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Trabalhadores! [Trabalhadoras!] 

É a vós que dedico uma obra na qual me esforcei por apresentar aos meus compatriotas 

alemães um quadro fiel de vossas condições de vida,  

dos vossos sofrimentos e lutas, de vossas esperanças e perspectivas.  

Vivi entre vós tempo bastante para alcançar o conhecimento de vossas condições de 

existência,  

às quais consagrei a mais séria atenção,  

examinando os inúmeros documentos oficiais e não oficiais que tive a oportunidade de 

consultar. Contudo, não me contentei com isso:  

não me interessava um conhecimento apenas abstrato de meu tema 

 – eu queria conhecer-vos em vossas casas,  

observar-vos em vossas casas, 

observar-vos em vossa vida cotidiana,  

debater convosco vossas condições de vida e vossos tormentos; 

eu queria ser uma testemunha de vossas lutas contra o poder social e político de vossos 

opressores. Eis como procedi:  

renunciei ao mundanismo e às libações,  

ao vinho do Porto e ao champanhe da classe média,  

e consagrei quase exclusivamente minhas horas vagas ao convívio com simples operários 

 – e estou, ao mesmo tempo, feliz e orgulhoso por ter agido assim.  

[...] verifiquei que sois homens 

 – não membros de uma nação isolada, puramente ingleses –, 

membros da grande e universal família da humanidade;  

verifiquei que reconhecestes que os vossos interesses coincidem com os interesses do gênero 

humano. 

E é como tais, como membros dessa humanidade "una e indivisível",  

como seres humanos no sentido mais pleno da expressão, 

que eu como muitos outros no continente,  

vos saudamos por vossos progressos 

em todos os campos e que vos auguramos um rápido êxito.  

Avante no caminho que escolhestes! 

Muitas dificuldades terão de ser enfrentadas, mas não vos deixeis desencorajar  

– sede decididos, porque certo é o vosso triunfo e certo é que todo passo adiante em vossa 

marcha servirá à nossa causa comum, a causa da humanidade! 

 

 

Friedrich Engels 

Barmen (Prússia Renana), 15 de março de 1845 
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 Esta dedicatória foi redigida em inglês por Friedrich Engels dirigindo-se à classe trabalhadora da Inglaterra, em 

Barmen (Prússia Renana), no dia 15 de março de 1845, nas primeiras páginas da obra A situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra. Foi impressa separadamente da edição alemã de A situação da classe trabalhadora 

na Inglaterra, para ser enviada às personalidades e dirigentes políticos ingleses. (ENGELS, 2010, p. 37 a 39). 
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RESUMO 

 

Esta tese compõe o conjunto de estudos realizados na Universidade Federal da Bahia, a partir 

do Programa de Pós-Graduação em Educação, Linha de Pesquisa Educação, Cultura Corporal 

e Lazer. Insere-se especificamente nos estudos realizados pelo Grupo de Estudo e Pesquisa 

em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/PPGE/FACED/UFBA) e responde a perguntas 

científicas relacionadas à pesquisa matricial sobre “Problemáticas significativas do Trabalho 

Pedagógico, da Produção do Conhecimento, das Políticas Públicas e da Formação de 

Professores de Educação Física e Esporte”. Tem como objeto de estudo o trato com o 

conhecimento na formação de Professores de Educação Física. Delimita como pergunta de 

investigação quais as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-

Crítica e, da Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da Educação Física para enfrentar as 

contradições presentes no currículo de formação de professores referentes à negação do 

conhecimento e, o trato com o conhecimento a partir de abordagens biologicistas, naturalistas, 

mecanicistas, que fragmentam corpo-mente e teoria-prática. A hipótese tratou do 

enfrentamento do projeto de formação de professores que defende a divisão dos cursos de 

Educação Física, dando ênfase à questão da saúde, a partir das possíveis contribuições de um 

conjunto teórico baseado na referência marxista e, da experiência pedagógica no ensino da 

Biomecânica Aplicada à Educação Física, conteúdo do eixo dos Fundamentos, da área da 

Saúde relacionado com o Eixo do Conteúdo Específico da Cultura Corporal do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia. Os dados levantados e sistematizados foram coletados: (a) na 

bibliografia sobre os pressupostos teóricos; (b) na legislação, nos bancos de dados do MEC e, 

em dissertações e teses; (c) in locus, na experiência pedagógica desenvolvida no ensino da 

disciplina Biomecânica Aplicada à Educação Física na FACED/UFBA. Os procedimentos de 

investigação foram: análises de conteúdo; descrição densa em relatórios de campo; e 

elaboração de sínteses estabelecendo nexos e relações que permitiram a conclusão da tese. A 

tese apresenta como pressupostos, epistemológico a teoria do conhecimento Materialista 

Histórico Dialético, do desenvolvimento humano a Teoria Histórico Cultural, pedagógico a 

Teoria Pedagogia Histórico-Crítica e, no ensino da Educação Física, a Abordagem Crítico-

Superadora. O objetivo diz respeito às contribuições dos pressupostos teóricos no trato com o 

conhecimento, em especial da área da saúde, no currículo de formação de professores de 

Educação Física, na perspectiva da superação de contradições e, de contribuições para 

consolidar uma consistente formação teórica, fundamentada na teoria do conhecimento do 

Materialismo Histórico Dialético. Conclui-se, apresentando, a partir dos pressupostos de 

referência marxista, elementos teórico-práticos, em que destacamos os sistemas de 

complexos, no trato com o conhecimento, no currículo de formação de professores de 

Educação Física, no marco de um curso único, de licenciatura ampliada.  
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ABSTRACT 

 

This thesis composes the set of studies performed at the Federal University of Bahia, through 

the Graduate Program in Education, Research Line on Education, Body Culture and Leisure. 

It is specifically inserted in the studies performed by the Study and Research Group in 

Physical Education, Sport and Leisure (LEPEL/PPGE/FACED/UFBA), and answers 

scientific questions related to the matrix research on “Significant issues on Pedagogical 

Work, Knowledge Production, Public Policies, and Formation of Physical Education and 

Sport Teachers”. Its object of study is the treatment of knowledge in the formation of Physical 

Education Teachers. It delimits as its research question what are the contributions of the 

Historical-Cultural Psychology, the Historical-Critical Pedagogy, and the Critical-

Overcoming Approach of Physical Education Teaching to face the contradictions present in 

the teacher formation curriculum that refer to the knowledge denial, and the treatment of 

knowledge through biological, naturalistic, mechanistic approaches that fragment body-mind 

and theory-practice. The hypothesis dealt with the confrontation of the teacher formation 

project that defends the division of the Physical Education undergraduate programs, 

emphasizing the health matter, through the possible contributions of a theoretical set based 

on the Marxist reference, and the pedagogical experience in the teaching of Biomechanics 

Applied to Physical Education, subject of the Fundamentals of the Health area axis, related to 

the Axis of the Specific Content of Body Culture of the Physical Education Undergraduate 

Program, with extended character, of the College of Education in the Federal University of 

Bahia. The systematized data were collected: (a) in the bibliography about the theoretical 

assumptions; (b) in legislation, in the MEC databases, and in dissertations and theses; (c) in 

locus, in the pedagogical experience developed in the teaching of the Biomechanics Applied 

to Physical Education course at FACED/UFBA. The investigation procedures were: content 

analysis; dense description in field reports; and elaboration of syntheses establishing links 

and relations that allowed the conclusion of the thesis. The thesis presents as its assumptions: 

epistemologically, the Historical Dialectical Materialism theory of knowledge; on human 

development, the Cultural Historical Theory; pedagogically, the Historical-Critical Pedagogy 

Theory; and on the teaching of Physical Education, the Critical-Overcoming Approach. The 

objective concerns the contributions of the theoretical assumptions to the treatment of the 

knowledge, especially of the health area, in the curriculum of Physical Education teachers’ 

formation, with the perspective of overcoming contradictions, and of contributions to 

consolidate a consistent theoretical formation, based on the Historical and Dialectical 

Materialism theory of knowledge. It was concluded, presenting, through the assumptions of 

Marxist reference, theoretical-practical elements, where we highlight the systems of 

complexes, in the treatment of knowledge, in the curriculum of Physical Education teachers’ 

formation, within the framework of a single, extended degree.  

 

Key-words: Physical Education Teachers Formation. Extended Degree in Physical 

Education. Historical-Critical Pedagogy. Health. Biomechanics Applied to 

Physical Education. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis compone el conjunto de estudios realizados en la Universidad Federal de Bahía, a 

partir del Programa de Postgrado en Educación, Línea de Investigación Educación, Cultura 

Corporal y Ocio. Se inserta específicamente en los estudios realizados por el Grupo de 

Estudio e Investigación en Educación Física, Deporte y Ocio (LEPEL / PPGE / FACED / 

UFBA) y responde a preguntas científicas relacionadas con la investigación matricial sobre 

"Problemáticas significativas del trabajo pedagógico, de la producción del conocimiento, de 

las Políticas Públicas y de la Formación de Profesores de Educación Física y Deporte. Tiene 

como objeto de estudio el trato con el conocimiento en la formación de Profesores de 

Educación Física. En el caso de la enseñanza de la educación física, se debe tener en cuenta 

que las contribuciones de la Pscicología Histórico-Cultural, de la Pedagogía Histórico-

Crítica y del Enfoque Crítico-Superadora de la Enseñanza de la Educación Física para 

enfrentar las contradicciones presentes en el currículo de formación de profesores referentes 

a la negación del conocimiento y, trato con el conocimiento a partir de enfoques 

biologicistas, naturalistas, mecanicistas, que fragmentan cuerpo-mente y teoría-práctica. La 

hipótesis trató del enfrentamiento del proyecto de formación de profesores que defiende la 

división de los cursos de Educación Física, dando énfasis a la cuestión de la salud, a partir 

de las posibles contribuciones de un conjunto teórico basado en la referencia marxista y de la 

experiencia pedagógica en la enseñanza de la Biomecánica Aplicada a la Educación Física, 

el contenido del eje de los Fundamentos, del área de la Salud relacionado con el Eje del 

Contenido Específico de la Cultura Corporal del Curso de Licenciatura en Educación Física, 

de carácter ampliado, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Bahía. Los 

datos levantados y sistematizados fueron recolectados: (a) en la bibliografía sobre los 

presupuestos teóricos; (b) en la legislación, en los bancos de datos del MEC y en 

disertaciones y tesis; (c) in locus, en la experiencia pedagógica desarrollada en la enseñanza 

de la disciplina Biomecánica Aplicada a la Educación Física en la FACED/UFBA. Los 

procedimientos de investigación fueron: análisis de contenido; descripción densa en informes 

de campo; y elaboración de síntesis estableciendo nexos y relaciones que permitieron la 

conclusión de la tesis. La tesis presenta como presupuestos, epistemológico la teoría del 

conocimiento Materialista Histórico Dialéctico, del desarrollo humano la Teoría Histórico 

Cultural, pedagógica la Teoría Pedagogía Histórico-Crítica y, en la enseñanza de la 

Educación Física, el Enfoque Crítico-Superadora. El objetivo se refiere a las contribuciones 

de los presupuestos teóricos en el trato con el conocimiento, en especial del área de la salud, 

en el currículo de formación de profesores de Educación Física, en la perspectiva de la 

superación de contradicciones y de contribuciones para consolidar una consistente 

formación teórica, fundamentada en la teoría del conocimiento del materialismo histórico 

dialéctico. Se concluye, presentando, a partir de los presupuestos de referencia marxista, 

elementos teórico-prácticos, en que destacamos los sistemas de complejos, en el trato con el 

conocimiento, en el currículo de formación de profesores de Educación Física, en el marco 

de un curso único, de licenciatura ampliada. 
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SOMMARIO 
 

Questa tesi compone l'accumulo degli studi effettuati presso l'Università Federale di Bahia, a 

partire dal Programma Post-Laurea in Educazione, Linea di Ricerca, Educazione, Cultura 

Corporale e Ricreazione. E 'specificamente inserito nell'analisi del Gruppo di Studio i 

Ricerca sull'Educazione Fisica, Sport i Ricreazione (LEPEL / PPGE / FACED / UFBA) e 

risponde a domande scientifiche relative alla ricerca di base su i "Problemi significativi del 

Lavoro Pedagogico, Produzione della Conoscenza" , delle Politiche Pubbliche e della 

Formazione degli Insegnanti di Educazione Fisica e Sport ". Ha come oggetto di studio il 

contatto con la conoscenza nella formazione degli insegnanti di Educazione Fisica. Delimita 

come una domanda di analisi quali sono i contributi della Psicologia Storico-Culturale, della 

Pedagogia Storico-Critica e dell'Approccio Critico-Superadora dell'Insegnamento 

dell'Educazione Fisica per affrontare le contraddizioni presenti nel curriculum di formazione 

degli insegnanti relativo alla negazione della conoscenza e, al contatto con la conoscenza di 

approcci biologicisti, naturalistici, meccanicistiche, che frammentano mente-corpo e teoria-

pratica. L'ipotesi ha esaminato il confronto del progetto di formazione degli insegnanti che 

difende la divisione dei corsi di Educazione Fisica, sottolineando il problema della salute, 

basato sui possibili contributi di uma compilazione teorica basata sul riferimento marxista e, 

dell'esperienza pedagogica nell'insegnamento della Biomeccanica Applicata all'Educazione 

Fisica, contenuto dell'asse dei Fondamenti, dell'area della Salute relativa all'Asse del 

Contenuto Specifico della Cultura Corporale del Corso di Laurea in Educazione Fisica, di 

carattere estensivo, della Facoltà di Educazione dell'Università Federale di Bahia. I dati 

raccolti e sistematizzati sono stati ripresi: (a) nella bibliografia sulle ipotesi teoriche; (b) 

nella legislazione, nelle banche dati MEC, nelle dissertazioni e nelle tesi; (c) in locus, 

nell'esperienza pedagogica sviluppata nell'insegnamento della disciplina Biomeccanica 

Applicata all'Educazione Fisic nel FACED/UFBA. Le procedure investigative erano: analisi 

del contenuto; descrizione spesse negli articoli di campo; ed elaborazione di sintesi che 

stabiliscono collegamenti e relazioni che hanno permesso la conclusione della tesi. La tesi 

presenta come presupposti, epistemologici la teoria della conoscenza Materialista Storica-

Dialettica, dallo sviluppo umano alla Teoria Storica Culturale, pedagogica alla Teoria 

Pedagogica Storico-Critica e, nell'insegnamento dell'Educazione Fisica, l'Approccio Critico-

Superadora. L'obiettivo è di contribuire ai presupposti teorici nel trattamento della 

conoscenza, specialmente nell'area della salute, nel curriculum per la formazione degli 

insegnanti di Educazione Fisica, al fine di superare le contraddizioni e contribuire a 

consolidare una coerente formazione teórica, basata sulla teoria della conoscenza del 

Materialismo Storico Dialettico. Si conclude, presentando, basato su presupposti di 

riferimento marxista, elementi teorico-pratici, in cui si evidenziano i sistemi di complessi, nel 

trattamento della conoscenza, nel curriculum per la formazione degli insegnanti di 

Educazione Fisica, nell'ambito di un corso di laurea unico e prolungato.  

 

Parole chiave: Formazione degli insegnanti in Educazione Fisica.  Laurea specialistica in 

Educazione Fisica. Pedagogia Storico-Critica. Salute. Biomeccanica Applicata 

all'Educazione Fisica. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABdC Associação Brasileira de Currículo 

ABRASCO Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

AC Acre 

AL Alagoas 

AM Amazonas 

ANFOPE Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação 

ANPAE Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

ANPEd Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

AP Amapá 

Art. Artigo 

AVCI Anos de vida corrigidos pela incapacidade 

BA Bahia 

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

BDB Programa da Biblioteca Digital Brasileira 

BDTD Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações  

BM Banco Mundial 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBCE Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

CE Ceará 

CES Câmara de Ensino Superior 

CCS Centro de Ciências da Saúde 

CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

CEDES Centro de Estudos Educação e Sociedade 

CFE Conselho Federal de Educação 

CLT Consolidação das Leis Trabalhistas 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CO Centro Oeste 

CONAE Conferência Nacional de Educação 

CONAPE Conferência Nacional Popular de Educação 

CONFEF Conselho Federal de Educação Física 

CP Conselho Pleno 

CUT Central Única dos Trabalhadores 

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DALY Disability-adjusted life-years 

DCNs Diretrizes Curriculares Nacionais 

DF Distrito Federal 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

EPISTEF Núcleo de Estudos sobre Epistemologia da Educação Física 

ES Espírito Santo 

EsEFEx Escola de Educação Física do Exército  

ESSA Escola Superior de Saúde de Arcoverde (Pernambuco) 

FACED Faculdade de Educação 

FADIMAB Faculdade de Ciências e Tecnologia Professor Dirson Maciel de Barros 

FAFICH Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba 

FINEDUCA Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação 

FINEP Financiadora de Ensino e Pesquisas 



FIRA Faculdades Integradas Regionais de Avaré 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FNE Fórum Nacional de Educação 

FNPE Fórum Nacional Popular de Educação 

FORUMDIR Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação e 

Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras 

GEPEC Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo 

GO Goiás 

GTT Grupo de Trabalho Temático 

HeaLY Healthy life-year 

HRQL Health-related quality of life 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

ICV Índice de Condições de Vida 

ICCSPE Conselho Internacional de Ciências do Esporte e da Educação Física 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IF Sul de Minas Instituto Federal do Sul de Minas 

IFPR Instituto Federal do Paraná 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IQV Índice de Qualidade de Vida 

Km² Quilômetro quadrado 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LEPEL Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer 

LOEDEFE Laboratório de Observação e Estudos Descritivos em Educação Física e 

Esportes 

MA Maranhão 

MEC Ministério da Educação 

MCTIC Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 

MG Minas Gerais 

MNCR Movimento Nacional contra a regulamentação profissional do 

profissional de Educação Física 

MS Mato Grosso do Sul 

MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

MT Mato Grosso 

N Norte 

NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

NE Nordeste 

NUTESES Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação, Educação 

Física e Educação Especial 

OBSEFEL Observatório de Educação Física, Esporte e Lazer 

ONGs Organizações Não Governamentais 

ONU Organização das Nações Unidas 

OSs Organizações Sociais 

OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte 

PA Pará 

PAIDEA Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação 

PB Paraíba 

PDSE Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

PE Pernambuco 

PI Piauí 



PNPS Política Nacional de Promoção da Saúde  

PPGE Programa de Pós-Graduação em Educação 

PPP Projeto Político Pedagógico 

PR Paraná 

PRIV Privada 

PRODOUTORAL Programa de Formação Doutoral Docente 

PUB Público 

PT Partido dos Trabalhadores 

QALY Quality-adjusted life-years 

QVLS Qualidade de vida ligada à saúde 

RJ Rio de Janeiro 

RN Rio Grande do Norte 

RO Rondônia 

RR Roraima 

RS Rio Grande do Sul 

S Sul 

SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SE Sudeste 

SE Sergipe 

SP São Paulo 

SUS Sistema Único de Saúde 

TO Tocantins 

TU-Braunschweig Technische Universität Braunschweig  

UCSal Universidade Católica de Salvador 

UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

UEA Universidade do Estado do Amazonas 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 

UEL Universidade Estadual de Londrina 

UEM Universidade Estadual de Maringá 

UEMG Universidade do Estado de Minas Gerais 

UENP Universidade Estadual do Norte do Paraná 

UEPB Universidade do Estado da Paraíba 

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UERN Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

UFAC Universidade Federal do Acre 

UFAL Universidade Federal de Alagoas 

UFAM Universidade Federal do Amazonas 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFC Universidade Federal do Ceará 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

UFG Universidade Federal de Goiás 

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFLA Universidade Federal de Lavras 

UFMA Universidade Federal do Maranhão 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

UFOP Universidade Federal de Ouro Preto 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 



UFPE Universidade Federal do Pernambuco 

UFPel Universidade Federal de Pelotas 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRB Universidade Federal do Recôncavo Baiano 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRPE Universidade Federal Rural do Pernambuco 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFS Universidade Federal do Sergipe 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

UFU Universidade Federal de Uberlândia 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UFV Universidade Federal de Viçosa 

UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

UnB Universidade de Brasília 

UNC Universidade do Contestado 

UNE União Nacional dos Estudantes 

UNESP Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

UNICAS Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICAMP Universidade de Campinas 

UNICENTRO Universidade Estadual do Centro Oeste 

UNIFAP Universidade Federal do Amapá 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UNIFIMES Centro Universitário de Mineiros 

UNIMONTES Universidade Estadual de Montes Claros  

UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco 

UNOESC Universidade do Oeste de Santa Catarina 

USP Universidade de São Paulo 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 



LISTA DE GRÁFICOS E FIGURAS 

 

GRÁFICO 1 Cursos de Educação Física em atividade no Brasil dado em 

porcentagem por Estado e no Distrito Federal 

 

75 

GRÁFICO 2 Total de Cursos de Educação Física em atividade no Brasil 

distribuídos por regiões 

 

76 

GRÁFICO 3 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade presencial, 

no grau de bacharelado em instituições privadas 

 

79 

GRÁFICO 4 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade à distância 

grau bacharelado em instituições privadas 

 

79 

GRÁFICO 5 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade Presencial 

grau bacharelado em instituições públicas 

 

80 

GRÁFICO 6 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade à distância 

grau licenciatura em instituições públicas 

 

80 

GRÁFICO 7 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade Educação à 

distância grau licenciatura em instituições privadas 

 

81 

GRÁFICO 8 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade presencial 

grau licenciatura em instituições públicas 

 

81 

GRÁFICO 9 Cursos de Graduação em Educação Física modalidade presencial 

grau licenciatura em instituições privadas 

 

82 

FIGURA 1 Desenvolvimento da Consciência 

 

163 

 



LISTA DE QUADROS 

QUADRO 01 MARCO LEGAL BRASILEIRO DAS REFORMULAÇÕES 

CURRICULARES DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

47 

QUADRO 02 APRESENTAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CURSOS CONFORME 

DECRETO-LEI 1.212/1939 

49 

QUADRO 03 APRESENTAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CURSOS CONFORME 

DECRETO-LEI 8.270/1945 

54 

QUADRO 04 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM 

ATIVIDADE POR MODALIDADE, GRAU, GRATUIDADE 

73 

QUADRO 05 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM 

ATIVIDADE POR MODALIDADE, GRAU, GRATUIDADE DO 

CURSO (PÚBLIVO [PUB]/PRIVADO [PRIV]), EM CADA REGIÃO 

GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

74 

QUADRO 06 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA NO GRAU DE BACHARELADO 

POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM CADA REGIÃO 

GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

76 

QUADRO 07 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA NO GRAU DE LICENCIATURA 

POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM CADA REGIÃO 

GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

83 

QUADRO 08 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MODALIDADE PRESENCIAL NO GRAU DE BACHARELADO 

POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS EM CADA REGIÃO 

GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

83 

QUADRO 09 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO GRAU DE 

LICENCIATURA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS POR REGIÕES 

GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS 

84 

QUADRO 10 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO GRAU DE 

LICENCIATURA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS POR REGIÕES 

GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS 

85 

QUADRO 11 DADOS QUANTITATIVOS DA POPULAÇÃO E ÁREA POR 

REGIÃO E SEU CORRESPONDENTE PERCENTUAL 

RELACIONANDO O PERCENTUAL DE CURSOS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA EM ATIVIDADE POR REGIÃO 

87 

QUADRO 12 DADOS DE CONSULTA PARAMETRIZADO NO CNPq ACERCA 

DE GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

COLETIVA 

128 

QUADRO 13 DADOS DE CONSULTA PARAMETRIZADO NO CNPq ACERCA 

DE GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

PÚBLICA 

130 

QUADRO 14 LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO SOBRE SAÚDE NOS ANAIS 

DO CONBRACE/CONICE NO PERÍODO 2005 a 2015 

133 

QUADRO 15 QUANTITATIVO DE TESES E DISSERTAÇÕES EM BANCOS DE 

DADOS SOBRE DESCRITORES ESPECÍFICOS DA RELAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

134 

QUADRO 16 CARGA HORÁRIA DOS EIXOS/MÓDULOS E CARGA HORÁRIA 

COM APROXIMAÇÕES AO CAMPO DA SAÚDE 

137 

QUADRO 17 DISCIPLINAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA COM APROXIMAÇÕES COM 

O CAMPO DA SAÚDE 

137 



SUMÁRIO 

 

I APRESENTAÇÃO 22 

II FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MARCO 

LEGAL, PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, PROJETOS DE 

FORMAÇÃO: AS CONTRADIÇÕES 

44 

 II.I Marco legal brasileiro acerca da formação em Educação Física: as 

reformulações curriculares na Educação Física 

45 

 II.II Cursos de Educação Física em atividade no Brasil 72 

 II.III A Produção Acadêmico-Científica Crítica acerca da Formação de 

Professores de Educação Física e o Projeto de Formação Única: 

Curso de Licenciatura de Caráter Ampliado 

87 

III TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL, PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA E ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA DE ENSINO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A SUPERAÇÃO DE 

CONTRADIÇÕES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

100 

IV FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

CONCEPÇÃO DE SAÚDE E SISTEMA DE COMPLEXO “SAÚDE – 

BIOMECÂNICA – CULTURA CORPORAL” 

116 

 IV.I Saúde em tempos de golpe 117 

 IV.II A produção acerca do conceito saúde 120 

 IV.III O eixo dos fundamentos – o trato do conhecimento saúde por 

Sistema de Complexo “Saúde – Biomecânica – Cultural Corporal” 

147 

 IV.IV Biomecânica Aplicada à Educação Física, análise da experiência 

desenvolvida 

154 

V CONCLUSÕES 177 

 REFERÊNCIAS 188 

 APENDICES 199 

 APENDICE A Relação das produções elaboradas no período de doutoramento 200 

 APENDICE B Produções elaboradas no período de doutoramento – Pasta CD 

ROM 
205 

 ANEXOS 206 
 ANEXO A Carta Aberta 207 

 ANEXO B Oferta dos cursos de graduação em Educação Física na 

modalidade presencial nos graus licenciatura e bacharelado por 

instituições privadas, organizadas por estado e regiões 

geográficas brasileiras – Pasta CD ROM 

209 

 ANEXO C Manifesto pelo direito ao trabalho dos Professores e Professoras 

de Educação Física 
210 

 ANEXO D Referências e extratos dos estudos sistematizados por Pinto 

(2012) 
213 

 ANEXO E Fluxograma do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia 
215 

 ANEXO F Programa da Disciplina Biomecânica Aplicada à Educação 

Física do Curso de Educação Física da Universidade Federal da 

Bahia 

216 

 



22 

I APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Esta tese foi elaborada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal da Bahia (PPGE FACED UFBA)
3
, na Área de 

Concentração em Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, deriva-se e compõem a 

Pesquisa Matricial
4
 intitulada “Projeto Integrado de pesquisa das problemáticas significativas 

do Trabalho Pedagógico, da Produção do Conhecimento, das Políticas Públicas e da 

Formação de Professores de Educação Física e Esporte” do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação Física, Esporte e Lazer
5
 da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia (LEPEL FACED UFBA). 

O LEPEL é um coletivo que se dedica aos estudos e pesquisas acerca das 

problemáticas significativas do Trabalho Pedagógico, da Produção do Conhecimento, das 

Políticas Públicas e da Formação de Professores
6
 de Educação Física. Envolve, portanto, 

                                                           
3
 Com estágio pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale na Comuna 

di Cassino/Italia sob supervisão do Professor Nicola Porro do Dipartimento di Scienze Umane, Social e della 

Salute. 
4
 A pesquisa matricial desenvolve-se com um planejamento estratégico elaborado a partir de uma matriz lógico-

histórica de problemas vitais específicos que tem como ponto de partida o reconhecimento de que as 

problemáticas significativas do real concreto, das quais resultam os problemas de investigação, em sua essência, 

encontram-se relacionadas e necessitam de respostas rigorosas, radicais e de conjunto. Os problemas vitais 

dizem respeito a necessidades humanas de manutenção da vida e orientam as questões científicas de relevância 

social a serem investigadas, e, esta investigação é orientada por técnicas e procedimentos de pesquisa que 

compõem o método de investigação subsidiado em uma teoria do conhecimento, ou seja, tem como referência 

teórica a unidade teórico-metodológica cuja base epistemológica está assentada no materialismo histórico 

dialético (TAFFAREL, 2017). 
5
 O Grupo LEPEL, inicialmente chamado de Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, 

foi criado no ano 2000 na Faculdade de Educação da UFBA, a partir de uma concepção de pesquisa matricial, de 

estudos realizados anteriormente (1994 – 1999) junto ao Laboratório de Observação e Estudos Descritivos em 

Educação Física e Esportes do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pernambuco 

(LOEDEFE/CCS/UFPE) também coordenado pela Professora Celi Taffarel. A partir do trabalho científico do 

LEPEL/FACED/UFBA podemos registrar desdobramentos relevantes para a organização e produção do 

conhecimento científico a partir da UFBA. Um é a criação do GEPEC/FACED/UFBA, Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação do Campo, cadastrado no Banco de dados dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Outro é a 

instalação, a partir da parceria com a Universidade Federal de Alagoas – UFAL – do Observatório de Educação 

Física Esporte e Lazer (OBSEFEL). Vale destacar também o EPISTEF – Núcleo de Estudos sobre Epistemologia 

da Educação Física, coordenado pela professora Katia Oliver de Sá e, com destaque nas relações internacionais, 

a implementação do “Núcleo de Estudos sobre Pedagogia do Movimento Humano Reiner Hildebrandt-

Stramann” cujo objetivo é organizar, avançar e disponibilizar o acervo de 30 anos de trabalho investigativo 

desenvolvido entre a TU-Braunschweig e a UFBA. 
6
 Sobre a questão de gênero expressa ou não nas palavras, assumo a compreensão que homens e mulheres são 

seres humanos, antes das expressões de opressão a um ou à outra, no modo de produção da existência humana 

atual o que há de mais perverso e bárbaro enquanto categoria de humano, que é a exploração do “homem pelo 

homem” desumanizando-o, portanto, não há discriminação ou o apagamento de gênero, mas sim a compreensão 
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Estudantes de Ensino Médio
7
, Graduação e Pós-Graduação, Professores de diferentes 

instituições, bem como os Movimentos Sociais Populares, a Comunidade do entorno da 

Universidade e das áreas de Reforma Agrária
8
 no Recôncavo Baiano ao desenvolver trabalho 

socialmente útil na tríade que estabelece os princípios universitários de pesquisa-ensino-

extensão
9
. Deste leque de participantes neste coletivo acadêmico aponta-se outra característica 

relacionada com a forma de organização do LEPEL, que é o estabelecimento e 

desenvolvimento em Redes
10

, nos planos local, estadual, regional, nacional e internacional, e 

todo o seu trabalho e formação objetiva 

 

(...) elevar o pensamento teórico, a capacidade científica dos participantes do 

trabalho pedagógico socialmente útil que materializa as responsabilidades 

precípuas da universidade com base nos princípios da integração 

universidade – sociedade, graduação – pós-graduação, ensino – pesquisa – 

extensão. Princípios da universidade pública, gratuita, laica e socialmente 

referenciada (LEPEL/GEPEC 2017). 
 

O grupo de estudo e pesquisa ao qual esta tese está vinculada – o LEPEL –, do ponto 

de vista filosófico apoia-se na filosofia marxista, que em sua base teórica
11

, funda-se e 

fundamenta-se num conjunto de teorias que explicam os nexos e as determinações no modo 

de produção da existência humana. A teoria do conhecimento fundamenta-se no Materialismo 

Histórico-Dialético (MARX, ENGELS, 2010; MARX, 2013); a teoria do desenvolvimento 

humano fundamenta-se na Teoria Histórico-Cultural (LEONTIEV, 1977, 1978a, 1978b; 

                                                                                                                                                                                     
que somos um – humano e, assim, por vezes, a grafia estará no masculino e noutras masculino/feminino, 

referindo-se ao ser humano genérico. 
7
 Estudantes advindos de seleção em editais específicos para este nível de ensino. 

8
 O LEPEL atua, em determinadas áreas e ações, em conjunto com o GEPEC – Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação do Campo da FACED UFBA, coordenado pela Professora Celi Taffarel. 
9
 Conforme estabelece o Artigo 207 da Constituição Brasileira que “As Universidades gozam de autonomia 

didática-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 
10

 Rede ALFA – Espectro de apoio de pesquisadores e instituições em âmbito Internacional: como o Serviço 

Alemão de Intercâmbio conhecido como DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst, a Universidade 

Técnica de Braunschweig/Alemanha – Technische Universität Braunschweig/Deutschland, Università Sapienza 

di Roma/Italia, Universidad Complutense/Espanha, ... –, Rede BETA – Espectro de apoio de pesquisadores e 

instituições de renome no âmbito Nacional: Instituto da Terra, Universidade de Campinas (UNICAMP), ... – , 

Rede GAMA – Espectro de apoio de pesquisadores e instituições no âmbito Regional: Universidades do 

Nordeste do país, como Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Norte, 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – , Rede DELTA – Espectro 

de apoio de pesquisadores e instituições no âmbito Estadual: Universidades Baianas, como a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), e a Rede 

ÔMEGA – Espectro de apoio de pesquisadores no âmbito Local admitidos nos cursos, projetos e programas da 

UFBA, grupos e organizações locais e agentes diretos dos estudos e pesquisas: LEPEL FACED UFBA, 

Universidade Católica de Salvador (UCSal), e outros. 
11

 “A teoria deve compreender não só a descrição de certo conjunto de fatos mas também sua explicação, o 

descobrimento das leis a que eles estão subordinados. É claro que por explicação entende-se o descobrimento 

não só das causas (pois a causalidade é apenas uma partícula da conexão universal) mas também das leis das 

relações em geral.” (KOPNIN, 1978, p.238) 
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VIGOSTKI, 1996, 1997, 2001, 2005; LURIA, 2011; DAVYDOV, 1988; RUBINSTEIN, 

1957, 1977; MARTINS, 2011, 2013; MARTINS, ABRANTES, FACCI, 2016) que explica o 

desenvolvimento do psiquismo humano; a teoria pedagógica fundamenta-se na Pedagogia 

Socialista, especificamente na Pedagogia Histórico-Crítica (MARSIGLIA, 2011; SAVIANI, 

2012; MALANCHEN, 2016; TAFFAREL, 2015, 2016) que explica as relações do processo 

ensino-aprendizagem; e, como base metodológica para a Educação Física e os princípios do 

Currículo fundamenta-se na Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da Educação Física 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Quanto ao projeto histórico o LEPEL tem acordo com Freitas (1987):  
 

Um projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social na 

qual pretendemos transformar a atual sociedade e os meios que deveremos 

colocar em prática para sua consecução. Implica uma “cosmovisão”, mas é 

mais do que isso. É concreto, está amarrado às condições existentes e a partir 

delas, postula meios e fins. (FREITAS, 1987, p. 27). 
 

