançar rumo às incertezas que nos cercam. O caminho do conhecimento se forma na analogia 

de um barco que navega num oceano de incertezas entre as ilhas da certeza em que pode aportar 

com segurança, mas a viagem é perigosa e não se deve navegar ao léu. 

Navegar no mar de incertezas da formação em Educação Física não significa desprezar 

as teorias descritas, mas utilizá-las como pontos de partida. O paradigma biomédico pode incitar 

o estudo da Vida a partir da Atividade Física e Saúde; ou o estudo do Movimento a partir da 
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Cinesiologia Humana, ou da Teoria Desenvolvimentista. O paradigma social/humano pode 

iniciar o estudo da Cultura, da Cultura Corporal, da Crítica Emancipatória ou Pós Crítica. E o 

paradigma filosófico ou psicológico podem começar suas investigações da Humanidade nas 

teorias do Desporto, da Motricidade Humana, ou da Psicomotricidade. Mas acredita-se que o 

caminhar de um pilar outro, deve trazer a incorporação de outras teorias que abordam cada pilar 

com olhares distintos para promover uma reciclagem dos conhecimentos e das formas de 

aprender e ensinar a Educação Física. 

Antes de adentrar na questão específica da formação em Educação Física, resta lembrar 

que Morin já apresenta sete saberes necessários à Educação e que devem ser associados aos 

pilares da Educação Física. Tais saberes são os seguintes: 

As cegueiras do conhecimento, ou o erro e a ilusão - Todo conhecimento pode ter 

algum grau de erro, ou de ilusão. “O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo 

externo” (MORIN, 2000, p. 20). Existem diversos tipos de erros – os mentais, quando não 

distinguimos o real do imaginário; os intelectuais são as teorias ou doutrinas que assumimos e 

que sustentam os erros; os erros da razão, quando a racionalidade se torna racionalização, isto 

é uma lógica perfeita; os paradigmáticos, pois o modelo a seguir é perverso com os que se 

desviam dele, só permitindo que dentro do paradigma se construa o real. Morin (2000, p. 28) 

afirma que “as crenças e as ideias não são apenas produtos da mente, são também seres mentais 

que têm vida e poder. Dessa maneira podem possuir-nos”. Como o conhecimento carrega 

incerteza, devemos sempre duvidar dele, interrogá-lo e investigar o próprio pensamento e teoria 

que nos leva a crer em algo como verdadeiro. Do contrário, estaremos apenas reproduzindo 

conhecimentos, que podem estar intoxicados pelo erro ou ilusão. Já é consenso na Educação 

Física que o alongamento é uma atividade que pode beneficiar, ou não, determinadas formas de 

exercício, então aquilo que era uma crença absoluta no alongamento antes de todas as práticas, 

até a década de 1980, hoje já não é mais a única verdade. 

O conhecimento pertinente – Quando ensinamos algo sem contexto, isto é, sem 

significado para o aprendiz e se ele não sabe o que fazer ou para que serve tal conteúdo, 

provavelmente isso nem será aprendido. A noção de recompor o todo deve ser inserida de modo 

a organizar o todo nas partes e as partes no todo. O multidimensional implica em não isolar as 

partes do todo e vice-versa. Complexo é o que está tecido junto, não perdendo sua 

independência, mas sendo dependente da rede em que está inserido para existir. Quando o 

professor olha para a cultura corporal que os alunos já trazem consigo, por exemplo, nada mais 

comum numa cidade como Salvador na Bahia, do que incluir o ritmo e a dança, nas aulas, pois 

para a cultura dessa região dançar é tão comum, que parece se naturalizar para os 
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soteropolitanos. Deixar essa raiz cultural de lado, é querer colonizar o outro com um saber que 

não respeita a identidade do educando. 

Enfrentar as incertezas - Devemos ter esperança de que podemos inverter as lógicas 

que nos levam à destruição, sem perder de vista que caminhamos para um fim imprevisível. 

Não é uma questão de ser pessimista ou otimista em relação à vida, pois essa é uma ideia dual, 

é preciso escolher ambos os lados. A incerteza do conhecimento comporta as doutrinas e 

dogmas que perseguem nosso pensamento e que devem ser vigiados por uma alma aberta. A 

incerteza da ação nos mostra que, em geral, acreditamos que nosso destino depende de escolhas 

e que essas são mentais, mas as decisões, por vezes, são movimentos dependentes de desejos e 

se constituem em apostas intuitivas dos rumos a seguir. A ecologia da ação é como entendemos 

esse tipo de decisão. Estar pronto ao desafio é ter em si estratégias de ação que visem o 

indivíduo e o coletivo ao mesmo tempo. Os jogos com bola apresentam situações práticas nas 

quais a tomada de decisão é necessária para fazer escolhas, como num jogo de futebol, em que 

o atacante deve optar por chutar a bola ao gol, ou passar para um companheiro em melhor 

posição. Esse tipo de jogada, quando realizada na escola deve gerar problematizações que 

aumentem a consciência dos jogadores sobre como fazer escolhas pensando nas suas múltiplas 

oportunidades 

A condição humana - “Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, 

e não separá-lo dele” (MORIN, 2000, p. 47). A primeira informação, nesse sentido, é 

abandonarmos o universo ordenado e perfeito e o percebermos de modo vivo com os 

antagonismos, organizações e desordens próprias desse tipo de sistema energético. Luz e trevas 

subsistem no espaço. A segunda é observarmos que uma parcela de dispersão de poeira cósmica 

tornou-se substância física, talvez por acaso, e começou a unir-se, por afinidade e atrito, criando 

os brotos da existência humana. Essa autoprodução da Terra nos coloca como “seres cósmicos 

e terrestres” (MORIN, 2000, p. 50) e desta consciência surgirá uma nova, não apenas biofísica, 

mas alicerçada na condição social e cultural que nos possibilita ir além de outros seres e pensar 

sobre nossa existência, imaginá-la, acumulando conhecimentos e os transmitindo. Uma 

atividade de ginástica contém muitos movimentos que necessitam força, equilíbrio e 

coordenação, porém, como cada pessoa é diferente da outra em sua condição bio-anatômica, 

então cada um deverá realizar uma parada de mão dentro de sua própria capacidade. Quando o 

professor entende isso, consegue oferecer situações diferentes de ensino que levem todos à 

prática com chances de melhorar seus próprios rendimentos, sem exigir um desempenho igual 

a todos, pois o mais importante, é a tentativa de superação individual. Ao mesmo tempo, como 

todos somos humanos, podemos, de forma colaborativa, nos ajudarmos, com apoios e auxílios 
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de colegas a melhorarmos nossas habilidades individuais, pois ainda somos todos iguais por 

sermos humanos.  

Identidade terrena - A era planetária é um momento de percebermos quem somos e 

onde estamos. “A riqueza da humanidade reside na sua diversidade criadora, mas a fonte de sua 

criatividade está em sua unidade geradora” (MORIN, 2000, p. 65). Devemos entender que 

somos diferentes de outros seres porque produzimos cultura através da linguagem, mas não 

deixamos de lado nossa ancestralidade. Quando vemos e sentimos o que fizemos com o planeta 

e consequentemente com nós mesmos, podemos ficar estarrecidos. As guerras mundiais, as 

armas nucleares, a destruição da natureza, as guerras, a certeza no progresso perfeito que se 

mostra como pura ilusão. Nossa interação com o planeta Terra e todos os seus constituintes, 

nos incluindo, é condição para manter o ciclo espiralar de sistema e isso é apelar a “simbiosofia” 

(MORIN, 2000, p. 78) a sabedoria de viver junto. Ensinar atividades junto à natureza, corridas 

e caminhadas ao ar livre, escaladas em rochas, natação em rios, acampamentos em matas, 

ciclismo em estradas de terra, slackline entre árvores, são formas de nos aproximarmos da 

natureza e nos sensibilizarmos para sua preservação e nos sentirmos mais conectados à Terra. 

