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A Educação Física, enquanto área de conhecimento, passou por diversas transformações a partir da 

década de 1980 (DAOLIO, 1998). Tais transformações provocaram novas formas de pensar os 

conteúdos, metodologias de ensino, métodos avaliativos e, consequentemente, o currículo da Educação 

Física escolar. Essas modificações vieram acompanhadas da exigência de pensar a Educação Física para 

além do saber fazer, em outras palavras, a valorização do agir e ser. Diante dessa perspectiva, o presente 

trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre as metodologias de ensino na Educação Física à luz do 

pensamento complexo. A complexidade não constitui uma teoria científica unificada, pois, assim como 

no campo da Educação Física escolar, não há consenso em torno de abordagens de pesquisa e 

intervenção. Abordamos qualitativamente a temática e revisamos sistematicamente cinco produções 

internacionais e quinze obras brasileiras, utilizando os termos “complexidade”, “metodologia” e 

“Educação Física” como descritores. Constatamos que o processo de ensino aprendizagem pode ser 

percebido como um sistema dinâmico, interativo e continuamente reconfigurado, no qual há constantes 

transformações (OVENS; HOPPER; BUTLER, 2013). O processo de ensino-aprendizagem é 

reconhecido em sua totalidade e há uma valorização das metodologias de ensino centradas no aluno. 

Como resultado, identificamos que as metodologias de ensino tradicionais desconsideram a 

complexidade do cotidiano e acreditam que o todo é a soma de todas as partes. Concluímos que as 

metodologias tradicionais suprimem as características mutáveis da Educação Física como conjunto de 

elementos culturais relacionados à dinâmica do corpo em movimento, que se concretiza em um ambiente 

contemporâneo constituído por demandas complexas. 
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