Nesta perspectiva os estudos de Albuquerque (2011), Albuquerque e Taffarel (2015) e 

Alves (2015) sinalizam nas proposições teóricas do Grupo o projeto histórico socialista, na 

transição para o comunismo (TROTSKY, 2009), tipo de sociedade para além do modo de 

produção
12

 capitalista (MÉZSÁROS, 2002). 

Destes autores, bem como da realidade do objeto aqui investigado, advêm as 

concepções – sociedade, ser humano, formação – , as categorias – realidade, contradição, 

mediação e possibilidade – , e os conceitos – educação, conhecimento científico e currículo – 

formação de professores, saúde e cultura corporal – , que nos permitiram delimitar o 

problema, definir os objetivos e traçar o caminho teórico metodológico. 

Estas teorias implicam-se e articulam-se gnosiológica, epistemológica, ontológica, 

axiológica e teleologicamente, de forma que possibilitam explicar como o ser humano 

aprende e desenvolve-se, explicita a relação entre o lógico e o histórico, como o homem 

torna-se humano, bem como estabelece qual o projeto societário no horizonte define a 

caminhada na vida acadêmica e na militância política
13

, que por princípio, não podem e não 

                                                           
12

 “Modo de produção é a categoria da obra de Marx e Engels que expressa à totalidade das relações, nas quais 

estão inscritas as práticas humanas, sendo, ao mesmo tempo, expressão que carrega o particular, o trabalho com 

atividade vital humana e, o universal, a sociedade, as relações sociais contraditórias e dialéticas que os homens 

estabelecem ente si no processo histórico de realizar o trabalho de produção da existência” (TAFFAREL, 2012, 

p. 10). 
13

 Coadunamos com a afirmação da Professora Micheli Escobar “Sabemos que para se processar uma revolução 

não é suficiente a existência de condições objetivas amadurecidas. É fundamental também a existência de uma 

disposição subjetiva para agir. O que chamamos de disposição subjetiva? É a condição de, as pessoas, terem um 

preparo, um acervo conceitual que lhes permita tratar a realidade. Entender e discutir a realidade estando 

subjetivamente engajados para agir em direção a um determinado objetivo (...)” (COLETIVO DE AUTORES, 

2012, p. 124) 
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são dissociadas, na perspectiva de uma trajetória intelectual revolucionária (TAFFAREL, 

2011a), por suposto que em última instância, os determinantes são explicados pelo modo de 

produção e reprodução da vida e o desenvolvimento das forças produtivas. 

São estes, portanto, os fundamentos teórico-metodológicos que balizaram a 

investigação, desde a problemática que originou o estudo até a exposição desta tese. 

Não estamos falando de qualquer lugar ou qualquer tempo histórico. Trata-se de um 

período em que constatamos a tendência à destruição das forças produtivas, “caracterizada 

pelo ataque – cada vez profundo e sistemático – às condições de vida da imensa maioria da 

população mundial, que são as classes trabalhadoras” (ARRIZABALO MONTORO, 2017, 

p.74). 

Seguindo a organização do pensamento de Arrizabalo Montoro (2017, p.74) a partir de 

uma interpretação “consistente no plano teórico e verificada pelos acontecimentos” 

deparamo-nos com as origens destas desigualdades que não estão “nos antípodas das 

formulações caricaturais que se contentam em falar da avareza excessiva ou de uma 

regulamentação deficiente dos mercados” e sim, estes problemas decorrem das leis do 

capitalismo, leis que regem a economia, portanto, a sociedade em que vivemos, explicitando 

seu caráter contraditório, cada vez mais contraditório, revelando, por conseguinte seus limites 

históricos e atualmente o seu aspecto anacrônico. 

Continuando esta análise, sob o modo de produção capitalista, o “divórcio entre as 

possibilidades e as realidades” está evidente, não são mais possíveis outros e novos processos 

sistemáticos de desenvolvimento das forças produtivas, como está em curso um processo 

acelerado e profundo de destruição destas forças de trabalho com todas as consequências em 

termos sociais (ARRIZABALO MONTORO, 2017). 

Na Europa, uns países mais do que outros, estão sofrendo com as consequências da 

imposição da Troika
14

 no recrudescimento das condições objetivas da produção e reprodução 

da vida, desde crise de 2008 com um dos auges nos idos de 2012 e sequentes acontecimentos, 

principalmente, depois de 2014. O capital financeiro tem tentado impor, com êxito, políticas 

de desvalorização da força de trabalho e a consequente adoção de políticas de ajustamento, 

para além de outros acontecimentos advindos desta conjuntura em outros continentes. Países 

sofrendo ataques em solo europeu em represália a ataques em terras estrangeiras. Países com 

seus processos eleitorais em conflitos agudizados pela correlação de forças. Regiões/Países 

                                                           
14

 Referimo-nos às instituições transnacionais – Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Comunidade 

Comum Europeia – , que exigem, pressionam, controlam a economia política de nações através do controle do 

endividamento e da imposição de medidas para garantir o pagamento de dívidas que favorecem em especial o 

setor rentista da economia.  
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dispostos a lutar por sua independência de determinados regimes governamentais, como por 

exemplo, a Espanha monarquista recrudescendo sobre a região autônoma do País Basco e 

impedindo a auto-organização da Catalunha. O continente europeu recebendo imigrantes em 

fuga de seus países assolados pela barbárie do capitalismo, barbárie esta também operada pela 

Europa, morrendo em suas praias. 

A Grécia
15

 é o exemplo midiático de como minar a resistência de um povo, que lutou 

bravamente pelas condições dignas de vida e teve que submeter-se aos ditames do capital 

financeiro. 

Divergentes análises políticas acerca de uma Chefa de Estado na Alemanha que vence 

eleição para o quarto mandato, como consolidação de um projeto bem-sucedido e um Chefe 

de Estado na Venezuela
16

, também vencendo eleição para um quarto mandato, imediatamente, 

nominado como um ditador!!! 

Na América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, México, Paraguai, 

Venezuela, ..., os assassinatos em massa, dirigidos às lideranças das resistências da Classe 

Trabalhadora, às frações da Classe e aos povos originários, as intervenções e tentativas de 

bloqueios da autonomia e autodeterminação dos povos em suas escolhas e processos 

eleitorais, os ataques à Classe em suas políticas de previdência e sistema de educação. A 

exploração das riquezas e bens naturais e os bloqueios comerciais enquanto processos de 

usurpação do poder local para instabilizar as economias. 

No Brasil, país (geográfico) que tem um ordenamento estatal (institucional e jurídico) 

que não representa todas as nações (culturas) que o habitam, com os encaminhamentos para a 

                                                           
15

 Em um contexto de decomposição e de contradições, a União Europeia, sob os ditames da Troika (FMI, 

Comissão Europeia e Banco Comum Europeu) impôs ao povo grego as exigências do capital financeiro 

(Memorandos), o que por sua vez teve no governo grego um subordinado executor de medidas de austeridade 

que, consequentemente, retirou direitos entre outras operações somadas à ação dos sabotadores e expropriadores 

(bancos organizavam metodicamente a fuga de capitais para Londres e Berlim, a serviço dos armadores, dos 

capitalistas, dos latifundiários...). Em processo eleitoral (2012), a vitória foi para uma pequena formação 

parlamentar que tomou a posição pela anulação dos Memorandos, contudo, não conseguiu ou não pôde cumprir 

a plataforma de campanha porque colidia com o não rompimento dos tratados europeus e com um conjunto de 

instituições europeias supranacionais e antidemocráticas. Não é possível romper com as políticas de austeridade 

sem entrar em confronto com a União Europeia, ou seja, a ruptura é uma condição indispensável para minimizar 

e superar as graves dificuldades em que o povo grego está submetido. Em processo eleitoral (2015), em que pese 

o voto obrigatório, houve 45% de abstenção, depois de um período de pelo menos cinco anos de tentativas de 

derrotar os planos antioperários por meio de greves setoriais e interprofissionais, ocupações, manifestações de 

massa... A pressão dos bancos franceses e alemães que detêm uma parte importante da dívida grega estão sendo 

salvos pelo cumprimento de cláusulas dos Memorandos, em que pese o aprofundamento da crise na Grécia, com 

os maiores índices de desemprego, seguros e previdências diminuídas, e etc. Ouviu-se uma palavra de ordem 

inspirada no levantamento contra a Junta de Coronéis (em novembro de 1973): “Pão, ensino, liberdade, parem 

com os Memorandos e o terror!”. Em 2017, a crise grega perdeu o holofote midiático para o Brexit. Ver mais 

em http://otrabalho.org.br/?s=gr%C3%A9cia&Procurar=OK. 
16

 O plebiscito pela Constituinte foi vitorioso em 18 dos 23 Estados do País. Apesar da violência imposta pelos 

opositores do chavismo com auxílio internacional, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte em 15 de 

outubro de 2017.  

http://otrabalho.org.br/?s=gr%C3%A9cia&Procurar=OK
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consecução do golpe de Estado ocorrido em 2016, que não foi espontâneo, e sim forjado, 

elaborado e articulado nas entranhas do Capital que detêm forças em diferentes setores, como 

a mídia, o empresariado, os poderes constituídos no estado burguês (judiciário, legislativo e 

executivo), “comitê avançado para gerir os negócios da burguesia” (MARX, ENGELS, 2010) 

que culminaram com a retirada da Presidenta do seu cargo, de forma arbitrária, com o 

judiciário condenando sem prova de um crime! Com um poder legislativo optando pela forma 

fácil de continuar com os históricos processos de corrupção, operando os interesses de quem 

lhes financiam a campanha! Com a mídia enaltecendo personalidades, em um estilo salvador 

da pátria, contudo, um salvador que se identifica com determinados setores apenas. Uma 

mídia que constrói e destrói pessoas e instituições conforme estratégia de manutenção do 

status quo. Com o presidente golpista expondo as razões do golpe na mídia golpista 

assumindo a idoneidade da presidenta deposta quando afirma que caiu porque não fecharam, 

ela e seu partido, o acordo de corrupção. Este mesmo golpista comprando, com dinheiro 

público, a sua defesa, ou antes, a sua inimputabilidade criminal. 

O ataque a toda forma democrática e soberana no Brasil, também se estabelece com a 

adoção de um pacote de privatizações no governo golpista que conta com uma lista de 57 

empresas
17

, todas de setores estratégicos da economia brasileira. Esta política privatista que 

reduz o Estado, afeta(rá) gravemente a soberania nacional, desmonta(rá) o Estado e 

fragiliza(rá) a economia do Brasil, contudo, estes impactos transcendem as fronteiras 

brasileiras, pois, figuram o avanço depredatório das políticas neoliberais no continente, 

ampliando o poder econômico de empresas transnacionais monopolistas e dificultando ainda 

mais a consecução das políticas de integração soberana e solidária que vem sendo construídas 

no âmbito latino-americano e caribenho. 

Junto ao pacote de privatizações do Executivo, há no legislativo, projetos de lei que 

desmontam a economia no campo das telecomunicações. Na área dos serviços públicos, a 

emenda constitucional aprovada pelo Congresso congela os investimentos sociais por parte do 

Governo em educação e saúde pelos próximos vinte anos. Além dos ataques diretos contra os 

direitos trabalhistas duramente conquistados e construídos por décadas pela Classe 

Trabalhadora e suas frações, precarizam violentamente as relações de trabalho, 

desregulamentando a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) instaurada em 1940 somados 

a (contra)reforma da previdência, que em síntese, retira o direito da aposentadoria e a 

(contra)reforma educacional que rebaixa a formação escolarizada. (Contra)Reformas que não 
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 Aeroportos e controle aéreo, Casa da Moeda, Centrais de Abastecimento de água e de energia elétrica, 

Companhia de Armazéns e Silos, Eletrobrás, Rodovias, Terminais portuários, Usinas hidrelétricas, ... 
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podem ser tomadas isoladas, e, que em conjunto, perspectivam a manutenção de privilégios 

de setores abastados massacrando a maioria do povo brasileiro.  

As entidades classistas de defesa da Classe Trabalhadora sendo atacadas, aviltadas, 

vilipendiadas e o mesmo ocorrendo com os direitos já citados (direitos trabalhistas, 

previdenciários, educacionais,...) duramente arrancados do Capital durante longos anos do 

processo de humanização em um frontal acinte a qualquer hipótese de prover condições 

dignas para a humanidade para sustentar um modo de produção que satisfaz um por cento da 

população mundial. Em pouco mais de um ano do golpe, o conjunto de ataques fez o país 

retroceder à era do medievo feudal humano. 

A explicação apontada por Arrizabalo Montoro (2017, p. 74) depreende que  

 

(...) no quadro do capitalismo actual – resultante da sua trajectória após cem 

anos de estádio imperialista – , as exigências da rentabilidade são 

frontalmente incompatíveis com qualquer pretensão, não somente de 

melhorar, mas mesmo de preservar as conquistas democráticas e operárias, 

indispensáveis para assegurar algumas condições de vida dos trabalhadores. 
 

Harvey (2016, p.9) pontua que as “crises são essenciais para a reprodução do 

capitalismo”, não são eventos isolados e nem gerados espontaneamente por acontecimentos 

aleatórios. No desenvolver destas crises que “as instabilidades capitalistas são confrontadas, 

remodeladas e reformuladas para criar uma nova versão daquilo em que consiste o 

capitalismo”. E são “as crises que revelam notavelmente as contradições e os antagonismos da 

produção burguesa” (MARX apud HARVEY, 2016, p.15). 

Desta feita, as (contra)reformas estabelecidas pelo governo golpista brasileiro que 

atingem do direito à terra e sua distribuição, do trabalho e da previdência, da educação e 

demais serviços sociais constitucionais, como a saúde por exemplo, dos elementos que 

compõem a soberania nacional (tratados para as privatizações das empresas estatais vitais 

para a economia soberana e a entrega das riquezas nacionais para o capital estrangeiro e 

outros) retorna o país à configuração de dependência neocolonial.  

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

divulgou um estudo
18

 sobre o Balanço das Greves no Brasil referente ao ano de 2016 que 

aponta um total de 2.093 greves no Brasil durante o ano de 2016. Deste total de greves, 1.100 

(52,6%) foram realizadas por servidores públicos e 986 (46,8%) por trabalhadores e 

trabalhadoras do setor privado. Pelos estudos realizados pelo DIEESE, até 2012, a média de 

greves no país era de 500 por ano o que significa inquirir que no último período tem se 

aprofundado as mazelas do sistema capitalista e que a Classe Trabalhadora e suas frações têm 
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 DIEESE. Balanço das Greves de 2016. Estudos e Pesquisas nº 84 – agosto 2017. 
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resistido e reagido. 

É neste contexto, é nesta “conjuntura dificílima, complexa, contraditória, adversa, em 

meio a um profundo processo de degeneração e decomposição do capitalismo” 

(LEPEL/GEPEC, 2017) com severas consequências para a Classe Trabalhadora que esta tese 

se desenvolve. 

Indicando a constatação de Taffarel (2011b, p. 257)  

 

A vida na terra poderá se tornar inviável. Essa degeneração e decomposição 

já foi detectada científica e politicamente, desde o Manifesto do Partido 

Comunista (escrito por Marx e Engels, em 1848), às Teses de Abril (escritas 

por Lênin, em 1917) e ao Programa de Transição (escrito por Trotsky, em 

1938). Urge, portanto, avançarmos na consolidação da referência teórica 

marxista para subsidiar a teoria educacional e pedagógica.  
 

Este contexto que expressa a luta de classes, e, portanto, interesses antagônicos, se 

expressa também na formação de professores e nas disputas dos rumos desta formação. As 

contradições estão expostas, não só coexistindo, mas em permanente luta.  

Nesta realidade, o que existe se manifesta nas estratégias golpistas, anti-democráticas, 

destrutivas a partir das (contra)reformas educacionais em diferentes setores da Educação, que 

em seu conjunto, expressam os interesses que aprofundam o fosso das desigualdades advindas 

do modo de produção capitalista. A transformação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), elaborada através de estratégias pouco democráticas e efetivas, em lei; a reforma do 

ensino médio que rebaixa a formação; a Política Nacional de Formação de Professores
19

, o 

desmonte do Fórum Nacional de Educação (FNE) que tem por função precípua acompanhar e 

avaliar as metas do Plano Nacional de Educação (PNE)
20

 e realizar a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) para enfrentar as demandas da educação nacional; são expressões dos 

                                                           
19

 Segundo a Professora Helena de Freitas a “nova” política nacional de formação de professores parte de “(...) 

premissas equivocadas, mas que servem aos atuais propósitos dos reformadores que retornam ao MEC saudosos 

do tempo “perdido”, a proposta ignora as condições de trabalho, salários e carreira da imensa maioria dos 

professores de nosso país, responsabilizando-os pelo sucesso ou fracasso dos processos de ensino”. Disponível 

em https://formacaoprofessor.com/2017/10/20/o-mec-e-a-formacao-de-professores-a-politica-desvirtuada-i-nota-

das-entidades/. Ver nota das entidades científicas da área educacional – ANFOPE, ANPAE, ANPED, ABdC, 

CEDES, FINEDUCA e FORUMDIR. Disponível em https://www.fe.unicamp.br/pf-

fe/noticia/3391/nota_bncc_09-09.pdf e https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2017/10/pnf-

notadaentidades-20-10-17.pdf. 
20

 Dourado (2017) situa o Plano Nacional de Educação como eixo central da Educação, portanto, uma política 

estruturante da Educação Brasileira, apontando os limites estruturais e conjunturais.  Trata dos desafios para a 

sua concretização em um cenário de crise transnacional que tem aprofundado os ataques neoliberais com seu 

caráter reformista e redutor das políticas sociais bem como os novos formatos e a complexificação dos processos 

de privatização, à desregulamentação da economia, à flexibilização da legislação trabalhista. Faz um apanhado 

histórico do PNE, elabora apontamentos como uma política de estado para a educação nacional e seus processos 

de avaliação (metas e estratégias), aponta elementos teóricos, de proposição e materialização de politicas não 

lineares, tratando de cada grupo de metas (educação básica, ensino superior, valorização do profissional da 

educação, gestão e financiamento), em um cenário de ajustes e reformas e o impacto da política educacional e no 

PNE, por fim, faz a defesa do PNE como política de estado e epicentro das políticas educacionais. 

https://formacaoprofessor.com/2017/10/20/o-mec-e-a-formacao-de-professores-a-politica-desvirtuada-i-nota-das-entidades/
https://formacaoprofessor.com/2017/10/20/o-mec-e-a-formacao-de-professores-a-politica-desvirtuada-i-nota-das-entidades/
https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/noticia/3391/nota_bncc_09-09.pdf
https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/noticia/3391/nota_bncc_09-09.pdf
https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2017/10/pnf-notadaentidades-20-10-17.pdf
https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2017/10/pnf-notadaentidades-20-10-17.pdf
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ataques à parca e frágil democracia brasileira e à Classe Trabalhadora
21

. 

Considerando que não existe a neutralidade científica, em uma sociedade de classes, a 

não ser o discurso da neutralidade para reforçar a manutenção do status quo, entramos na 

batalha das ideias questionando os rumos impressos a formação de professores, em especial 

na Licenciatura em Educação Física e dentro dela a área dos fundamentos relacionados com o 

objeto específico da Educação Física que é a Cultura Corporal
22

.  

Desta feita, a escrita desta tese tem deliberada intenção de tomar e marcar posição no 

debate político e científico acerca da Formação de Professores de Educação Física, na disputa 

de projetos como expressão da luta de classes neste tempo histórico, de forma engajada e 

honesta a partir dos elementos da realidade concreta que reafirmam acertadamente a 

fundamentação teórico-metodológica em uma perspectiva materialista dialética histórica com 

pretensão de contribuir com a teoria pedagógica, especificamente na problemática da 

formação de professores e a elevação do padrão cultural desta formação, especialmente da 

Educação Física no que diz respeito a sua consistente base teórica. 

A investigação desenvolveu-se em um período pré-revolucionário da história da 

humanidade (TROTSKY, 2009), período este em que os ataques ao processo de humanização 

da Classe Trabalhadora foram/são intensificados pelas necessidades da fase imperialista
23

 do 
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 Há a resistência na construção do Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) e da Conferência Nacional 

Popular de Educação (CONAPE). 
22

 A formulação do conceito Cultura Corporal foi apresentado nos estudos do Coletivo de Autores (1992) em 

uma perspectiva crítico-superadora e desenvolvido a partir de uma consistente base teórica. É compreendido 

como um campo de conhecimento a partir do qual os conteúdos são selecionados e organizados no currículo 

escolar, portanto, na disciplina de Educação Física, considerando sua relevância social; contemporaneidade; 

adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno; objetividade e enfoque científico; simultaneidade dos 

conteúdos enquanto dados da realidade; espiralidade da incorporação das referências do pensamento, 

ampliando a complexidade do conhecimento; provisoriedade e historicidade do conhecimento e as finalidades 

educacionais de emancipação humana (COLETIVO DE AUTORES, 1992; GAMA, 2015). Conforme expresso 

por Taffarel e Escobar (2009) “(...) faz-se evidente que o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das 

práticas cuja conexão geral ou primigênia – essência do objeto e o nexo interno das suas propriedades – 

determinante do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades – 

sejam criativas ou imitativas – das relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, 

subordinadas à leis histórico-sociais. O geral dessas atividades é que são valorizadas em si mesmas; seu produto 

não material é inseparável do ato da produção e recebe do homem um valor de uso particular por atender aos 

seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros relacionados à sua realidade e às 

suas motivações. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados que são portadores de significados ideais 

do mundo objetal, das suas propriedades, nexos e relações descobertos pela prática social conjunta.” O conceito 

Cultura Corporal “é resultante do processo das relações de intercâmbio, influência recíprocas, determinadas pelo 

modo de produção da vida, entre o ser humano e a natureza, através do trabalho, que produz a cultura corporal – 

jogos, dança, ginástica, luta, esporte e outros – com atribuições de sentidos e significados, decorrentes das 

relações interpessoais e intrapsíquicas e as relações de classe” (TAFFAREL, 2012, p. 12). Em 2011, o Grupo 

Ethnos da Universidade de Pernambuco elaborou um estudo sobre a obra “Metodologia do Ensino da Educação 

Física” e destacou o conceito de Cultura Corporal. Ver in: Rev. Bras. Ciênc. Esporte (Impr.) vol.33 nº 2 Porto 

Alegre Apr./June 2011. Ver também as entrevistas das Professoras Celi Taffarel e Micheli Escobar no posfácio 

da segunda edição do Coletivo de Autores (2012). 
23

 Esta fase suprema do capitalismo, o imperialismo, foi apontada por Lenin ainda nos idos de 1917.  



31 

capitalismo com um alto grau de barbárie e perversidade. A expressão desta tese pode ser 

constatada no Brasil, a partir do ataque a democracia e o desmonte do Estado e das Políticas 

Sociais. Estamos, portanto, em um período de transição do modo de produção capitalista ao 

modo de produção comunista (TAFFAREL, 2011b), em que as classes dominantes não 

apresentam saída para a profunda crise do capital. Cabe aos trabalhadores e suas organizações 

buscarem e construírem alternativas. 

Para este período de transição apontamos elementos das necessidades imediatas e 

possibilidades, considerando as elaborações da matriz histórica de ciência assumida nesta 

tese. Dentro desta matriz, as possibilidades serão realizadas ou não em decorrência da 

capacidade humana em desenvolver trabalho, pelo acúmulo histórico e pela correlação de 

forças e daí, altera-se ou não a natureza para suprir as necessidades. Como ensinou Marx 

(2011, p. 25) “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 

espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é 

feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram”. 

Perguntamo-nos acerca da formação de Professores no Curso de Graduação em 

Educação Física, especificamente, sobre a contradição da negação do trato com o 

conhecimento e a forma de tratar este conhecimento a partir das abordagens biologicistas, 

naturalistas, mecanicistas no eixo dos fundamentos dando ênfase a questão da saúde e as 

possíveis contribuições teóricas da Teoria Histórico Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e 

da Abordagem Crítico-Superadora do ensino da Educação Física e, as contribuições de uma 

experiência pedagógica no ensino da Biomecânica Aplicada à Educação Física no Curso de 

Licenciatura em Educação Física. 

Esta pergunta síntese se desdobra em perguntas específicas: (a) quais as principais 

contradições indicadas no marco legal, na produção do conhecimento e no confronto de 

projetos políticos pedagógicos para a formação de Professores de Educação Física? (b) Quais 

as principais contribuições da Teoria Histórico Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da Educação Física para tratar da superação das 

contradições indicadas? (c) Quais as contribuições advindas de uma experiência pedagógica 

no ensino da Biomecânica Aplicada à Educação Física no Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Federal da Bahia? 

Quando fazemos referência a uma experiência, estamos delimitando a área da saúde e 

nela a disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física. Assim, o objeto de estudo desta 

tese é o trato com o conhecimento na formação de professores de Educação Física tendo como 

locus de investigação o Eixo Fundamentos, em especial da saúde e, dentro dele, a disciplina 
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de Biomecânica Aplicada à Educação Física do Curso de Licenciatura de caráter ampliado em 

Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.  

Quando fazemos referência à formação única em Licenciatura de caráter ampliado
24

 

situamo-nos entre aqueles que estudam e pesquisam acerca da Formação de Professores, em 

especial de Educação Física, em uma perspectiva histórica de formação única em licenciatura 

em caráter ampliado (TAFFAREL, 1993; NOZAKI, 2004; CRUZ, 2009; DIAS, 2011; 

DUTRA, 2011, 2013; MORSCHBACHER, 2012, 2016; PUPIO, 2013; RODRIGUES, 2014; 

RODRIGUES, Roseane, 2014; LORDÊLLO, 2014; LACERDA, 2014; ALVES, 2015). 

A abordagem do campo de estudos para tratar do objeto desta tese teve e tem como 

referência o debate e o embate entre projetos antagonicamente distintos de formação humana 

– um projeto de formação unilateral, historicamente hegemônico demarcado pelos interesses 

do capital e outro projeto de formação humana em uma perspectiva omnilateral, formação 

esta que permita e garanta amplo acesso à cultura e ao que há de mais avançado produzido 

pela humanidade, para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas, contudo, a 

formação única em licenciatura de caráter ampliado ainda está no campo das possibilidades 

que são aos poucos e esparsamente experimentadas em diferentes graus, impossíveis de se 

realizar plenamente no atual modo de produção capitalista. Estes projetos se expressam no 

currículo de Formação de Professores de Educação Física por meio da fragmentação, da 

divisão da formação entre Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, e, na perspectiva 

de formação única em Licenciatura de Caráter Ampliado. São estas as tendências que 

constituem a realidade acerca da Formação de Professores de Educação Física, e são a partir 

delas, por incorporação e superação, que defendemos a formação omnilateral como projeto de 

Formação de Professores bem como, consequentemente, projeto de formação na educação 

escolar.  

Referimo-nos à formação humana, nesta tese, a partir de uma perspectiva da 

omnilateralidade, assim, torna-se necessário apreender esta categoria para a compreensão do 

horizonte da formação humana. Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução 

literal significa “todos os lados ou dimensões” (FRIGOTTO, 2012, p. 265).  

O termo “omnilateral”, ou “onilateral” é encontrado em “A Ideologia Alemã”, obra de 

Marx e Engels” (UFBA, 2011, p. 12). O conceito de omnilateralidade é um neologismo em 

relação à unilateralidade. Refere-se à compreensão antípoda à formação unilateral provocada 
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 Debate acadêmico-científico-político anti-divisionista e reducionista acerca da formação de professores de 

Educação Física a partir dos dados da realidade. Ver mais em HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z. Dossiê 

Licenciatura em Educação Física com caráter ampliado: Fórum, Marco Legal e a Produção Científica. 2015. 
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pela reificação, pela divisão social do trabalho, pelo trabalho alienado, e, pelas relações de 

classe parciais, limitadas e limitadoras, perniciosas, enfim, estranhadas.  

A formação omnilateral objetiva o ser humano em sua completude, “de um 

desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das 

forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação” (MANACORDA, 

2010, p. 94). Esta se constitui pelo trabalho produtivo e pelas relações e fruições da/na vida 

em sociedade, um sujeito histórico que produz, pelo trabalho formativo, suas condições 

objetivas de vida individual e em sociedade, portanto, omnilateral. A omni ou onilateralidade 

é, como apontou Manacorda (2010, p. 96): 

 

(...) a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades 

produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo 

e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens 

espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído 

em consequência da divisão do trabalho. 
 

Depreende-se então que a  

 

Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou de 

formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que 

constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e 

subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. (FRIGOTTO, 

2012, p. 265). 
 

 Neste sentido, a formação única em Licenciatura de caráter Ampliado como proposta 

de formação de Professores de Educação Física está alinhada, no interior da luta de classes, 

com o projeto de formação humana (a) antagônico à perspectiva mercadológica, 

corporativista e limitada da divisão entre licenciatura e bacharelado e, (b) possibilidade de 

enfrentamento à tendência à negação de conhecimentos na formação. Contudo, ainda estamos 

em patamares da impossibilidade da plena materialização da formação humana omnilateral 

nos marcos do modo de produção capitalista, e, por outro lado, existem mediações e 

possibilidades de, no atual período histórico, desenvolver experiências que servem de lastro 

para o enfrentamento à formação unilateral e para a gestação das possibilidades da 

concretização da omnilateralidade. Realidade e possibilidade em unidade dialética – cuja 

resolução da contradição e produção de novas contradições em um patamar superior reside na 

superação da sociedade de classes (ALVES, 2015).  

A tese central da presente investigação parte da síntese elaborada a partir da 

compreensão da teoria do conhecimento, da teoria do desenvolvimento humano, da teoria 

pedagógica acerca da formação da sociedade, do ser humano, para concentrar o foco no trato 
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com o conhecimento em especial, a saúde, no eixo dos fundamentos, ou seja, um eixo clássico 

das ciências, na Formação de Professores em Educação Física, temática de estudo desta tese, 

particularmente no que diz respeito às formulações no trato da saúde e, em especial, das 

concepções que relacionam esporte/atividade física e saúde, defendidas no campo da 

Educação Física, para apresentar contradições identificadas nos estudos, no marco legal e nos 

projetos em confronto. 

A partir daí apresentamos a tese: para enfrentar as contradições no trato com o 

conhecimento na formação dos professores encontramos na teoria Histórico Cultural, na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da Educação 

Física elementos centrais que orientam o trabalho educativo na seleção, organização e trato 

com o conhecimento na formação de professores, especificamente, na saúde indicando 

princípios curriculares e procedimentos da Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da 

Educação Física por Sistema de Complexo
25

. 

A tese está inserida no campo de conhecimento Saúde na Formação de Professores de 

Educação Física, em cursos de formação única em licenciatura de caráter ampliado, tendo 

como pressuposto epistemológico a teoria do conhecimento materialista histórico dialético e 

como pressuposto pedagógico a Pedagogia Histórico-Crítica.  

A hipótese de investigação tratou do enfrentamento do projeto de formação de 

professores que defende a divisão dos cursos de Educação Física, sobre as possibilidades 

concretas e de essência, neste período social de transição, dando ênfase às questões do campo 

de conhecimento Saúde enquanto um dos fundamentos para a formação de Professores de 

Educação Física, a partir das possíveis contribuições de um conjunto teórico baseado na 

referência marxista com consistente base teórica a partir de uma perspectiva histórico-

cultural, orientada pelo projeto de formação omnilateral, e superadora, por incorporação, da 

base biofísica, biologicista, naturalista, mecanicista com que este conhecimento é 

hegemonicamente tratado nos cursos de formação de Professores de Educação Física na 

experiência pedagógica do ensino da disciplina Biomecânica Aplicada à Educação Física, 

                                                           
25 Quando nos referimos a “SISTEMA DE COMPLEXO” isto diz respeito a organização do trabalho pedagógico 

para tratar do conhecimento, que tem fundamentos na teoria do conhecimento dialética, que explica a elevação 

do real para o real concreto no pensamento e, o processo de sucessivas aproximações aos objetos, para superar a 

aparência e compreender os n sistemas de complexos que permitem em seu movimento lógico-histórico, 

conhecer cientificamente algo, superando a pseudoconcreticidade. Segundo Pistrak (2003) o professor deve estar 

preparado para educar as massas nas condições de ruptura com as antigas estruturas da sociabilidade do capital. 

Isto significa no âmbito do que estamos tratando superar a negação do conhecimento e as dicotomias que 

interessam a lógica formal capitalista. Segundo Pistrak (2003) o programa educacional pedagógico deve 

enfrentar o problema da natureza de classe da escola, que nega, fragmenta, oculta conhecimentos.  
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conteúdo do eixo dos Fundamentos, da área da Saúde relacionado com o Eixo do Conteúdo 

Específico da Cultura Corporal do Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter 

ampliado, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.  