Ensinar para a compreensão - O triunfo da tecnologia aproxima e distancia os seres 

humanos como qualquer ação dialética, mas o que o sistema de informação não contém é a 

missão espiritual entre as pessoas que garantam a solidariedade fundamental para a 

continuidade da espécie. “A comunicação não garante a compreensão” (MORIN, 2000, p. 94) 

Isso implica não apenas em ter o conhecimento que a informação rápida do mundo 

contemporâneo pode nos oferecer, mas em conceber esse conhecimento dentro de uma ética da 

compreensão. Para se compreender o outro e as relações entre os sujeitos é preciso compreender 

a incompreensão, incluindo os fanatismos humanos, as posições políticas contrárias, os 

comportamentos histéricos e delirantes, as subjetividades das ações do outro, entre outras 

condições. É preciso tolerância entre indivíduos e entre culturas. A Educação Física, voltada 

para pessoas com deficiências, nos traz lições sobre isso, porque, quando uma criança deficiente 

consegue participar e interagir com outras nas aulas, tanto ela está aprendendo e desenvolvendo 

seus aspectos sociais, físicos, cognitivos e afetivos, quanto ela se torna uma forma dos demais 

serem mais compreensivos com a diferença e perceptivos de suas próprias limitações. 

A ética – Egocentrismo e alteridade são princípios presentes em todos os seres vivos, 

porém, o sujeito é aquele que pode conscientemente associar egoísmo e altruísmo. Para Morin 

(2000, p. 105) “[...] indivíduo/sociedade/espécie são não apenas inseparáveis, mas co-

produtores um do outro”. Assim, qualquer entendimento do humano supõe as autonomias 

individuais, a participação coletiva e o sentimento de pertencimento à espécie, anunciando uma 
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ética em cadeia de onde deve emergir nosso espírito. A democracia pode regenerar a cadeia 

contínua e retroativa entre cidadão e sociedade. A democracia requer os consensos nas decisões 

e a aceitação da escolha majoritária, mas precisa ter a diversidade e os antagonismos para ser 

realmente democrática. Passa a fazer sentido, então, a frase: Se todos ganham, quem perde? 

Cada qual a custa de si, todos ganham à custa de todos, cada qual ganha à custa do seu gasto de 

energia, dos seus esforços de suas tentativas. Novamente, usando o exemplo dos jogos com 

bola, verificamos que a tática esportiva é um fenômeno ético, pois suscita num jogo de 

basquetebol, o sacrifício individual de cada um para compor uma defesa que coletivamente 

impeça o adversário de se posicionar com facilidade para fazer uma cesta. Ao mesmo tempo, 

todos ganham, caso um dos jogadores, que está defendendo, consiga roubar uma bola e fazer 

uma cesta, e essa tarefa será facilitada se todos os jogadores da equipe avançam com ele para o 

ataque no intuito de abrir possibilidades de ataque que dificultem a marcação adversária. 

Participação coletiva e individual é perceber-se pertencente ao grupo e solidarizar-se com ele. 

Os princípios da complexidade apresentados devem servir como instrumentos para 

conduzir as reflexões na busca da junção de conhecimentos, evitando sempre a fragmentação, 

a redução e a universalização no aprendizado. Os pilares apresentados são a base da 

especificidade da Educação Física escolar, pois contém quatro elementos integrantes daquilo 

que o professor encontra na escola como desafio ao ensinar a disciplina da Educação Física. Os 

sete saberes são formulações próprias do pensamento complexo para a Educação e junto com 

os pilares da Educação Física, sugeridos neste texto, devem conduzir as propostas curriculares 

na formação de professores na graduação, motivo pelo qual devem fazer parte da articulação 

que se pretende na conclusão desta tese. “Sem o reconhecimento da incompletude de todos os 

saberes não há diálogo e nem qualquer tipo de crescimento recíproco entre os saberes” 

(SOUZA, 2011, p.52). Entende-se que uma boa formação deverá conduzir o egresso pelos 

pilares da Educação Física, passando pelos sete saberes para gerar uma composição entre aquilo 

que é próprio da Educação Física com o que é favorável à Educação. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA, COMEÇANDO O JOGO DA 

COMPLEXIDADE PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam 

em comunhão (PAULO FREIRE). 

 

A intervenção pedagógica em Educação Física deve enfrentar as dificuldades da 

realidade escolar, mas a insuficiência nesta tarefa, muitas vezes, está atrelada ao modo de pensar 

do professor que, tendo recebido uma formação fragmentada e disciplinar, não consegue 

articular os conhecimentos para resolver problemas do cotidiano. Acredita-se que o pensamento 

universalizante e reducionista das teorias que compõem a área contribui para a incapacidade de 

sair deste círculo vicioso. 

A análise das teorias, a partir de seus paradigmas fundantes, nos mostra que, escolher 

uma delas como premissa, não produz um pensamento que possa unir os conhecimentos, para 

uma atuação mais condizente com os desafios do ensino da Educação Física na escola, afinal, 

contextos diferentes e pessoas diferentes precisam ser pensados de formas distintas para 

resolver seus problemas específicos, e, neste sentido, as teorias atingem apenas aquilo que está 

dentro do domínio de seus paradigmas.  

Para Severino (2005, p. 42), “Do ponto de vista do conhecimento, o que é relevante não 

é o evento bio-psíquico-neurológico que está ocorrendo, mas a intencionalização que lhe é 

simultânea, a vivência de uma significação com um nexo que estrutura a própria subjetividade 

vivente”. Efetiva-se neste aspecto a importância da atividade educacional, pois o professor bem 

preparado para exercer sua função, reconhece que a aprendizagem é um processo interno de 

modificações neuro-cognitivas, mas vai além, revelando na dinâmica social do processo de 

aprendizagem, a intencionalidade que o educando construirá combinando o objeto de estudo, 

com suas próprias relações com as pessoas num dado ambiente. 

Verifica-se que o pensamento racionalizador conduz ao fracasso por insuficiência, pois 

não possibilita unir a diversidade na unidade, isto é, não reúne os elementos que compõe a 

corporeidade, dando àqueles que obtém conhecimentos lógicos a pretensão de obter respostas, 

esquecendo que, muitas vezes, há questões que serão resolvidas por outras vias, como a emoção, 

a sensação e a intuição. Aqui, bem cabe o olhar fenomenológico para mostrar a necessidade de 

uma Educação Física que não fique atrelada à mente separada do corpo: 
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A didática “pensada” não pode se contentar em ser um mero acréscimo de 

conhecimentos científicos que se impõe sobre a didática “vivida”, entendida 
esta última como a didática vivenciada no cotidiano da prática educativa, por 

professores/as e alunos/as em diversos ambientes pedagógicos (BETTI et al. 

2007, p. 52) 

 

O pensamento complexo de Edgar Morin pode ser uma interessante maneira de repensar 

a contradição entre as dicotomias corpo e mente, razão e emoção, teoria e prática, pois procura 

uma dialógica que une as contradições e mesmo no confronto e na contradição consegue ver a 

complementariedade. No fervor dos conflitos deve surgir solidariedade, compreensão e 

tolerância permitindo a união dos antagonismos para uma educação humanizadora.  

Há, no entanto, fatores limitantes que impedem o avanço dos cursos de formação de 

professores de Educação Física e estes precisam ser arrostados. A proposta de um jogo para 

atingir essa meta é a intenção deste capítulo final. O jogo suscita estratégias para: “a) extrair 

informações do oceano do ruído; b) realizar a representação correta de uma situação; c) avaliar 

as eventualidades e elaborar cenários de ação” (MORIN, 2005c, p. 71). O caráter dinâmico do 

jogo produz interações e promove o aparecimento de novidades pela efervescência do próprio 

jogar. 

