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Resumo 

Assim como se concebe o homem dividido em corpo e mente, o conhecimento também se apresenta 

cada vez mais separado, disjunto. Dessa forma o paradigma da simplificação torna-se mais forte, mais 

fechado, menos humano, menos planetário. Com a Educação Física essa situação não é diferente, pois 

a falta da união do conhecimento também se encontra em sua história, criando conflito, tensão, e, por 

vezes, a fragmentação do próprio corpo, o que gera uma atuação sem significado e descontextualizada. 

Deste modo, a partir da forma de pensar chamada de complexidade, este trabalho tem o objetivo de 

buscar respostas que auxiliem a ultrapassagem das barreiras que bloqueiam as ações dos professores 

de educação física na direção de um conhecimento complexo. Assim, optamos por uma pesquisa 

bibliográfica que fornecesse a base teórica para o entendimento do que seja o pensamento complexo 

utilizando a obra de Edgar Morin, abrindo uma discussão sobre algumas possibilidades para a 

educação física, tendo como referência os sete saberes necessários à educação do futuro conforme 

expostos em outro livro do autor. Por fim, toma-se a liberdade de externar o desejo da construção de 

uma educação física que permita o entendimento do ser humano como um todo, em que suas 

dimensões biológicas, psicológicas, sociais e culturais sejam um único conjunto agrupando os aspectos 

técnico, motor e pedagógico, contribuindo para um conhecimento pertinente e com significado para o 

educando. 
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Introdução 

 

A ciência clássica funda suas teorias a partir do isolar das partes, e os objetos nela imersos são 

vistos e analisados fora de seu ambiente, comandados por leis universais objetivas e quantitativas. 

(MORIN, 1977). 

Dessa forma o conhecimento científico passou a dispor de teorias que permitiram descrever 

quaisquer tipos de objetos nos finais do século XIX. Assim todas as formas de ciência passaram 

também a isolar seus objetos de estudo, assim como o próprio homem, que também foi dividido em 

partes através do paradigma da simplificação, que afasta a complexidade dos fenômenos e explica-os 

através de uma ordem simples que obedecem (MORIN, 2006). 

O pensamento complexo surge para se contrapor a estas dicotomias, aos paradigmas que 

insistem em separar, em isolar. Paradigmas que insistem em quantificar o que não pode ser 

quantificado, o que não pode ser resumido em uma palavra-chave e nem reduzido a uma lei ou teoria 

simples. 

A complexidade busca mostrar o conhecimento despedaçado, a condição humana 

fragmentada, os erros escondidos e camuflados. Ela busca o entendimento dos elementos constituintes 

de nosso mundo para assim compreendermos a tudo afastando as cegueiras dos conhecimentos. 

Este modo de pensar surge onde o pensamento simplificador não consegue explicar, ele é o 

que tece junto os acontecimentos, as ações, os acasos, as interações, ou seja, todos os fenômenos que 

fazem parte do mundo.  
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Neste sentido objetivamos neste estudo a busca por uma resposta que nos auxilie a ultrapassar 

as barreiras existentes impostas pelos paradigmas de nossa sociedade, que bloqueiam vivências e 

ações nos educadores e alunos, na direção de um conhecimento complexo. 

 

Paradigmas na educação física escolar 

 

Segundo Pereira (2010) a educação física é uma área que possui em sua essência a relação do 

ser humano com o movimento. E ao ser submetida a paradigmas que fazem justamente o contrário, 

que não una os seres com outros seres e também com o ambiente, parece-nos mecanizada e 

fragmentada. 

Neste ponto ela pode perder sua unidade e seu sentido diante de professores e alunos, 

acarretando sentimentos como desinteresse, principalmente pela falta do significado gerado pelo 

conhecimento descontextualizado. 

A complexidade pode contribuir para a educação física através de ações globais, saberes 

necessários, pois os conhecimentos das informações que adquirimos não deveriam ser isolados de seu 

contexto, pois dessa forma o saber não se torna significativo. Freire (1996) discute a importância e a 

necessidade da união do cotidiano dos alunos com a disciplina, ou seja, dentro do contexto real de vida 

destes. 