Escobar (2009) teceu severas críticas ao fato das explicações sobre saúde, 

desenvolvimento humano e aptidão física que informam as aulas de Educação Física e 

Esporte na escola pública e nos cursos de formação de professores, serem elaboradas no 

marco científico-teórico do dualismo corpo-mente e da cisão teoria-prática, abordagens 

pseudocientíficas que separam história e teleologia. Sobre esta abordagem nas aulas de 

Educação Física e na formação de professores, Escobar (2009, p. 3) ressalta que a mesma: 

 

(...) promove o atraso teórico e impede os estudantes a possibilidade de 

desenvolverem o pensamento e a atitude crítica na escola (...). Acabar com 

este atraso é um pré-requisito para que no Brasil renovemos a teoria 

educacional e a teoria pedagógica, na perspectiva de preparar os estudantes 

para enfrentar e superar o modo do capital, organizar a vida participando da 

construção de um novo projeto histórico, o projeto socialista. (ESCOBAR, 

2009, p.3) 
 

Isto implica em explicar a realidade a partir da “destruição da pseudoconcreticidade 

significa que a verdade não é nem inatingível, nem alcançável de uma vez para sempre, mas 

que ela se faz; logo, se desenvolve e se realiza” (KOSIK, 1969, p.19) assim esta investigação 

é desenvolvida a partir de questões que inquirem o real concreto para sua compreensão, para 

além da aparência, ou do real aparente, levando em conta os elementos em suas relações que 

implicam o real superando a pseudoconcreticidade, ou seja, imbricados em um processo 

histórico em suas múltiplas determinações. Implica ainda em uma atitude ante a realidade. 

 

A atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, não é a de 

um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente pensante que examina a 

realidade especulativamente, porém, a de um ser que age objetiva e 

praticamente, de um indivíduo histórico que exerce a sua atividade prática 

no trato com a natureza e com os outros homens, tendo em vista a 

consecução dos próprios fins e interesses, dentro de um determinado 

conjunto de relações sociais. (KOSIK, 1969, p. 9 e 10). 
 

Superar visões limitadas à compreensão biofísica para explicar a Cultura Corporal 

implica também admitir que a realidade não se dá a conhecer de imediato. Segundo Kosik  

 

(...) a realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista sob o aspecto 

de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente, cujo 

polo oposto e complementar seja justamente o abstrato sujeito cognoscente, 

que existe fora do mundo e apartado do mundo; apresenta-se como o campo 

em que se exercita a sua atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento 

surgirá a imediata intuição prática da realidade. (...). Todavia, “a existência 

real” e as formas fenomênicas da realidade – que se reproduzem 

imediatamente na mente daqueles que realizam uma determinada práxis 
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histórica, como conjunto de representações ou categorias do “pensamento 

comum” (que apenas por “hábito bárbaro” são consideradas conceitos) – são 

diferentes e muitas vezes absolutamente contraditórias com a lei do 

fenômeno, com a estrutura da coisa e, portanto, com o seu núcleo interno 

essencial e o seu conceito correspondente. (KOSIK, 1969, p. 10). 
 

Este esforço de superar a aparência dos fenômenos será exercido na tese através do 

estudo sobre as concepções de saúde visando enfrentar o problema da negação de 

conhecimentos aos Professores de Educação Física, em sua formação acadêmica, o que só 

contribui para o rebaixamento da base teórica dos professores. A negação do conhecimento na 

formação de professores, provavelmente decorre de uma compreensão baseada no senso 

comum, na práxis utilitária. Conforme Kosik (1969, p. 10): 

 

(...) A práxis utilitária imediata e o senso comum a ela correspondente 

colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se 

com as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das 

coisas e da realidade. (...) Captar o fenômeno de determinada coisa significa 

indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e 

como ao mesmo tempo nele se esconde. 
 

O esforço teórico para compreender o fenômeno empreendido na presente tese visa 

atingir a essência e suas determinações, visto que existem interesses humanos para a 

desqualificação do Professor de Educação Física, em sua formação acadêmica. A este respeito 

Kosik (1969, p. 10 e ss) nos alerta:  

 

Compreender o fenômeno é atingir a essência. (...) A realidade é a unidade 

do fenômeno e da essência. (...) A dialética é o pensamento crítico que se 

propõe a compreender a “coisa em si” e sistematicamente se pergunta como 

é possível chegar à compreensão da realidade. (...) O pensamento que destrói 

a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é ao mesmo tempo um 

processo no curso do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo 

real; por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do 

fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real interno; por trás 

do fenômeno a essência. O que confere a estes fenômenos o caráter de 

pseudoconcreticidade não é a sua existência por si mesma, mas a 

independência com ela se manifesta. 

 

Como assinalou Marx (2010) se a aparência e a essência coincidissem imediatamente 

não haveria necessidade de ciência. Assim, há necessidade de imergir no conjunto de 

determinações do objeto para compreender o fenômeno. No caso da presente tese a 

problemática investigada estudou a saúde, enquanto campo de conhecimento, considerando os 

estudos que explicam as determinações advindas das relações da luta de classes que se 

expressam nas contradições entre Trabalho – Capital, Trabalho – Formação Humana, 

Trabalho – Formação de Professores, Trabalho – Produção do Conhecimento com o seu 

objeto circunscrevendo-se à Formação Humana enquanto Formação de Professores, esta 
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Formação localizada em um contexto de Formação da Classe Trabalhadora, e em especial, os 

Professores de Educação Física e nesta, o trato com o conhecimento Saúde na formação de 

Professores de Educação Física no sentido de apontar pressupostos para contribuir na 

superação destas contradições – negação do conhecimento e pseudoconcreticidade em relação 

a concepção de saúde. 

Estas contradições específicas anteriormente mencionadas são a expressão de 

contradições mais gerais do modo de produção capitalista. Segundo argumentos apontados 

por Alves (2015, p.17) a respeito de contradições gerais podemos afirmar que:  

 

(...) reconhecendo a possibilidade de movimento da própria história é que 

abordamos a referência da formação para a transição de modo de produção 

[e] reprodução da vida, ou seja, uma formação engajada à luta pela 

superação das contradições inerentes ao projeto histórico capitalista. 
 

Quanto à Formação de Professores de Educação Física, aprofunda-se no 

reconhecimento da relação entre necessidade imediata e na possibilidade histórica que tem se 

desenvolvido a partir da concepção de Currículo da Licenciatura de caráter ampliado, a 

exemplo do Curso de Licenciatura em Educação Física
26

 da Universidade Federal da Bahia, 

considerado inovador pela Comissão de Avaliação (INEP, 2011), currículo que tem como 

objeto de estudo a Cultura Corporal
27

 e está organizado em quatro eixos/módulos: 

Fundamentos; Práxis Pedagógica; Conhecimento Específico; Trabalho Científico; e, nesta 

perspectiva de currículo, o eixo dos Fundamentos trata do conhecimento do campo da Saúde 

ou o campo de conhecimento da Saúde necessário (real e possível) para a Formação dos 

Professores de Educação Física, tendo em vista que na formação de professores em geral e em 

especial de Professores de Educação Física, o trato do conhecimento em saúde, parte de um 

paradigma dualista, organicista e da patogênese, que conceitualmente trata a saúde com o 

binômio saúde-doença e, portanto dentro de uma concepção restrita e fechada, desintegradora, 

no trato com o conhecimento saúde (ALMEIDA FILHO, 2011). 

Estudos preliminares
28

 sinalizam que no campo da Educação Física há um acúmulo de 

                                                           
26 O curso foi criado em 1988 e reconhecido em 1996, teve seu projeto reconceptualizado em 2011. Oferta 

quarenta e cinco vagas anuais em curso diurno a ser integralizado no mínimo em quatro anos ou oito semestres 

uma carga horária de 3.345 horas. 
27

 O conceito Cultura Corporal está originalmente expresso na obra do Coletivo de Autores, “Metodologia do 

Ensino da Educação Física”, São Paulo: Cortez, 1992 e na segunda Edição de 2009, página 163. Segundo o que 

consta da entrevista de Taffarel ao conceituar Cultura Corporal a mesma destaca que “O homem não nasceu 

praticando esporte, muito menos relacionando esporte com saúde, mas adquiriu, pelo trabalho, pelas atividades, 

as condições de produzir e reproduzir seu modo de vida onde as relações esporte e saúde foram se 

consolidando.” 
28

 No capítulo intitulado Formação de Professores de Educação Física, Saúde, e Sistema de Complexo “Saúde – 

Biomecânica – Cultura Corporal” da presente tese apontamos os estudos mencionados. 
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produção de conhecimento acerca da Saúde em diferentes paradigmas, inclusive perspectivas 

que apontam outra relação senão aquela dual do binômio “saúde-doença”. Contudo, apesar 

das críticas que vêm sendo formuladas por pesquisadores e pesquisadoras da área, ainda não 

existe uma formulação superadora deste paradigma, em que pesem as experiências 

desenvolvidas e em desenvolvimento, principalmente na Formação de Professores de 

Educação Física, o que possibilitaria a alteração desta concepção para um outro patamar, 

aberto, integrador no trato com o conhecimento saúde na Formação de Professores, em 

especial, Professores de Educação Física. 

A pergunta científica da pesquisa questiona o que está posto e pergunta acerca das 

possibilidades concretas e de essência (CHEPTULIN, 2004) de superação deste(s) 

paradigma(s) avançando para uma perspectiva integradora de Saúde a partir dos fundamentos 

que sustentam o campo de conhecimento da Saúde na formação dos Professores de Educação 

Física em uma perspectiva de Licenciatura única e de caráter ampliado. O campo empírico 

para tratar desta problemática foi o acompanhamento da disciplina Biomecânica Aplicada à 

Educação Física na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.  

Neste sentido, cada capítulo da tese se desenvolve a partir de uma pergunta síntese que 

ao ser respondida na exposição dos elementos, contribui para defender a tese apresentada, que 

diz respeito a consistente base teórica dos Professores de Educação Física para tratar dos 

fundamentos, em especial da área da saúde no currículo do Curso relacionado com o trato do 

conhecimento específico da Cultura Corporal.  

 Quando fazemos referência e privilegiamos as categorias "possibilidades" e "realidade" 

fazemo-lo tendo em conta, segundo Cheptulin (2004, p. 334), os seguintes pressupostos “Se 

conhecemos a essência de uma formação material, conhecemos também seus estados reais, 

como seus estados possíveis, os que ainda não existem, mas que surgirão necessariamente em 

certas condições”. 

 Portanto, para transformar propostas de trato com o conhecimento do campo da saúde 

na Formação de Professores é necessário à atividade prática dos homens e mulheres, seres 

humanos, baseadas na utilização consciente da transformação de possibilidade em realidade. 

Mas as possibilidades, ainda segundo Cheptulin (2004) têm diferentes aspectos e 

determinados alcances na prática. Apresenta-nos, assim, as possibilidades concretas e as 

abstratas: 

Uma possibilidade concreta é a possibilidade para cuja realização podem ser 

reunidas, no momento presente, as condições correspondentes; a 

possibilidade abstrata é uma possibilidade para cuja realização não há, no 

momento presente, condições necessárias. Para que esta última se realize, a 
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formação material que a contém deve transpor vários estágios de 

desenvolvimento. (CHEPTULIN, 2004, p. 342). 
 

 Outra distinção importante é indicada por Cheptulin (op. cit., p. 344), a respeito da 

realização das diferentes possibilidades próprias a uma formação material, pois as mesmas 

não agem da mesma forma sobre a essência: 

 

A possibilidade cuja realização não modifica a essência da coisa é 

denominada de possibilidade de fenômeno; a possibilidade cuja realização 

está ligada à modificação da essência da coisa, com a sua transformação em 

uma outra coisa, é denominada de possibilidade de essência. (CHEPTULIN, 

op. cit., p. 344). 
 

 A importância dessa distinção das possibilidades concretas e abstratas, de fenômeno e 

de essência, é de grande importância para a atividade prática e, em particular, para a 

realização de planificações concretas e em longo prazo. Elas estão em relação direta com a 

atividade prática humana, e sua consideração assegura uma orientação adequada das vias e 

dos meios de se chegar a esse ou àquele resultado prático. Se reconhecermos possibilidades, e 

admitirmos que as mesmas se transformam em realidade em condições determinadas, 

podemos interferir no curso objetivo dos acontecimentos e, criando condições requeridas, 

acelerar ou refrear a transformação de possibilidades em realidade.  

 É com este entendimento sobre a categoria “possibilidades” que foram definidos os 

objetivos teóricos da presente tese e o quadro teórico de referências está configurado, 

considerando-se o processo de trabalho, a produção e a apropriação do conhecimento 

científico sobre saúde na sociedade em geral, na universidade e em especial na formação dos 

Professores de Educação Física. 

 O objetivo da investigação que culmina com a presente defesa de tese diz respeito à 

contribuição teórica da Psicologia Histórico Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica, e da 

Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da Educação Física no que diz respeito ao trato 

com o conhecimento da saúde no currículo de formação de professores, em especial de 

Educação Física, na perspectiva da superação de contradições e de uma consistente formação 

teórica.  

A perspectiva de superação localiza-se historicamente dentro de um campo de 

formação profissional da Educação Física, cindido por interesses mercadológicos a partir, 

primordialmente, da regulamentação da profissão que em seu processo histórico impõe 

limites, alguns judicializados, à formação e atuação profissional, interferindo 

peremptoriamente na autonomia da universidade brasileira, bem como no direito do 

profissional, ambos garantidos pela Constituição Federal do Brasil. Se dá também pela 
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superação da própria concepção restrita de saúde, aquela do binômio “saúde-doença”, que 

tradicionalmente perpassa a formação dos Professores de Educação Física bem como pelas 

concepções de formação que restringem o conhecimento para qualificação do profissional, o 

que por sua vez, denota o argumento de restrição de atuação em diferentes campos de 

trabalho. 

Trata-se, enfim, de investigar o objeto a partir da realidade concreta apresentada por 

projetos conflitantes de formação, genericamente, um que cinde a formação, sonegando 

conhecimento e formando para um “mercado” de trabalho volúvel e restrito em seus campos 

de atuação, e outra perspectiva de projeto que forma com uma sólida e clássica base teórica, 

que permite ao formado atuar com competências humanas globais e habilidades em 

diferentes campos de atuação sem restrições, com a compreensão de que o profissional 

referido é o Professor que trata da Cultura Corporal e dentro dela as dimensões próprias à 

saúde. 

O objeto da tese está tratando com o conhecimento de um elemento do eixo dos 

fundamentos – a saúde – , que tem suas raízes nas condições materiais de existência do modo 

de produção capitalista, e como tal, não são tratadas como possibilidades de emancipação do 

sujeito concreto e nem para o sujeito histórico, contudo, tem um desenvolvimento limitado e 

limitador às condições mínimas de sobrevivência para permitir a permanência e o 

aprimoramento do modo de produção vigente. 

No quadro da problematicidade do problema apresentada, avaliamos a importância de 

ter em conta (a) a concepção de realidade, de ser humano e de sociedade, cujas leis que 

determinam em última instância a sua gênese e o seu desenvolvimento (histórico) são as sócio 

históricas; (b) a definição de cultura corporal
29

; (c) o desenvolvimento da Educação Física em 

nosso país enquanto prática pedagógica e campo de conhecimento – determinado por 

necessidades sociais situadas em um dado grau de desenvolvimento das forças produtivas e 

das relações de produção e da luta de classes no Brasil – marcado pela hegemonia da 

fundamentação das Ciências Biológicas e da Saúde e pelos seus paradigmas predominantes – 

físico, biológico, etc.; a partir da década de 1980, referenciais provenientes das Ciências 

Sociais e Humanas tensionam esta perspectiva hegemônica no quadro da fundamentação 

científica, epistemológica e pedagógica da Educação Física; (d) a tendência, no quadro da 

formação de professores de Educação Física, a acessar o conhecimento predominantemente 

alicerçado nos conteúdos de fundamentação nas leis biofísicas, em oposição às leis sócio 

                                                           
29

 Ver nota de rodapé 21 desta tese. 
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históricas de desenvolvimento da realidade, do ser humano, da sociedade, da cultura corporal, 

da prática pedagógica da Educação Física; (e) no âmbito dos projetos de formação humana 

que disputam a direção da formação de professores de Educação Física, a Licenciatura de 

caráter ampliado, que se fundamenta no materialismo histórico-dialético, na Teoria Histórico-

Cultural, na Pedagogia Histórico-Crítica e na Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da 

Educação Física, demanda o trato com o conhecimento (seleção, organização e 

sistematização) que vise à formação dos professores com consistente base teórica, a partir do 

acesso aos conhecimentos clássicos da área da Educação Física e demais disciplinas 

científicas, que abrangem tanto aqueles que informam as leis biofísicas quanto às leis sócio 

históricas do desenvolvimento da realidade, da sociedade, dos seres humanos e da cultura 

corporal; (f) há uma importante experiência em desenvolvimento no curso de Licenciatura em 

Educação Física, de caráter ampliado, que leva em conta os pressupostos indicados nos itens 

anteriores e que, neste sentido, demanda ser investigada com o propósito de contribuir com a 

produção científica no campo da formação de professores em geral, em Educação Física em 

específico, e com o trato com o conhecimento do campo da saúde na formação destes 

professores, tendo em vista uma consistente base teórica para atuar nos campos de trabalho 

em expansão ou em retração, tendo em vista o movimento do real concreto.  

O aporte teórico-metodológico alicerça-se no Materialismo Histórico-Dialético como 

base teórica explicativa, enquanto possibilidade histórica de produção do conhecimento 

científico, por compreender que no modo de produção capitalista vigente, esta perspectiva 

pode contribuir sobremaneira no esgarçamento da aparência para desvelar a essência do 

fenômeno e levantar possibilidades concretas, que exigem ações para reunir condições 

objetivas para alterações de essência na formação de Professores.  

Para atingir o conhecimento acerca da dinâmica do objeto é necessário ampliar a 

circunferência do campo de análise, pois é mister esclarecer as relações mais gerais acerca da 

formação de Professores de Educação Física, os projetos aí implicados, a forma que o ser 

humano aprende e se desenvolve enquanto ser humano, e em que sociedade isto ocorre, bem 

como as questões mais gerais acerca da temática da Saúde para compreender para além do seu 

percurso, as relações que a movem até chegar como chega e se desenvolve na formação de 

Professores, em especial de Educação Física. Ou seja, para atingir o específico é necessário 

acercar-se dos elementos gerais que o produzem, perpassam, nele implicam e se reproduzem.  

Neste percurso, foram desenvolvidos procedimentos gerais de pesquisa, um estudo de 

totalidade enquanto categoria do Método que trata o objeto em uma perspectiva histórica e 

sua relação material e social conforme apontamento de Triviños (1987, p. 73 e 74) nas fases 
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de “contemplação viva do fenômeno”, nos procedimentos de análise, ou seja, imersão na 

“dimensão abstrata” e no retorno da “realidade concreta”. Lukács (1974, p. 14) apud Paulo 

Netto (2011, p.14) destaca que “(...) é o ponto de vista da totalidade e não apenas a 

predominância das causas econômicas na explicação da história que distingue de forma 

decisiva o marxismo da ciência burguesa”. Procedimentos de pesquisa bibliográfica e 

documental para elaborar (a) levantamento/estudo dos instrumentos legais/oficiais que 

balizam/balizaram a Formação de Professores de Educação Física; (b) levantamento dos 

cursos de Educação Física em atividade no Brasil; (c) levantamento/estudo da produção do 

conhecimento em teses e dissertações de perspectiva crítica acerca da Formação de 

Professores, em especial de Educação Física que inclui os diferentes projetos de formação; (d) 

levantamento/estudo da produção acerca do campo da Saúde circunscrita ao conceito sobre “o 

que é saúde” e, a Formação de Professores, em especial de Educação Física; (e) estudo dos 

fundamentos acerca da Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da Educação Física, (f) análise do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia, por ser o curso de referência nas universidades brasileiras 

de formação única em licenciatura de caráter ampliado em Educação Física para verificar 

como o campo de conhecimento em saúde é tratado nesta formação inicial de Professores de 

Educação Física; bem como (g) a experiência durante a elaboração da tese em campo com o 

acompanhamento da disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física no Curso de 

Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia para então 

chegar à elaboração das sínteses e das proposições superadoras, enquanto possibilidade 

concreta, e de essência para tratar o campo da saúde na Formação de Professores de Educação 

Física, na perspectiva da formação única em licenciatura de caráter ampliado.  

A exposição da tese está organizada (nesta) apresentação, em três capítulos que 

objetivam cada um responder uma questão específica da temática tratada para ao final compor 

nas proposições defendidas nesta tese as considerações finais.  

O capítulo intitulado Formação de Professores de Educação Física, Marco Legal, 

Produção do Conhecimento, Projetos de Formação: As contradições, trata do que os estudos 

apontam sobre a produção do conhecimento a partir de teses e dissertações de perspectiva 

crítica acerca da Formação de Professores de Educação Física, a legislação que ordena a 

formação, o panorama brasileiro dos Cursos de Educação Física, os projetos de formação e 

seus perfis formativos.  

O capítulo intitulado Teoria Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica, e 
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Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da Educação Física: contribuições para a 

superação de contradições na formação dos Professores aponta quais são algumas possíveis 

contribuições deste conjunto de teorias e abordagem para estruturar o currículo de Formação 

de Professores de Educação Física.  

No capítulo intitulado Formação de Professores de Educação Física, Concepção de 

Saúde, e Sistema de Complexo “Saúde – Biomecânica – Cultura Corporal”, apresentamos 

dados empíricos sobre a Formação de Professores em curso único de licenciatura de caráter 

ampliado em que a área da saúde está incluída, em especial a Biomecânica Aplicada à 

Educação Física, na configuração de uma consistente base teórica. Trata da produção do 

conhecimento acerca do campo da saúde circunscrita ao conceito sobre “o que é saúde” e, a 

Formação de Professores de Educação Física na perspectiva de formação humana omnilateral, 

apontando uma experiência realizada na disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação 

Física do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia.  

As Conclusões expressam a elaboração das sínteses e das proposições superadoras, 

enquanto possibilidade concreta, e de essência para tratar o campo da saúde na Formação de 

Professores de Educação Física, na perspectiva de superar contradições referentes à negação 

do conhecimento e pseudoconcreticidade, na perspectiva da formação humana omnilateral 

explícitos no projeto de formação única em Licenciatura de caráter ampliado aberta e 

repetidamente defendido nesta tese. 
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II FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MARCO LEGAL, 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, PROJETOS DE FORMAÇÃO: AS 

CONTRADIÇÕES 

 

 

 

Este capítulo dedica-se a expor alguns dos elementos constitutivos da Formação de 

Professores de Educação Física, que fundam e desenvolvem a temática objeto desta tese. 

Trata de, primeiramente, sistematizar dados sobre a legislação – marco legal que ordena e 

rege o desenvolvimento dos parâmetros de formação de Professores de Educação Física no 

âmbito nacional, em seguida traça o panorama brasileiro acerca dos Cursos de Educação 

Física em atividade a partir dos dados oficiais, trata do que os estudos apontam sobre a 

produção do conhecimento historicamente acumulado a partir de teses e dissertações acerca 

da Formação de Professores de Educação Física, os projetos societários que disputam a 

formação e seus perfis formativos.  

Objetiva fornecer dados legais e históricos acerca da Formação de Professores de 

Educação Física apresentando uma síntese sobre as leis, decretos e resoluções que balizam 

esta formação, dados acerca dos cursos de Educação Física em atividade no Brasil tendo 

como fonte o Ministério da Educação, a produção do conhecimento crítico advindo de teses e 

dissertações, a discussão acerca dos projetos de formação que são elaborações, e, portanto, 

expressões de diferentes projetos de sociedade em disputa, para possibilitar um salto 

qualitativo na análise do desenvolvimento da Formação de Professores de Educação Física em 

uma perspectiva de formação única em licenciatura de caráter ampliado, e, contribuir na 

resposta da seguinte questão: quais as principais contradições indicadas no marco legal, na 

produção do conhecimento e no confronto de projetos políticos pedagógicos para a formação 

de Professores de Educação Física? 

Está organizado em quatro subtítulos que no seu conjunto apresentam elementos que 

ajudam na compreensão do objeto a partir de uma abordagem do campo de estudos tendo 

como referência o embate de distintos projetos de formação humana: 1) Marco legal brasileiro 

acerca da formação em Educação Física: as reformulações curriculares na Educação Física 

Brasileira; 2) Panorama dos Cursos de Educação Física em atividade no Brasil; 3) A produção 

acadêmico-científica crítica acerca da Formação de Professores de Educação Física; e 4) o 

Projeto de Formação Única: Curso de Licenciatura de Caráter Ampliado. 
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II.I MARCO LEGAL BRASILEIRO ACERCA DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA: AS REFORMULAÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 As leis são determinadas pela base material da produção da vida e decorrem da luta 

travada na superestrutura da sociedade, que se sustenta na estrutura material de produção e 

troca de mercadorias, e não o inverso, leis abstratas criadas para adequar a realidade concreta. 

No marco do modo de produção capitalista, que segundo Mészáros (2007), impõe desafios em 

nosso horizonte e urgência do tempo histórico, justifica-se o debate acerca das reformulações 

na formação humana, em especial na formação de professores e particularmente na formação 

dos professores de Educação Física.  

Na história da organização educacional brasileira não há a produção de um Sistema 

Nacional de Educação, contudo, há diferentes setores na estrutura de Estado e de base 

governamental para regular o setor, consequentemente, o organograma institucional é alterado 

conforme as conveniências dos poderes constituídos, eleitos ou não. 

Assim, o marco legal das formulações e reformulações curriculares da formação 

profissional em Educação Física no Brasil
30

 que até o momento
31

 contam com cinco 

documentos – Decretos-Lei e Resoluções – emitidos e publicados conforme a organização 

estatal iniciando com dois Decretos-Lei, o primeiro Decreto-Lei nº 1.121, de 17 de abril de 

1939, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas e o segundo Decreto-Lei nº 8.270, de 03 de 

dezembro de 1945, seguem-se duas resoluções do Conselho Federal de Educação (CFE), a 

primeira Resolução nº 69, de 02 de dezembro de 1969 e a outra Resolução nº 03, de 16 de 

junho de 1987, e, uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2004, a 

Resolução nº 7, de 31 de março de 2004.  

Entende-se que os cursos de formação profissional em Educação Física no Brasil são 

recentes, pois estão localizados na história nas primeiras décadas do século XX, cursos de 

curta duração e predominantemente para a formação de militares. Em seguida, se organiza 

legalmente para ordenar esta formação que diplomará “Licenciado em Educação Física”, 

“Normalista especializada em Educação Física”, “Técnico Desportivo”, “Treinador 

Desportivo”, “Massagista Desportivo”, e, “Médico especializado em Educação Física e 

                                                           
30

 Documentos disponíveis no Apêndice B no Trabalho: Dossiê Licenciatura em Educação Física com caráter 

ampliado: Fórum, Marco Legal e a Produção Científica. Salvador/Bahia/Brasil, 2015.  
31 Pelo debate posto no Conselho Nacional de Educação, com o acúmulo de diversas reuniões, estudos e 

audiências no/do Conselho Nacional de Educação (CNE) ocorridas no último período, havia indicação deste para 

a publicação de nova resolução ainda no ano de 2017. 
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Desportos”, com ênfase no conhecimento técnico e biológico (Decreto-Lei nº 1.121/1939 e 

Decreto-Lei nº 8.270/1945). 

Quando avançamos para a terceira reformulação (Resolução CFE nº 69/1969), a 

diplomação será para “Licenciado em Educação Física” e “Técnico Desportivo”, podendo ser 

titulado um Licenciado ou Licenciado Técnico Desportivo, com conhecimentos enfatizando 

os aspectos biológicos e de esportivização. 

Na quarta reformulação da legislação (Resolução CFE nº 03/1987), o processo de 

fragmentação da profissão continua com o estabelecimento da diplomação de Bacharéis e 

Licenciados (Plenos). Há uma composição curricular com elementos para formação geral e 

aprofundamento de conhecimentos.  

A quinta reformulação (Resolução CNE nº 7/2004) aponta a formação para o 

Graduado em Educação Física, contudo, não grafa “Bacharel” em seu conteúdo e remete 

alguns elementos da formação de Professores de Educação Física para uma Resolução 

específica de formação de Professores, ou seja, a resolução trata da especificidade da área de 

conhecimento para a graduação em Educação Física no âmbito do bacharel e licenciado, as 

duas possibilidades de formação em ensino de graduação possíveis, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta resolução estabelece competências 

profissionais para a atuação. 

O campo da Educação Física, enquanto área científica, é considerado recente em 

comparação a outras áreas do conhecimento de tradição mais antiga, chamadas de ciências 

fundamentais ou básicas como a Biologia, Física, Química e Matemática, e, contudo ainda 

perdura o debate acerca do caráter de ciência ou de intervenção da área, em virtude também 

da amplitude dos fenômenos relacionados à este campo de estudo que mantem interface com 

outras ciências, pelo apoio em conhecimentos e metodologias científicas originalmente 

desenvolvidas em outras áreas, pelo caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, ou mesmo por 

serem consideradas aplicações de outras ciências combinadas ou não. Nesta tese, assumimos a 

cientificidade do campo que fundamenta a sua intervenção profissional. 

Estes documentos que compõe o marco legal, Decretos-Lei e Resoluções que tratam 

das reformulações curriculares da formação em Educação Física no Brasil podem ser 

localizados nos marcos temporais (data de publicação), seus respectivos instrumentos de 

normatização (decreto-lei, resolução), modalidades do Curso e sua certificação, requisitos 

para matrícula bem como as perspectivas de duração do Curso e sua carga horária no Quadro 

01. Registra-se que nem todo instrumento normativo aqui consultado dispõe dos elementos 

apontados. Assim, há lacunas para estas informações.  
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QUADRO 01 – MARCO LEGAL BRASILEIRO DAS REFORMULAÇÕES CURRICULARES 

DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
Data Instrumento 

e Origem 

Modalidade Certificação Duração 

do curso 

Requisito para 

matrícula 

Carga 

horária 

 

 

 

 

17 

Abr 

1939 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei 

1212/39 

 

Presidência da 

República 

Curso Superior de 

Educação Física 

Licenciado em 

Educação Física 

02 anos Conclusão do curso 

secundário 

fundamental* 

- 

Curso Normal de 

Educação Física 

Normalista 

especializado em 

Educação Física 

01 ano Diploma de normalista* - 

Curso de Técnica 

Desportiva 

Técnico Desportivo 01 ano Conclusão do curso 

secundário 

fundamental* 

- 

Curso de Treinamento 

e Massagem 

Treinador e 

Massagista 

Desportivo 

01 ano Conclusão do curso 

secundário 

fundamental* 

- 

Curso de Medicina da 

Educação Física e dos 

Desportos 

Médico 

especializado em 

Educação Física e 

Desportos 

01 ano Diploma de médico* - 

 

 

 

 

03 

Dez 

1945 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei 

8270/45 

 

Presidência da 

República 

 

Superior de Educação 

Física 

Licenciado em 

Educação Física 

03 anos Certificado de licença 

ginasial 

- 

Educação Física 

Infantil 

Normalista 

especializado em 

Educação Física 

Infantil** 

01 ano Diploma de Normalista - 

Técnica Desportiva Técnico Desportivo 01 ano Diploma de Licenciado 

em Educação Física; 

- 

Massagem Massagista** 01 ano Certificado de licença 

ginasial 

- 

Medicina aplicada à 

Educação Física e aos 

Desportos 

Médico 

especializado em 

Educação Física e 

Desportos 

01 ano Diploma de Médico, 

devidamente registrado 

- 

 

02 

Dez 

1969 

Resolução 

69/69 

Conselho 

Federal de 

Educação 

Curso de Graduação Licenciado em 

Educação Física e 

Técnico em 

Desporto*** 

Mínimo 

03 anos 

Máximo 

05 anos 

 

 

**** 

Mínimo 

1800 

horas-

aula 

 

16 

Jun 

1987 

Resolução 

03/87 

Conselho 

Federal de 

Educação 

Cursos de 

Graduação em 

Educação Física 

(Bacharelado e/ou 

Licenciatura Plena) 

Bacharel e/ou 

Licenciado em 

Educação Física 

Mínimo 

04 anos 

Máximo 

07 anos 

 

 

- 

No 

mínimo 

2.880 

horas-

aula 

 

31 

Mar 

2004 

Resolução 

07/04 

 

Conselho 

Nacional de 

Educação 

Curso de Graduação 

em Educação Física, 

em nível superior de 

graduação plena 

Graduado em 

Educação Física 

Resolução 

específica. 

 

Mínimo 

04 anos 

 

 

- 

2.800 

horas 

***** 

3.200 

horas  

****** 

* Para matricular em qualquer um dos cursos, todos deveriam apresentar prova de identidade e prova de sanidade; 

submeter-se a rigorosa inspeção de saúde; e prestar exames vestibulares. 

** Depreende-se que a certificação seria desta forma em virtude do decreto alterar a denominação dos cursos do decreto 

anterior e não alterar o parágrafo das certificações no decreto novo. 

*** As Escolas poderiam oferecer o curso de Licenciatura em Educação Física certificando “Licenciado em Educação 

Física”, sem o complemento dos dois esportes que daria direito ao complemento na certificação de “Técnico em Desporto”. 

O aluno também poderia optar pela Licenciatura mesmo que a Escola oferecesse a possibilidade de obtenção do título de 

Técnico Desportivo. 

**** Observação quanto aos já diplomados pelo curso superior de Educação Física que poderiam completar o curso de 

Técnico Desportivo mediante o estudo e aprovação nas matérias para tal fim. 

***** Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores. 

******Carga horária mínima dos cursos de graduação considerados da área de saúde, bacharelados, na modalidade 

presencial (Resolução CNE nº 04/2009 de 6 de abril de 2009). 