O jogo além de satisfazer necessidades práticas, também gera prazer, um elemento novo 

na constituição de seres em desenvolvimento, como é o caso dos professores. Formar 

professores de Educação Física é uma atividade séria e comprometida com as transformações 

sociais, mas deve envolver a fruição, pois fazer com prazer e compreensão é um caminho que 

costuma encontrar mais adeptos dispostos a dispender sua energia no aprendizado e na 

interiorização dos conhecimentos. Como afirma Severino (1994, p. 19): “Não sem razão se 

afirma hoje que o conhecimento é estratégia da vida e que nasce embutido na ação”. Formar 

professor através de um jogo de saberes inter-relacionados impulsiona a construir um 

conhecimento aberto ao contexto e à realidade. 

O jogo faz parte da formação do pensamento, estimulando a criatividade, a 

experimentação e a descoberta, contendo tal complexidade, que perambula entre a ludicidade e 

a seriedade; a regra e a loucura; a biologia e a cultura (HUIZINGA, 1999). Normalmente, 

encontram-se essas características associadas às aulas do ensino básico, mas porque não 

entender o jogo dentro de sua complexidade na formação de futuros professores? Outro aspecto 

interessante do jogo, na formação, é o fato dele estimular os docentes das IES a reformularem 

conceitos e interagirem entre si, fora do conceito tradicional de ministrar conteúdos de forma 

tradicional. 
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Albornoz (2009, p. 85) diz que a filosofia já usou o jogo como forma de 

desenvolvimento da razão: “Nos diálogos de Platão, as perguntas e respostas da dialética 

socrática apresentam um claro caráter de jogo, mesmo porque o diálogo é uma forma de ficção, 

de criação artística”. 

A proposta que segue é uma tentativa de sair do lugar comum da formação, propondo o 

jogo como interação dos conhecimentos e das pessoas. Acredita-se que a deficiência do 

isolamento das disciplinas na formação pode ser superada quando os conteúdos forem 

articulados entre si. A intenção da proposta é transpor a barreira dos paradigmas em que a 

formação de professores costuma se estabelecer nas IES, de forma que docentes e discentes 

analisem, refutem e confrontem pontos de vista distintos relativos aos conhecimentos da Vida, 

do Movimento, da Cultura e da Humanidade, permitindo reflexões mais aprofundadas e 

alargadas. Esse processo fortalece a noção de trabalho em equipe que Severino (2012) aponta 

como necessidade intrínseca do processo educacional. 

A imprevisibilidade, característica dos jogos, relaciona-se fundamentalmente com o 

espírito da busca de conhecimento para Tarnas (2001): 

 
A busca decisiva pela verdade está obrigada a ser tolerante em relação à 

ambiguidade e ao pluralismo; seu resultado necessariamente será um 

conhecimento relativo e falível, em vez de absoluto e seguro. Por esse motivo, 

a busca pelo conhecimento deve ser interminavelmente auto-revisada. Deve-
se tentar o novo teste experimental e explorador contra as consequências 

subjetivas e objetivas, deve-se aprender com os próprios erros, não se deve 

confiar em nenhum pressuposto, tratar a todos como provisórios, não 
pressupor nenhum absoluto (p. 423). 

 

O jogo, na formação de professores de Educação Física, pode auxiliar o sistema 

disciplinar e especializado dos cursos, porque provocará encontros inesperados entres os 

jogadores (docentes e discentes) gerando conflitos, acordos e trocas pelas múltiplas situações 

que ele evoca. Pensar o jogo para a formação de adultos, futuros professores, é quebrar o 

paradigma dominante sobre a presença do jogo na sociedade, e, como alerta Gallo (2017, p. 

172) “[...] os tempos atuais pedem de nós novas percepções e novas táticas de ação”.  

O jogo, como elemento de formação na graduação, não retira sua capacidade de 

desenvolvimento humano, pelo contrário; um jogo de xadrez é uma atividade intelectual de alto 

nível de complexidade e lógica pura; os jogos eletrônicos criam situações virtuais que simulam 

circunstâncias do dia a dia e nos prepararam para a criação de estratégias novas para resolver 

problemas; o interesse pelo jogo é muito presente no seio da sociedade que acompanha as 

atividades esportivas (Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas) em todas as partes do mundo e 
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que envolve intenso relacionamento humano e afetividade com finalidade de entretenimento, 

emoção e superação.  

As inter-retroações entre os participantes (docentes e discentes) e os objetos do 

conhecimento (pilares da Educação Física e sete saberes da educação) desta proposta, 

melhoram a forma como os discentes se apropriam do saber, além de interferir direta e 

indiretamente, em como os docentes encaram seus próprios conhecimentos e suas disciplinas, 

revendo antigos conceitos arraigados em sua própria visão de ciência e de mundo. 

Em um jogo pressupõe-se a construção de regras, nas quais os interesses distintos se 

confrontam. Neste aspecto, este jogo de formação pretende ser um campo permanente de 

embates entre as teorias, os princípios, as lógicas, as visões de mundo dos jogadores 

(graduandos, mestres e doutores), pois, no campo do conhecimento acadêmico e científico, duas 

regras impõem-se: o respeito aos dados objetivos e a obediência à coerência das argumentações 

como afirma Morin (2003a). Dessa forma, confia-se que análises, experiências e 

experimentações das ilhas sejam pontos de solidez aos quais os discentes e docentes possam 

apoiar suas posições com convicção e ao mesmo tempo, nas interpretações subjetivas surgirão 

as sínteses e avaliações para prover uma argumentação consistente a respeito do conhecimento. 

O jogo é quase um consenso entre os professores de Educação Física como ferramenta 

para a educação básica, quer seja como metodologia, conteúdo, estratégia, ou simplesmente 

divertimento. Diversos pensadores enalteceram o jogo, como Heráclito, Aristóteles, Tomás de 

Aquino e Kant, porém sempre a relação é estabelecida com as crianças. 

 

Portanto, ao final, pode-se perceber o quanto o jogo pode e deve ser objeto de 
constantes e cada vez mais aprofundadas investigações, para que nós 

professores, bem como nossos alunos, possamos nos beneficiar de todas as 

suas virtudes, potencializando aprendizados, cada vez mais significativos e 
contextualizados, que levem todos os envolvidos no processo a superação, e, 

concomitantemente, à Educação Física ao seu devido lugar (SCAGLIA, 2004, 

p. 124).  

 

Convido-os agora a jogar esse jogo, que tal qual esperam Ferreira e Castellani Filho 

(2012) em sua proposta para a educação básica, é possível pensar a própria formação de 

graduandos em Educação Física com os mesmos fins, pois esta proposta envolve uma dinâmica 

que dialoga com todas as áreas de conhecimento: 

 

A nosso ver, essa é a grande tarefa da educação física escolar: habilitar os 

alunos a praticar o exercício físico e o desporto e a compreender os 
determinantes fisiológicos, biomecânicos, sociopolítico-econômicos e 

culturais dessa prática. Dessa forma, ela estará contribuindo para a ampliação 

do entendimento do binômio exercício-saúde, para a construção de estilos de 
vida ativa e para uma sociedade mais justa e igualitária (p. 51). 
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A escolha de um jogo, como proposta de pensamento para a formação, carrega em si 

um construto teórico que está no âmago da complexidade, que é o tetragama, pois um jogo 

apresenta a ideia circulante, na qual através das interações entre jogadores e das regras do jogo, 

é possível ir da ordem à desordem e a organização, num circuito espiral (MORIN, 2005a). 

 

                ORDEM                                                  DESORDEM 

 

 

                                         ORGANIZAÇÃO 

O jogo que proponho contém um tabuleiro (figura 1), no qual há um grande mar e nele 

um arquipélago. Este arquipélago é composto por quatro ilhas, que representam os pilares da 

Educação Física: Movimento, Vida, Cultura e Humanidade. Nestas ilhas há conhecimentos 

que justificam a escolha pelos discentes e/ou docentes, como pontos de partida, a partir de seus 

interesses, ou conhecimentos prévios. Os pilares representam especificidades da Educação 

Física diferindo esta formação de outras na área pedagógica. Seguem-se alguns exemplos dos 

conhecimentos de cada pilar: 

Movimento – é qualquer movimento humano que tem algum significado para o 

indivíduo, seja como busca de rendimento, diversão, relaxamento, expressão corporal etc. Aqui 

se incluem as habilidades motoras (correr, saltar, lançar, arremessar, girar, equilibrar-se etc). 