Apesar das falhas e brechas do pensamento simplificador, ele ainda se mantém em busca de 

unidades simples, da decomposição de um sistema em seus elementos, e a passagem do complexo ao 

simples (MORIN, 2006). 

 

Complexidade e os sete saberes necessários na educação física 

 

A complexidade não deve somente ser colocada com relação a questões científicas, ela deve 

aparecer em tudo que está relacionado à nossa vida cotidiana, e assim, às aulas de educação física. 

O ser e a sociedade mudam e transformam-se constantemente; um método, uma didática, uma 

pedagogia, enfim, uma teoria e prática necessitam de estratégias que saibam lidar com a ordem e 

desordem geradas constantemente (MORIN, CIURANA et MOTTA, 2003). 

Antagonismos ocorrem frente a situações de diversas formas, e a educação necessita unir os 

saberes, para que a desordem seja enxergada como algo necessário para a metamorfose do 

conhecimento. 

 

Todo conhecimento pode ter um erro 

 

Morin (2006) ressalta que as causas dos erros não estão localizadas apenas no próprio erro em 

si, ou na incoerência de ideias encaradas como erros de alguns e acertos de outros, mas sim na 

organização do sistema de ideias que conota algo como errado, ou seja, as teorias e as ideologias. 

A educação física pode estar passando por este não reconhecimento aos próprios erros, não os 

visualizando e não os admitindo.  

Os professores devem abrir seus olhares para o que definem como ideal, pois nele pode estar 

inscrito um paradigma, e consequentemente um erro não percebido: “O erro na verdade não é ter um 

certo ponto de vista, mas absolutizá-lo” (FREIRE, 1996, p. 11). 

Em nossa mente devemos desenvolver teorias abertas, críticas, mas ao mesmo tempo 

autocríticas e com possibilidades de transformação (MORIN, 2005).  

A educação física necessita desenvolver em si o paradigma aberto, proposto a alterações, a 

novas teorias, ou seja, um pensar complexo, percebendo o quão fundamental é “[...] conhecer o 

conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda 

não existente” (FREIRE, 1996, p. 9). 

 

Conhecimento com propósito 
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O conhecimento deve estar inserido em um contexto e na educação física isso pode ser 

comparado a quando o professor possibilita ao seu aluno uma prática fornecendo a ela uma ligação 

com a sua realidade.  

Por isso o debate quanto à cultura corporal, a ligação das atividades realizadas na escola com a 

cultura de um povo. Mas isso não é suficiente, pois além da vivência, é preciso mostrar que este 

contexto da cultura está inserido dentro de um todo, de um conhecimento que envolve ao mesmo 

tempo o biológico, cerebral, espiritual, lógico, linguístico, cultural, social, histórico (MORIN, 1977).  

A educação possui o papel fundamental de favorecer ao aluno utilizar sua inteligência de 

forma geral, perceber a relação das partes com o todo, e não a fragmentação do conhecimento 

(MORIN, 2005).  

Ao levarmos este parcelamento dos saberes para a educação física, pode-se identificar na área 

e em suas diversas vertentes que sempre havia um aspecto com maior importância, desde a 

padronização de regras tratando as práticas como formas mecanizadas até o resgate das práticas 

pertencentes à cultura corporal (DAOLIO, 2010).  

Para um conhecimento pertinente, a educação física escolar necessita da união de todos estes e 

outros aspectos, e o professor precisa mostrar a seu aluno o quanto tudo está relacionado. Pois para um 

aluno entender o significado de uma prática, o conhecimento desta deve englobar as partes, sejam elas 

técnicas, culturais, históricas, sociais, biológicas, ou seja, as formas com que ela pode influenciar seu 

corpo, sua sociedade, no planeta Terra. Qual a ligação dela com o mundo. Assim, através deste 

conhecimento global o professor ensina a condição humana (MORIN, 2005). 

  

Ensinar a condição humana 

 

Ensinar a condição humana deveria ser o principal objetivo educacional, para que ao mesmo 

tempo possamos visualizar a unidade e a diversidade humana (MORIN, 2005).  