Fonte: Organização autoral a partir do marco legal. 
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A legislação dos cursos de formação profissional em Educação Física explicitam os 

interesses de classe, e frações de classe, que determinam a disputa pela direção na formação de 

Professores, a partir da legislação nos diferentes períodos históricos, bem como das tendências da 

constituição epistemológica da área: a disputa pela direção da formação humana, da produção do 

conhecimento científico, da organização do trabalho pedagógico possui relações e nexos com a 

luta de classes forjada em diferentes graus de desenvolvimento das forças produtivas32 e das 

relações de produção conforme já anunciava Taffarel (1993) em sua tese. 

Na sequência, elaboramos um extrato de cada Decreto-Lei e Resolução materializados 

para formular e reformular a formação de Professores de Educação Física nas Instituições de 

Ensino Superior em âmbito nacional no Brasil. Este exercício destaca alguns elementos 

contidos no marco legal.  

 

Decreto-Lei nº 1.212, de 17 de abril de 1939 

 

A formação de Professores em Educação Física inicia formalmente com legislação 

específica
33

 estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.212, de 17 de abril de 1939
34

, com nove 

capítulos e 56 artigos, criando na Universidade do Brasil
35

, a Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos.  

Os Capítulos deste Decreto-Lei tratam da (I) Criação da Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos; dos (II) Cursos; das (III) Cadeiras e do Pessoal Docente e Administrativo; 

do (IV) Regime Escolar; dos (V) Diplomas; das (VI) Regalias conferidas pelos diplomas; das 

(VII) Publicações; das (VIII) Taxas; e das (IX) Disposições Gerais e Transitórias. 

                                                           
32

 Nossa compreensão do processo de destruição das forças produtivas se constitui a partir das formulações de 

Arrizabalo Montoro (2014) que aponta as “forças produtivas” enquanto categoria econômica, portanto, social. 

Não limita a uma questão técnica e nem iguala a produtividade. 
33

 Antes, porém, havia desde 1910, em âmbito militar: Escola de Educação Física da Força Policial - 1910 

(reestruturada em 1932 e 1936); Marinha (Escola de Preparação de Monitores – 1925); Exército (Centro Militar 

de Educação Física, 1922, 1929; Escola de Educação Física do Exército – 1933) conforme Souza Neto, S. et al. 

A formação do profissional de Educação Física no Brasil: uma história sob a perspectiva da legislação federal no 

século XX. In.: Rev. Bras. Cienc. Esporte., Campinas, v. 25, n. 2, p. 113-128, jan. 2004. O primeiro curso de 

Educação Física civil foi criado em 1934 em São Paulo que posteriormente em 1969 foi incorporado pela 

Universidade de São Paulo – USP. 
34

 Publicado no Diário Oficial da União – Seção 1 – 20/4/1939, Página 9037 (Publicação Original) Coleção de 

Leis do Brasil – 1939, Página 97, Vol.4 (Publicação Original) assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, Gustavo 

Capanema e A. de Souza e Costa no Rio de Janeiro, em 17 de abril de 1939, 118º da Independência e 51º da 

República.  
35

 A Universidade do Brasil foi criada pela lei nº 452 em 5 de julho de 1937 alterando o nome da Universidade 

do Rio de Janeiro que havia sido criada pelo decreto nº 14.347 datado de 7 de setembro de 1920, quando houve a 

junção da Escola Politécnica e as Faculdades de Medicina e Direito do Rio de Janeiro. Posteriormente, com a 

publicação da lei 4.831 datada de 5 de novembro de 1965, é criada a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Importante ressaltar que esta estrutura institucional descende da “Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho”, atual Escola Politécnica da UFRJ, sendo a primeira instituição oficial de ensino 

superior no Brasil, desenvolvendo atividades ininterruptas desde 1792.  
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O Capítulo I do Decreto-Lei nº 1.212/1939 tratava da criação da Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos na Universidade do Brasil dimensionando sua finalidade em: 

a) formar pessoal técnico em educação física e desportos; 

b) imprimir ao ensino da educação física e dos desportos, em todo o país, 

unidade teórica e prática; 

c) difundir, de modo geral, conhecimentos relativos à educação física e aos 

desportos; 

d) realizar pesquisas sobre a educação física e os desportos, indicando os 

métodos mais adequados à sua prática no país. 
 

O documento previa, no Capítulo II, que a Escola Nacional de Educação Física e 

Desporto ministrasse cinco tipos de cursos, a saber: a) Curso Superior de Educação Física 

com 26 disciplinas e 2 anos de duração, e com um ano de duração os demais cursos, sendo 

eles o b) Curso Normal de Educação Física com 15 disciplinas, c) Curso de Técnica 

Desportiva com 16 disciplinas, d) Curso de Treinamento e Massagem com 12 disciplinas e o 

e) Curso de Medicina da Educação Física e dos Desportos com 17 disciplinas. O Decreto-Lei 

elencava 20 disciplinas a serem ministradas conforme a síntese exposta no Quadro 02.  

 

QUADRO 02 – APRESENTAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CURSOS CONFORME 

DECRETO-LEI 1.212/1939 

Disciplinas 1 2 3 4 5 

Anatomia e Fisiologia Humana 1 1 1 1  

Cinesiologia 1* 1 1  1 

Higiene aplicada 1 1 1 1  

Socorros de Urgência 1 1 1 1  

Biometria 1* 1 1  1 

Psicologia aplicada 1*  1  1 

Metodologia da Educação Física 1* 1   1 

História da Educação Física e dos Desportos 1 1 1  1 

Ginástica Rítmica 1* 1 1 1 1 

Educação Física Geral 1* 1 1 1 1 

Desportos Aquáticos 1* 1 1 1 1 

Desportos Terrestres Individuais 1* 1 1 1 1 

Desportos Terrestres Coletivos 1* 1 1 1 1 

Desportos de Ataque e Defesa 1* 1 1 1 1 

Fisioterapia * 1 1 1 1 

Organização da Educação Física e dos Desportos * 1 1 1 1 

Metodologia do Treinamento Desportiva   1  1 

Fisiologia aplicada     1 

Metabologia      1 

Traumatologia Desportiva     1 

TOTAL DE DISCIPLINAS POR CURSO 26 15 16 12 17 

Fonte: Elaboração autoral a partir do Decreto-Lei n° 1.212/1939. 

Legenda: (1) refere-se às disciplinas ministradas na primeira série ou primeiro ano do curso e (*) 

disciplinas ministradas na segunda série ou segundo ano. 
 

Destaca-se que o Art. 8º deste Capítulo II obrigava a disciplina de Ginástica Rítmica, 

“em todos os cursos, somente aos alunos do sexo feminino”, e o Art. 31 que diferenciava os 
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programas de Educação Física Geral e de Desportos destinados aos estudantes do sexo 

masculino e feminino. Depreende-se daí uma concepção sexista fortemente difundida acerca 

da compreensão dos papeis dos seres humanos na formação da sociedade. 

Do quadro de disciplinas aponta-se ainda a diferenciação de poucas disciplinas entre 

os cursos e a negação de conhecimento com a ausência de disciplinas em alguns cursos. 

Registramos que a base biológica e esportiva dos Cursos se destaca no elenco das disciplinas. 

Ao final, titulando em diferentes cursos, com campos diferenciados de atuação. 

O Capítulo III tratava das Cadeiras e do Pessoal Docente e Administrativo, 

informando a composição das disciplinas referentes às matérias das Cadeiras, que no total 

somavam 17 Cadeiras (Art. 9º), cada qual a cargo de um professor catedrático, que poderia 

dispor, conforme as necessidades de ensino de um ou mais assistentes admitidos por 

indicação do próprio professor catedrático (Art. 14). O artigo 11 criava 10 cargos de 

professores catedráticos no Ministério da Educação que seriam providos por concurso de 

títulos e provas (Art. 12). 

O Art. 15 especificava condições para assumir as cadeiras de Ginástica Rítmica, 

Educação Física Geral, Desportos Aquáticos, Desportos Terrestres Individuais, Desportos 

Terrestres Coletivos, Desportos de Ataque e Defesa. O professor catedrático só poderia ser 

admitido com menos de 35 anos e não poderia permanecer no exercício da função depois dos 

40 anos de idade. Para o provimento interino ou o contrato do pessoal os professores 

deveriam submeter-se a prova que demonstrasse capacidade física, moral e técnica do 

candidato (Art. 16). Para ministrar a segunda cadeira de Educação Física Geral e Ginástica 

Rítmica, deveriam ser do sexo feminino tanto as professoras catedráticas quanto as suas 

assistentes (Art. 17). O capítulo III dispunha ainda sobre a remuneração dos cargos. 

O Capítulo IV dispunha acerca do regimento escolar: matrículas (Art. 19, 20 e 21); 

ano escolar (períodos letivos, de exames, de férias, período especial de exames de segunda 

época e exames vestibulares – Art. 22 e 23); sobre a forma das aulas (teóricas, práticas, em 

exercícios, e de qual forma cada disciplina se desenvolveria – Art. 24 a 26); horário (Art. 27), 

frequência (Art. 28); programas das disciplinas (Art. 29 a 31).  

Quanto à matrícula havia necessidade expressa em apresentar prova de identidade e 

sanidade, submeter-se a rigorosa inspeção de saúde, e prestar exames vestibulares. Com 

parágrafo único indicando a não admissão à “matrícula de candidato que não se achar no gôzo 

de perfeita integridade física” (Art. 20). Outra exigência de matrícula dizia respeito aos 

estudos anteriores, necessitando de apresentação de certificação de conclusão do curso 

secundário fundamental para ingressar no Curso Superior de Educação Física, Curso de 
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Técnica Desportiva ou no Curso de Treinamento e Massagem. Ao Curso Normal de Educação 

Física era requerida a comprovação de diploma de Normalista e ao Curso de Medicina da 

Educação Física e Desportos, a apresentação de diploma de Médico (Art. 21).  

O Decreto-Lei também regulamentava o período letivo, o período de férias e o período 

de exames bem como da organização das aulas (teóricas, práticas, de exercícios) para as 

disciplinas, fazendo a separação das atividades do sexo masculino e do sexo feminino. Havia 

dispositivo quanto ao horário, a frequência e os programas das disciplinas. Distinguem-se 

aqui os programas das mesmas disciplinas ministradas em diferentes cursos, quando tivessem 

finalidade ou duração não equivalente: as mesmas disciplinas tratadas nos dois anos do Curso, 

no caso do Curso Superior em Educação Física e Desportos, bem como as mesmas disciplinas 

tratadas com o sexo masculino e o sexo feminino, no caso da Educação Física Geral. 

Há referência nas Disposições Gerais e Transitórias deste Decreto-Lei sobre a dispensa 

de comprovação de estudos anteriores nos primeiros dois anos de funcionamento da Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos nos Cursos de Técnica Desportiva e de Treinamento 

e Massagem para aqueles que comprovassem ter exercido de modo regular as funções 

correspondentes aos cursos por mais de um ano até a data de publicação de tal decreto-lei. 

Quanto à forma, distinguiam-se quais disciplinas seriam teóricas (Organização da 

Educação Física e dos Desportos, História da Educação Física e dos Desportos) das 

disciplinas em exercício (Ginástica Rítmica, Educação Física Geral e os Desportos) e as 

demais disciplinas, em aulas teórico-práticas (Art. 25). O Art. 26 especificava o objetivo dos 

exercícios (aprendizagem da prática) e os seus destinatários:  

a) no curso superior de educação física e no curso normal de educação física, 

a dar aos alunos do sexo masculino e do sexo feminino a aprendizagem da 

direção da educação física geral, e ainda aos alunos do sexo feminino a 

aprendizagem da direção da ginástica rítmica; 

b) no curso de técnica desportiva, a dar a aprendizagem do treinamento dos 

desportos em geral e especialmente de dois escolhidos entre os seguintes: 

natação, polo aquático, remo, atletismo, ginástica de aparelhos, pesos e 

halteres, basket-ball, volley-ball, foot-ball, tennis, box, jiu-jitsu e luta; 

c) no curso de treinamento e massagem, a dar a aprendizagem do 

treinamento dos desportos em geral e especialmente de quatro escolhidos 

entre os mencionados na alínea anterior. 
 

Quanto ao programa, cada disciplina deveria ter o seu elaborado pelo professor 

catedrático referente e submetê-lo a aprovação do Conselho Técnico Administrativo (Art. 29). 

Disciplinas iguais em cursos diferentes poderiam ser ministradas em comum e aquelas com 

carga horária ou finalidade diferente, não (Art. 29 e 30). Os programas das disciplinas de 

Educação Física Geral e de Desportos destinados aos alunos deveriam ser elaborados de 
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forma diferente daquelas destinadas as alunas (Art. 31), voltando a responsabilizar a 

professora catedrática e suas assistentes a ministrarem disciplinas às alunas (Art. 32). 

O Capítulo V tratava dos diplomas a serem conferidos pela Escola Nacional de 

Educação Física e Desporto ou outro estabelecimento de ensino federal ou reconhecido, com 

posterior registro pelo Ministério da Educação para quem concluísse  

 

o curso superior de educação física, o curso normal de educação física, o 

curso de técnica desportiva, o curso de treinamento e massagem ou o curso 

de medicina da educação física e dos desportos, [...] respectivamente os 

diplomas de licenciado em educação física, de normalista especializado em 

educação física, de técnico desportivo, de treinador e massagista desportivo 

ou de médico especializado em educação física e desportos. 
 

O artigo 35 do Capítulo VI intitulado “Das regalias conferidas pelo Diploma” do 

Decreto-Lei 1.212/1939 instituiu a obrigatoriedade
36

 de apresentar diplomas, com a exigência 

a partir de 1º de janeiro de 1941, da apresentação do diploma de licenciado em Educação 

Física para o exercício das funções de professor de Educação Física em estabelecimentos 

oficiais nas diferentes esferas – federais, estaduais ou municipais – , e graus de educação – 

ensino superior, secundário, normal e profissional. E a partir de 1º de janeiro de 1943, a 

mesma exigência para os estabelecimentos particulares. 

Em seus parágrafos seguintes, este capítulo ampliava a obrigação do diploma de 

normalista especializado em Educação Física para o ensino primário escalonando 

cronologicamente pelo quantitativo populacional. Para outras instituições, a obrigação do 

diploma de licenciado em Educação Física ou normalista especializado em Educação Física, 

para as instituições esportivas, escalonadas pelo quantitativo populacional, deveriam admitir 

Técnico Desportivo e Treinador Massagista Desportivo. Sendo que todas as instituições (de 

ensino e esportivas) deveriam ter a assistência de Médicos especializados em Educação Física 

e Desportos. 

O capítulo VII tratava da publicação de revista, no mínimo semestral, destinada à 

divulgação dos resultados do ensino e da pesquisa da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos bem como publicações avulsas com o mesmo fim. 

Registra-se que o ensino na Escola Nacional de Educação Física e Desportos não era 

gratuito tendo Capítulo (VIII) específico para tratar das taxas a serem pagas
37

, contudo, estava 

previsto que nos dois primeiros anos de funcionamento da Escola todas as taxas seriam 

                                                           
36

 Ainda que de forma cronológica progressiva e em diferentes situações: primeiro em instituições públicas e 

depois nas privadas, em cidades com certa quantidade de habitantes, e outras indicações. 
37

 Taxas para inscrição em exame vestibular, matrícula, frequência em cada série, sendo que as taxas relativas 

aos demais atos da vida escolar seriam as mesmas da Escola Nacional de Direito da Universidade do Brasil. 
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cobradas com redução de 50% dos seus respectivos valores. O seguro contra acidentes era 

obrigatório a todos e o custo também era atribuído ao estudante.  

O capítulo IX trata das disposições gerais e transitórias. Aponta possibilidade de 

organizar e certificar cursos de aperfeiçoamento ou de especialização (Art. 44) bem como 

acolher aluno ouvinte nas disciplinas dos Cursos de Técnica Desportiva ou de Treinamento e 

Massagem, sem obrigação de frequência e sem direito aos exames, diplomas, certificados 

(Art. 45). Submissão à legislação federal do ensino superior em geral (Art. 46). A organização 

do calendário excepcional do primeiro ano escolar da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos (Art. 47). Excepcionalidade de exigência para a matrícula nos dois primeiros anos 

de funcionamento da Escola Nacional de Educação Física e Desportos para os Cursos de 

Técnica Desportiva e de Treinamento e Massagem (Art. 48). Cobrança de 50% das taxas nos 

dois primeiros anos de funcionamento da Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

(Art. 49). A prerrogativa da Presidência da República em comissionar funcionário público 

civil ou militar para exercer qualquer um dos cargos ou funções nos cinco primeiros anos de 

funcionamento da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (Art. 50). A 

obrigatoriedade do ensino, ao cargo de assistente especializado da cadeira de ginástica 

rítmica, de canto coral a todo o corpo discente da Escola (Art. 51). Disciplina acerca de 

seguro contra acidentes (Art. 52). Legislação superior (Art. 53) e fonte de financiamento para 

o ano de implantação (Art. 54). Legislação em vigor a partir da publicação (Art. 55) e 

disposições contrárias revogadas (Art. 56). 

Este Decreto-Lei previa que cursos da natureza expressa em seu Capítulo II, existentes 

ou a existir, no país, teriam obrigatoriamente que cumprir as disposições do Decreto-Lei nº 

421, de 11 de maio de 1938, que regulava o funcionamento dos estabelecimentos de ensino 

superior, alterando o prazo mencionado no Art. 17, de dezembro de 1938 para dezembro de 

1939.  

 

Decreto-Lei n° 8.270, de 3 de dezembro de 1945 

 

O Decreto-Lei n° 8.270, de 3 de dezembro de 1945
38

, com 3 artigos, “altera 

disposições do Decreto-Lei n° 1.212, de 17 de abril de 1939” que criou a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos. As modificações tratavam da finalidade (Art. 1º), dos Cursos, 

                                                           
38

 Decreto-Lei com Publicação Original no Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/12/1945, Página 18245 

assinado no Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1945, 124º da Independência e 57º da República por JOSÉ 

LINHARES, Raul Leitão da Cunha. 
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das Disciplinas, das Cadeiras, do Provimento dos Cargos de Professor, da Matrícula, do 

Regimento Escolar (Art. 2º). 

As alterações relativas à finalidade da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos, acrescentou a alínea “e” no Art. 1º “instituir centros da educação física, destinados 

à prática dos exercícios físicos e à disseminação das normas científicas a que deverão 

obedecer” e o parágrafo único informando que estariam distribuídos pelo Distrito Federal. 

O Art. 2° deste Decreto-Lei alterou os artigos 2°, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 12, 21 e 26, ou 

seja, os cursos ofertados pela Escola, substituindo o Curso Normal de Educação Física pelo 

Curso Educação Física Infantil, e o Curso de Treinamento e Massagem pelo Curso de 

Massagem; aumentou o tempo para realização do Curso Superior de Educação Física de dois 

para três anos, alterou também as disciplinas ofertadas nos cinco Cursos conforme segue no 

Quadro 03, acrescendo a ênfase na esportivização do curso. 

 

QUADRO 03 – APRESENTAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CURSOS CONFORME 

DECRETO-LEI 8.270/1945 

Disciplinas 1 2 3 4 5 

Cinesiologia aplicada 2 1 1  1 

Higiene aplicada 1 1  1 1 

Socorros de Urgência 1 1    

Biometria aplicada 3 1   1 

Psicologia aplicada 3 1 1  1 

Metodologia da Educação Física 1* 1    

História e Organização da Educação Física e dos Desportos 1 1 1  1 

Ginástica Rítmica 1** 1  1 1 

Educação Física Geral 1** 1  1 1 

Desportos Aquáticos  1    

Desportos Aquáticos e Náuticos 1**   1 1 

Desportos Terrestres Individuais 1** 1  1 1 

Desportos Terrestres Coletivos 1** 1  1 1 

Desportos de Ataque e Defesa 1**   1 1 

Desportos de especialização   1   

Fisioterapia aplicada 3 1  1 1 

Metodologia da Educação Física e dos Desportos 3    1 

Metodologia dos Desportos   1   

Fisiologia aplicada 2 1 1 1 1 

Metabologia aplicada 2    1 

Traumatologia Desportiva e Socorros de Urgência    1  

Traumatologia aplicada     1 

TOTAL DE DISCIPLINAS POR CURSO 30 14 06 10 16 

Fonte: Elaboração autoral a partir do Decreto-Lei n° 8.270/1945. 

Legenda: (1) refere-se às disciplinas ministradas no primeiro ano do curso. (2) refere-se às disciplinas 

ministradas no segundo ano do curso. (3) refere-se às disciplinas ministradas no terceiro ano do curso. 

(*) disciplinas ministradas no segundo ano. (**) disciplinas ministradas no segundo ano e terceiro ano. 
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Caracterizando as alterações, referente ao Art. 2° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 

extinguiu o Curso Normal de Educação Física, criou o Curso de Educação Física Infantil e 

alterou o Curso de Treinamento e Massagem para Curso de Massagem.  

Referente ao Art. 3° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 aumentou de dois para três anos de 

formação o Curso Superior de Educação Física e reorganizou as disciplinas nestes três anos 

observando em parágrafo único que a “revisão dos conhecimentos de anatomia humana será 

feita em aulas complementares à disciplina que a reclamar”.  

Referente ao Art. 4° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 com a nova redação tratou do 

Curso de Educação Física Infantil, com a mesma duração de um ano e suas disciplinas. Em 

seus parágrafos, o artigo da revisão de conhecimentos de anatomia humana em aulas 

complementares, a promoção nas disciplinas esportivas pela frequência mínima e 

aproveitamento e a delimitação de conteúdo para a fisioterapia (limitar-se-á ao da ginástica de 

correção), socorros de urgência e biometria (conhecimentos gerais), psicologia e cinesiologia 

(problemas relativos à criança), história e organização da Educação Física e dos desportos 

(somente os esportes considerados no curso). 

O Art. 5° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 dispõe sobre o Curso de Técnica Desportiva, 

com duração de um ano e a reorganização das suas disciplinas observando em parágrafo único 

que a “revisão dos conhecimentos de anatomia humana será feita em aulas complementares à 

disciplina que a reclamar”.  

Em relação ao Art. 6° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 que tratava do Curso de 

Treinamento e Massagem, passou a tratar do Curso de Massagem, com o mesmo um ano de 

duração, contudo, com suas disciplinas reestruturadas. Os parágrafos trataram da revisão dos 

conhecimentos em anatomia humana em aulas complementares à disciplina que requisitar, a 

promoção nas disciplinas esportivas pela frequência mínima e aproveitamento e 

especificamente para o ensino da Educação Física e Esportes, nos trabalhos práticos e teóricos 

deverão focar no exercício profissional do massagista que deve conhecer o funcionamento e 

as reações musculares. 

A alteração do Art. 7° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 se deu na organização das 

disciplinas do Curso de Medicina aplicada à Educação Física e aos Desportos. Seus 

parágrafos trataram da revisão dos conhecimentos em anatomia humana em aulas 

complementares à disciplina que a reclamar, a promoção nas disciplinas esportivas pela 

frequência mínima e aproveitamento e especificamente nas aulas de educação física e esportes 

deveriam ser ensinadas “com o fim de apurar no médico os conhecimentos relativos ao 

funcionamento e às reações fisiológicas do organismo”. 



56 

O Art. 9° do Decreto-Lei nº 1.212/1939 teve alteração na organização, quantitativo e 

nomenclatura das Cadeiras da Escola Nacional de Educação Física e Desportos às quais as 

disciplinas dos cursos da Escola constituem. 

O Art. 12 do Decreto-Lei nº 1.212/1939 tratou de alterar o provimento dos cargos de 

professor catedrático efetivo por concurso de títulos e de provas. 

A alteração do Art. 21 do Decreto-Lei nº 1.212/1939 que configurava acerca das 

exigências de matrícula nos diferentes cursos da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos alterou-se quanto aos estudos anteriores para o Curso Superior de Educação Física 

e do Curso de Massagem, a exigência passou a ser do certificado de licença ginasial, para o 

Curso de Técnica Desportiva, o diploma de licenciado em Educação Física, para o Curso de 

Educação Física Infantil, o diploma de Normalista e o parágrafo único tratava dos exames 

vestibulares para os candidatos/as ao curso de Medicina de Educação Física e Desportos e 

Curso de Educação Física Infantil, que constariam “de provas práticas, salvo se o número de 

candidatos exceder o de vagas, caso em que serão os concorrentes obrigados às provas 

intelectuais escritas e orais”. 

O art. 26 do Decreto-Lei nº 1.212/1939 definia a prática dos exercícios escolares de 

todos os cursos, sua finalidade e público, ou seja, seriam estendidos a ambos os sexos os 

conhecimentos necessários para a direção da Educação Física Geral e “aos alunos do sexo 

feminino”, também a aprendizagem da Ginástica Rítmica. No Curso de Técnica Desportiva os 

profissionais deveriam ser preparados para o treinamento desportivo em geral e especialmente 

de um ou dois escolhidos entre os esportes ensinados na Escola. 

O Art. 3° do Decreto-Lei nº 8.270/1945 tratava de revogar disposições em contrário e 

validá-lo a partir da sua publicação. 

Alguns dos artigos destes dois decretos-lei explicitam não só o papel que cada ser 

humano – masculino e feminino – tinha (ou deveria ter) no ordenamento social bem como a 

capacidade profissional diretamente relacionada com a idade cronológica (o posto de 

professor catedrático era suprimido quando o profissional alçasse os 40 anos de idade), em 

virtude do que se esperava de tal profissional preparando os novos profissionais com acento 

na concepção biologicista da formação. Inclui-se também a necessidade das provas de aptidão 

física e exames médicos atestando a condição de ingressar nos cursos, elementos que 

selecionavam os participantes. Este aspecto de assepsia social nos parâmetros da eugenia 

demonstra fortemente a concepção de ser humano deste tempo histórico. 

A inclusão de dispositivo legal que beneficia, pela prática comprovada, aqueles 

profissionais que atuavam com práticas do rol formativo que na promulgação da lei, 
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necessitava de certificação em cursos superiores. A criação, por força da lei, de campo de 

trabalho para estes profissionais bem como o registro em lei do poder presidencial para fazer 

as alterações que aprouvessem. 

 

Resolução CFE nº 69, de 2 de dezembro de 1969 

 

A Resolução nº 69, de 2 de dezembro de 1969 do Conselho Federal de Educação, com 

cinco artigos é específica para a formação de professores de Educação Física em curso de 

graduação que conferiria o título de Licenciado em Educação Física e Técnico em Desportos 

(Art. 1º). Estabelecia o currículo mínimo (Art. 2º) com um rol de “matérias” subdivididas em 

básicas
39

 e profissionais
40

. Sendo necessário para os estudantes o acréscimo de mais duas 

matérias escolhidas de uma “lista de desportos oferecida pela Escola para integrar o currículo, 

para obtenção do título de Técnico Desportivo”.  

A Resolução determinava a duração mínima em carga horária/aula e estabelecia o 

quantitativo temporal em anos (Art. 3º) “a duração mínima de 1.800 horas-aulas, ministradas 

no mínimo de 3 anos e no máximo em 5 anos”.  

O Art. 4° tratava da oferta de cursos pelas Escolas e titulação para o estudante. A 

Escola poderia oferecer o Curso de Licenciatura em Educação Física sem incluir os Esportes 

exigidos para o título de Técnico Desportivo. E o estudante, poderia, a sua escolha, mesmo a 

Escola ofertando a Licenciatura e o Técnico em Desporto, não cursar as duas matérias 

esportivas para esta última titulação. A Resolução também oferecia a possibilidade de 

complementação de Estudos para os já licenciados em Educação Física para acessarem a 

titulação de Técnico Desportivo desde que fossem aprovados nas matérias que faltassem em 

seu currículo (Art. 5º). 

Esta Resolução incorporava as conclusões do Parecer nº 894/69 do Conselho Federal 

de Educação, homologada pelo Ministro da Educação e Cultura, redimensionando o currículo 

com a inferência dos estudos pedagógicos na dimensão biológica e técnica da Educação 

Física. 

 

                                                           
39

 Biologia, Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, Biometria, Higiene. 
40

 Socorros Urgentes, Ginástica, Rítmica, Natação, Atletismo, Recreação, Matérias pedagógicas de acordo com o 

Parecer 672/69 relacionava “matérias” pedagógicas para habilitar “ao exercício do magistério em escolas de 2º 

grau” sendo elas: “Psicologia da Educação (focalizando pelo menos os aspectos da Adolescência e 

Aprendizagem); Didática; Estrutura e Funcionamento do Ensino do 2º Grau” e dispondo obrigatoriedade sobre 

“Prática de Ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado a desenvolver-se em situação real, de preferência em 

escolas da comunidade.” 
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Resolução CFE nº 03, de 16 de junho de 1987 

 

A Resolução nº 03, de 16 de junho de 1987 do Conselho Federal de Educação, com 

oito artigos, revogava a Resolução nº 69/1969 bem como as demais disposições em contrário, 

fixava os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em 

Educação Física, resolvia acerca da formação dos profissionais de Educação Física “em curso 

de graduação que conferirá o título de Bacharel e/ou Licenciado em Educação Física” (Art. 

1º).  

Nesta resolução confere-se titulação de Bacharel e/ou Licenciado em Educação Física, 

assim, a formação está cindida em dois cursos de graduação em Educação Física: Bacharelado 

e/ou Licenciatura Plena, ou ainda, com a possibilidade das duas formações (Art. 1°).  

Pela primeira vez desde o primeiro decreto-lei acerca da formação de professores de 

Educação Física, a legislação não dispunha sobre as disciplinas, sendo o currículo de 

responsabilidade das instituições de ensino superior que ofertarem o curso estabelecer “os 

marcos conceituais fundamentais dos perfis profissionais desejados, elaborar os ementas, fixar 

a carga horária para cada disciplina, e sua respectiva denominação, bem como enriquecer o 

currículo pleno, contemplando as peculiaridades regionais”, devendo ser elaborado tomando 

os elementos formativos indicados na resolução “considerando as peculiaridades de cada 

região e os perfis profissionais desejado”.  

A resolução apontava i) os objetivos
41

 para a formação sobre os conhecimentos, áreas 

de atuação, atitudes, e aprofundamento das áreas de conhecimento (Art. 2º); ii) dividia o 

currículo em duas partes: Formação Geral e o Aprofundamento de Conhecimentos
42

, bem 

como estabelecia considerações para cada uma delas (Art. 3º) sendo que a Formação Geral era 

composta por duas vertentes de conteúdo, uma humanística (Conhecimento Filosófico, 

Conhecimento do Ser Humano, Conhecimento da Sociedade) e outra técnica em que o 

Conhecimento Técnico deveria ter seu ensino articulado ao Conhecimento Humanístico. 

                                                           
41

 Os objetivos são relacionados à aquisição integrada de conhecimentos e técnicas que permitam atuação nos 

campos da Educação Escolar e Não-Escolar, desenvolvimento de atitudes “éticas, reflexivas, críticas, inovadoras 

e democráticas”, “aprofundamento das áreas de conhecimento, de interesse e de aptidão do aluno, estimulando-o 

ao aperfeiçoamento continuo” e “propiciar a auto-realização do estudante, como pessoa e como profissional”. 
42

 “Deverá atender aos interesses dos alunos, criticar e projetar o mercado de trabalho considerando as 

peculiaridades de cada região e os perfis profissionais desejados. Composto por disciplinas selecionadas pelas 

Instituições de Ensino Superior e desenvolvidas de forma teórico-prática, permitindo a vivência de experiências 

no campo real de trabalho” (§ 3º do Art. 3º). 
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O Art. 4° dispunha acerca da duração em anos, semestres letivos e horas/aula
43

 bem 

como a porcentagem desta carga horária-aula para cada parte da formação
44

. O Art. 5° 

estabelecia a duração mínima de um semestre letivo para o estágio curricular obrigatório na 

licenciatura e no bacharelado complementado com a apresentação de uma monografia para 

ambas as titulações. 

O Art. 6° alterado pela Resolução n° 03/1988 do Conselho Federal de Educação 

tratava da adaptação curricular em transição da Resolução nº 69/1969 para esta, implicando 

prazo máximo (janeiro/1990) e tramitação regimental “segundo os recursos e interesse de 

cada instituição”. O Art. 7° estabelecia que os “graduados em Educação Física (bacharéis e/ou 

licenciados), através de cursos específicos realizados a nível de especialização, poderão 

habilitar-se à titulação de Técnico Desportivo.” 

É esta resolução que define o marco legal da fragmentação dos cursos de formação de 

Profissionais de Educação Física no Brasil, pois admite a titulação da formação em 

licenciatura e bacharelado. E, conforme análise de Taffarel (1993, p.18) “manteve acentuada a 

dicotomia e a divisão entre as áreas do conhecimento, (...) não considerou o processo de 

trabalho pedagógico que é determinante na produção e apropriação do conhecimento.” 

 

Resolução CNE nº 7, de 31 de março de 2004 

 

Em vigência, a Resolução n° 7, de 31 de março de 2004, do Conselho Nacional de 

Educação, da Câmara de Educação Superior, com 15 artigos, “institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena.” (Art. 1°). 

Esta Resolução define princípios, condições e procedimentos para a formação de 

profissionais de Educação Física com aplicabilidade “em âmbito nacional na organização, no 

desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico dos cursos de graduação em Educação 

Física das Instituições do Sistema de Ensino Superior” (Art. 2°). 