Também as capacidades físicas envolvidas nos movimentos (resistência, força, agilidade, 

coordenação motora etc) e todas as técnicas corporais humanas que estão representadas em 

jogos, lutas, esportes, danças, ginásticas, aventuras, expressões rítmicas. Para a formação do 

professor, o movimento deve ser analisado em seus aspectos biomecânicos, que dão subsídio 

para a compreensão das forças que agem sobre o corpo em relação ao meio e aos objetos. 

Também deve ser analisado por sua estética própria, isto é, pela sensibilidade que produz em 

cada indivíduo, a partir de seu gestual e das sensações que produz nas outras pessoas que o 

observam. Esta dupla hélice de conhecimento permite enxergar o movimento numa abordagem 

externa e interna ao mesmo tempo. 

Vida – refere-se a algum conhecimento sobre o ser humano e o planeta que se conjugue 

com o cuidado com a vida. Parte-se desde os conhecimentos microscópicos dos elementos 

constituintes das células até os macroscópicos do cosmo. Este pilar é uma viagem pela saúde 

que parte do corpo humano individual e biológico, para as relações entre os seres humanos que 

provocam alterações na saúde individual e coletiva, chegando nas interações dos indivíduos 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 
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com a terra, água, ar e todo o cuidado com o planeta. Pascal  tem uma frase: “O homem não 

passa de um caniço, o mais frágil da natureza; mas um caniço pensante”; da qual Severino 

(2017) tira a ideia de fragilidade da vida humana como exposta a ventos e tempestades, e, que 

portanto, o cuidado com a vida é uma necessidade da qual o professor deve estar engajado, para 

manter o equilíbrio dos seres humanos nas suas relações pessoais com seu próprio corpo; do 

seu corpo com os outros corpos que estão sempre ligados na sociedade e do corpo como um 

ente entrelaçado à cultura, ou seja ao caldo cultural em que estamos mergulhados em nossa 

humanidade.  

Cultura – são todas as representações que foram construídas a partir do corpo e pelo 

corpo humano, dotadas de significados dentro de determinados grupos sociais (jogos, 

brincadeiras, danças, exercícios, lutas, esportes, práticas alternativas, práticas de aventura), sua 

relevância está exatamente nos sentidos que os seres humanos dão e como organizam essas 

atividades corporais. A cultura corporal está em constante processo de construção, porque 

contém uma dimensão histórica e social, ou seja, em cada tempo e em cada local são eleitas 

determinadas práticas que agrupam os seres em torno dos hábitos e comportamentos dando 

ênfase na especificidade do corpo e na possibilidade de comunicação de tradições através do 

gestual. Ela é exatamente a mediadora entre os seres humanos e revela para o profissional de 

Educação Física três aspectos que produzem a intersubjetividade, isto é, a cultura se articula: 

com a prática técnica dos movimentos do corpo, conduzindo a utilidade corporal para a saúde 

física e satisfação pessoal; com a prática política pelos diversos encontros que a cultura corporal 

engendra com o outro, conduzindo a construção das regras e normas sociais que ocorrem 

necessariamente entre os corpos em atividade; com a prática simbolizadora, pois permite a 

criação da noosfera (mundo das ideias), na qual o ser humano adquire consciência de seu 

pertencimento à espécie, pela capacidade de conhecer, compreender, aplicar e avaliar as 

diferentes produções desenvolvidas historicamente sobre o corpo. 

Humanidade – o ser humano em sua complexidade merece uma reflexão sobre sua 

historicidade, seus processos de comunicação e seus relacionamentos políticos que geram a 

malha social em que vivemos, portanto, a especificidade da humanidade é entender os porquês 

humanos, é isto que nos diferencia dos demais animais. Somos os únicos que tentam entender 

os motivos pelos quais fazemos, ou não, algo. Na prática social estão os hábitos humanos em 

sua diversidade e a necessidade de respeito pelo ser humano, a unidualidade da espécie. Na 

prática simbolizadora estão as linguagens e seus significados, sendo a expressão corporal uma 

linguagem que precisa ser analisada em sua dimensão temporal. Pensemos, pois, nas 

transformações que a tecnologia nos obriga a conhecer e que transformam nossas formas de 
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agir corporalmente. Na prática produtiva a discussão volta-se para o corpo como força de 

trabalho, seja na visão de um corpo forte para o capital, ou seja, no olhar de um corpo habilidoso 

para entreter pessoas como um produto de grande valor mercadológico (SEVERINO, 2012). 

Estas especificidades de cada pilar iniciam os estudos através de um programa (MORIN, 

2005c). Neste programa; ações são pensadas em cadeia para que se atinja a meta da 

aprendizagem. Neste programa de ensino é pertinente manter estratégias de ação prontas para 

mudar partes ou até a totalidade do programa, caso os resultados não sejam os esperados pelo 

docente e pelos discentes na graduação.  

A noção geral de programa de ensino conduz a práxis: 

TEORIA                 PRÁTICA                TEORIA               PRÁTICA 

 

Ou 

 

PRÁTICA                TEORIA                 PRÁTICA                TEORIA 

 

Assim, pela práxis o homem opera e age. Ela é o movimento que articula, 

dialeticamente, a operação e a reflexão, a teoria e a prática. Para que a ação humana seja 

criadora e transformadora, precisa ser uma prática intencionalizada pela teoria e pela 

significação (SEVERINO, 2012, p. 46). 

É mantendo um circuito recursivo, regenerativo constante do programa, que as 

interações do grupo de aprendizagem podem modificar os caminhos sempre que a decisão 

coletiva for neste sentido, ou ainda, dando autonomia para algum membro do grupo, que não 

esteja ajustado ao modo de aprender, que possa seguir independente dos demais, desde que 

consiga atingir, ao final do processo, a meta de passar por todos os pilares de forma satisfatória, 

pois todo desenvolvimento humano deve proporcionar a autonomia individual, a participação 

coletiva e o pertencimento à espécie humana numa ética planetária, isto é, gerando a ecologia 

da ação (MORIN, 2000). Retirar a autonomia do indivíduo sobre seu processo de aprender seria 

limitar-lhe a condição de ser humano à de máquina artificial humana, que não pode decidir 

quais vias seguir, pois segue um programa pré-determinado de sequências fechadas. 

O compartilhamento dos temas estudados entre docentes e discentes divide a 

responsabilidade de escolha de conteúdos que serão aprendidos e justifica-se por um olhar 

freireano de partir do conhecimento do educando, tanto quanto observou Figueiredo (2004) em 

seu estudo sobre a formação inicial em Educação Física: 
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Nesse sentido, concluímos como uma interpretação possível, que as 

especificidades da Educação Física, relacionadas com a representação dos 
alunos que ingressam no curso, estão muito identificadas com as experiências 

sociais e sociocorporais construídas nas trajetórias individuais, bem como as 

influências concretas dessas experiências, no decorrer do tempo de formação 

inicial, devem ser tomadas como referência no currículo de formação. 
Argumentamos, porém, que é preciso compreender e contemplar as 

experiências sociais do aluno do curso de Educação Física não apenas como 

forma de interação entre a cultura de origem e a cultura de formação, mas 
também como uma maneira de intervir e romper com algumas concepções 

incorporadas e transferidas para os cursos de formação (FIGUEIREDO, 2004, 

p. 109). 