Todas as áreas do conhecimento são importantes e especializar-se suscita aprofundamento em 

determinados saberes e problemas humanos, mas o profissional deve ter em mente que as outras 

partes, as outras ciências estarão sempre presentes de alguma forma naquilo que ele está estudando. 

Apesar dos progressos obtidos por cada parte e as especificidades que contribuem para 

modificar as idéias, as leis existentes e a condição de vida no planeta, estes conhecimentos 

permanecem, por muitas vezes, desunidos. Deste modo estamos novamente entrelaçados ao paradigma 

da simplificação no qual, ao mesmo tempo em que há um grande conhecimento das partes, há um 

grande desconhecimento do todo. E o professor de educação física, através dos conteúdos da área, 

pode promover o “remembramento dos conhecimentos” através da união de todas as ciências 

(MORIN, 2005, p.48). 

 

Enfrentar as incertezas 

 

As incertezas fazem parte da ação pedagógica, e trabalhá-las como processo construtivo 

fornece condições para o entendimento de que a desordem é fundamental para que aconteçam novas 

aprendizagens (JOÃO et BRITO, 2004). 

Devemos encarar a desordem de nosso meio, pois é somente a partir dela que tudo se 

reorganiza, gerando assim uma nova ordem e novas teorias abertas. Por sua vez, o meio e o contexto 

cultural podem influenciar na resolução de problemas e no enfrentamento das incertezas, ao serem 

envolvidos em atividades que exigem o corpo como a maior via de comunicação, ressaltando a 

importância de considerar a interação corpo-cérebro, a unidade humana, que dinamicamente interage 

com o meio ambiente (SOUZA, 2001). 

 

Identidade Planetária 

 

Somos filhos do planeta Terra, e assim como este planeta, necessitamos de energia para viver. 

Energia gerada pelo Sol e também, ao mesmo tempo, por este planeta, pois assim como ele somos 

elementos do cosmo (MORIN, 2005).  
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Precisamos mostrar para as pessoas a importância da preservação de nossa fonte geradora que 

parece cada vez menor sem que seu tamanho seja alterado.  

Com o avanço tecnológico, têm-se o contato com pessoas, culturas, sociedades diversas que 

estão a milhares de quilômetros. Dessa forma as culturas acabam por influenciar umas às outras 

gerando culturas híbridas e em constante elaboração, construção e reconstrução (MOREIRA et 

CANDAU, 2010). 

Cada vez que avançamos mais em tecnologia, mais agredimos o meio ambiente, desmatamos, 

matamos, alteramos e tiramos coisas do lugar, e a cada dia percebemos e sentimos os reflexos dessa 

completa destruição. A tecnologia que destrói também pode fornecer possibilidades de reconstrução. 

A educação física possui capacidade de orientar as pessoas a tratarem melhor deste nosso 

planeta. Cresce a cada dia o número de praticantes dos esportes de contato com a natureza como os de 

Aventura, os quais destacam um envolvimento do público praticante com a ecologia, o meio ambiente 

e sua preservação (PEREIRA et al., 2008).  

Esta união da educação física e ecologia é um campo para o qual a área pode voltar mais o 

olhar, utilizar conceitos destes esportes dentro e fora do âmbito educacional, plantando a nossa ligação 

terrena e a primordial importância da conservação de nossa biosfera. 

 

Ensinar a compreensão 

 

Enfrentamos o problema da incompreensão, seja ela entre as pessoas, as culturas ou os povos.  

A educação possui o papel de promover a compreensão. E a ela não basta somente a 

comunicação, isto é insuficiente. 

A incompreensão parte inicialmente de nós, de nossas incertezas, fraquezas e erros. Dessa 

forma também não conseguimos compreender o outro. 

Situações de violência e incompreensão são visualizadas quase que diariamente em nosso 

cotidiano. O bullying, por exemplo, apresenta no corpo uma ferramenta desta incompreensão. 

Deveríamos educar o corpo para ser forte e para defender a si e aos outros corpos das agressões que a 

cultura carrega na impossibilidade de se conviver com as diferenças. Mas este defender-se não é com 

relação à violência, ao confronto, mas sim um defender-se através de suas potencialidades e sentir-se 

mais capaz de fazer o que os nomeados mais capazes conseguem. 