O Art. 3° delimita a Educação Física “a uma área de conhecimento e de intervenção 

acadêmico-profissional”, bem como seu objeto, foco e campos de atuação, sendo  

                                                           
43

 “a duração mínima de 4 anos (ou 8 semestres letivos) e máxima de 7 anos (ou 14 semestres letivos), 

compreendendo uma carga horária de 2.880 horas/aula”. 
44  “pelo menos 80% (oitenta por centro) serão destinadas à Formação Geral e o máximo de 20 % (vinte por 

centro) para Aprofundamento de Conhecimentos. [...] Desses 80% das horas destinadas à Formação Geral, 80% 

deverão ser dedicados às disciplinas vinculadas ao Conhecimento Técnico. [...] No mínimo de 2.880 horas/aula 

previstas, estão incluídas as destinadas ao Estágio Supervisionado e excluídas as correspondentes às disciplinas 

que são ou venham a ser obrigatórias, por força de legislação específica (ex. EPB).” 
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(...) objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas 

diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do 

esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 

problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 

da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento 

físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às 

atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas. 

 

O Art. 4° assegura as características da formação, inferindo nas questões gerais, 

específicas e particulares do campo da Educação Física. Segue o excerto: 

 

O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma formação 

generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-

profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na 

conduta ética. 

§ 1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar 

criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e 

profissionalmente por meio das diferentes manifestações e expressões do 

movimento humano, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento 

cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo 

de vida fisicamente ativo e saudável. 

§ 2º O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, 

deverá estar qualificado para a docência deste componente curricular na 

educação básica, tendo como referência a legislação própria do Conselho 

Nacional de Educação, bem como as orientações específicas para esta 

formação tratadas nesta Resolução. 
 

O Art. 5° estabelece os princípios
45

 a que a Instituição de Ensino Superior deva pautar 

o projeto político pedagógico dos cursos de graduação em Educação Física. 

O Art. 6° trata das “competências de natureza político ético-moral, técnico-

profissional e científica” que presume-se constituir a “concepção nuclear” destes projetos de 

cursos das Instituições de Ensino Superior. Estas competências se desdobram em 

“competências e habilidades” no § 1º deste artigo que devem ser consideradas na concepção, 

planejamento, operacionalização e avaliação da formação. 

O Art. 7° trata da organização curricular dos cursos e sua abrangência de formação 

ampliada (Relação ser humano-sociedade; Biológica do corpo humano; Produção do 

conhecimento científico e tecnológico) e formação específica (Culturais do movimento 

humano; Técnico-instrumental; Didático-pedagógico), cabendo à Instituição de Ensino 

Superior  

                                                           
45

 Os princípios referidos são a autonomia institucional; articulação entre ensino, pesquisa e extensão; graduação 

como formação inicial; formação continuada; ética pessoal e profissional; ação crítica, investigativa e 

reconstrutiva do conhecimento; construção e gestão coletiva do projeto pedagógico; abordagem interdisciplinar 

do conhecimento; indissociabilidade teoria-prática; articulação entre conhecimentos de formação ampliada e 

específica.  
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articular as unidades de conhecimento de formação específica e ampliada, 

definindo as respectivas denominações, ementas e cargas horárias em 

coerência com o marco conceitual e as competências e habilidades almejadas 

para o profissional que pretende formar.  
 

Este artigo permite, a critério da Instituição de Ensino Superior, que tenha no projeto 

“um ou mais núcleos temáticos de aprofundamento, utilizando até 20% da carga horária total, 

articulando as unidades de conhecimento e de experiências que o caracterizarão” e exige a 

abordagem no trato dos conhecimentos das “questões pertinentes às peculiaridades regionais, 

às identidades culturais, à educação ambiental, ao trabalho, às necessidades de pessoas 

portadoras de deficiência e de grupos e comunidades especiais”. 

Especifica no Art. 8° para os Cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

licenciatura plena em Educação Física, que “as unidades de conhecimento específico que 

constituem o objeto de ensino do componente curricular Educação Física serão aquelas que 

tratam das dimensões biológicas, sociais, culturais, didático-pedagógicas, técnico-

instrumentais do movimento humano” e no Art. 9° delega a Resolução específica do Conselho 

Nacional de Educação o tempo mínimo para integralização do curso. 

O Art. 10 afirma que a formação do graduado em Educação Física deve assegurar a 

“indissociabilidade teoria-prática por meio da prática como componente curricular, estágio 

profissional curricular supervisionado e atividades complementares”, define as características 

deste processo e encaminha o tratamento da carga horária para Resolução especifica do 

Conselho Nacional de Educação. A alteração feita no § 3º deste artigo pela Resolução do 

Conselho Nacional de Educação n° 7, de 4 de outubro de 2007, especifica características para 

as atividades complementares. 

O Art. 11 possibilita a exigência, pela Instituição de Ensino Superior, para 

integralização do curso, a elaboração de um trabalho sob a orientação acadêmica de professor 

qualificado.  

O Art. 12 define que “na organização do curso de graduação em Educação Física 

deverá ser indicada à modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos ou 

modular”. 

A avaliação e acompanhamento quanto implantação e desenvolvimento do projeto 

político pedagógico do curso devem ser processos permanentes pela Instituição de Ensino 

Superior “a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários à sua contextualização e 

aperfeiçoamento” (Art. 13). Os parágrafos 1° e 2° do Art. 13 tratam acerca do objeto da 
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avaliação
46

 e da coerência entre as metodologias e critérios do acompanhamento e avaliação 

do processo ensino-aprendizagem e do próprio projeto do curso com o sistema de avaliação e 

contexto curricular adotado pela Instituição de Ensino Superior. 
 

O Art. 14. informa que a duração do curso de graduação em Educação Física será 

estabelecida em Resolução específica da Câmara de Educação Superior e, o Art. 15 revoga 

disposições contrárias.  

Atualmente, a formação de Professores em Educação Física está regulamentada pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996, Artigo 3º, Incisos 

VII, 9, 13, 43, 61, 62, 64, 65, 67. A lei prevê a licenciatura de graduação plena e os principais 

dispositivos legais – pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação são os 

seguintes
47

: Resolução Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) nº 1, de 7 

de janeiro de 2015 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras 

providências; Parecer CNE/CP nº 2/2015, aprovado em 9 de junho de 2015 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica; Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada; Resolução Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino 

Superior (CNE/CES) nº 1, de 11 de março de 2016 que estabelece Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a 

Distância. 

Assim, este conjunto de reformulações curriculares da formação em Educação Física 

corresponde a determinados graus de desenvolvimento das forças produtivas, graus de 

desenvolvimento da luta de classes, graus de desenvolvimento da correlação de forças entre 

trabalho e capital, portanto, são objetivações consequentes das disputas de classe dos 

diferentes projetos societários para a humanidade que apontam para um perfil de formação 

que é caracterizado pelas forças majoritárias em seu processo de redação final.  

A área/campo de conhecimento da Educação Física a partir da constatação dos 

elementos históricos é classificada binariamente, desde os anos 1980, entre os assim 
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 “deverá basear-se no domínio dos conteúdos e das experiências, com vistas a garantir a qualidade da formação 

acadêmico-profissional, no sentido da consecução das competências político-sociais, ético-morais, técnico-

profissionais e científicas”. 
47

 Conforme o Portal do Ministério da Educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12861&Itemid=86 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17625&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12861&Itemid=86
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denominados campos progressista/crítico e conservador
48

. Ainda perduram fortemente no 

século XXI elementos desta polaridade em ambientes institucionais
49

, sejam eles nos aspectos 

políticos, científicos, formativos e outros. 

Nesta divisão consolidada pelo critério da verdade – a prática – , compunha o campo 

progressista/crítico aqueles dedicados às ciências humanas/educação e ao campo conservador, 

aqueles dedicados às ciências da saúde/biológicas
50

. O primeiro campo reconhecendo, em 

certa medida, as leis sócio-históricas para além das leis biológicas e o segundo, afeito 

restritivamente às leis biológicas, portanto, tratando a Educação Física com os princípios das 

concepções higienistas, eugenistas e militaristas no transcurso e sucessão dos tempos. 

Neste sentido, destacam-se as contribuições de Taffarel (1997, p. 121) em que 

reconhece três possibilidades/perspectivas em nossa área nos campos epistemológicos e 

pedagógicos: (a) perspectivas/possibilidades de essência, que tratam de uma Educação Física 

transformadora que propicia “o acesso aos bens culturais que garantem a vida digna para 

todos”, que articula a sua prática com estratégias históricas de luta anticapitalista em uma 

sociedade capitalista; (b) perspectivas/possibilidades fenomênicas, “que não alteram 

significativamente os elementos estruturantes da vida”, tem sua prática desarticulada “de uma 

crítica radical a escola capitalista e não consegue estabelecer relação clara com um dado 

projeto histórico”; e, (c) perspectivas/possibilidades conservadoras, que “materializam no 

cotidiano escolar os princípios de uma educação excludente, anti-democrática, norteada pela 

lógica do capital”. 

O discurso das ciências naturais sobre a produção do conhecimento em Educação 

Física canalizou uma determinada concepção de ciência na e para a Educação Física. Quando 

em fins de 1970 e nas décadas seguintes registra-se o aumento da produção em Educação 

Física em virtude da titulação de professores, alguns no exterior, fortemente fundamentados 

nas áreas biológicas, imprime-se para a Educação Física com rigor um viés da Saúde 

parametrizada por uma versão reducionista do ser humano. 

No processo histórico sócio-político de redemocratização do país, a necessidade de 

qualificação acadêmica da área e com a imersão significativa de professores de Educação 

Física nas ciências humanas e sociais, em determinado momento nega-se o viés da Saúde, 
                                                           
48

 Vale ressaltar que há toda sorte de nuances entre os mesmos, contudo, podemos apontar duas bases 

epistemológicas para fundamentar os pressupostos na/da Educação Física, o pensamento lógico formal e o 

pensamento dialético. 
49

 Nas classificações em agências como a da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como o processo 

histórico interno das entidades científicas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
50

 Há exceções para os dois campos das ciências relacionados à figura dos progressistas e conservadores. 
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contudo, em outro momento com um amadurecimento nos estudos, amplia-se esta perspectiva 

reduzida caminhando para a uma perspectiva de integralidade do ser humano. 

Estes campos polarizados entre críticos e conservadores diferiam entre o objeto e 

objetivos da Educação Física, campos de formação e atuação, função social e profissional da 

Educação Física. Ainda no interior destes mesmos campos, não havia, como ainda não há, 

homogeneidade de pensamento no trato das questões da Educação Física. Portanto, foram 

sendo constituídas diferentes concepções de Educação Física.  

No decorrer da história da Educação Física, observa-se que esta classificação foi sendo 

alterada pelo imiscuir das diferentes concepções em Educação Física, contudo, com forte 

prevalência dos resquícios de polarização. Esta polarização quanto à compreensão dos 

elementos constitutivos da Educação Física na realidade concreta permitiu que forças políticas 

distintas propusessem diferentes projetos formativos, bem como regulação aos trabalhadores. 

O projeto histórico
51

 da formação ampliada defende a necessidade do conhecimento 

advindo de ambos os campos do conhecimento para uma formação qualificada dos 

professores, e é a partir desta concepção de formação que tratamos nesta tese. 

Seguem as características, em linhas gerais, de cada período histórico que 

correspondeu às alterações na legislação, nas décadas de 1930, 1940, 1960, 1980 e anos 2000 

embasado nos apontamentos de Taffarel (1993); Taffarel, Escobar (2009); Taffarel (2012); 

Taffarel, Hack, Santos Junior (2016). 

A década de 1930 tem por característica básica a depressão econômica, com a quebra 

da bolsa de valores em 1929, a ascensão do nazismo, fascismo, stalinismo. No Brasil a 

Revolução de trinta instala no poder Getúlio Vargas que inicia o Estado Novo (1937-1945). 

Com ele a política desenvolvimentista que exigia uma correspondente, no campo da formação 

de professores, para o enquadramento da classe trabalhadora em tal perspectiva ideológica. 

Estes elementos foram sendo construídos em uma feroz e disputadíssima luta entre as classes, 

e frações de classe, principalmente o operariado e os proprietários dos meios de produção. 

Vargas orientou a intervenção estatal na economia, e a nacionalização e fortaleceu a 

industrialização. Decretou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Consolidação das 

Leis do Trabalho, com partes delas ainda em vigor. Criou a Carteira de Trabalho, a Justiça do 

Trabalho, o salário mínimo, a estabilidade do emprego depois de dez anos de serviço 

(revogada em 1965), substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e o 

descanso semanal remunerado. 
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 Sobre Projeto Histórico nos valemos do conceito formulado por Freitas (1987; p. 123) “É concreto, está 

amarrado às condições existentes e, a partir delas, postula fins e meios.” 
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No currículo de Formação de Professores de Educação Física nota-se fortemente a 

concepção vinculada ao discurso de manutenção e promoção da saúde em uma perspectiva 

eugênica e higienista como reflexo reproduzido do projeto governamental. Em 1939 foi criada 

a Escola Nacional de Educação Física, responsável pela formação de licenciados em 

Educação Física a partir do decreto-lei nº 1.212/39, decreto este com o rol das disciplinas da 

formação, sendo estas de um cunho massivamente centrado nos aspectos biológicos e 

modalidades esportivas, com acento dos métodos gímnicos tendo em vista a necessidade de 

seleção no controle social para melhorar as qualidades “raciais” e políticas de limpeza urbana, 

com ênfase na concepção que define a separação sexista das atividades próprias do sexo 

masculino e do sexo feminino. 

A década de 1940 é reconhecida como o apogeu de conflitos mundiais sangrentos, 

deflagração de bombas atômicas, tensões entre União Soviética e Estados Unidos, com a 

chamada Guerra Fria. Década de criação da Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BM). Inicia o Plano Marschall de recuperação Econômica da Europa. Estes 

organismos com o passar do tempo elaboram e indicam projetos e medidas acerca dos 

processos de formação de professores bem como acerca da função da universidade. 

Neste contexto, o currículo de Formação de Professores de Educação Física continua 

com a tônica na concepção de saúde em seus aspectos eugênicos e higienistas (Decreto-lei 

8.270/45), contudo, depreende-se do contexto histórico, que acrescenta uma faceta 

militarizada tendo em vista a necessidade de formar “corpos” fortes para fortalecer e defender 

a nação tendo o exercício físico o papel de fazer a higiene física e mental. As disciplinas 

continuam com sua ênfase biologicista e esportivizada, ainda com ênfase na separação das 

atividades próprias do sexo masculino e do sexo feminino. 

A década de 1960 representou uma virada à esquerda o que pode ser reconhecido, por 

exemplo, com a consolidação da Revolução Cubana e avanços dos partidos de trabalhadores 

no mundo, o que levou a intervenções militares sangrentas na América Latina para conter esta 

tendência. O Brasil não esteve incólume a isto e instalou-se aqui o Regime Militar. Período, 

também de sangrentas lutas pela independência principalmente dos países Africanos ainda 

colonizados, principalmente pelos Europeus. 

O currículo de Formação de Professores de Educação Física continua com o rol das 

disciplinas biologicistas (Matérias Básicas) e esportivizadas (Matérias Profissionais) com um 

acréscimo de disciplinas pedagógicas (Parecer nº 672/69 do Conselho Federal de Educação), a 

concepção de saúde continua firmada nos aspectos higienistas, destacando a submissão do 
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físico ao intelecto e o esporte como propaganda da força do país, insuflados pela lógica do 

nacionalismo do regime militar. 

Na década de 1980 ocorre o Consenso de Washington
52

, reunião de organismos 

internacionais que listaram políticas, orientadas pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional a serem empregadas pelos países imperialistas,.  Entre as medidas constavam 

entregar a economia às leis do mercado, intervenção estatal somente para garantir lucros aos 

capitalistas, abertura das economias pela liberalização financeira e comerciais e liberação de 

barreiras impeditivas aos lucros do capital internacional, ampla privatização, redução de 

subsídios e investimentos sociais por parte de governos, desregulamentação do trabalho para 

permitir novas formas de contratação que reduzam custos aos empresários e ampliem a 

exploração da mais-valia, dos lucros resultantes da exploração da força de trabalho.  

No Brasil, é o período em que ocorre um crescimento na organização da classe 

trabalhadora. Organiza-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Partido dos Trabalhadores (PT), entre outras 

organizações dos trabalhadores bem como a retomada da organização estudantil por meio da 

União Nacional dos Estudantes (UNE).  

Os organismos internacionais avaliam, fazem balanço e estabelecem a política 

planetária para manter a hegemonia do capital. O Consenso de Washington é um exemplo 

destes ajustes requeridos pelo capital. Iniciando os anos 1990 o Brasil instala a Reforma do 

Estado capitaneada por Bresser Pereira, visando os ajustes estruturais a tais políticas. Tempo 

em que o Estado avança nos esforços de diminuir suas obrigações quanto à manutenção dos 

direitos constitucionais que afetam diretamente a Educação.  

 

A partir da década de oitenta, como consequência do enfrentamento de uma 

profunda crise estrutural do capital, que vai tomando volume eclodindo no 

inicio da década de 90 com a queda do leste europeu e o anuncio da "nova 

ordem mundial", unipolar, deflagra-se em diversas áreas o movimento de 

crítica que defendia a "realidade e sua articulação com a prática social 

global" como pressuposto e finalidade dos processos de educação e ensino e 

exigia, a superação da prática pedagógica calcada em procedimentos 

técnico-metodológicos. Profissionais da área da Educação Física no Brasil 

também intensificam o processo de revisão dos fundamentos que até então 

legitimavam a disciplina na escola brasileira, questionando o marco teórico 

das suas referências filosóficas, científicas, políticas e culturais. 
(TAFFAREL, ESCOBAR, 2009). 
 

O currículo de Formação de Professores de Educação Física nos anos de 1980 e 1990 

continua firmemente baseado na vertente biologicista, vinculado ao conceito de saúde, na 
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 Além de mais de 70 conflitos armados no mundo, incluindo a chamada “Guerra Fria”. 
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responsabilização individual dos cuidados de si, difundindo o discurso de que Esporte é 

saúde. Época em que há um aumento na fetichização do corpo em uma perspectiva de 

“mercado de consumo” e uma consequente demanda privatista e mercadológica sobre as 

atividades físicas em diferentes modalidades, construção e venda de estereótipos corporais 

produzidos pelo exercício físico, ao mesmo tempo ocorrem alterações quanto às políticas 

educacionais impostas pelos organismos internacionais.  

Em contraposição, há uma qualificação profissional/titulação em instituições 

internacionais e nacionais de parte dos professores universitários, e uma ebulição de estudos 

quanto à episteme da Educação Física, produzindo um acirramento nos embates e nas disputas 

no âmbito acadêmico da Educação Física representados, majoritariamente, por dois grupos,  

 

um que questiona e denuncia o seu caráter reacionário a partir da análise das 

contradições oriundas de sua função social – comumente identificado como 

o Movimento Crítico da Educação Física brasileira – e; o grupo que, 

referenciado na perspectiva da aptidão física e da saúde, concentra seu 

discurso sobre a Educação Física como um instrumento de promoção e de 

manutenção da aptidão física e da saúde da população. 

(MORSCHBACHER, 2012, p. 73) 
 

Esta época foi/é (re)conhecida como os anos da “crise de identidade” da área. Nestas 

polarizações, estabelece-se também o embate sobre a regulamentação da profissão e 

marcadamente a divisão da formação dos profissionais da Educação Física em licenciados e 

graduados “bacharéis”.  

No período final da década de 1990 e nos anos 2000 a tendência ficou marcada pelo 

arrefecimento das lutas da classe trabalhadora e cooptação de algumas lideranças classistas, 

em favor da destruição dos organismos de luta para que os ajustes estruturais fossem 

aprofundados. Mais uma vez, com o capital em franca agonia arrastando a classe trabalhadora 

à destruição, elementos evidenciados nos ajustes estruturais e nos planos de austeridade, cada 

vez mais ferrenhos, para manter a hegemonia do sistema. Países indo à bancarrota levando 

consigo direitos e conquistas da classe trabalhadora, restabelecendo a barbárie do modo de 

produção capitalista. 

Neste tempo, forças reacionárias da Educação Física, que incluía o empresariado da 

educação e do segmento fitness, através de mecanismos específicos no meio legislativo, 

conseguiram aprovar a regulamentação da profissão e a criação do Conselho Federal de 

Educação Física e suas seções regionais (Lei nº 9.696/1998). Elemento intrinsecamente 

relacionado à criação de um discurso que propagava a necessidade de um profissional 

específico para os diferentes campos de atuação, ocultando os interesses mercadológicos 



68 

decorrentes da criação de novos cursos de formação em universidades privadas, 

principalmente. 

No currículo de Formação de Professores de Educação Física a concepção de saúde 

começa a admitir outras possibilidades de compreensão, desde a década passada, com estudos 

nas áreas das Ciências Sociais e Humanas, contudo, com resistências e relutâncias. Estudos 

propõem outras abordagens para suplantar a visão biologicista única e tão demarcada na 

história da Educação Física Brasileira. Inicia-se o processo de compreensão da perspectiva da 

Saúde Coletiva na Educação Física. Saúde Coletiva que também está se organizando e 

construindo as lutas de resistência quanto à defesa de direitos coletivos da população 

brasileira e ampliando o movimento pela América Latina.  

Portanto, a recomposição do aparato legal corresponde às tendências econômicas entre 

as quais, podemos reconhecer a de desregulamentação do mundo do trabalho, controlando, 

ajustando, enquadrando a força de trabalho por outros mecanismos entre os quais a 

regulamentação das profissões e a desregulamentação do trabalho, a flexibilização, a 

tercerização, a privatização, e a livre negociação entre patrões e empregados. Exemplos não 

nos faltam no Brasil. Desde os cortes no orçamento geral da União, a não aprovação do Plano 

Nacional de Educação, a privatização dos aeroportos, os leilões das reservas naturais que 

passam para o setor privado, a não concessão ou rebaixamento do piso nacional para os 

trabalhadores da Educação, a substituição dos serviços públicos pelos serviços terceirizados, 

para as Organizações Sociais (OSs) ou simplesmente repasses de tais responsabilidades e dos 

recursos públicos para organizações não governamentais (ONGs), bem como as 

contrarreformas aceleradas no período pós-golpe que atacam com cruel perversidade 

capitalista a Classe Trabalhadora, como exemplos a contrarreforma do Ensino Médio, a 

contrarreforma da Previdência, a contrarreforma Trabalhista. 

Estes mecanismos, de forma geral, incidem sobre a classe trabalhadora e se 

materializam na formação de professores, desqualificando-a ainda na formação acadêmica, 

dividindo a formação, fragilizando-a pelo esvaziamento teórico com a degradação do 

currículo, e, portanto, com o rebaixamento no desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores, pela negação ou unilateralidade de conteúdos na formação dos trabalhadores. Nos 

campos de trabalho estes mecanismos se expressam quando delimitam a atuação (escolar e 

não-escolar) e, com isto, restringem a intervenção da classe trabalhadora. 

O aparato legal, portanto, é resultante das tensões entre trabalho e capital, ou seja, no 

campo da economia política e das leis gerais que regem o capitalismo. 
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Estamos em um período histórico de transição para outro modo de produção visto que 

o capitalismo está levando a humanidade à sua auto-destruição. O exemplo disto ocorre neste 

tempo histórico, no Brasil, com o Golpe imperialista
53

, rentista, empresarial, judicializado, 

parlamentar e midiático, em pleno ano de 2016 e 2017, do século XXI, elemento este que 

exige uma práxis sobre a formação de Professores, considerando um modo de produção a ser 

superado e outro em construção. 

Estamos em um contexto de profunda e grave crise institucional, que resulta 

diretamente do golpe impetrado contra a democracia brasileira, promovendo ajustes 

estruturais, que visam manter taxas de lucros do setor rentista da economia mundial. Este 

golpe deteriora e nega as relações democráticas estabelecendo o Estado de exceção. Os 

impactos deste avanço reacionário sobre a vida humana, sobre a economia e a política tem 

consequência direta na vida cotidiana dos trabalhadores, atingidos com a retirada de direitos 

trabalhistas, previdenciários, educacionais, e demais direitos fundamentais, exacerbando o 

rebaixamento da condição de subsistência de forma profundamente perversa, em nome de um 

projeto político conservador, subordinado aos ditames do Capital internacional em sua sanha 

entreguista.  

Para justificar a adoção da política de ajuste, o Governo Golpista, lança mão de um 

documento assinado pelo Banco Mundial, mas efetivamente encomendado e elaborado pelo 

governo golpista do Brasil. Este documento lançado em novembro de 2017 intitulado “Um 

ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público Brasil”
54

 trata de apresentar 

justificativas com base em “crassos erros conceituais, inferências sem comprovações e 

conclusões absurdas que beiram ou chegam a irresponsabilidade”, segundo a análise crítica 

formulada por Amaral (2017)
55

 no que tange a um dos capítulos destinados a educação e 

intitulado “Gastar mais ou melhor? Eficiência e Equidade da Educação Pública”. Roberto 

Leher
56

 em sua análise sobre o documento demonstra os argumentos falaciosos, ardilosos, a 

carência de fundamentos e de lógica, denunciando que o mesmo não, “Em virtude do viés 

político do relatório seus analistas não analisaram, rigorosamente, a maior conta do Estado: o 

serviço da dívida assumida pelo Estado Federal”. Conclui sua análise destacando que se as 

universidades públicas dependessem de mensalidades, como recomenda o Banco Mundial, 

                                                           
53

 Imperialismo enquanto fase suprema do Capitalismo. Ver em LENIN, V. I. Imperialismo, estágio superior do 

capitalismo. São Paulo: Expressão Popular, 2012.  
54

 Disponível em http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/Volume-I-s%C3%ADntese . 
55

 Disponível em https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2017/11/analise-critica-bm-2017.pdf  Acesso 

30 nov. 2017. 
56

 Disponível em https://ufrj.br/noticia/2017/11/29/banco-mundial-ajuste-regressivo-e-antidemocratico. Acesso 

30 nov. 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/Volume-I-s%C3%ADntese
https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2017/11/analise-critica-bm-2017.pdf
https://ufrj.br/noticia/2017/11/29/banco-mundial-ajuste-regressivo-e-antidemocratico
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considerando o perfil de renda dos atuais estudantes, nenhuma delas poderia manter 

restaurantes, casa de estudantes, hospitais universitários, laboratórios, pesquisas, museus, 

teatros, estádio de esporte, instalações em que os professores, estudantes e técnico-

administrativos e demais trabalhadores pudessem conviver em processos de aprendizagem 

mútua. Destaca que as universidades públicas, os institutos federais de educação tecnológica, 

os institutos de pesquisa, vinculados ao Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação e 

Comunicação (MCTIC) e ao Ministério da Saúde, são pilares para a democracia e garantia de 

direitos e o conhecimento científico, tecnológico artístico e cultural fazem parte do que é 

comum a todos, isto é público e, por isto gratuito. 

Na Educação, o Ministério da Educação impõe um retrocesso na concepção 

democrática com ataque direto ao Fórum Nacional de Educação, desmontando o fórum da sua 

representatividade sindical e científica, desmantelando a Conferência Nacional de Educação, 

encaminhando projetos de contrarreformas educacionais em todos os níveis, a exemplo do 

Ensino Médio, configurando profundas alterações no âmbito da educação básica, como por 

exemplo, destinando escolas públicas e recursos públicos às Organizações Sociais para gestão 

privada da educação pública, a intensificação dos processos de avaliação em larga escala, bem 

como controle do trabalho docente instituindo mecanismos meritocráticos, a 

desprofissionalização do magistério com a inserção da figura do notório saber, a tramitação da 

Base Nacional Comum Curricular como projeto de lei, o estrangulamento das Universidades 

Públicas e Institutos Federais de Educação por meio dos cortes e contingenciamentos no 

financiamento da educação
57

. 

O retrocesso se acentua quando em 18/10/17 o Ministério da Educação implementa a 

Política Nacional de Formação Docente e anuncia a Base Nacional de Formação Docente. 

Imediatamente várias entidades como Associação Brasileira de Currículo (ABdC), Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE), Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), 
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 Os cortes na Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação se somam e representam uma gravíssima ameaça a 

soberania do Brasil. O Orçamento Federal para a produção do conhecimento (CAPES, MCTI e 

UNIVERSIDADES FEDERAIS) caiu de 2.674.900,00 em 2015, para 1.335.600,00 em 2017. Entidades 

científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tem se manifestado com veemência 

contra esta avassaladora e destrutiva política do governo golpista. O cenário de desmonte é inédito e tem 

motivado as entidades sindicais a exporem em painéis na frente das reitorias do Brasil, um “tesourômetro” que 

mede dia-a-dia as perdas no sistema de produção do conhecimento científico na campanha nacional 

“Conhecimento sem cortes”. Em sua 69ª Reunião Anual ocorrida em Belo Horizonte na UFMG em 2017, a 

Assembleia Geral da entidade manifestou-se repudiando esta política golpista e exigindo revogação das medidas. 

Em anexo (ANEXO A) segue Carta Aberta de várias entidades científicas que denunciaram e exigem resolução 

urgente destes problemas publicada no Jornal da Ciência. Ano XXXI, nº 777/ago/set 2017. 
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Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA), Fórum 

Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação e Equivalentes das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORUMDIR), se manifestaram contra esta contrarreforma. 

 

A política de formação de professores definida de forma impositiva 

pelo Ministério da Educação, sem diálogo com as IES, com as 

entidades representativas dos diversos segmentos dos profissionais da 

educação básica e com os professores/as, representa mais um grave 

retrocesso para a efetivação de um Sistema Nacional de Educação e do 

Plano Nacional de Educação que leve em consideração a necessária 

articulação entre a formação inicial, formação continuada e condições 

de trabalho, salário e carreira dos profissionais da educação. Tal 

política tem como propósito subjacente escamotear a ausência de 

ações concretas do Executivo Federal para assegurar as condições 

materiais necessárias à formação desses profissionais, sobretudo 

desviar a atenção da sociedade sobre o contingenciamento dos 

recursos públicos destinados à educação pública, o que prejudica 

quaisquer políticas de formação, favorecendo a ação dos poderosos 

grupos privatistas nacionais e internacionais que aumentam seus 

lucros no mercado educacional. (...) A política apresentada pelo MEC 

não articula formação, valorização e desenvolvimento profissional e 

não propõe uma efetiva valorização do status profissional do docente 

da educação básica que permita atrair os jovens estudantes do ensino 

médio para a docência, sendo, portanto, incapaz de combater o baixo 

índice de procura dos cursos de licenciatura e a ociosidade de vagas 

diagnosticada. Ao contrário, a proposta contém um grave equívoco em 

relação à valorização da profissão que é apresentada como uma 

realidade instituída, desconsiderando os graves problemas enfrentados 

cotidianamente pelos professores no Brasil: precária infraestrutura de 

trabalho nas escolas, dupla ou tripla jornada de trabalho com o 

exercício da docência em duas ou três escolas, violência nas escolas e 

permanente luta pelo pagamento do Piso Salarial Profissional 

Nacional, meta mais uma vez esquecida de nosso PNE. Esquecimento 

ou omissão que também se estende à concepção de valorização dos 

profissionais da educação, aprovada pela CONAE, que inclui a 

articulação entre formação inicial e continuada, carreira, salários e 

condições de trabalho. (...) Ainda mais, reafirmam o autoritarismo e a 

falta de diálogo do MEC com os profissionais de Educação, o 

tecnicismo e a precarização da compreensão da docência e de sua 

formação, constituindo-se em mais um retrocesso nas políticas 

educacionais... Mediante o exposto, frente a mais este desmonte das 

políticas educacionais, as entidades nacionais do campo da educação, 

abaixo assinadas, se manifestam repudiando de forma veemente a 

imposição de uma Política Nacional de Formação de Professores que 

diminuirá ao invés de elevar a qualidade do ensino no país (...).
58

 
 

Nesta conjuntura é mister que as Universidades, seus Programas de Pós-Graduação, as 

entidades científicas e demais organizações em conjunto com seus pesquisadores demarquem 
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 Excerto da Nota Pública emitida pelo FORUMDIR em Belém, 2017. Disponível em 

https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/noticia/3391/nota_bncc_09-09.pdf e 

https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2017/10/pnf-notadaentidades-20-10-17.pdf  

https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/noticia/3391/nota_bncc_09-09.pdf
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seu posicionamento na história, pela luta e resistência, através de ações concretas, as 

condições necessárias para a educação pública, estatal, gratuita, laica e de qualidade 

socialmente referenciada nas demandas históricas da Classe Trabalhadora.  

É neste marco conceitual e político que a presente tese se insere. Na luta pela 

qualidade da educação, em especial a Educação Superior universitária e, dentro dela, a luta 

por uma consistente base teórica para a formação de Professores, em especial da Educação 

Física.  

A seguir apresentamos dados sobre os cursos de Educação Física no Brasil, o marco 

legal, as elaborações em teses e dissertações que explicam a disputa de projetos na formação 

de Professores de Educação Física. 

 

 

II.II CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATIVIDADE NO BRASIL 

 

 Este subtítulo do capítulo tem a função de apontar os dados da realidade brasileira 

quanto ao panorama dos Cursos de Formação em Educação Física, conforme os dados gerais 

colhidos no sítio do Ministério de Educação em maio de 2017
59

. Estes dados referem-se aos 

graus (licenciatura ou bacharelado), modalidades (presencial ou educação à distância) e 

gratuidade (público ou privado) dos Cursos. 

No total são 1.709 Cursos de Educação Física em atividade no Brasil. São 939 cursos 

ofertados no grau de licenciatura e 770 cursos no grau de bacharelado, que correspondem, em 

termos percentuais, à 55% de cursos no grau de licenciatura e 45% de cursos no grau de 

bacharelado. Quanto à gratuidade, são aproximadamente 15% de oferta pública e 

aproximadamente 85% de oferta privada. Quanto à modalidade, percentuais aproximados 

referem-se a 85% dos cursos de oferta presencial e 15% à distância.  