 

O jogo ainda contém sete saberes necessários para a educação do futuro: Erro e ilusão, 

Conhecimento pertinente, Enfrentar as incertezas, Identidade terrena, Condição 

humana, Compreensão, Ética contemplam os conhecimentos adicionais para a formação 

humana neste século. Relacionar as especificidades da Educação Física com as generalidades 

da Educação nos remete ao holograma do todo às partes e vice-versa. Defende-se a intersecção 

dos pilares da Educação Física aos sete saberes de Edgar Morin, pelo fato deles remeterem 

sempre a realidade da situação escolar. Sendo assim, adota-se uma postura de formação de 

professores que deem conta das questões dos estudantes para formação cidadã, pois: 

 

Para que possamos ter uma prática pedagógica que permita desenvolver 

autonomia e criatividade nos alunos, precisamos romper com relações 
autoritárias. Isto significa que o mais importante é ensinar estes professores a 

estudar, a pesquisar e a ensinar, ajudando-os a desenvolver sua capacidade 

crítica e conduzindo-os a saberem o que fazer com o conhecimento. Os futuros 
professores só saberão o valor dessa liberdade de ‘aprender a saber’ o que 

fazer com o conhecimento se puderem vivenciá-la na formação inicial em 

Educação Física. Isso evidencia que o papel do docente na formação inicial 

deve ser de mediador do conhecimento, no sentido de possibilitar aos futuros 
professores o desenvolvimento da reflexão (BARBOSA-RINALDI, 2008, p. 

203). 

 

Jogar com o conhecimento integrando diversos olhares deve propiciar ao futuro 

professor uma prática de: ouvir o outro, compartilhar saberes, investigar o conhecimento 

adquirido, verificar os postulados apresentados pelos docentes, respeitar as opiniões contrárias, 

eleger o contexto escolar como problema a ser compreendido, integrar seus saberes aos 

conhecimentos científicos que absorve, refletir sobre as contradições das teorias e das práticas 

vivenciadas. 

A ideia do jogo também promove uma necessária integração entre as ciências 

convergindo para a condição humana, que é um fim educacional. 

 

Así, la enseñanza puede intentar que converjan las ciencias naturales, las 

ciencias humanas y la cultura de las humanidades en el estudio de la 
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condición humana, de modo que ésta pueda desembocar en una toma de 

conciencia del destino común (conforme a un mundo global y complejo) que 
comparten todas las personas, conciencia que es propia de la “era 

planetaria” (la cual nos muestra que confrontamos, no como individuos sino 

como humanidad, los mismos problemas vitales). Como hemos dicho, esta 

integración del conocimiento (CHAVES, 2010, p. 72). 
 

Esta articulação dos conhecimentos, na Educação Física, pode suprir a grande 

defasagem entre as questões biofísicas e socioculturais que dividem os especialistas em campos 

de batalha, impendidos de conceber a integração de seus domínios de conhecimento e sua 

necessária junção. “O indivíduo humano, na sua autonomia mesma, é, ao mesmo tempo, 100% 

biológico e 100% cultural” (MORIN, 2005e, p. 53). 

 

[...] pensamos que a educação, ao perceber que corpo, natureza e cultura se 

interpenetram através de uma lógica recursiva, ao compreender que o corpo é 
uma construção biocultural, um corpo vivo, e ao compreender que os opostos, 

em vez de se isolarem se complementam, poderá redimensionar as concepções 

tradicionais de educação pautadas numa visão mecanicista, que, ao buscarem 
a homogeneização dos corpos, concebem o aluno como um ser passivo, capaz 

de decodificar os estímulos do professor através de respostas preestabelecidas. 

A educação, ao refutar os determinismos, sejam naturais ou culturais, e ao 

reconhecer que o conhecimento emerge do corpo a partir das experiências 
vividas [...], poderá perceber tanto a autonomia do corpo quanto a sua 

dependência com o meio, a cultura e a sociedade em que vive (MENDES e 

NÓBREGA, 2004, p. 135).  
 

Portanto, atiremo-nos ao mar para desafiar nossos instintos e pensamentos neste jogo. 

O objetivo do jogo é navegar pelo mar das incertezas passando por todas as ilhas. O 

mar, contém dificuldades para ser navegado, que são próprias da formação de professores de 

Educação Física, assim, entre uma ilha e outra há sempre um desafio a ser superado. “[...] o 

conhecimento é a navegação em um oceano de incertezas, entre arquipélagos de certezas” 

(MORIN, 2000, p. 86). 
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Figura 1. Mar do conhecimento.  
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O jogo pode ser jogado individualmente, mas podem ser formadas equipes em que os 

jogadores atuam reunidos, no intuito de encontrar respostas a partir de múltiplos olhares para 

os problemas propostos. O jogo termina quando os jogadores tiverem passado por todas as ilhas 

e estiverem satisfeitos com o trajeto percorrido.   

Moreira e Carbinatto (2006) já nos convidaram a esse desafio anteriormente, portanto, 

sugiro que nos lancemo-nos a ele: 

 
Continuarmos na trilha de produções teóricas que visem estabelecer critérios 

ou mesmo balizar caminhos para a identificação mais clara de bases 

epistemológicas para a Educação Física e o Esporte, considerando a metáfora 
do barco ou do aeroplano, em que a coerência se manifestará através de 

pressupostos multidisciplinares, não atrelados a padrões epistêmicos definidos 

por uma única vertente de olhar o campo científico (p. 130). 
 

Principia-se o jogo em uma das ilhas, que são os pilares da Educação Física, garantindo 

a especificidade da área, pois, do contrário talvez estivéssemos formando pedagogos, ou 

licenciados em outra formação qualquer, como professores de matemática, geografia, ou língua 

portuguesa.  

Na ilha inicial, o jogador deve seguir o programa e participar das estratégias de 

aprendizagem propostas, interferindo nas mesmas de forma a compreender, reproduzir e 

reformar o conhecimento adquirido e na sequência responder às perguntas geradoras, para 

depois decidir para qual ilha seguirá na sequência.  

As perguntas têm a função direta de avançar para além do conhecimento específico, 

evitando a hiper-especialização e a perda da totalidade do conhecimento. 

As perguntas geradoras, sugeridas nessa tese são: 

Ilha do pilar Movimento. Quais os significados deste movimento que se escolheu 

aprender para o ser humano? Quais seus símbolos? Como eles se relacionam com o cuidado 

com a vida? 

Ilha do pilar da Vida. Este conhecimento do corpo humano se relaciona com quais 

movimentos corporais? Quais as implicações de um determinado cuidado individual em relação 

à saúde de outras pessoas? Como o desenvolvimento humano nos ajuda a compreender a 

sociedade em que vivemos? 

Ilha do pilar da Cultura. Qual a origem desta cultura corporal? Como ela se relaciona 

com a melhoria das condições de vida das pessoas? Quais os diferentes significados que este 

fenômeno encontra em cada comunidade do planeta? 
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Ilha do pilar da Humanidade. Como a espécie se beneficia dos conhecimentos 

adquiridos a partir destes hábitos? Quais valores podem ser encontrados nesse cuidado com o 

corpo? Este aprendizado respeita a dignidade, a igualdade e a diversidade humana? 

Verifica-se que as perguntas geradoras remetem, cada qual, a outro pilar da Educação 

Física gerando novos direcionamentos e escolhas dentro do tema proposto inicialmente. 

A escolha da próxima ilha ajudará o jogador a compreender os melhores caminhos para 

encarar os desafios que o mar apresenta. Por exemplo, se o início foi na ilha da Vida e o 

problema era a obesidade infantil, talvez as respostas para as perguntas geradoras possam ser 

auxiliadas pelas ilhas da condição humana, que diz que somos iguais e diferentes ao mesmo 

tempo, ou pela ilha do conhecimento pertinente que revela que a obesidade infantil é um dos 

graves problemas que assola a saúde das crianças nos dias de hoje. Talvez, em alguma dessas 

ilhas encontrem-se respostas ao problema estudado, ou apareçam novos questionamentos. 