Para a compreensão das sociedades, das pessoas, o processo educativo necessita incorporar 

elementos que contribuam para uma melhor interpretação do dinamismo desta pluralidade e as tensões 

geradas devido a essa multiplicidade de povos (VELOZO, 2010). As culturas devem aprender umas 

com as outras, para compreenderem-se mutuamente.  

 

Ética 

 

A palavra ética, do grego ethos, significa um bom lugar para se viver junto. A educação 

necessita aplicar esta definição constantemente. 

A ética, no pensamento complexo, deve respeitar a diversidade e permitir a expressão das 

ideias diversas da minoria (MORIN, 2005).  

Na educação física o professor precisa respeitar a diversidade em seus alunos, pois a escola é o 

local onde isso fica muito evidenciado, sendo concebida como “um centro cultural em que diferentes 

linguagens e expressões culturais estão presentes e são produzidas” (MOREIRA et CANDAU, 2010, 

p. 34). 

A ética na educação física escolar apresenta-se também como tema de extrema importância. 

Segundo Leitão et Betti (2008), a ética possibilita ao professor trabalhar em aula a reflexão sobre os 

problemas prático-morais que podem aparecer e que oferecem subsídios para a construção de valores 

pelos alunos. O professor, através de sua atuação ética, pode promover a interação indivíduo/sociedade 

positivamente, no sentido de transformar as aulas em momentos de reflexão, por parte dos alunos, 

sobre suas condições de vida a partir das próprias vivências. 

 

Um pensamento complexo na educação física 
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Nossa área necessita descobrir e aplicar mais sua potencialidade em todos seus setores de 

atuação, não se reduzindo a alguns estereótipos, mas levando em conta a diversidade humana, a 

compreensão e o respeito. 

Imaginamos uma educação física que adquira a forma do pensar complexo entendendo as 

desordens como geradoras de novas ordens, ampliando e abrindo suas teorias. 

A complexidade nos encaminha a entender as partes sem perder a ligação com o todo, e ao 

mesmo tempo o todo sem perder a ligação com as partes. Os seres, como o planeta, são dotados do 

poder de auto-organização. A personalidade, o modo de agir, as escolhas também se auto-organizam 

constantemente, se modificam, de acordo com o local em que se vive, as pessoas que estão ao redor, 

os estímulos recebidos, ou seja, o que foi vivenciado no passado e no presente influencia 

significativamente nessas modificações. A educação física deve se auto-organizar. Os professores 

devem caminhar para um entendimento de sua função na sociedade, utilizando seu conhecimento 

específico em prol de uma educação mais unificadora, inter e transdisciplinar
4
. 

Morin (2005) nos deixa isso claro através de suas reflexões em “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro”. Saberes fundamentais que, por muitas vezes, são ignorados, deixados de lado 

pelo pensamento simplificador. 

Apesar de todo embate existente não devemos desistir de uma educação física mais humana, 

planetária, compreensiva, significativa, que assuma seus próprios erros, enfrente as incertezas, supere 

paradigmas com ética para que ocorram construções de valores no processo educacional, e que se 

compreenda a existência do conhecimento do conhecimento fornecendo um sentido à vida das 

pessoas. 

Freire (1996) deixa-nos uma mensagem que pensamos ser de extrema importância: precisamos 

negar as ideologias que tendem a impor que não somos capazes de lutar por uma melhor realidade, de 

que a saída da prática educativa é apenas reproduzir e adaptar o que esta realidade impõe a nós 

educadores e aos educandos. 

 Para encerrar, decidimos realizar uma articulação entre os pensamentos de Paulo Freire (1996) 

e de Edgar Morin (2005, p. 92) que exprime o sentimento que nos motivou a chegar neste momento: 

“[...] o inesperado torna-se possível e se realiza; vimos com frequência que o improvável se realiza 

mais do que o provável; saibamos, então, esperar o inesperado e trabalhar pelo improvável”. 
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