Neste levantamento de dados, quanto ao grau de bacharelado, constatamos que estão 

em atividade 94 Cursos privados à distância e nenhum curso na esfera pública, ou seja, 100% 

da oferta do bacharelado nesta modalidade é privada. No presencial são 591 cursos de 

bacharelado privado e 85 cursos públicos, sendo 87% de cursos na esfera privada e 13% na 

esfera pública. Quanto ao grau de licenciatura na modalidade à distância, são 133 cursos 
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 Taffarel (1993, p.35) indica que “é durante o regime militar que surgem inúmeros cursos de Educação Física. 

Em 1968, existiam 4 Escolas superiores de Educação Física no Estado de São Paulo. Em 1975, já eram 36 e, em 

1977, constata-se um total de mais de 100 Escolas em todo o território nacional”. Expõem ainda dados da 

SEED/MEC de 1989 acerca dos 104 cursos de Educação Física no Brasil distribuídos regionalmente: Sul 10 

públicos e 18 privados; Sudeste 17 públicos e 35 privados; Centro Oeste 3 públicos e 1 privado; Norte 3 

públicos; Nordeste 12 públicos e 5 privados (TAFFAREL, 1993, p.18). 
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privados (87%) e 20 cursos públicos (13%). Na modalidade presencial, são 626 cursos de 

licenciatura privados (80%) e 160 cursos públicos (20%). 

 O Quadro 04 organiza visualmente os dados sobre os Cursos de Educação Física em 

atividade no Brasil a partir da modalidade, gratuidade e grau, informando a quantidade de 

cursos e porcentagens aproximadas relacionadas à modalidade (presencial ou à distância), 

gratuidade (público ou privado) e grau (licenciatura ou bacharelado). Para melhor 

caracterização, adotamos cores para identificar as informações referentes ao parâmetro de 

informação de cada modalidade, gratuidade, grau, inclusive, em quadro subsequente. 

QUADRO 04 – CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATIVIDADE NO BRASIL 

ORGANIZADOS POR MODALIDADE [Presencial - Pres/À distância - EaD], GRATUIDADE 

[Público - Pub/Privado - Priv], GRAU [Licenciatura - Lic/Bacharelado - Bel] 
  CURSOS % ≅  CURSOS % ≅  CURSOS % ≅ 

 

 

 

Modalidade 

 

Pres 

 

1462 

 

85%  

Pub 245 16% Lic 160 65% 

Bel 85 35% 

Priv 1217 84% Lic 626 51% 

Bel 591 49% 

 

EaD 

 

247 

 

15%  

Pub 20 8% Lic 20 100% 

Bel 0 0% 

Priv 227 92% Lic 133 59% 

Bel 94 41% 

TOTAL 1709 100%       

 

 

 

Gratuidade 

 

Pub 

 

265 

 

15% 

Lic 180 68% Pres 160 89% 

EaD 20 11% 

Bel 85 32% Pres 85 100% 

EaD 0 0% 

 

Priv 

 

1444 

 

85% 

Lic 759 53% Pres 626 82% 

EaD 133 18% 

Bel 685 47% Pres 591 86% 

EaD 94 14% 

TOTAL 1709 100%       

 

 

 

Grau 

 

Lic 

 

939 

 

55% 

Pres 786 84% Pub 160 20% 

Priv 626 80% 

EaD 153 16% Pub 20 13% 

Priv 133 87% 

 

Bel 

 

770 

 

45% 

Pres 676 88% Pub 85 13% 

Priv 591 87% 

EaD 94 12% Pub 0 0% 

Priv 94 100% 

TOTAL 1709 100%       

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br> acessado em maio de 2017. 
 

Deste conjunto de dados é possível constatar que os cursos são majoritariamente 

presenciais (85%); de oferta privada (85%) e, os cursos à distância de oferta privada (92%). 

Reafirmamos a conclusão de Cruz (2009) quanto aos dados dos cursos de Educação Física em 

atividade no Brasil, pois evidenciam uma dupla polarização na formação de Professores de 

Educação Física: cursos públicos e privados, indicando que, majoritariamente, estes 

Profissionais estão sendo formados em e por instituições privadas. Ainda quanto à polarização 
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entre graus, há a mesma constatação referente ao grau de bacharelado, em que a formação é 

realizada majoritariamente em instituições privadas (87% do presencial e 100% à distância).  

Com a aplicação das políticas educacionais internacionais que retiram da Educação o 

seu caráter de direito social e o transforma em mercadoria, portanto, comercializável, e fonte 

de privatização para o governo, o Ensino Superior é vendido e tem um acento na educação à 

distância. Assim, é necessário registrar que o quantitativo de vagas nas modalidades dos 

cursos é diverso do quantitativo de cursos, em que pese à oferta de cursos majoritariamente na 

modalidade presencial, o quantitativo de vagas maior é na modalidade à distância e privada
 60

. 

O Quadro 05 reúne os dados dos Cursos de Educação Física em atividade no Brasil, 

por modalidade (à distância e presencial), por grau (bacharelado e licenciatura), por 

gratuidade do curso (público e privado), apresentando as diferenças quantitativas em cada 

Estado Brasileiro e no Distrito Federal (DF).  

 

QUADRO 05 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATIVIDADE POR 

MODALIDADE, GRAU, GRATUIDADE DO CURSO (PÚBLIVO [PUB]/PRIVADO [PRIV]), 

EM CADA ESTADO BRASILEIRO E DISTRITO FEDERAL 
 

ESTADO 

MODALIDADE A DISTÂNCIA MODALIDADE PRESENCIAL TOTAL CURSO 

ESTADO BACHARELADO LICENCIATURA BACHARELADO LICENCIATURA 

PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV 

AC 00 02 00 003 01 002 001 002 011 

AL 00 05 01 004 01 008 002 006 027 

AM 00 03 00 005 18 006 029 007 068 

AP 00 02 01 003 00 001 001 002 010 

BA 00 05 01 006 00 029 013 021 075 

CE 00 04 01 005 02 011 009 015 047 

DF 00 04 00 005 01 015 001 014 040 

ES 00 04 01 005 01 012 001 018 042 

GO 00 04 03 006 04 015 007 014 053 

MA 00 03 00 006 01 008 004 009 031 

MG 00 04 03 006 13 068 017 077 188 

MS 00 05 01 005 00 010 003 012 036 

MT 00 03 01 006 01 011 004 015 041 

PA 00 02 00 005 00 007 007 006 027 

PB 00 02 01 004 02 010 003 002 024 

PE 00 03 00 003 05 014 006 005 036 

PI 00 03 00 004 00 005 011 002 025 

PR 00 05 01 009 10 039 011 034 109 

RJ 00 05 00 004 03 056 006 060 134 

RN 00 03 01 003 02 007 003 004 023 

RO 00 02 00 004 00 007 001 006 020 

RR 00 02 01 003 00 001 002 000 009 

RS 00 03 00 007 03 037 005 041 096 

SC 00 05 00 006 04 036 003 036 090 

SE 00 04 00 003 01 003 001 004 016 

SP 00 04 02 009 12 171 005 207 410 

TO 00 03 01 004 00 002 004 007 021 

TOTAL 00 94 20 133 85 591 160 626 1709 

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br>  acessado em maio de 2017. 
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 Dado apreendido acerca das vagas ofertadas por curso na consulta aos cursos de Educação Física em atividade 

no Brasil no portal do eMEC. Disponível em <emec.mec.gov.br> acessado em maio de 2017.  
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Observa-se neste quadro 05, para além da constatação apontada anteriormente quanto 

a não oferta de cursos no grau de bacharelado à distância por Universidades Públicas, que as 

Universidades Públicas de oito Estados Brasileiros – Amapá (AP), Bahia (BA), Mato Grosso 

do Sul (MS), Pará (PA), Piauí (PI), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO) – não 

ofertam este grau na modalidade presencial. 

As Universidades Públicas de doze Estados Brasileiros – Acre (AC), Amazonas (AM), 

Distrito Federal, Maranhão (MA), Pará, Pernambuco (PE), Piauí, Rio de Janeiro (RJ), 

Rondônia, Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE) – representantes de 

todas as regiões do país não ofertam, atualmente, cursos no grau de licenciatura na 

modalidade à distância. 

O Gráfico 1 reúne os dados gerais dos 1.709 Cursos de Educação Física em atividade 

no Brasil, apontando a porcentagem em cada Estado Brasileiro e no Distrito Federal, sem 

distinguir as modalidades (presencial e à distância), os graus (bacharelado e licenciatura), a 

gratuidade dos cursos (público e privado), para demarcar em porcentagem as diferenças 

quantitativas gerais de formação de Profissionais de Educação Física no Brasil. 

 

GRÁFICO 1 – Cursos de Educação Física em atividade no Brasil, em porcentagem por 

Estado e Distrito Federal 

 

 Este gráfico demonstra que o Estado de São Paulo (SP) concentra 24% do total 

dos Cursos de Educação Física em atividade no Brasil, seguido por Minas Gerais (MG) com 

11%, Rio de Janeiro com 8%, Paraná (PR) e Rio Grande do Sul com 6%, Santa Catarina com 

5%, Amazonas e Bahia com 4%, Ceará (CE) e Goiás (GO) com 3%, Alagoas (AL), Distrito 

Federal, Espírito Santo (ES), Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (MT), Pará, 

Pernambuco com 2%, Acre, Amapá, Paraíba (PB), Piauí, Rio Grande do Norte (RN), 

Rondônia, Roraima e Sergipe com 1%. 
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Reunimos estes dados gerais por regiões para demarcar quantitativamente as 

diferenças regionais de formação de Profissionais de Educação Física. O Gráfico 2 demonstra 

estes dados em porcentagens por região quanto ao total dos Cursos de Educação Física em 

atividade no Brasil, ou seja, o Sudeste tem 45% dos cursos, o Nordeste tem 18%, o Sul 17% e 

as regiões Norte e Centro Oeste, 10% cada.  

 

GRÁFICO 2 – Total de Cursos de Educação Física em atividade no Brasil distribuídos por 

regiões. 
 

O Quadro 06 apresenta numericamente os dados gerais dos cursos de Educação Física 

em atividade no Brasil, por modalidade, por grau, por gratuidade do curso em cada região 

geográfica brasileira e o total no Brasil. 

 

QUADRO 06 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATIVIDADE POR 

MODALIDADE, GRAU, GRATUIDADE DO CURSO (PÚBLIVO [PUB]/PRIVADO [PRIV]), 

EM CADA REGIÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

 
 

REGIÃO 

MODALIDADE A DISTÂNCIA MODALIDADE PRESENCIAL TOTAL 

CURSO 

REGIAO 

BACHARELADO LICENCIATURA BACHARELADO LICENCIATURA 

PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV 

N 00 16 03 027 19 026 045 030 166 

NE 00 32 05 038 14 095 052 068 304 

CO 00 16 05 022 06 051 015 055 170 

S 00 13 01 022 17 112 019 111 295 

SE 00 17 06 024 29 307 029 362 774 

TOTAL 00 94 20 133 85 591 160 626 1709 

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br>  acessado em maio de 2017. 
 

 A maior concentração em porcentagem aproximada e o correspondente numérico de 

Cursos de Educação Física em atividade está na região Sudeste (SE) com 45% (774 cursos), 
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seguido pelo Nordeste (NE) com 18% (304 cursos), o Sul (S) 17% (295 cursos), o Centro 

Oeste (CO) 10% (170 cursos) e o Norte (N) 10% (166 cursos). 

O Sudeste totaliza 774 cursos distribuídos por modalidades: à distância com 47 cursos 

e presencial com 727. Quanto à gratuidade, 710 cursos são de oferta privada e 64 de oferta 

pública. Quanto ao grau são 353 cursos de bacharelado e a licenciatura com 421 cursos. 

O Nordeste tem 304 cursos distribuídos nas modalidades à distância com 75 cursos e 

229 cursos presenciais. Quanto à gratuidade, 233 são de oferta privada e 71 de oferta pública. 

Quanto ao grau, são 141 cursos em bacharelado e 163 em licenciatura. 

O Sul tem 295 cursos distribuídos nas modalidades à distância com 36 cursos e 259 

cursos presenciais. Quanto à gratuidade, 258 são de oferta privada e 37 de oferta pública. 

Quanto ao grau, são 142 cursos em bacharelado e 153 em licenciatura. 

O Centro Oeste totaliza 170 cursos distribuídos por modalidades: à distância com 43 

cursos e presencial com 127. Quanto à gratuidade, 144 cursos são de oferta privada e 26 de 

oferta pública. Quanto ao grau são 73 cursos de bacharelado e a licenciatura com 97 cursos. 

O Norte tem um total de 166 cursos. Quanto à modalidade, são 46 cursos à distância e 

120 presenciais. Quanto à gratuidade, são 99 cursos de oferta privada e 67 cursos de oferta 

pública. Quanto ao grau, são 61cursos de bacharelado e 105 de licenciatura. 

 Em seguida, apresentamos os dados discursivos e em gráficos, distinguindo o grau dos 

cursos de Educação Física em atividade no Brasil, bem como a modalidade e gratuidade em 

cada Estado Brasileiro e no Distrito Federal. 

 Os 770 Cursos no grau de bacharelado estão concentrados principalmente na rede 

privada, somados os cursos em ambas as modalidades e gratuidade, 89% (685 cursos) são da 

oferta privada e 11% (85 cursos) de oferta pública. Se tomados separadamente, os 591 cursos 

no grau de bacharelado, modalidade presencial privado somam 87% dos cursos contra 13% de 

oferta pública com seus 85 cursos. Registra-se que bacharelado à distância não tem oferta nas 

Universidades Públicas, assim, na modalidade à distância 100% dos Cursos são privados. São 

oferecidos percentuais e quantitativamente na região Nordeste (34%) com 32 cursos, Sudeste 

(18%) com 17 cursos, Norte e Centro Oeste (17% cada) com 16 cursos cada região e no Sul 

(14%) com 13 cursos.  

Quanto ao bacharelado na modalidade presencial são 676 cursos, destes 87% (591 

cursos) são de oferta privada e 13% (85 cursos) são de oferta pública, sendo distribuídos em 

porcentagens aproximadas pelas cinco regiões brasileiras, temos 50% (336 cursos) na região 

Sudeste, 19% (129 cursos) no Sul, 16% (109 cursos) no Nordeste, 8% (57 cursos) no Centro 

Oeste, 7% (45 cursos) no Norte. Se os dados forem tratados por gratuidade, entre os cursos 
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públicos os percentuais são para o Sudeste 34% (29 cursos), o Norte 22% (19 cursos), o Sul 

20% (17 cursos), o Nordeste 17% (14 cursos) e o Centro Oeste 7% (6 cursos). Os cursos 

privados têm 59% no Sudeste (307 cursos), 19% no Sul (112 cursos), 16% no Nordeste (95 

cursos), 9% no Centro Oeste (51 cursos) e 4% no Norte (26 cursos). 

Quanto ao grau de licenciatura, são 939 cursos distribuídos pela gratuidade em 

porcentagem e quantitativo de cursos são 81% (759 cursos) de oferta privada e 19% (180 

cursos) de oferta pública. Na distribuição pelas regiões brasileiras independente da 

modalidade e gratuidade são 39% no Sudeste (421 cursos), 19% no Nordeste (163 cursos), 

18% no Sul (153 cursos), 12% no Norte (105 cursos) e 11% no Centro Oeste (97 cursos).  

No cômputo da modalidade à distância são 153 cursos, 20 cursos de oferta pública 

(13%) e 133 cursos de oferta privada (87%), assim distribuídos em porcentagem nas regiões 

geográficas brasileiras: 28% no Nordeste (43 cursos), 20% no Norte e Sudeste (30 cursos em 

cada uma), 18% no Centro Oeste (27 cursos) e 15% no Sul (23 cursos). Na modalidade 

presencial a oferta é de 786 cursos, 160 cursos de oferta pública (20%) e 626 cursos de oferta 

privada (80%), distribuídos em 50% na região Sudeste (391 cursos), 17% na região Sul (130 

cursos), 15% região Nordeste (120 cursos), 10% na região Norte (75 cursos) e 9% na região 

Centro Oeste (70 cursos). 

Se distinguir por gratuidade os 180 cursos ofertados por instituições públicas compõe 

32% da região Nordeste (57 cursos), 27% do Norte (48 cursos), 19% do Sudeste (35 cursos), e 

11% em cada região Centro Oeste e Sul (20 cursos em cada uma). Os 759 cursos de oferta 

privada são 51% região Sudeste (386 cursos), 18% da região Sul (133 cursos), 14% região 

Nordeste (106), 10% região Centro Oeste (77 cursos) e 8% região Norte (57 cursos). 

Quanto à distribuição dos Cursos de Educação Física em atividade, nas diferentes 

modalidades, graus, e gratuidade, por regiões geográficas brasileiras, os gráficos 3 a 9 

apresentam o contraste numérico em porcentagens. 

Quanto aos Cursos de Bacharelado em Educação Física em atividade, os dados estão 

apontados nos Gráficos 3 a 5.  

Justifica-se ausência de Gráfico acerca de cursos de Bacharelado na modalidade à 

distância em instituições públicas, dado a inexistência de cursos deste grau e modalidade 

nesta esfera.  

O Gráfico 3 apresenta os 591 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

presencial, no grau bacharelado em instituições privadas. São 26 cursos na região Norte, 95 

cursos na região Nordeste, 51 cursos na região Centro Oeste, 112 cursos na região Sul e 307 

cursos na região Sudeste.  
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GRÁFICO 3 – Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade presencial, 

no grau de bacharelado em instituições privadas 
 

O Gráfico 4 apresenta os 94 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

à distância, no grau bacharelado em instituições privadas. São 16 cursos na região Norte 

(17%), 32 cursos na região Nordeste (34%), 16 cursos na região Centro Oeste (17%), 13 

cursos na região Sul (14%) e 17 cursos na região Sudeste (18%). 

 

GRÁFICO 4 – Cursos de Graduação em Educação Física modalidade à distância 

grau bacharelado em instituições privadas 
 

O Gráfico 5 apresenta os 85 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

presencial, no grau bacharelado em instituições públicas. São 19 cursos na região Norte 

(22%), 14 cursos na região Nordeste (17%), 6 cursos na região Centro Oeste (7%), 17 cursos 

na região Sul (20%) e 29 cursos na região Sudeste (34%). 
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GRÁFICO 5 – Cursos de Graduação em Educação Física modalidade Presencial grau 

bacharelado em instituições públicas 
 

Quanto aos cursos de licenciatura em Educação Física em atividade no Brasil, os 

dados estão apontados nos Gráficos 6 a 9. O Gráfico 6 apresenta os 20 Cursos de Graduação 

em Educação Física na modalidade à distância, no grau de licenciatura em instituições 

públicas. São 3 cursos na região Norte (15%), 5 cursos na região Nordeste (25%), 5 cursos na 

região Centro Oeste (25%), 1 curso na região Sul (5%) e 6 cursos na região Sudeste (30). 

 

  
GRÁFICO 6 – Cursos de Graduação em Educação Física modalidade à distância 

grau licenciatura em instituições públicas 
 

O Gráfico 7 apresenta os 133 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

à distância, no grau de Licenciatura em instituições privadas. São 27 cursos na região Norte 

(20%), 38 cursos na região Nordeste (29%), 22 cursos na região Centro Oeste (16%), 22 

cursos na região Sul (17%) e 24 cursos na região Sudeste (18%). 
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GRÁFICO 7 – Cursos de Graduação em Educação Física modalidade Educação à 

distância grau licenciatura em instituições privadas 

 

O Gráfico 8 apresenta os 160 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

presencial, no grau de licenciatura em instituições públicas. São 45 Cursos na região Norte 

(28%), 52 Cursos na região Nordeste (33%), 15 Cursos na região Centro Oeste (9%), 19 

Cursos na região Sul (12%) e 29 Cursos na região Sudeste (18%). 

 
GRÁFICO 8 – Cursos de Graduação em Educação Física modalidade presencial grau 

licenciatura em instituições públicas 

 

O Gráfico 9 apresenta os 626 Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

presencial, no grau de licenciatura em instituições privadas. São 30 Cursos na região Norte 

(5%), 62 Cursos na região Nordeste (11%), 55 Cursos na região Centro Oeste (9%), 111 

Cursos na região Sul (17%) e 362 Cursos na região Sudeste (58%). 
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GRÁFICO 9– Cursos de Graduação em Educação Física modalidade presencial grau 

licenciatura em instituições privadas 
 

Em síntese, os dados apontam que há maior concentração de cursos na esfera privada 

se considerarmos o total de cursos no grau de licenciatura nas modalidades presencial e à 

distância são 81% na rede privada, 87% na modalidade à distância e 80% na modalidade 

presencial. Se considerarmos o grau de bacharelado, 87% na modalidade presencial e 100% 

no grau de bacharelado à distância são da esfera privada, respectivamente, temos 19% dos 

cursos de licenciatura nas modalidades presencial e à distância na esfera pública, 13% na 

modalidade à distância e 20% na modalidade presencial. Cursos no grau de bacharelado na 

modalidade presencial são 13% e 0% na modalidade à distância em instituições públicas.  

Ressalta o dado acerca da oferta total de cursos no grau de licenciatura (759) e 

bacharelado (685) na esfera privada (1.444 cursos) que compõe 84% do total da oferta de 

Cursos em Educação Física no Brasil, e, na esfera pública (265 cursos) 16% distribuídos em 

cursos no grau de licenciatura (180 cursos) e 85 de bacharelado presencial (85). 

Há um dado acerca da concentração de oferta dos cursos privados na modalidade à 

distância para registro, são as empresas que o fazem, sem discutir os nomes de fantasia e as 

fusões empresariais, pois várias delas compõem o mesmo grupo empresarial do Setor privado 

de educação, o mesmo ocorrendo para a oferta presencial. Elaboramos dois quadros para 

apresentar estes dados por regiões geográficas brasileiras (QUADRO 07 e QUADRO 08).  

O quadro 07 apresenta os 94 cursos no grau de bacharelado, na modalidade à 

distância, ofertados por onze empresas do Setor Privado, com as seguintes concentrações 

regionais dos cursos, em número e porcentagem aproximada: Nordeste (32 cursos/34%), 

Sudeste (17 cursos/18%), Norte e Centro Oeste (16 cursos/17% cada) e Sul (13 cursos/14%). 
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QUADRO 07 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA NO GRAU DE BACHARELADO POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM CADA 

REGIÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

INSTITUIÇÃO N NE CO S SE CURSO IES 

Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) 5 4 4 3 4 20 

Universidade Pitágoras (UNOPAR) 7 9 4 3 4 27 

Universidade Anhangüera (UNIDERP) 4 9 4 3 4 24 

Universidade Estácio de Sá (UNESA)  4 3  4 11 

Centro Universitário Estácio de Santa Catarina  2  1 1 4 

Centro Universitário da Grande Dourados 

(UNIGRAN) 
  1   1 

Universidade Tiradentes (UNIT)  3    3 

Universidade Positivo (UP)    1  1 

Centro Universitário Internacional (UNINTER)    1  1 

Centro Universitário Potiguar (UNP)  1    1 

Centro Universitário FACVEST    1  1 

TOTAL DE CURSOS POR REGIÃO 16 32 16 13 17 94 
Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br>  acessado em 02 de maio de 2017. 

 

O Quadro 08 apresenta os 133 cursos no grau de licenciatura ofertados na modalidade 

à distância por dezesseis empresas, sendo deste conjunto empresarial, seis empresas 

coincidentes na oferta dos cursos de formação em Educação Física nos diferentes graus de 

ensino na modalidade à distância. Seguem as concentrações regionais dos cursos em 

quantidade e porcentagem aproximada: Nordeste (38 cursos/29%), Norte (27 cursos /20%), 

Sudeste (24 cursos /18%), Centro Oeste e Sul (22 cursos /17% cada). 

 

QUADRO 08 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA NO GRAU DE LICENCIATURA POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM CADA 

REGIÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

INSTITUIÇÃO N NE CO  S SE CURSO IES 

Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) 06 04 04 03 04 21 

Universidade Pitágoras (UNOPAR) 06 09 04 03 04 26 

Universidade Anhangüera (UNIDERP) 04 09 04 03 04 24 

Universidade Positivo (UP)    01  01 

Centro Universitário Internacional (UNINTER)    01  01 

Centro Universitário FACVEST    01  01 

Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) 07 09 04 03 04 27 

Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) 03 03 03 03 03 15 

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 01 01 01  01 04 

Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA)  01    01 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)  02 02 01 01 06 

Universidade de Franca (UNIFRAN)     02 02 

Universidade de Taubaté (UNITAU)     01 01 

Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL)    01  01 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ) 

   01  01 

Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG)    01  01 

TOTAL DE CURSOS POR REGIÃO 27 38 22 22 24 133 

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br> acesso em 02 de maio de 2017. 
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Acerca da oferta dos Cursos de Graduação em Educação Física na modalidade 

presencial, nos graus de licenciatura e bacharelado por instituições privadas, organizadas por 

Estado e regiões geográficas, estão disponíveis para consulta na íntegra no Anexo B. 

Apontamos nos quadros 09 e 10, os cursos de Educação Física advindos de oferta 

pública nos graus de licenciatura e bacharelado, nas modalidades presencial e à distância, por 

Estado da Federação. 

 

QUADRO 09 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE 

PRESENCIAL NO GRAU DE BACHARELADO POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS EM 

CADA REGIÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA 

UF INSTITUIÇÃO N NE CO  S SE CURSO 

AC UFAC (1) 1     1 

AL UFAL (1)  1    1 

AM UFAM (2) e UEA (16) 18     18 

CE UFC (1)  1    1 

DF UNB (1)   1   1 

ES UFES (1)     1 1 

GO UFG (2), Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Goiatuba (1), Centro 

Universitário de Mineiros UNIFIMES (1) 

  4   4 

MA UFMA (1)  1    1 

MG UFOP(1), UFV(1), UFU(1), UFMG 1), UFJF 

(2), UFLA(1), IF Sul de Minas(1), UEMG(2), 

UNIMONTES(1), UFTM(1), UFVJM(1) 

    13 13 

MT  UFMT (1)   1   1 

PB UFPB (1), UEPB (1)  2    2 

PE UPE (1), UFPE (2), FADIMAB (1), 

UNIVASF (1), ESSA (1) 

 6    6 

PR UEL (1), UEM (2), UFPR(1), UENP(1), 

UTFPR(1), UNIOESTE(1), UEPG(1), 

IFPR(1), UNICENTRO(1)  

   10  10 

RJ UERJ (1), UFRJ (1), EsEFEx (1)     3 3 

RN UERN (1), UFRN (1)  2    2 

RS UFRGS (1), UFSM (1), UFPel (1)    3  3 

SC UDESC(1), UFSC(1), UNOESC(1), UNC(1)    4  4 

SE UFS (1)  1    1 

SP UFSCAR(1), UNICAMP(2), USP(4), UNESP 

(3), UNIFESP(1), FIRA(1) 

    12 12 

TOTAL DE CURSOS POR REGIÃO 19 14 6 17 29 85 

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br>  acessado em 02 de maio de 2017. 
 

No Quadro 09 apresentamos as instituições de ensino superior que ofertam Cursos de 

Educação Física no grau de bacharelado na esfera pública, na modalidade presencial, por 

estado das regiões geográficas do Brasil em quantidade, sendo o Nordeste com 14 cursos, o 

Norte com 19, o Centro Oeste com 6, o Sudeste com 29 e o Sul com 17 cursos. Duas 

observações são de importante registro: nenhuma instituição pública de ensino superior 

brasileira oferta o Curso no grau de bacharelado na modalidade à distância e não há 
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instituições públicas nos estados do Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, 

Roraima e Tocantins que ofertem o Curso no grau de bacharelado na modalidade presencial. 

No quadro 10 apresentamos as instituições de ensino superior que ofertam Cursos de 

Educação Física no grau de licenciatura na esfera pública, na modalidade à distância, por 

estado das regiões geográficas do Brasil, com seu quantitativo, sendo que o Nordeste agrupa 5 

cursos, o Norte tem 3, o Centro Oeste tem 5, o Sul apenas 1 e o Sudeste, 6 cursos. Não há 

oferta de cursos de licenciatura pública à distância nos Estados do Acre, Amazonas, Distrito 

Federal, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Sergipe. 

 

QUADRO 10 – CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO GRAU DE LICENCIATURA EM INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS POR REGIÕES GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS 
UF INSTITUIÇÃO N NE CO S SE CURSO 

AL UnB (1)  01    01 

AP UNIFAP (1) 01     01 

BA UnB (1)  01    01 

CE UECE (1)  01    01 

ES UFES (1)     01 01 

GO UFG (2), UnB (1)    03   03 

MG UFJF (1), UNIMONTES (1), UnB (1)     03 03 

MS UFMS (1)   01   01 

MT  UnB (1)   01   01 

PB UnB (1)  01    01 

PR UEPG (1)    01  01 

RN UFRN (1)  01    01 

RR UnB (1) 01     01 

SP UnB (1), UFJF (1)     02 02 

TO UnB (1) 01     01 

TOTAL DE CURSOS POR REGIÃO 03 05 05 01 06 20 

Fonte: Compilação autoral de dados. Disponível em <emec.mec.gov.br> acessado em 02 de maio de 2017. 
 

 A apresentação dos dados, referentes aos cursos de Educação Física em atividade no 

Brasil, demonstram que há peculiaridades regionais bem como disparidades entre as mesmas. 

Depreende-se que algumas destas peculiaridades/disparidades estão diretamente relacionadas 

ao espectro mercadológico existente na região, especificamente em cada estado, para cursos 

privados, sejam eles na modalidade presencial ou à distância, nos graus de bacharelado e 

licenciatura que se constituem em um filão lucrativo para as instituições privadas. Indicam 

também que o setor privado, que detém 85% da oferta dos cursos em Educação Física, a 

divisão da formação encontra-se quantitativamente mais explícita, ao compararmos o número 

de cursos de licenciatura (53%) e de bacharelado (47%) na modalidade presencial são 82% na 

licenciatura e 86% no bacharelado contrastando com 18% e 14% respectivamente para os 
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cursos na modalidade à distância, indicando que as instituições privadas aproveitam-se da 

divisão da formação para a oferta de dois cursos para auferir os graus de licenciatura e 

bacharelado, o que lhes é mais lucrativo. 

No âmbito das universidades públicas, as regiões com o menor número de cursos de 

bacharelado presenciais comparativamente aos cursos de licenciatura presenciais são: 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste.  

Em linhas gerais, consideramos que os dados reafirmam as três tendências apontadas 

por Cruz (2009) e Taffarel (2012): a iniciativa privada na formação de Professores de 

Educação Física, o aumento do número dos cursos de bacharelado em Educação Física no 

país e o incremento da educação à distância na formação de professores de Educação Física. 

São tendências presentes nos dados de 2009, 2012 e agora de 2017.  

Temos no Quadro 11 os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do ano de 2017
61

 sobre o quantitativo aproximado populacional no país e nas regiões 

com seus correspondentes quanto à área em quilômetros quadrados (Km²) com dados do 

IBGE de 2016 e incluímos uma coluna com o percentual de cursos de Educação Física em 

atividade no Brasil distribuídos por região já referidos no Gráfico 2.  

 

QUADRO 11 – DADOS QUANTITATIVOS DA POPULAÇÃO E ÁREA POR REGIÃO E SEU 

CORRESPONDENTE PERCENTUAL RELACIONANDO O PERCENTUAL DE CURSOS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATIVIDADE POR REGIÃO  

Região População % Área % % cursos de EF 

Norte 17.936.201 8,63 3.853.840,882 45,25 10% 

Nordeste 57.254.159 27,57 1.554.291,107 18,25 18% 

Sul 29.644.948 14,27 924.608,854 10,85 17% 

Sudeste 132.044.600 63,58 576.783,781 6,77 45% 

Centro Oeste 15.875.907 7,64 1.606.234,466 18,86 10% 

TOTAL 207.660.929 100 8.515.759,09 100  
Fonte: Compilação autoral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dados de área (IBGE 2016) e 

dados populacionais (IBGE 2017).  
 

Estes dados apontam que o quantitativo populacional maior é na região Sudeste que 

tem a menor área e o maior quantitativo de cursos de Educação Física, enquanto a maior área 

concentra o Norte do país com a segunda menor população do país e o menor número de 

cursos, empatado com a Região Centro Oeste que tem o menor quantitativo populacional e a 

terceira maior área. 
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 Dados de área (IBGE 2016) e dados populacionais (IBGE 2017). Disponível em 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm e 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=58&data=30/08/2017 

respectivamente. Acesso em 20 de novembro de 2017. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=58&data=30/08/2017
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A formação de professores vem se dando mais nas Regiões Sul e Sudeste, se 

observarmos que a região Sul tem a terceira maior população e a quarta concentração de área 

contrastando com o Nordeste que é aproximadamente 50% maior em área, bem como superior 

no quantitativo populacional.  

No contexto dos cursos de Educação Física no Brasil, quanto à disciplina de 

Biomecânica Aplicada à Educação Física, locus empírico desta tese, chega ao Brasil nas 

décadas de 1960 e 1970 pelas regiões Sul e Sudeste, em universidades públicas federais e 

estaduais
62

, região em que se consolida. 

 

 

II.III A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA CRÍTICA ACERCA DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E O PROJETO DE 

FORMAÇÃO ÚNICA: CURSO DE LICENCIATURA DE CARÁTER AMPLIADO 

 

O presente item trata da produção acadêmico-científica crítica acerca da formação de 

professores de educação física, assim, apresentamos, inicialmente, elementos a respeito da 

Teoria, no que diz respeito à compreensão de crítica e de teoria pedagógica marxista. O 

fazemos tendo em conta que defendemos a tese a partir de um método que exige 

aprofundamento dos termos, em especial quando nos propomos a criticar o que está posto e 

reforçar outra referência teórica. 

Portanto, este subtítulo segue os apontamentos teórico-metodológicos nesta tarefa a 

partir de um recorte crítico na produção, tendo em vista que é o mais avançado o que propicia 

as melhores possibilidades para continuar avançando na perspectiva de novas elaborações por 

incorporação e superação.  