Quando se busca em outras ilhas, as respostas, geralmente, agregam-se diferentes olhares aos 

problemas, o que nem sempre ocorre, quando se mantém preso a um único paradigma. 

Nos ajuda a pensar a complexidade desse desafio a própria noção de método trazida por 

Mafesoli (1998): 

 

É preciso compreender esse termo em seu sentido mais estrito: o de um 
encaminhamento. Não que esses trabalhos indiquem com segurança uma via 

já traçada, mas melhor ainda – indicam uma orientação [...] E estas não são 

apenas vãs metáforas, é toda a vida de nossas sociedades que nos impele para 
um pensamento de alto mar, cuja palavra mágica é, certamente a compreensão 

da organicidade social (p. 37) 

 

Porém, no percurso aquático em que se lança o jogador pelas ilhas, o mar revolto pode 

conter seis ondas desafiadoras, que são: 

1. Especialização. Para se obter um conhecimento que não especialize o saber, a 

ponto de perder a noção da realidade ,o jogador deve reunir os conhecimentos 

das ciências Sociais/Humanas como os das ciências Naturais. Sempre que se 

pretende aprender algo especifico da Educação Física, o jogador deverá fazer 

essa inter-relação. Neste problema, há entrosamento entre as ciências? 

2. Contradição. Todos os conhecimentos serão úteis quando se estabelecer o 

diálogo com ideias contrárias, esta dialogia deve ocorrer entre os atores da 

formação (docentes de graduação, pesquisadores da Educação e Educação 

Física, discentes, escolas e Instituições de Ensino Superior). Para encontrar a 

solução, já se ouviu alguém com pensamento contrário para obter uma ideia mais 

variada do conhecimento? 
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3. Separação. A aprendizagem deve evitar o distanciamento teoria e prática, 

promovendo a práxis, para não cair na teorização irreal ou na abstração total. No 

momento, já se buscou experimentar a teoria que se está investigando, ou já se 

parou para pensar sobre porque se está realizando essa prática? 

4. Universalização. Nunca se encerrar em uma teoria, utilizar, duas, ou até todas 

ao mesmo tempo, para embasar a prática pedagógica, fugindo dos princípios 

universalizantes do paradigma, pois o perigo está em fechar-se num modelo de 

pensamento que não conversa com o contexto escolar. Há uma lei sobre o 

conhecimento estudado? Esta lei contém alguma brecha, ou abertura para uma 

contradição? 

5. Linearidade. Reconhecer a recursividade dos pilares da Educação Física. O 

Movimento é gerador e regenerador da Vida, que nos humanos produz símbolos 

formadores da Cultura, que se produz através da comunicação que cria a 

Humanidade, que acaba por produzir/reproduzir a energia necessária para se 

movimentar novamente. Esta verificação do conhecimento segue apenas em um 

pilar, ou já passou por todos eles? 

6. Racionalização. Verificar se o conhecimento que se está abordando não 

discrimina as experiências sensoriais, emocionais e intuitivas, reificando a razão 

como única fonte de conhecimento. Quais são as alternativas de percepção e de 

respostas ao problema que ainda não usamos? 

Portanto, sempre que se parte de uma ilha é necessário verificar se o problema que se 

está estudando pode ser respondido por pelo menos dois desafios do mar revolto para seguir 

para outra ilha. A decisão de qual ilha seguir deverá surgir a partir das reflexões que o próprio 

problema suscita durante a navegação, pois nunca há certeza dos caminhos, eles são escolhidos 

dependendo das situações de aprendizagem que aparecem pelo trajeto. A única certeza está na 

esperança de se atravessar todo o mar e de se passar por todas as ilhas para certificar-se de que 

o conhecimento foi realmente assimilado e reorganizado. 

Como exemplo, sugere-se a investigação sobre a corrida. Como ela é um movimento, 

parte-se do pilar do Movimento e experimentam-se formas de correr: mais rápido, mais lento, 

com distâncias variadas de comprimento dos passos, com distâncias maiores, ou menores a 

percorrer, em locais diferentes (terra, asfalto, cimento, pista etc.). Estas atividades podem ser 

feitas em um, ou mais dias, podem ser feitas competições, jogos e atividades colaborativas entre 

os participantes.  

Em seguida, três perguntas serão feitas para que os jogadores/discentes respondam: 
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▪ Como, através da corrida, podemos conhecer nossas diferenças individuais e 

quais são as características que encontramos em comum quando corremos? 

▪ Como o ser humano através do tempo organizou sua corrida e que significados 

essa corrida recebe em cada cultura? 

▪ Quais as vantagens para o nosso organismo de praticar a corrida? 

Além dos jogadores/discentes realizarem a corrida, eles deverão buscar as respostas para 

essas perguntas e socializar o conhecimento encontrado. Há diversas formas deste 

conhecimento novo ser comunicado entre os jogadores e de produzir novos saberes: 

comunicações orais, cartazes, exibição de vídeos, palestras de corredores, vídeos da internet, 

discussões em grupo, leitura de textos escritos pelos jogadores/discentes etc. 

Na sequência ruma-se para o mar tendo como desafio enfrentar as ondas. Escolheram-

se as ondas 1 (especialização) e 3 (separação) para verificar se os jogadores/discentes estão no 

caminho certo: Portanto, é necessário responder outras duas perguntas: 

▪ Já abordamos o problema tanto nas ciências Naturais quanto nas Humanas? 

▪ Fizemos o caminho prática-teoria-prática-teoria nesta investigação? 

Quando chegamos neste ponto do estudo, podemos escolher: tanto seguir para outro 

pilar, para aumentar nosso conhecimento em uma área com que ainda não estamos tão 

familiarizados e desta forma, buscar saber com outros docentes que podem avançar mais no 

conhecimento específico do outro pilar, quanto aportar nas ilhas dos saberes da Educação para 

tentar entender se nosso conhecimento das corridas está adequado à aplicação na escola. 

O arquipélago do conhecimento para a formação em Educação Física tem, como ponto 

de partida uma das quatro ilhas com os pilares da Educação Física, cada qual com perguntas 

geradoras, estas podem ser melhor respondidas pelas ilhas da Educação, porque a pretensão 

desta tese envolve, especificamente, a formação de professores para a escola. Isto não significa 

que o jogo não possa ser aplicado em cursos de bacharelado em Educação Física, mas que, neste 

caso, talvez seja melhor pensar no acréscimo de outras ilhas que atendam a formação de 

profissionais cuja intenção é a atuação no segmento não escolar.  

As ilhas da educação estão dispostas de forma que as ilhas centrais são: o erro e a ilusão, 

o medo de enfrentar as incertezas e as questões éticas, porque estas podem ser acessadas em 

quase todos problemas do conhecimento.  

Já as demais ilhas estão dispostas entre as ilhas dos pilares recebendo uma justificativa 

para esta disposição: 

A ilha do conhecimento pertinente está entre a ilha do Movimento e da Cultura, porque 

um dos maiores problemas enfrentados pelos professores é saber como relacionar um dado 
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movimento a ser estudado com os hábitos e costumes de cada sociedade em um determinado 

momento histórico. 

A ilha da identidade terrena fica entre a ilha do Movimento e da Vida, porque todos os 

movimentos humanos valem a pena ser executados quando fazem bem ao sujeito e ao mesmo 

tempo, cuidam também da espécie e do planeta que são problemas específicos do cuidado com 

a vida. 

A ilha da condição humana está entre a ilha da Vida e da Humanidade, porque, 

biologicamente, somos todos iguais, o que nos torna humanos, mas ao mesmo tempo, nenhum 

de nós é igual aos demais, isto remete ao fato da sociedade ser composta por seres iguais em 

direitos, mas com necessidades distintas pela diversidade gerada desde o aspecto biológico ao 

social. 

A ilha da compreensão, por sua vez, situa-se entre a ilha da Humanidade e da Cultura, 

porque, nas comunidades propriamente humanas, as maiores dificuldades de comunicação 

ocorrem nos limites entre as culturas e os relacionamentos humanos. 

A lógica criada para esse caminho pretende apenas utilizar a racionalidade nas 

formulações de programas de ação que possam ser mais efetivos, não definindo como únicos 

os caminhos a seguir e mantendo as estratégias de aprendizagem abertas dependendo do 

contexto de cada situação de ensino. 

A partir da decisão do jogador sobre ilha de partida, o jogo prossegue com a tentativa 

de responder as questões geradoras. Mesmo que as respostas não tenham sido respondidas 

completamente, ainda assim é possível seguir para alguma ilha na qual se possa repensar o 

problema proposto. Respostas simples nem sempre são verdadeiras e o auxílio de fontes de 

informação é fundamental para que possamos navegar com mais exatidão. A participação de 

outras pessoas no processo também pode ser de grande valia, neste caso, o docente/pesquisador 

da IES, é boa referência na mediação do aprendizado. Mediar a relação é estar disposto a dupla 

função, tanto de trazer sua experiência e conhecimento a partir de seus juízos, quanto de 

estimular a crítica e reflexão dos discentes em relação às dificuldades que surgem durante o 

processo.  

Diz-se de uma aprendizagem de dupla hélice, pois incorpora a aprendizagem tradicional, 

como explica Remonte: 

 

Percebe-se, a partir de sua caracterização, que a tradição pedagógica está mais 

presente na Educação Física do que se possa imaginar. Há um enorme 
contingente de professores que, a título de se opor ao ‘esportivismo 

tradicional’, apela para as denominadas ‘atividades lúdicas’, em que eles 

conduzem todo o processo, inclusive atuando como árbitros, aplicando o que, 
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de forma grosseira, poderíamos denominar talvez de ‘regras oficiais de 

queimada’. Não seria isso, então, uma prática tradicional? Por outro lado, será 
que na extrema complexidade de variáveis que influenciam o andamento das 

nossas aulas, não aparecerão momentos em que as estratégias mais adequadas 

sejam, simplesmente, o professor tomar a iniciativa de ensinar? Pensamos que 

negar essas possibilidades, negar o passado, as origens, com base em 
premissas equivocadas é um grave erro. Corriqueiro, entretanto (REMONTE, 

2004, p. 150). 

 

Convém dizer que uma pedagogia tradicional é bem-vinda na complexidade, porque ela 

incorpora saberes docentes e suas experiências profissionais podem ser usadas como ponto de 

partida para se atingir novos patamares de conhecimento em determinado assunto. Um 

professor, com grande vivência na filosofia, pode através de aula expositivas e de explicações 

de suas especulações abrir o caminho para dúvidas e reflexões que não existiam antes de serem 

colocadas por eles. Acredita-se, que esse professor deve sempre deixar aberta a possibilidade 

de seu conhecimento ser contestado e refutado, respeitando os demais conceitos que podem 

surgir das experiências do grupo de aprendizagem. Já um professor de Ginástica, por sua prática 

específica, pode ser o propulsor, através de experiências corporais, ou estudos históricos, ou 

ainda, através da demonstração de procedimentos didáticos, a estimular a perspicácia dos 

discentes em relação aos seus potenciais motores frente ao desafio da ginástica, a crítica com 

relação às formas como a ginástica se estabeleceu na sociedade como tentativa de domesticar 

os corpos e, ainda, à proposição de novas formas de ensinar os elementos ginásticos de formas 

diferentes daquelas já descritas na literatura. 

Mas também se agrega a aprendizagem crítica baseada nos pressupostos de Habermas 

como define Barbosa-Rinaldi (2008, p. 203): 

 

Para que possamos ter uma prática pedagógica que permita desenvolver 

autonomia e criatividade nos alunos, precisamos romper com relações 
autoritárias. Isto significa que o mais importante é ensinar estes professores a 

estudar, a pesquisar e a ensinar, ajudando-os a desenvolver sua capacidade 

crítica e conduzindo-os a saberem o que fazer com o conhecimento. Os futuros 

professores só saberão o valor dessa liberdade de ‘aprender a saber’ o que 
fazer com o conhecimento se puderem vivenciá-la na formação inicial em 

Educação Física. Isso evidencia que o papel do docente na formação inicial 

deve ser de mediador do conhecimento, no sentido de possibilitar aos futuros 
professores o desenvolvimento da reflexão. 

 

Eliminar um dos posicionamentos reduziria as possibilidades de ensino e não as 

ampliaria em diversas perspectivas. A proposta não é tornar o ensino repressivo, no caso da 

educação tradicional, mas observar que a transmissão de saberes do docente, a partir de suas 

crenças e vivências pessoais, é fonte de problematizações para os discentes. 
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O uso da tecnologia também pode ser um auxiliar importante, não no sentido de 

tecnologizar o processo educacional, mas de aceitar que a comunicação pode ser facilitada no 

ambiente virtual com apontam (REZENDE e COLA, 2004).  

Os laboratórios, quadras, ginásios, tatames, piscinas, campos, pistas, e os locais de 

estágio que permitam a experimentação direta das situações de aprendizagem também devem 

ser utilizados nos programas de ensino, afinal, a associação teoria e prática deve se estabelecer 

no âmbito das experiências corporais, emocionais, sensoriais e cognitivas, cujos ensaios devem 

ser realizados nos ambientes mais próximos da realidade. 

 

Na busca radical da corporeidade, é necessário lembrar que somos seres que 
amparamos nossa aprendizagem nos processos sensório-perceptivos. 

Captamos estímulos através dos sentidos. Não organizando bem as sensações 

teremos também dificuldade de entendê-las e de expressá-las com 

consciência. Nossas interpretações não chegarão a um entendimento profundo 
do que percebemos e, por conseguinte, não galgaremos níveis de 

discernimento ou de consciência de si [...]. As aulas de educação física, apesar 

de constituírem um espaço onde esta lógica é em parte quebrada, normalmente 
não proporcionam as condições para se aprofundar a compreensão das 

experiências emocionais-afetivas e cognitivas a partir das sensações 

mobilizadas pelos sentidos (JOÃO e BRITO, 2004, p. 268). 
 

Outra questão importante a destacar é que a experimentação é um processo magistral na 

formulação de hipóteses a serem testadas e o reconhecimento da escola, como campo de estudos 

ajuda a aproximar o futuro professor das situações a que estará exposto no ambiente de trabalho 

que pretende alcançar. Portanto, a IES deve possibilitar o contato com as escolas para 

implementar a ação direta dos alunos sobre ela, seja nos estágios curriculares, ou em outras 

oportunidades de atividades que complementem sua formação. Esta tese não tem por objetivo 

discutir com profundidade o estágio e a prática de ensino curricular, mas considera esse um 

aspecto fundamental na implantação de um projeto de formação de professor integrado ao 

pensamento complexo, pois haverá uma ação direta no contexto escolar, por parte do discente, 

mediado pelo docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Física segue uma estrutura curricular linear de formação baseada nas teorias 

que a compõem, o que elas têm em comum é que a pedagogia que seguem ainda se identifica 

com os princípios da Didactica Magna de Comenius. Alterar essa forma de pensar é talvez uma 

das maiores urgências de um curso de formação em Educação Física e essa foi a proposta desta 

tese, que examinando os problemas da Educação Física, voltou seu olhar para as diversas teorias 

que a compõem e culminou com uma síntese das ideias de Edgar Morin, para propor um modelo 

teórico que possa reunir os conhecimentos que sempre estiveram separados. 

Gallo (2017) nos convida a refletir sobre o caso da Ecologia. Para ele, os problemas 

relativos à preservação ambiental não podem ser resolvidos separando os campos das Ciências 

da Natureza (Biologia, Física, Química), das Ciências Sociais (História, Geografia, Política), 

sendo necessário quebrar as barreiras epistemológicas e as fronteiras do saber. 