O critério de seleção
63

 da produção acadêmico-científica a ser discutida nesta tese, 

considerou aqueles trabalhos que apontavam uma perspectiva no sentido de fazer a ciência 

avançar para a superação do estado atual, contribuindo com a qualidade e criticidade da 
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 Ver mais em Amadio, Serrão (2011); Moreira (2015); Hack, Taffarel, Casagrande (2016). 
63

 O Banco de Teses e Dissertações da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma 

ferramenta de busca e consulta que objetiva facilitar o acesso a informações sobre teses e dissertações defendidas 

junto a programas de pós-graduação do país. Dá acesso aos resumos relativos a teses e dissertações defendidas a 

partir de 1987. As informações são fornecidas diretamente à CAPES pelos Programas de Pós-Graduação, que se 

responsabilizam pela veracidade dos dados. A ferramenta permite a pesquisa por autor, título e palavras-chave. 

O uso das informações da referida base de dados e de seus registros está sujeito às leis de direito autorais 

vigentes. O Banco de Teses e Dissertações também compõe o Portal de Periódicos da CAPES. Em consulta, 

foram encontradas 986.910 referências com o descritor “Formação de Professores de Educação Física” e 

987.168 para “Formação de Professores de Educação Física e Currículo”, com a busca refinada por resultados 

definindo a Grande Área de Conhecimento (Ciências Humanas e Ciências da Saúde) e Área de Conhecimento 

(Educação e Educação Física). 
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formação de Professores de Educação Física, ou seja, uma produção crítica. Referimo-nos aos 

estudos de Taffarel (1993); Nozaki (2004); Santos Junior (2005); Lemos (2008); Brito Neto 

(2009); Cruz (2009); Alves (2011, 2015); Dias (2011); Dutra (2011, 2013); Pinho (2011), 

Morschbacher (2012, 2016); Pupio (2013); Rodrigues (2014). 

Quando nos reportamos acerca da produção crítica, referimo-nos à crítica na 

concepção que o Método Materialista Histórico Dialético trata: uma crítica marxista. Uma 

crítica que em momento algum perde a perspectiva de totalidade histórica e social. Esta 

crítica implica em fazê-la a partir da expressão geral do movimento real, da materialidade da 

existência de um ser humano em um tempo histórico concreto “determinado pela 

configuração social e pelo desenvolvimento histórico concretos, dos quais emergem 

necessidades não limitadas somente ao homem, mas, sim necessidades históricas e sociais”. 

(TAFFAREL, 2011a, s/p.).  

Da necessidade coerente sobre a crítica ao elaborar os estudos e pesquisas a fim de 

contribuir com os processos formativos em uma perspectiva de emancipação humana, de 

caráter omnilateral, Taffarel (2011a, s/p) aponta seis características da abordagem marxista 

desenvolvidas por Freitas (1995), a saber  

 

1. a crítica tem que se dar por oposição a uma realidade concreta e não a 

partir de um plano teórico; 2. A crítica tem que ser materialista e não pode 

ser baseada em “ideais educativos”; 3. A crítica deve conduzir-se sobre o 

real em dado momento histórico concreto, deve estar inserida em uma 

totalidade histórica e social. 4. Situa, o objeto da crítica dentro do processo 

de produção e reprodução do capital; 5. Deve mostrar a relação entre os 

valores educativos e as condições materiais subjacentes a eles e contribuir 

para a destruição de tais bases. 6. Trata-se de localizar tendências existentes 

dentro da própria sociedade atual que permitam prever e delimitar o que 

serão as tendências futuras, buscando soluções por antítese reais nas 

tendências reais existentes. 
 

Taffarel (2011a) continua desenvolvendo os argumentos acerca da crítica apontando a 

elaboração de Saviani em sua obra “Educação: Do Senso Comum a Consciência Filosófica” 

publicado em 1980 em que o autor incorpora a noção de reflexão filosófica que depreendemos 

da noção de crítica nos seguintes termos: 

 

a reflexão rigorosa do homem sobre os problemas da realidade deve atender 

principalmente a três requisitos: i) ser radical, o que significa dizer que a 

reflexão deva ir até as raízes da questão, até seus fundamentos; ii) ser 

rigorosa, sobretudo para garantir a primeira exigência, logo, deve-se 

proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos 

determinados; e iii) ser de conjunto, logo, a reflexão deve relacionar o 

aspecto em questão com os demais aspectos do contexto em que está 

inserido (SAVIANI apud TAFFAREL, 2011a, s/p.). 
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Estas indicações são fundamentais para elaboração dos trabalhos científicos de base 

marxista na área da educação e, neste sentido elegemos os trabalhos que não fazem separação 

das premissas teóricas das programáticas, que tratam do fenômeno considerando as leis 

econômicas do funcionamento do modo de produção, atualmente o capitalismo, a análise do 

funcionamento do Estado burguês e as estratégias da luta de Classes. E, portanto, estes 

trabalhos coerentemente apontam as contradições no campo da formação de Professores bem 

como possibilidades transformadoras. Marx em 1852 (MARX, 2011) já evidenciava o caráter 

limitado e contraditório da democracia burguesa e, na contemporaneidade Saviani e Duarte 

(2012) também apontam o caráter contraditório da Escola no modo de produção capitalista.  

A formação de Professores não é um elemento abstrato, portanto, é desenvolvida a 

partir de distintos projetos societários e distintos projetos formativos, consequência da divisão 

do trabalho e luta de classes (PONCE, 2010). Faz-se necessário, portanto, disputar os rumos 

desta formação, daí que a discussão se trava em uma perspectiva que se apoia na concretude 

da vida, nas condições materiais históricas da produção e reprodução da vida, nas relações 

organicamente dialéticas das práticas sociais que se estabelecem nos processos formativos 

objetivando a atuação profissional. 

Estabelecemos o diálogo entre a produção do conhecimento acerca da formação de 

Professores de Educação Física e o projeto de formação única em licenciatura em Educação 

Física, para contribuir com a resposta à pergunta sobre o que os estudos apontam na 

perspectiva de consubstanciar cientificamente o projeto de formação única em Educação 

Física? 

É preciso esclarecer que Marx, o fundador da filosofia da práxis, não escreveu 

tratados teóricos acerca especificamente do campo da educação, no entanto, houve esforços 

para identificar, no conjunto das suas obras, passagens referidas à educação para extrair das 

suas análises acerca da história, economia e sociedade derivações de sentido para a educação. 

Apreende-se de um conjunto das produções de vários autores
64

 marxistas este esforço teórico 

para localizar as derivações
65

 para a Educação do conjunto das obras de Marx e Engels, que 

apontam no Manifesto do Partido Comunista publicado em 1848 (MARX, ENGELS, 2010).  

Manacorda (2010) questiona a existência de uma pedagogia marxiana, ou seja, se é 

possível localizar, no interior do pensamento de Marx – da sua análise, interpretação e 
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 Dommanget (1972) “Os grandes socialistas e a educação: de Platão a Lênin”; Rossi (1981) “Pedagogia do 

trabalho: raízes da educação socialista”; Dangeville (1976) “Marx e Engels: crítica da educação e do ensino”; 

Manacorda (2010) “Marx e a pedagogia moderna”; Suchodolski (1974) “Fundamentos de Pedagogia Socialista”; 

Taffarel (1993); Freitas (2012); Saviani (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015). 
65

 Manacorda (2010) faz diferenciação entre pedagogia marxiana (pedagogia inerente ao pensamento do próprio 

Marx) e pedagogia marxista (referida à tradição construída a partir de Marx pelos seus seguidores).  
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perspectiva de transformação do real – uma indicação direta para elaborar uma temática 

pedagógica distinta das pedagogias do seu e do nosso tempo. Assim, a partir de três escritos 

de Marx, de três épocas diferentes, Manacorda apreende elementos que contribuem para uma 

resposta afirmativa da questão posta. 

Os três grupos de escritos são: (1) Princípios do comunismo (Engels – 1847) e 

Manifesto do Partido Comunista (Marx – 1948); (2) As Instruções aos delegados do comitê 

provisório londrino do I Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, Genebra 

(1866) e O Capital (1867); e (3) A crítica ao Programa de Gotha (1875). 

A síntese acerca da concepção de Educação proveniente destas obras trata de uma 

Educação pública, gratuita e para todas as crianças (Manifesto do Partido Comunista); aponta 

elementos do conteúdo pedagógico que trata do ensino intelectual, ensino físico – nas escolas 

por meio de exercícios militares – , e ensino tecnológico – fundamentos científicos gerais de 

todos os processos de produção e uso prático do manejo dos instrumentos elementares de 

todos os ofícios – (As Instruções aos delegados do comitê provisório londrino do I Congresso 

da Associação Internacional dos Trabalhadores); e trata da organização no sentido de vincular 

um programa gradual e progressivo de ensino intelectual, físico e tecnológico (A crítica ao 

Programa de Gotha). Desta perspectiva, uma educação politécnica
66

 que estabelece e 

relaciona o conhecimento com a prática, na acepção marxista da práxis.  

Esta tese defende que a formação de Professores de Educação Física seja feita em uma 

perspectiva unificada, a partir de um curso único de licenciatura (plena)
67

 de caráter ampliado 

a partir de uma concepção omnilateral de formação humana, projeto de formação este que se 
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 O conceito de `educação politécnica´ foi esboçado inicialmente por Karl Marx, em meados do século XIX. Em 

outras palavras, `educação politécnica´ pode ser vista como sinônimo de concepção marxista de educação 

(RODRIGUES, 2009). Ainda que pese Marx nunca ter escrito sistematicamente acerca da Educação, apreende-

se organicamente em sua obra no contexto de uma crítica rigorosa das relações sociais (MANACORDA, 2010, 

p. 33). Marx apontou nas Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da Associação Internacional 

dos Trabalhadores, de 1868, que a educação deveria articular ensino e trabalho remunerado, com os exercícios 

corporais e a aprendizagem politécnica – formação geral e formação científica necessária à compreensão de todo 

o processo de produção e, ao mesmo tempo iniciar o manejo das ferramentas dos diversos ramos industriais. “A 

compreensão adequada do sentido de educação politécnica implica situá-la como resultado de um embate dentro 

de um processo histórico que padece, até o presente, da dominação de uns seres humanos sobre os outros, e, 

consequentemente, situá-la na constituição das sociedades de classes e de grupos sociais com interesses 

inconciliáveis e antagônicos” (FRIGOTTO, 2012, p. 74). Ver sobre Educação Politécnica no Verbete publicado 

no Dicionário da Educação do Campo (FRIGOTTO, 2012) e no Dicionário de Educação Profissional em Saúde 

(RODRIGUES, 2009). 
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 Havia uso da terminologia “plena” antes da LDBEN de 1996 em virtude da existência de licenciatura curta, ou 

seja, aquelas que formavam para atuação nos primeiros anos de escolarização, diferenciando-se da licenciatura 

plena que possibilitava o exercício profissional em qualquer nível de ensino. Com a extinção de cursos curtos, 

não há motivo para usar o termo “pleno” tendo em vista que não há o contraponto, todos os cursos de 

licenciatura têm as características formativas plenas sem a necessidade de expressar graficamente o termo. A 

licenciatura é única. 
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contrapõe a uma graduação alicerçada em uma concepção de formação unilateral, voltada ao 

atendimento restrito das demandas do mercado de trabalho.  

Esta afirmação é externada a partir da compreensão de um processo de estudos 

(TAFFAREL, 1993; NOZAKI, 2004; CRUZ, 2009; DIAS, 2011; DUTRA, 2011, 2013; 

MORSCHBACHER, 2012, 2016; PUPIO, 2013; RODRIGUES, 2014; ALVES, 2015) que 

apontam e constatam os dados para possibilitar a argumentação e defesa científica da proposta 

da formação única e não fragmentada, bem como da não fragmentação do conhecimento.  

Essa defesa, portanto, não é uma elucubração idealista, tem fundamento em estudos 

elaborados em uma base teórico-metodológica explicitada, em uma perspectiva de não 

neutralidade da ciência e pela defesa da consistente base teórica. Como apresentado por 

Frigotto (1998, p.26)  

Um pressuposto fundamental, quando nos propomos ao debate teórico, 

entendemos deva ser que as nossas escolhas teóricas não se justificam nelas 

mesmas. Por trás das disputas teóricas que se travam no espaço acadêmico, 

situa-se um embate mais fundamental, de caráter ético-político, que diz 

respeito ao papel da teoria na compreensão e transformação do modo social 

mediante o qual os seres humanos produzem sua existência, neste fim de 

século, ainda sob a égide de uma sociedade classista, vale dizer, estruturada 

na extração combinada de mais-valia absoluta, relativa e extra. As escolhas 

teóricas, neste sentido, não são nem neutras e nem arbitrárias – tenhamos ou 

não consciência disto. Em nenhum plano, mormente o ético, se justifica 

teorizar por teorizar ou pesquisar por diletantismo. 
 

Os estudos de Taffarel (1993), Nozaki (2004), Cruz (2009), Dias (2011), Dutra (2011, 

2013), Pinho (2011), Morschbacher (2012, 2016), Pupio (2013) demonstram que os embates 

são enormes no plano científico, acadêmico e político, que as propostas de unificação são 

minoritárias, contudo, o processo está em curso e não pode ser dado como acabado. Necessita, 

sim, a precisão nos rumos, nas tendências para que se dê com precisão o combate ao 

reacionarismo na formação do profissional: Professor de Educação Física, no Brasil. 

Neste sentido, nos aliamos às posições de resistência e de ofensiva e defendendo a tese 

da necessidade da formação unificada em um único curso de Graduação: Licenciatura Única e 

de Caráter Ampliado que poderão, preferencialmente, ter sequência de estudo lato sensu e 

stricto sensu que aprofundarão a consistente base teórica, a consciência de classe, a formação 

política e, a auto-determinação revolucionária dos Professores de Educação Física formados 

nas universidades, com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Estamos defendendo que esta formação tenha referência no projeto histórico para além 

do capital o que significa admitir que estamos em um processo de transição, que na sociedade de 
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classes significa disputar o projeto histórico (FREITAS, 1987). E, é neste sentido que a proposta 

de Licenciatura Ampliada é defendida, e por dentro desta proposta a defesa do Eixo dos 

Fundamentos, o Eixo da Práxis Pedagógica, o Eixo dos Conhecimentos Específicos, e o Eixo do 

Trabalho Científico (UFBA, 2011). 

É necessário, no entanto, reafirmar que tudo que diz respeito ao humano “(...) tem suas 

raízes [brotam] nas condições materiais de existência” (MARX, 2008). Sem uma 

compreensão radical do modo de produção, ou seja, das leis gerais que regem o capital, sem 

compreensão do que é o Estado burguês e do que é necessário para superar esta forma de 

organização do poder político e, sem os devidos enfrentamentos na luta de classes, não será 

superado o que hoje coloca em risco, não somente a saúde, em seu sentido amplo e restrito, de 

cada um e da sociedade, mas, a própria vida no planeta Terra. Esta compreensão indica a 

necessidade de aliarmos premissas teóricas a programáticas considerando que a formação 

humana é essencial para o desenvolvimento das condições subjetivas necessárias à superação 

do capital. 

Alves (2015, p. 19) considerou que  

 

no atual estágio de desenvolvimento do modo de produção e reprodução da 

vida o acirramento da luta de classes se expressa na formação humana, na 

formação de professores e na formação de professores de educação física, 

em uma de suas instâncias, através da desqualificação ainda no momento da 

qualificação. Deste modo, para resistir e contribuir na superação desta 

realidade é necessário elevar o padrão cultural da formação humana em 

geral, concretizar na formação de professores uma base comum formativa 

nacional e objetivar na formação de professores de educação física a 

licenciatura ampliada. 
 

A tese de Alves (2015) tratou, entre outros elementos, de analisar quais são as 

tendências pedagógicas que sustentam a direção da Formação de Professores de Educação 

Física considerando a realidade da Formação de Professores de Educação Física no Brasil, 

valendo-se dos Projetos Políticos Pedagógicos de 54 cursos de Educação Física de 

Universidades Federais de um total de 80 cursos localizados, sob a referência das categorias: 

projeto histórico, concepção de formação humana, concepção de formação em Educação 

Física e objeto de estudo da Educação Física. Defendeu que a não explicitação de parâmetros 

teórico-metodológicos alinhados à tendência da omnilateralidade objetivam hegemonicamente 

nos cursos de Educação Física de Universidades Federais a desqualificação da formação ainda 

no momento da qualificação – a tendência da unilateralidade.  

Os estudos de Nozaki (2004), Santos Júnior (2005), Lemos (2008), Brito Neto (2009), 

Cruz (2009), Alves (2010, 2015), Dias (2011), Dutra (2011), Morschbacher (2012, 2016) 
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descrevem com propriedade nexos e relações entre a economia política e as tendências 

conservadoras na formação e atuação profissional de professores de Educação Física. Ou seja, 

tendências contra-revolucionárias, tendências de amoldamento da classe, tendências ao assalto 

da subjetividade humana. A estas tendências estão sujeitos os cursos de formação de 

professores no Brasil
68

.  

A formação do profissional do Professor de Educação Física está normatizada pela 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 07 de 31 de março de 2004, resolução esta 

que indica os requisitos para atuação do Graduado em Educação Física, ou seja, quem tem a 

titulação de Graduação em Bacharelado ou Tecnólogo de Educação Física, tem a atuação 

restrita às áreas não escolares, entretanto, aquele que possui a Graduação – Licenciatura pode 

atuar em área escolar e em outras áreas que a titulação Graduação, segundo a referida 

resolução, permite atuar. 

Ao Conselho Federal de Educação Física (CONFEF)
69

 cabe fiscalizar a profissão 

designada como Profissional em Educação Física e o cumprimento da lei
70

. Este Conselho, a 

quem não cabe ingerência no Sistema Educacional Brasileiro (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) e nem na formação configurada pelas Universidades
71

, intenta 

em suas resoluções internas delimitar campos de atuação do “profissional” e do “professor” 

de Educação Física e imputar lacunas na formação. As lacunas na formação dizem respeito à 

fragmentação e negação do conhecimento, e na atuação profissional, dizem respeito à 

delimitação dos campos de trabalho
72

.  

Tal constatação demonstra a necessidade do capital em desqualificar o trabalhador em 

seu processo de formação para extrair mais-valia e com isto manter ou recompor taxas de 
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 TANURI, Leonor. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação Mai/Jun/Jul/Ago 2000 

Nº 14. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a05.pdf. 
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 Consultar Lei 9696/1998 de 1º de setembro de 1998 que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
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lucro explorando a força de trabalho (TAFFAREL, 1993). Daí a necessidade histórica de 

estabelecer os parâmetros na formação fundados no projeto histórico para orientar o projeto 

político pedagógico de uma universidade, orientar a formação de professores – em especial, 

os profissionais da Educação Física. Conforme Freitas (2012, p. 142). 

 

Um projeto histórico aponta para a especificação de um determinado tipo de 

sociedade que se quer construir, evidencia formas para chegar a esse tipo de 

sociedade e, ao mesmo tempo, faz uma análise critica do momento histórico 

presente. Os partidos políticos (embrionários ou não) são os articuladores 

dos projetos históricos. A explicitação de como articulamos essas três 

instâncias parece ser essencial à própria pesquisa pedagógica. A necessidade 

de um projeto histórico claro não é um capricho. É que os projetos históricos 

afetam nossa prática política e de pesquisa, afetam a geração dos próprios 

problemas a serem pesquisados.  
 

O Projeto Histórico é o eixo em torno do qual devem se definir as orientações 

pedagógicas, assegurando dessa forma que o “estatuto progressista” do discurso seja menos 

uma qualificação ideológica do que objetivamente revolucionário. Reafirmamos que tratamos 

aqui da formação humana e da formação de Professores de Educação Física na perspectiva do 

projeto histórico comunista, superador das exauridas e destrutivas relações capitalistas que 

estão levando, a passos largos, a humanidade à barbárie. 

A formação dos Professores necessita orientar-se no conhecimento aprofundado da 

luta ideológica contemporânea que se manifesta nas características que o capitalismo 

imprime às tarefas sociais da educação e do esporte assim como o neotecnicismo, 

alimentando-as com correntes de pensamento idealistas – neopositivismo, existencialismo, 

pragmatismo, entre outras – , as quais isolam a escola e os esportes dos problemas que afetam 

a sociedade e incrementam a contraposição dos interesses individuais aos sociais.  

A “realidade atual” como conceito fundamental para o trato com o conhecimento, 

deve ser compreendida como referência política, decorrente do projeto histórico que dá 

origem ao projeto político pedagógico. Somente a nitidez do caráter dessa referência pode 

impedir que a escola insista em defender como tarefa a distribuição democrática do saber 

historicamente acumulado enquanto subtrai desse conhecimento os laços com o projeto de 

transformação da sociedade e a possibilidade de promover as explicações do real, do 

momento histórico em questão, portanto, do projeto de ser humano que a escola quer formar. 

Taffarel (1993, p. 8) já tratava especificamente da organização do processo de 

trabalho pedagógico e o trato como o conhecimento na formação inicial de Professores de 

Educação Física. Apontava como indicadores de contradição interna as dicotomias “teoria e 

prática” e a desqualificação do trabalhador ainda no processo de formação inicial, quando da 
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corporificação de mecanismos que correspondiam à forma capitalista de organização do 

trabalho. Apontava como elemento superador das contradições internas na formação de 

Professores de Educação Física a unidade metodológica, a auto-organização dos estudantes e 

o trabalho coletivo e cooperativo na produção do conhecimento para viabilizar a 

indissociabilidade entre prática e teoria. Apontamentos que continuam atuais. 

Estudos como os de Nozaki (2004), Dias (2011), Dutra (2011), Cruz (2009), Pupio 

(2013) demonstram que os embates de projetos diferentes, antagônicos, estão em curso e em 

acirramento das forças. Os projetos com predominância de referenciais idealistas, com 

currículos rebaixados do ponto de vista da coerência teórico-metodológica, divisão da 

formação e fragmentação do conhecimento que tem o seu contraponto no projeto de formação 

única em Licenciatura de caráter ampliado. 

Os resultados dos estudos de Nozaki (2004), sobre a regulamentação da profissão 

objetivou analisar o reordenamento do mundo do trabalho e suas consequentes modificações 

no campo da Educação Física brasileira a partir dos seus nexos com a relação capital. 

Aprofundou a compreensão histórica do que é a relação capital e as suas mediações para 

abordagem do problema central analisado, o da adaptabilidade da proposta da regulamentação 

da profissão às suas necessidades em um contexto de crise e sua tentativa de solução em um 

alto grau de avanço do capitalismo: a regulamentação da profissão e a criação de uma 

estrutura também avançada, o conselho profissional, que são formas de aprofundar o nível de 

adaptação às demandas da sociedade capitalista. 

Cruz (2009, p. 8) trata dos embates da formação de Professores em Educação Física 

fazendo um recorte temporal (1987-2007) relacionado ao espectro das relações entre 

Educação e Trabalho em seus desdobramentos sobre a falsa dualidade licenciatura e 

bacharelado, questionando “o que está em disputa no atual padrão de acumulação capitalista 

e quais as determinações para a formação de professores de Educação Física, considerando 

a centralidade do trabalho na formação humana?”. Aponta como necessidade histórica a 

construção da licenciatura de caráter ampliado. 

Dias (2011) trata da formação de Professores de Educação Física especificamente a 

partir da fragmentação da formação, evidenciando os distintos projetos e suas bases materiais 

para apontar as contradições desta formação fragmentada. Aponta que há um acirramento do 

confronto político quanto à disputa dos projetos formativos, que há fragilidade argumentativa 

nos projetos fragmentados tendo em vista a similaridade para licenciatura e bacharelado. 

Justifica a defesa da formação em Licenciatura em caráter ampliado. 

Dutra (2013) identifica em quais bases teóricas as propostas de formação inicial de 
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Professores de Educação Física vigentes se sustentam. Ao final da análise, propõe como 

possibilidade superadora a formação unificada em Educação Física materializada na proposta 

de Licenciatura de caráter ampliado. 

Pupio (2013) teve como objeto de investigação as disputas pela direção da formação 

de Professores de Educação Física considerando o processo de divisão da formação em 

Licenciatura e Bacharelado advindo por meio de políticas educacionais na década de 1980. 

Aponta elementos do processo de elaboração das Resoluções 03/1987 e 04/2004 que orientam 

a formação de professores de Educação Física no atual estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas. Indica os grupos em disputa e os interesses concretos que lograram o 

estabelecimento de um projeto divisionista, que tem o Movimento Humano como objeto de 

estudo da Educação Física e no desenvolvimento de competências e habilidades com vistas a 

formar para o mercado e antagonizando com este projeto hegemônico, o grupo em defesa da 

formação unificada, reconhecida na proposta da Licenciatura de caráter ampliado, que traz a 

matriz cientifica da Educação Física pautada na história, o trabalho como categoria fundante 

do ser humano e princípio educativo, considera a Cultura Corporal como objeto de estudos 

pautado na perspectiva de formação omnilateral. 

A síntese elabora por Taffarel, Hack e Santos Júnior (2016, p. 90) acerca dos 

elementos que propõe uma formação única e ampliada aos Professores de Educação Física 

parte da compreensão da  

Teoria do Conhecimento materialista histórica dialética que caracteriza a 

formação e ação profissional/acadêmica na Educação Física, como, também, 

a necessidade do trato com o conhecimento reconhecido como 

conhecimentos clássicos cientificamente tratados nos currículos. 

Conhecimentos clássicos e conhecimentos originários tanto do campo das 

Ciências Biológicas/Saúde como das Ciências Humanas/Sociais, da Terra, 

das Ciências Exatas e da natureza, da Filosofia e das Artes.  
 

A Educação Física se caracteriza por ser um campo de conhecimento que se estrutura 

a partir das práticas históricas, socialmente produzidas, cientificamente estudadas e 

investigadas e, criativamente ensinadas de geração a geração por meio do trabalho pedagógico 

da docência, tratando da Cultura Corporal, ou seja, da ação pedagógica no trato com o 

conhecimento da Cultura Corporal, que é uma construção a partir das relações sociais, 

verificado pelos fatos quando nos reportamos à ação profissional e identificamos seu sentido, 

significados, finalidades, meios e métodos ao longo da história (TAFFAREL, ESCOBAR, 

2009; TAFFAREL, 2012).  

 Quando tratamos da formação de Professores de Educação Física na concepção de 

uma formação única em licenciatura de caráter ampliado como possibilidade de superação da 
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fragmentação da formação e do conhecimento científico no campo da Cultura Corporal, 

apontamos como materialidade o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal da Bahia aprovado em 2011 2011 (UFBA 2011)
73

, 

que sintetiza elementos fundantes da concepção de formação em Licenciatura Ampliada. Para 

tal, apontamos o seguinte excerto: 

 

Os conhecimentos serão tratados em Eixos – Fundamentos; Práxis 

pedagógica; Conhecimento específico; Trabalho científico – dentro dos 

quais podem ser organizados módulos ou sistemas de complexos temáticos. 

Esta organização deverá relacionar: Conhecimentos de Formação Ampliada, 

Conhecimento Identificador da Área e Conhecimento Identificador do 

Aprofundamento de Estudos. Os Conhecimentos de Formação Ampliada são 

aqueles que permitem uma compreensão de conjunto, radical e de totalidade 

comum a qualquer tipo de formação profissional e que permite transcender a 

uma compreensão de um único sistema de ensino, o sistema formal de 

educação. Compreendem os estudos acerca das relações do ser humano 

com a natureza, com os demais seres humanos na sociedade, com o 

trabalho, com a educação, a saúde, o desenvolvimento humano, o 
treino corporal esportivo e o trabalho científico. O Curso de Licenciatura em 

Educação Física, de caráter Ampliado, da UFBA, nesta parte, será guiado 

pelo critério da orientação científica, da integração teoria-prática e pelo 

critério do conhecimento das relações da cultura corporal e sociedade, 

educação, desenvolvimento humano, saúde, treino corporal e esportivo e 

trabalho científico. Isto possibilitará uma formação abrangente para a 

competência profissional de trabalho em contextos histórico-sociais 

específicos, promovendo um contínuo diálogo entre as áreas de 

conhecimento científico e a especificidade da Educação Física. Guiar-se-á, 

também, pelo estudo das distintas manifestações clássicas e emergentes da 

cultura corporal, identificadas com a tradição da Educação Física. O 

Conhecimento Identificador da Área compreende o estudo na perspectiva 

sócio-histórica dos elementos constitutivos da cultura corporal como, por 

exemplo, os jogos, esportes, ginástica, dança, lutas, mímicas, entre outras, a 

partir da sua gênese até a sua transposição didática no trabalho pedagógico 

com determinadas finalidades em diferentes campos e locais de trabalho. Os 

Conhecimentos Identificadores do Aprofundamento do Estudo serão 

delimitados a partir da capacidade de pesquisa da UFBA, em relação ao 

trabalho nos Grupos de Pesquisa e na Pós-Graduação. Partirá, portanto, da 

capacidade de investigação, da instalação de grupos de pesquisa, do 
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programa de pós-graduação integrados com a graduação. Desta estrutura de 

organização e sistematização do conhecimento, a UFBA poderá propor um 

ou mais campos de aprofundamento de estudos, de acordo com suas 

investigações, grupos e linhas de estudos e pesquisas. A capacidade instalada 

atualmente aponta para duas grandes áreas de aprofundamento: a Área das 

ciências sociais e humanas e a área da saúde (UFBA, 2011, p. 26 e 27). 

 

 O Projeto também aponta as seguintes diretrizes para a consecução da Licenciatura de 

caráter ampliado 

(a) autonomia das IES; (b) sólida formação básica na área e aprofundamento 

de estudos nos campos temáticos de ação profissional, em especial, os que 

são pesquisados pelos grupos instalados na IES; (c) fundamentação crítica 

que relacione os fundamentos à atuação profissional nos nexos com o modo 

de produção; (d) estímulo e aproveitamento da formação complementar; (e) 

“fortalecimento da unidade teoria/prática, tendo a prática como eixo 

articulador do currículo, o trabalho como princípio educativo, por meio de 

atividades planejadas e sistematizadas em pesquisas, estágios, monitorias e 

atividades curriculares em comunidades e de extensão que deverão 

constituir-se como atividades essenciais do currículo de graduação”; (e) a 

formação acadêmica assentada “nos critérios da atualidade, adequabilidade 

às capacidades dos estudantes, a discussão acumulada pela área, bem como 

as referências cientificamente atualizadas em áreas afins que se mostram 

relevantes para a formação e para responder aos desafios educacionais da 

contemporaneidade”; (f) defesa de uma formação omnilateral “como uma 

política global que compreende dimensões humanas tais como a científica, 

pedagógica, técnica, ético-moral e política; (d) o domínio dos meios de 

produção do conhecimento – as categorias e leis do pensamento científico – 

tanto quanto os instrumentos referentes a métodos e técnicas de pesquisa, 

bem como, o acumulado historicamente acerca da cultura corporal (UFBA, 

2011, p. 11). 
 

Apontamos como princípios
74

 defendidos na formação de Professores de Educação 

Física em curso único em Licenciatura de caráter ampliado a docência – o trabalho 

pedagógico – como elemento fundamental da proposta de formação; a Cultura Corporal como 

objeto de estudo da Educação Física; o compromisso social para a superação da sociedade de 

classes – projeto histórico – ; a consistente base teórica na formação ampliada articulada ao 

tripé universitário – ensino, pesquisa e extensão – que remete a indissociabilidade entre teoria 

e prática – práxis pedagógica – ; o trabalho socialmente útil como princípio educativo e 

mediador da produção coletiva e interdisciplinar – unidade teórico-metodológica – de 

conhecimento científico; articulando os conhecimentos da formação ampliada: dos 

conhecimentos fundamentais, dos conhecimentos específicos, da práxis pedagógica, e, do 

trabalho científico a partir de Sistemas de Complexos; a avaliação permanente em todos os 

âmbitos e dimensões; um programa permanente de formação continuada; a defesa da 
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autonomia institucional; e, gestão democrática e condições adequadas de trabalho. 

A formação de Professores é vital para a Classe Trabalhadora, porque é esta categoria 

profissional que pode impulsionar parte da formação humana da própria Classe Trabalhadora, 

e neste sentido, é necessário que esta formação seja feita em número suficiente para atender 

todas as demandas nas escolas brasileiras e demais espaços formativos, bem como seja feita 

com qualidade, baseada em uma consistente base teórica a partir da concepção de 

omnilateralidade enquanto projeto de formação humana. Para a exequibilidade deste projeto 

de formação há que se prover o financiamento necessário tanto para criar e manter uma 

estrutura de educação, fortalecendo a Educação em todos os níveis, bem como prover a 

valorização profissional do Professor e da Professora por meio de condições dignas de 

trabalho, que incluem um plano de carreira com cargos e salários compatíveis, assistência, 

previdência, formação continuada permanente, e outras demandas (RODRIGUES, 2014). 

Uma vez demonstrado teoricamente o subjacente a posição que aqui defendemos, em 

relação à produção do conhecimento sobre formação de Professores de Educação Física, 

destacando o projeto histórico para além das relações próprias do modo de produção 

capitalista, apresentamos na sequência o aprofundamento da teoria pedagógica que subjaz ao 

que defendemos sobre o trato com o conhecimento saúde na formação de Professores de 

Educação Física. 
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III TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL, PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E 

ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SUPERAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NA FORMAÇÃO 

DOS PROFESSORES  

 

 

Este capítulo da tese aponta fundamentos e contribuições da Teoria Histórico-Cultural, 

da Pedagogia Histórico-Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da Educação 

Física para estruturar o currículo de Formação de Professores de Educação Física, e, neste 

sentido colabora para responder quais as principais contribuições da Teoria Histórico 

Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora de Ensino da 

Educação Física para tratar da superação das contradições indicadas, considerando seu grau 

de desenvolvimento, para estruturar um currículo de formação de Professores, que supere a 

atual perspectiva de formação que, majoritariamente tem nas pedagogias do aprender a 

aprender os seus fundamentos (DUARTE, 2011b). Auxiliam nesta tarefa de síntese: Saviani 

(2008, 2011, 2012), Saviani e Duarte (2012), Martins (2013), Malanchen (2014, 2016), Gama 

(2015) e Taffarel (2015). 