Além disso, um dos processos que está contido nesta ideia é o conceito de autonomia, 

dependente-independente do ser em relação ao meio, que é fundamental para a Educação, 

explicado por Mendes (2002), a partir do conceito de enação de Maturana: 

 
A enação desloca o papel da representação ao considerar que o conhecimento 

é incorporado, isto é, refere-se ao fato de sermos corpo, com uma infinidade 

de possibilidades sensório-motoras, e estarmos imersos em contextos 

múltiplos. A enação enfatiza a dimensão existencial do conhecer, emergindo 
da corporeidade. A cognição depende da experiência que acontece na ação 

corporal. Essa ação vincula-se às capacidades sensoriomotoras, envolvidas no 

contexto biopsicocultural. [...] A enação tem como princípio lógico a 
recursividade, pela qual transcende o limite da linearidade, o que garante a 

dinâmica das interações entre o todo e as partes, capaz de gerar autonomia, 

característica marcante dos sistemas autopoiéticos (p. 13). 
 

Esta proposta não pretendeu criar uma teoria nova, pelo contrário, respeita as diversas 

ideias já desenvolvidas até hoje na formação em Educação Física e concorda que elas fizeram 

evoluir muito a área no país. Todavia, a exaustiva reflexão sobre as teorias na formação em 

Educação Física e os desafios do ensino escolar suscitam pensamentos que não estejam 

impregnados pelos paradigmas que nos impedem de pensar os problemas e que já trazem a 

solução pronta para todas as dificuldades, como se elas fossem resolvidas apenas pela teoria e 

não pela práxis.  

 

O termo dialógico quer dizer que duas lógicas, dois princípios, estão unidos 
sem que a dualidade se perca nessa unidade: daí vem a ideia de "unidualidade" 

que propus para certos casos; desse modo, o homem é um ser unidual, 

totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo (MORIN, 2003a p. 
189).  
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Esta proposta não entende as disciplinas como estruturas de conhecimento básicas à 

formação, o que não significa que não devam existir, mas no caso de estarem contidas em 

propostas de formação em Educação Física, as disciplinas devem se conformar às ilhas pilares 

da Educação Física, a partir de suas essências, por exemplo: Cinesiologia, ou Atletismo podem 

estar em Movimento, Lutas, Futebol, ou Expressões Rítmicas em Cultura, Fisiologia, ou 

Socorros de Urgência em Vida e Sociologia, ou Didática em Humanidade, sendo seus 

conteúdos os pontos de partida do conhecimento e não o ponto de chegada, como são hoje 

concebidas as disciplinas. O que importa, nesta formação, não é apenas se o futuro professor 

adquiriu o conhecimento sobre tal disciplina, mas se articula conhecimentos sobre Movimento, 

Cultura, Vida e Humanidade. 

Quando se fala em formação de professores, não se pode esquecer que este profissional 

vai atuar diretamente com crianças, jovens e adultos participando efetivamente do processo de 

construção de suas subjetividades, participando do modo como lerão o mundo. Portanto, a 

formação deve sempre valorizar a condição humana, ou seja, do valor da vida, do respeito a 

expressividade, do compartilhamento de diversos costumes e da promoção da convivência entre 

os seres humanos, fator fundamental para construir uma sociedade mais justa, ética e feliz.  

Como se pronunciaram as professoras Vilma e Vickele parafraseando Bertold Brecht: 

 

Há pessoas que ainda não conseguem enxergar o potencial educativo da 

Educação Física na formação humana. Há pessoas que não valorizam o 
humano no ser que educam. Mas há pessoas que reconhecem a necessidade 

de se ensinar a ensinar. Há pessoas preocupadas em transformar essas 

reflexões em ações que possam contribuir para a formação de um profissional 
competente. E ainda, há pessoas que buscam capacitar professores para 

formarem cidadãos para viver em sociedade (NISTA-PICCOLO e 

SOBREIRA, 2016, p. 71). 

 

E completo: Esses professores são essenciais. 

Esta proposta procurou enfrentar o desafio de uma formação humana que evita as 

fragmentações do saber e: 

 

Quando se considera a condição profissional do educador, pode-se afirmar que 
sua atuação só terá qualidade se, ao longo das etapas da sua formação, for-lhe 

assegurado um complexo articulado de elementos que traduzam competência 

epistêmica, técnica e científica, criatividade estética, sensibilidade ética e 
criticidade política (SEVERINO, 2012, p. 159). 

  

Considera-se, ainda, que as disciplinas na graduação em Educação Física, voltam-se 

para dentro de si mesmas e afastam-se das relações com as outras, impedindo de articular o 

conhecimento de forma orgânica, isto é, fervendo para gerar novidades que possam subsidiar a 
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capacitação dos professores de Educação Física deste milênio, motivo pelo qual compreender 

as diversas teorias e refletir sobre elas é fundamental para dar um salto de qualidade nos cursos 

de graduação.  

 

A produção do conhecimento e os nossos currículos estão orientados por uma 
perspectiva cientificista, na qual as disciplinas se bastam a si próprias, não 

precisam tomar como referência as problemáticas da prática, podem se ater às 

suas próprias problemáticas, das disciplinas de origem (BRACHT, 1999b, p. 
100). 

 

Um dos principais objetivos da proposta é partir de vários pontos de vista para reciclar 

o conhecimento, não eliminando nem mesmo os ideais antigos, mas forçando-os a encarar, de 

frente suas contradições com outras formas de conhecimento, para se recriar/reproduzir. 

  

[...] a complexidade junta noções até então disjuntas, associa aquilo que era 

considerado antagônico, sem ignorar o antagonismo. Trabalha com o isolar e 

o ligar num circuito recorrente do conhecimento. Por isso, não rejeita a 
simplificação/disjunção, mas a torna princípio relativo. Da mesma forma não 

repele a análise e o isolamento, mas obriga a incluí-los não só num 

metasistema, mas, também, num processo ativo e gerador (JOÃO e BRITO, 
2004, p. 264). 

 

Acredita-se que a auto formação, a autoprodução e a própria consciência de si, só podem 

surgir se os futuros professores puderem agir e pensar organizando-se individual e 

coletivamente, isto é, organizar-se em ebulição. Uma das coisas que a proposta carregou em 

seu bojo, com a ideia de jogo, foi tanto a possibilidade de formar professores de ensino básico, 

pela articulação de conhecimentos, quanto de se reformar os atuais docentes de ensino superior, 

pela necessária integração dos domínios de conhecimento. Claro que esta não é uma proposta 

simples, mas o fato de podermos conjectura-la já é um aviso de que ela pelo menos em tese é 

possível. 

Então, como adverte Morin, baseado em Marx: “Quem educará os educadores? É uma 

questão chave, é uma questão insolúvel logicamente, mas a vida é mais forte que a lógica” 

(PETRAGLIA, 1995, p. 86-87). E a resposta talvez se encontre no turbilhão gerado pelas 

interações entre docentes e discentes, dos cursos de graduação em Educação Física, que se 

lançam juntos na incerteza do mar do conhecimento, para encontrar as relações férteis e 

produtivas dos saberes pertinentes e contextuais que a área possui e que estão dispersos na 

especialização, na disjunção, na falta de diálogo da formação. Esse calor pode regenerar a 

ambos.  

Se não mudamos as formas de fazer algo, dificilmente, vamos obter resultados 

diferentes, por esse motivo, mexer radicalmente com a formação, tecendo junto 
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(complexificando) o aprendizado, pode ser uma maneira de prepararmos melhor os professores 

para os desafios da sala de aula e da escola. Acredita-se que esta proposta muda o foco da 

educação tradicional, sem eliminá-la, pelo contrário, fagocitando-a, digerindo-a, englobando-

a, para se chegar no século XXI mais apto e adaptado às mudanças do por vir.  
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