Saviani (2011) afirma que não é suficiente recolher trechos da obra de Marx e Engels, 

ou perscrutar implicações educacionais do conjunto da obra dos fundadores do materialismo 

histórico para construir uma pedagogia inspirada no materialismo histórico dialético
75

. 

Implica a apreensão da concepção de fundo, de ordem ontológica, epistemológica e 

metodológica, que caracteriza o materialismo histórico dialético. Imbuídos destes elementos, 

deve-se adentrar o interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas características 

objetivas e formulando as diretrizes pedagógicas que possibilitarão a reorganização do 

trabalho educativo sob os aspectos das finalidades e objetivos da educação, das instituições 

formadoras, dos agentes educativos, dos conteúdos curriculares e dos procedimentos didático-

pedagógicos “que movimentarão um novo éthos educativo, voltado à construção de uma nova 

sociedade, uma nova cultura, um novo homem” (SAVIANI, 2011, p.24), contribuindo neste 

período de transição (TROTSKY, 2009).  

Ao tratar das questões referentes à formação de Professores, que se estabelecem ao 

longo da história e de forma contraditória, temos que compreender também que as pedagogias 

são desenvolvidas para formar e conformar
76

 tendo em vista determinados objetivos, ou seja, 

                                                           
75

 Corroborando com o pensamento de Manacorda (2010). 
76

 Ver as “Onze Teses sobre Educação e Política” elaboradas por Saviani (2008, p. 65 ss). 
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estabelecendo nexos e relações adequadas aos estágios de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção, umas teorias educacionais na perspectiva de 

manutenção e outras com caráter crítico, e, por fim, as pedagogias de cunho socialista. Cada 

uma delas com suas intencionalidades. 

Saviani e Duarte (2012, p. 2) afirmam “que a luta pela escola pública coincide com a 

luta pelo socialismo”. E, neste sentido, defendem que esta tese  

 

está apoiada na análise de uma contradição que marca a história da educação 

escolar na sociedade capitalista. Trata-se da contradição entre a 

especificidade do trabalho educativo na escola – que consiste na socialização 

do conhecimento em suas formas mais desenvolvidas – e o fato de que o 

conhecimento é parte constitutiva dos meios de produção que, nesta 

sociedade, são propriedade do capital e, portanto, não podem ser 

socializados (SAVIANI, DUARTE, 2012, p. 2). 
 

As políticas públicas educacionais e as (contra)reformas curriculares que rebaixam a 

formação tanto na educação básica quanto no ensino superior, que pressupõe o “notório 

saber” ao invés do professor formado e qualificado para o ensino, e tantos outros exemplos, 

acabam por confirmar a tese supra-citada, que o conhecimento mais elaborado não é para 

todos em uma sociedade capitalista.  

Em contraposição a concepção capitalista de uma educação rebaixada, fragmentada e 

subserviente aos seus próprios interesses, a proposta que discutimos e apresentamos é a do 

desenvolvimento de uma educação que permita a apropriação dos múltiplos elementos 

culturais produzidos historicamente pela humanidade, o saber sistematizado, que são estes 

conhecimentos monopolizados por aqueles que detêm os meios de produção.  

Saviani (2008, p. 4 a 24) tomando como “critério de criticidade os condicionantes 

objetivos da educação”, denomina as teorias educacionais em “teorias não críticas” que 

compreendem a educação como autônoma a partir dela mesma – pedagogia tradicional, 

pedagogia nova e pedagogia tecnicista – , e de “teorias crítico-reprodutivistas” aquelas que se 

empenham em compreender a educação remetendo-a sempre aos seus condicionantes 

objetivos, ou seja, à estrutura socioeconômica que determina o fenômeno educativo, contudo, 

entendem que a função básica da educação é a reprodução da sociedade – teoria da escola 

enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e 

teoria da escola dualista. 

Quanto à possibilidade de desenvolver uma “teoria crítica da educação” Saviani 

considera a questão acerca de se: “é possível encarar a escola como uma realidade histórica, 

isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação humana?” (SAVIANI, 2008, 
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p. 25). Neste sentido, sabendo que a escola é determinada socialmente, que há distintos 

interesses de classe, e as contradições do modo de produção capitalista, em um período de 

transição, uma “teoria crítica (que não seja reprodutivista) só poderá ser formulada do ponto 

de vista dos interesses dos dominados” (SAVINI, 2008, p. 25). Desenvolvendo a questão “é 

possível articular a escola com os interesses dos dominados?” ou “é possível uma teoria da 

educação que capte criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a 

superação do problema da marginalidade?” (SAVINI, 2008, p. 25). 

Saviani (2008) indica que para uma teoria deste tipo é necessário “avançar no sentido 

de captar a natureza específica da educação, o que nos levará à compreensão das complexas 

mediações pelas quais se dá sua inserção contraditória na sociedade capitalista”, que do ponto 

de vista prático, consiste em lutar “contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do 

ensino das camadas populares (...) garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade 

possível nas condições históricas atuais. (...) evitar que ela seja apropriada e articulada com os 

interesses dominantes” (SAVIANI, 2008, p. 25 e 26).  

Tendo em vista a centralidade estratégica da Educação enquanto fenômeno próprio dos 

seres humanos no seu processo de humanização, no sentido de superar as tendências teóricas 

educacionais que não tem propostas pedagógicas que emitam crítica na “explicação do 

mecanismo de funcionamento da escola como está” e, portanto, sacrificam a história “na ideia 

em cuja harmonia se pretende anular as contradições do real” ou “na reificação da estrutura 

social em que as contradições ficam aprisionadas” (SAVIANI, 2008, p. 24), há necessidade de 

uma “ação coletiva e organizada, com estratégias objetivamente fundamentadas, em direção a 

uma reestruturação radical que promova a socialização da propriedade dos meios de 

produção” (SAVIANI, DUARTE, 2012, p. 2), e, apesar desta organização coletiva não ser 

uma utopia sem base real tão pouco será concretizada por ação de forças espontâneas 

(SAVIANI, DUARTE, 2012)
77

.  

Sabemos que vivemos em uma sociedade fundada no modo de produção capitalista, 

portanto, uma sociedade de classes, e classes que tem interesses antagônicos. 

Compreendemos que a Educação, a Escola, a Formação de Professores são determinadas 

socialmente, portanto, há uma necessidade de disputar esta formação fundamentada 

essencialmente em uma teoria que não seja não-crítica ou crítico-reprodutivista, contudo, que 

seja propositiva, que tenha a intencionalidade de contribuir para a transformação do modo de 

produção e reprodução da vida, que compreenda o período de transição em que vivemos. 

                                                           
77

 Estes apontamentos corroboram com as formulações de Suchodolski acerca da pedagogia socialista. Ver em 

SUCHODOLSKI, B. Fundamentos de pedagogía socialista. Barcelona: Editorial Laia, 1974. 
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Uma teoria (...) [que] impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que 

caracteriza as teorias não críticas) como a impotência (decorrente das teorias 

crítico-reprodutivistas), colocando nas mãos dos educadores uma arma de 

luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado 

(SAVIANI, 2008, p. 25).  
 

Desta assertiva depreende-se que quem assume esta teoria
78

 está assumindo posição na 

luta de classes, faz a crítica ao capitalismo e defende os princípios histórico-dialéticos para o 

estabelecimento de uma sociedade comunista, militando nesta perspectiva, com todo o 

movimento das contradições
79

, produzindo as condições objetivas e subjetivas para contribuir 

neste período de transição para uma formação fundada nos princípios da omnilateralidade.  

Neste sentido, aponta-se para os pressupostos ontológicos de concepção de ser 

humano e o papel do trabalho no processo de humanização. O ser humano não nasce humano, 

torna-se humano e precisa produzir e garantir sua existência pela transformação da natureza 

que se dá mediante a realização de trabalho adequado a finalidade, em uma ação intencional 

(SAVIANI, 2012). “É por meio do trabalho que o ser humano incorpora, de forma 

historicamente universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos sociais” (SAVIANI, 

DUARTE, 2012, p. 21) e é neste processo que as necessidades humanas se ampliam para 

além das necessidades de sobrevivência para aquelas sociais (SAVIANI, DUARTE, 2012). 

Assim, vale destacar a tarefa da educação escolar, posto que é o trabalho educativo que 

garante a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados pela 

humanidade  

Este conjunto de explicações contribuem para a compreensão dos nexos entre a teoria 

do conhecimento, a teoria do desenvolvimento humano e a teoria pedagógica, a partir da 

referência marxista, acerca das razões pelas quais a formação humana é uma questão vital à 

humanidade, posto que se encontra intrinsecamente ligada ao processo histórico de produção 

e reprodução da vida. 

A Pedagogia Histórico-Crítica como expressão de uma pedagogia marxista, é 
                                                           
78

 Saviani (2017b, p. 59, 61, 62) afirmou que “(...) a Pedagogia Histórico-Crítica tem, já na sua origem, relação 

direta com a questão da articulação entre educação e revolução. Claro esta afirmação se reporta à origem 

próxima ou imediata (...). Na conjuntura [quando a PHC foi iniciada] o objetivo que mobilizava os educadores 

críticos era a “busca de alternativas à orientação oficial, o que colocava a necessidade de se elaborar uma teoria 

pedagógica que fosse crítica, mas não reprodutivista” (...) A denominação PHC parece ao autor que expressa 

“com mais precisão o significado e os elementos característicos da teoria da educação em elaboração. Com 

efeito, a expressão “histórico-crítica” retém o caráter crítico da relação com os determinantes sociais que a visão 

reprodutivista possui vinculado, porém, ao caráter histórico que o reprodutivismo não contempla. Enfim, é a 

passagem da visão crítico-mecanicista para uma visão crítico-dialética que quis traduzir com a denominação 

“pedagogia histórico-crítica”.  
79

 Alguns dos polos de contradição são expressos na existência da propriedade privada e na divisão social do 

trabalho (alienação), atividade alienada produzindo as condições de sua própria superação (alienação versus 

desenvolvimento humano). Ver mais em MARX, K e ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 

2012. Duarte, (2011) e em Saviani e Duarte (2012). 
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desenvolvida coletivamente como uma possibilidade de contribuir efetivamente na Educação, 

compreendendo “as complexas mediações pelas quais se dá sua inserção contraditória na 

sociedade capitalista” (SAVIANI, 2008, p. 25). E, nesta tese, seus enunciados e princípios 

conformam a proposta de formação de Professores de Educação Física em simultaneidade 

dialética com os princípios da Abordagem Crítico-Superadora no campo da Educação Física. 

A Pedagogia Histórico-Crítica é apresentada por Saviani (2008), como uma pedagogia 

articulada aos interesses da Classe Trabalhadora que desenvolve método que supera por 

incorporação as contribuições do que já foi elaborado, preconizando a relação e a vinculação 

entre educação e sociedade. Estimula a atividade e iniciativa dos estudantes, sem 

desresponsabilizar o trabalho do professor, favorecendo o diálogo entre professores e 

estudantes, bem como com a cultura acumulada historicamente, acolhendo interesses e ritmos 

de aprendizagens e o desenvolvimento psicológico, sem desonerar a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão e 

assimilação dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 2008, p. 55 e 56). Se há supervalorização 

do processo é possível transformá-lo em “uma abstração esvaziada de conteúdo e sentido” 

(SAVIANI, 2008, p. 62), contudo, os conteúdos são fundamentais e, sem conteúdos 

relevantes, conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir. 

Saviani (2008, p. 56 a 60) aponta cinco “momentos articulados num mesmo 

movimento único e orgânico” para o desenvolvimento da Pedagogia Histórico-Crítica que 

necessitam ser compreendidos, dialeticamente, a partir do conjunto filosófico e teórico que 

lhe permitem a organização. Momentos que não se reduzem a passos no sentido linear, 

cronológico e isolado.  

O ponto de partida seria a prática social (...), que é comum a professor e 

estudantes, porém, ocupando possivelmente posições distintas
80

 (...) e 

distintos níveis de compreensão
81

(...) da prática social. (...) A 

problematização
82

 trata de detectar quais são as questões que precisam ser 

resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, quais 

conhecimentos são necessários dominar. (...) É, portanto, indispensável 

apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 

equacionamento dos problemas advindos e detectados na prática social. 

Como estes instrumentos são produzidos socialmente e preservados 
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 Enquanto agentes sociais diferenciados (SAVIANI, 2008, p. 56). 
81

 Esta distinção remete ao nível de conhecimento e experiência, do ponto de vista pedagógico, enquanto o 

professor tem uma compreensão de “síntese precária”, a compreensão dos estudantes é de caráter sincrético. (...) 

Movimento da síncrese (“como a visão caótica do todo”) e a síntese (“uma rica totalidade de determinações e de 

relações numerosas”) pela mediação da análise (“as abstrações e determinações mais simples”) constitui uma 

orientação segura tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método científico) como para 

o processo de transmissão-assimilação de conhecimentos (método de ensino) (SAVIANI, 2008, p. 56).  
82

 “(...) a problematização é diretamente dependente da instrumentalização, uma vez que a própria capacidade de 

problematizar depende da posse de certos instrumentos”. (SAVIANI, 2008, p. 60) 
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historicamente, a sua apropriação pelos estudantes depende da sua 

transmissão direta ou indireta
83

 (...) por parte do professor. Este terceiro 

passo foi denominado de instrumentalização
84

 (...). Adquiridos os 

instrumentos básicos, ainda que parcialmente, é chegado o momento da 

expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que 

se ascendeu, denominado de catarse
85

. (...) Trata-se da efetiva incorporação 

dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de 

transformação social. O quinto passo (...) é o ponto de chegada na própria 

prática social, compreendida agora não mais em termos sincréticos
86

 (...). 

(SAVIANI, 2008, p. 56 a 58 – notas de rodapé introduzidas por mim ao 

texto original para explicar a terminologia, contudo, são explicações do 

próprio autor em distintos momentos do livro). 
 

É preciso assimilar dialeticamente a prática social como uma alteração qualitativa do 

ponto de partida e o ponto de chegada para compreender, de acordo com Saviani (2008, p.58) 

“que é ela própria que constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o 

alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma”. 

Saviani (2008, p. 58) aponta a catarse – “a passagem do sincrético à síntese” – como 

ápice do processo pedagógico tendo em vista a elevação da compreensão dos estudantes 

acerca do mundo real, em um “fenômeno (...) a educação é uma atividade que supõe uma 

heterogeneidade real e uma homogeneidade possível, uma desigualdade no ponto de partida e 

uma igualdade no ponto de chegada” (op cit, p. 58). Na compreensão de Saviani (2017a, p. 

174 e 175) o “movimento (...) parte da síncrese (a visão caótica do todo) e chega, pela 

mediação da análise (as abstrações e determinações mais simples), à síntese (uma rica 

totalidade de determinações e de relações numerosas) [que] constitui o próprio método 

dialético”. 

A contribuição do Professor na Pedagogia Histórico-Crítica é imprescindível do ponto 

de vista catártico para o estudante. Esta contribuição, segundo Saviani (2008, p. 64) está 

dialeticamente relacionada com a compreensão que este Professor desenvolve relacionando 

sua prática com a prática social global, ou seja, quanto mais vincular o conteúdo específico de 

cada disciplina às finalidades sociais mais amplas, mais pode ocorrer a apreensão do 
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 A transmissão direta ou indireta relaciona-se ao fato do professor tanto transmiti-los diretamente como quanto 

indicar meios pelos quais a transmissão se efetive (SAVIANI, 2008, p. 57 e 59). 
84

 A Instrumentalização aqui denominada não está posta em sentido tecnicista, trata-se, contudo, da apropriação 

pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se 

libertar das condições de exploração em que vivem. (SAVIANI, 2008, p. 57). “Nas ferramentas de caráter 

histórico, matemático, científico, literário, etc.” (SAVIANI, 2008, p. 64). 
85

 “Catarse na acepção gramsciana de “elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos 

homens” (GRAMSCI, 1978 apud SAVIANI, 2008, p. 57), ou seja, a assimilação subjetiva da estrutura objetiva 

(SAVIANI, 2008, p.60). 
86

 Neste ponto, ao mesmo tempo que os estudantes ascendem ao nível sintético em que , por suposto, já se 

encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se 

torna mais e mais orgânica. (SAVIANI, 2008, p. 58). 
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conhecimento pelos estudantes. Neste sentido, a necessidade de prover uma formação elevada 

aos Professores é uma imposição do ponto de vista da Classe Trabalhadora em uma 

Universidade Pública que coopera com a elevação do padrão cultural da humanidade. 

Saviani (2012, p. 13) define o trabalho educativo
87

 como “o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”, sabendo que “o que não é garantido pela natureza 

tem ser produzido historicamente pelos homens, e aí se incluem os próprios homens. (...) a 

natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza 

biofísica (op. cit. p.13). E é a partir deste enunciado que se organiza a Pedagogia Histórico-

Crítica na fundamentação do seu exercício imbricada aos princípios da Teoria Histórico-

Cultural que apontam os elementos acerca do desenvolvimento histórico-social do psiquismo 

humano (periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico). 

A Teoria Histórico-Cultural constata e demonstra, a partir dos estudos de Leontiev
88

, 

Lúria
89

 e Vigotski
90

, apreendidos a partir dos estudos sistematizados por Martins (2011, 

2013), que o desenvolvimento humano se amplia histórico-socialmente pela realização do 

trabalho.  

Martins (2011, p. 5) caracteriza o psiquismo humano
91

 como sistema
92

 interfuncional 
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 Saviani (2012, p. 13) define o objeto da educação como a “identificação dos elementos culturais que precisam 

ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir este objetivo”. 
88

 LEONTIEV, A. N. Desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978a. LEONTIEV, A. N. 

Atividad, consciência y personalidad. Buenos Aires: Ciencias del Hombre, 1978b. LEONTIEV, A. N. Thinking 

and activity. Journal of Russsian and East European Psychology, v. 43, 2005. p. 41-51. 
89

 LURIA, A. R. Desenvolvimento cognitivo. São Paulo: Ícone, 2008. LURIA, A. R. O desenvolvimento da 

escrita na criança. In: VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2001, p.143-190. . Sensações e percepção: Psicologia dos processos cognitivos 

(Curso de Psicologia Geral). Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1991a. v. II. LURIA, A. R. Atenção e 

memória (Curso de Psicologia Geral). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991b, v. III. LURIA, A. R. 

Introdução evolucionista à psicologia (Curso de Psicologia Geral). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979a. 

v. I. LURIA, A. R. Linguagem e pensamento (Curso de Psicologia Geral). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1979b, v. IV. LURIA, A. R. Fundamentos de Neuropsicologia. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
90

 VIGOTSKY, L.S. Teoria de las emociones: Estudio Histórico-Psicológico. Madrid: Akal, 2004. VIGOTSKY, 

L.S. La imaginación y arte em la infancia: Ensaio psicológico. Madrid: Akal, 2003a. VIGOTSKY, L.S. 

Psicologia Pedagógica. (Edição Comentada). Porto Alegre: Artmed, 2003b. VIGOTSKY, L.S. Obras escogidas. 

Tomo II. Madrid: Visor, 2001. VIGOTSKY, L.S. Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Visor, 1997. VIGOTSKY, 

L.S. Obras escogidas. Tomo IV. Madrid: Visor, 1996. VIGOTSKY, L.S. Obras escogidas. Tomo III. Madrid: 

Visor, 1995. VIGOTSKY, L.S.; LURIA, A. R. El instrumento y el signo em el desarrollo del niño. Madrid: 

Fundación Infancia y Aprendizage, 2007. VYGOTSKY, L.S.; LURIA, A. R. Estudos Sobre a história do 

comportamento: símios, homem primitivo e criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
91

 “Vigotski (...) identificou, pioneiramente, que as novas formas de funcionamento mental construídas pelos 

saltos qualitativos requeridos à atividade consciente e intencional se impõem como atributos fundantes da psique 

dos homens e condição central para os domínios que conquistam sobre a natureza. Dentre esses atributos se 

destacam as capacidades para torna-la inteligível e objeto de suas ações”. (MARTINS, 2013, 11) 
92

 Noção de sistema ancorada no materialismo dialético, especialmente no princípio lógico dialético de 

totalidade. (MARTINS, 2013, p. 6) 
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que se institui por apropriação dos signos culturais, e os processos funcionais e seu 

desenvolvimento, a partir da proposição de Vigostki, acerca da identificação entre 

desenvolvimento do psiquismo humano e a formação dos comportamentos complexos, 

culturalmente instituídos, formando as funções psíquicas superiores
93

. Martins (2013, p. 7) 

aprofunda a necessidade “do ensino sistematicamente orientado à transmissão dos conceitos 

científicos, não cotidianos, tal como preconizado pela Pedagogia Histórico-Crítico”. 

Uma síntese de suma importância elaborada por Martins (2013, p.3) considera  

 

que o desenvolvimento das funções psíquicas é condicionado pelas 

apropriações culturais, sob condições históricas nas quais elas não são 

disponibilizadas equitativamente entre os indivíduos, o estudo do 

desenvolvimento psíquico deve reconhecer a propriedade da análise das 

condições objetivas nas quais ela ocorre no que se inclui a própria condição 

escolar. 
 

Neste sentido, vale mencionar Marx (2012, p. 33) com seu postulado acerca da fase 

superior da sociedade comunista na Crítica ao Programa de Gotha “De cada qual, segundo 

sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades”. No desenvolvimento da formação 

humana, há que se lembrar, os indivíduos não estão em igualdade, tendo em vista que suas 

características pessoais, suas trajetórias na vida, as mediações a que tiveram acesso foram/são 

determinadas social e historicamente, daí desiguais, assim, não é possível tratar igualmente 

quem está em situação desigual. Tratar como iguais quem está e se constitui em situações 

desiguais é um princípio neoliberal, não cabe em uma formação omnilateral.  

É necessário, portanto, para que cada necessidade seja correspondida com uma 

atividade que lhe proporcione desenvolvimento, tendo em vista que também o 

desenvolvimento não ocorre sem a correspondente atividade
94

, ou seja, não é qualquer 

atividade que lhe dará a possibilidade de desenvolvimento
95

.  

Vale lembrar também que é por sucessivas aproximações que o ser humano se 

apropria do fenômeno, pois segundo Martins (2011, p. 5) é necessário que  

o grau de complexidade requerido nas ações dos indivíduos e a natureza da 

mediações disponibilizada para sua execução condicionam a formação da 

                                                           
93

 As funções psíquicas superiores são os comportamentos complexos culturalmente formados (MARTINS, 

2012, p. 11). 
94

 O processo de trabalho, como atividade socialmente determinada por fins específicos, exige a pré-ideação e, 

consequentemente, o desenvolvimento da consciência e de funções que possibilitem os modos de operar 

necessários à sua realização, tais como planejamento, autocontrole, análise/síntese, generalizações, abstrações, 

etc. (MARTINS, 2011, p. 15). 
95

 Para contribuir nesta tarefa Martins, Abrantes, Facci (2016) organizaram uma obra acerca da periodização 

histórico-cultural do desenvolvimento psíquico que reúnem experiências acerca dos fundamentos teórico-

metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica e desenvolvimento humano 

relacionando aos períodos etários privilegiando todo o ciclo vital com explicações a respeito das intervinculações 

e interdependências entre os diferentes períodos da vida. 
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imagem subjetiva da realidade e, a serviço dessa construção, impõe-se o 

ensino sistematizado e orientado por conteúdos não cotidianos, por 

conteúdos clássicos, historicamente sistematizados pelo gênero humano, na 

defesa do qual se aliam a psicologia histórico-cultural e a pedagogia 

histórico-crítica. 
 

O desenvolvimento do psiquismo humano identifica-se com a formação da imagem 

subjetiva da realidade objetiva. E é da imagem subjetiva da realidade objetiva a função de 

orientar as ações dos seres humanos de forma subjetiva e objetiva na realidade concreta. Este 

processo não é automático e nem “um espelhamento mecânico da realidade na consciência, 

mas como produto da internalização dos signos da cultura” como explicitado por Martins 

(2013, p. 11). Este é um processo deveras complexo e decorre a partir da base cerebral 

biológica às atividades relacionais integradas, interpsíquicas (interpessoais) e intrapsíquicas 

(intrapessoais). “Forma-se, portanto, pelas mediações consolidadas pela vida coletiva, pela 

prática social do conjunto dos homens, pelos processos educativos” (op. cit. p. 11).  

Neste sentido, imprime-se ainda mais a importância de uma escolarização que 

desenvolva potencialmente o máximo do ser humano em suas capacidades no sentido da 

emancipação humana e formação omnilateral.  

Quando Duarte (2011a) aponta os fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, o faz a 

partir de três elementos: 1) a individualidade livre e universal na sociedade comunista, 2) a 

autoatividade
96

 como atividade plena de sentido e fundamento da vida na sociedade 

comunista, e, 3) as relações humanas plenas de conteúdo
97

 na sociedade comunista. Estes 

elementos apontam para a compreensão do que é necessário tratar para o desenvolvimento do 

indivíduo neste período de transição, e, portanto, na educação em período de transição
98

. 

Neste sentido, há uma formulação do escopo da Educação no horizonte da sociedade 

comunista, e que na inexistência de tal sociedade, é necessário construir as condições 

objetivas e subjetivas para o atual período da história.  

                                                           
96

 Na sociedade comunista, deixa de existir a alienação do trabalho e esse torna-se autoatividade, ou seja, 

atividade na qual o indivíduo desenvolve sua personalidade e por meio da qual ele deixa a marca de sua 

individualidade na riqueza humana (DUARTE, 2011a, p. 16). 
97

 “(...) me parece de grande importância, em pedagogia, a noção de “clássico”. Não se confunde com o 

tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que 

se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, constituir-se num critério útil para a seleção dos 

conteúdos do trabalho pedagógico” (SAVIANI, 2012, p.13). “(...) algo se torna clássico para a humanidade se for 

um produto da prática social cujo valor ultrapassa as singularidades das circunstâncias de sua origem”. 

(DUARTE, 2016, p. 106) 
98

 Ver em PISTRAK, M. M. a Escola-Comuna. São Paulo: Expressão Popular, 2009 sobre a escola no período 

de transição. E em: ALVES, M. S. Formação de professores e crise estrutural do capital: a necessidade histórica 

de uma formação para a transição de modo de produção e reprodução da vida. 2015. 348 f. Tese (doutorado) 

Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2015. 
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Shardakov (1968) contribui quando aponta cinco condições para que se desenvolvam 

as condições subjetivas de elaboração crítica do pensamento para domínio do conhecimento, 

conforme síntese elaborada por Taffarel (2010, p. 175 e 176), tendo em vista que na 

perspectiva da Teoria Histórico-Cultural há uma centralidade do ensino escolar no 

desenvolvimento dos processos funcionais, condição do desenvolvimento humano. 

 

(i) Possuir os conhecimentos necessários na esfera em que a atividade crítica 

deverá ser desenvolvida (...) não se pode analisar criticamente aquilo sobre o 

qual não se possuem dados suficientes. (ii) Estar acostumado a comprovar 

qualquer resolução, ação ou juízo emitido antes de considerá-los acertados, 

enfrentando, assim, o bombardeio da mídia que leva as pessoas a aceitarem os 

conhecimentos falsos como verdades absolutas; (iii) Relacionar com a 

realidade as regras, leis, normas ou teorias correspondentes, o processo e o 

resultado da solução, a ação ou juízo emitido. Isso significa que enfrentamos 

as ilusões, radicalizamos a busca da verdade e estabelecemos nexos, relações e 

determinações. (iv) Possuir o suficiente nível de desenvolvimento no que diz 

respeito à construção dos raciocínios lógicos. Isso implica que a atividade não 

se reduz a práticas desprovidas de reflexões; e (v) Ter suficientemente 

desenvolvida a personalidade: as opiniões, as convicções, os ideais e a 

independência na forma de atuar, o que exige certas relações e condições 

educacionais.  
 

Neste sentido, faz-se oportuno tratar da relação entre conhecimento e currículo na 

formação de Professores. Apontamos que a excelência é a função social da Universidade, a 

excelência na produção, transmissão e disseminação do conhecimento, em padrões elevados 

de qualidade e equidade baseado nos princípios de liberdade e pluralismo, de valorização do 

ser humano, da cultura, do saber promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico, 

econômico, social, artístico e cultural, conservando e difundindo valores éticos e de liberdade, 

igualdade e democracia, propiciando condições para transformação da realidade, visando a 

justiça social e o desenvolvimento auto-sustentável. Para isto, a Universidade tem sua 

autonomia prevista constitucionalmente para garantir a liberdade de pensamento, a livre 

produção e transmissão do conhecimento para atender os princípios e as finalidades que lhe 

caracterizam enquanto universidade
99

.  

Assim, é vital que desenvolva as formas mais complexas de pensamento. Contudo, a 

realidade não tem coincidido com as formulações documentais acerca da Universidade, as 

condições objetivas e subjetivas não estão garantidas.  

Há quem defenda que o conhecimento
100

 compreendido em consonância com a 

concepção de sociedade neoliberal
101

, “é exclusivamente individual, circunstancial e não 

                                                           
99

 Alguns dos elementos que caracterizam os princípios e as finalidades da Universidade conforme a proposta de 

projeto de Lei Orgânica das Universidades Púbicas Federais. 
100

 Duarte tratando de uma análise procedida por Wainwright sobre o pensamento de Hayek ideólogo neoliberal.  
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passível de ser integrado a uma visão totalizadora do real. O conhecimento da realidade é 

sempre parcial e particular” conforme a crítica elaborada por Duarte (2011b, p. 84). Segundo 

Duarte (2011b, p. 85) esta é uma tentativa de “naturalização do social, que é visto como 

resultante incontrolável e incognoscível das imprevisíveis ações individuais. O conhecimento 

individual, por sua vez, é reduzido à percepção imediata e a saberes tácitos”.  

Neste sentido, Duarte (2011b, p. 85) argumenta que esta é “uma teoria do 

conhecimento como fenômeno cotidiano, particular, idiossincrático e não assimilável pela 

racionalidade científica”. Esta concepção de conhecimento individualizado e individualista 

inviabiliza uma direção intencional e racional do conjunto social. 

A perspectiva de conhecimento defendida nesta tese trata o conhecimento como uma 

elaboração historicamente produzida, um saber sistematizado e objetivo que deve ser 

socialmente disseminado. Forma esta de conhecer que contrasta com as perspectivas 

idealistas, pós-modernas, irracionalistas e outras. Perspectiva que: (a) defende a capacidade 

humana de conhecer a realidade (sendo, por um lado, a realidade cognoscível e, por outro, os 

seres humanos capazes de conhecê-la); (b) o conhecimento tem expressão objetiva – ou seja, é 

objetivo porque corresponde à realidade da qual provém – e que sua objetividade pode ser 

comprovada a partir da atividade humana (prática)
102

; e que, neste ínterim, é possível a 

verdade objetiva, a qual é verificada também na/pela prática; (c) o conhecimento é produzido 

em determinadas condições objetivas, em determinado grau de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção, como condição e consequência da atividade humana 

sobre a realidade concreta; (d) constitui-se em um patrimônio vital da humanidade, o qual 

necessita ser transmitido de geração para geração como um dos substratos a partir dos quais se 

funda a humanização dos seres humanos e o processo ininterrupto de produção e de 

reprodução da vida.  

Afinal, as obras-primas da humanidade não são um conjunto de 

conhecimentos autônomos; são produções humanas, fruto das mãos de 

muitas pessoas que viveram em diversos tempos; gerações participaram e 

participam de sua construção. Apropriar-se desse saber é, de alguma forma, 

entrar em contato com esse sujeito histórico que também nos constitui. Neste 

sentido, pelo acesso ao conhecimento elaborado, podemos construir uma via 
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 Existem outras concepções que delineiam o conhecimento, por exemplo, as pós-modernas tem características 

bem peculiares: o solipsismo, irracionalismo e fragmentação do conhecimento (DUARTE, 2011b, p. 91). Ver 

mais em DUARTE, 2011b; Malanchen, 2016; Gama, 2015. 
102

 Importante distinguir esta definição de conhecimento da ideia do conhecimento como mero reflexo ou 

reflexão da realidade (ideia da qual comumente esta definição é erroneamente vinculada). Conforme Saviani 

destaca em no prefácio à obra organizada pela Profa. Alessandra Arce, intitulada “O trabalho pedagógico com 

crianças de até três anos” (2014), no quadro da teoria marxista, a representação não se restringe ao reflexo 

imediato da realidade, tendo em conta que o ser humano é capaz de transcendê-la, antecipando as possibilidades 

de sua transformação. 
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solidária e fraterna de encontro com sujeitos empíricos e históricos! 

(FONTE, 2012, p. 18). 
 

Estas formas elaboradas de conhecimento precisam ser organizadas, para a 

transmissão sistematizada no processo de formação, no meio escolar/acadêmico. A esta 

organização denominamos currículo. 

A despeito das teorias e classificações acerca do currículo
103

, não o reduzimos apenas 

a uma questão técnica de organização e racionalização linear, formal, e fragmentada em 

disciplinas, legitimando ideologicamente o modo de produção capitalista, mas sim, no sentido 

da necessidade imediata e eminente de reconceptualização
104

 a partir de um conjunto de 

teorias coerentes entre si, que intencionalmente fundamentem este currículo para a formação 

de Professores, em um período de transição, levando em consideração que o objeto do 

currículo, na acepção marxista, é a elevação do pensamento teórico do indivíduo e de que a 

discussão acerca de currículo também é uma discussão acerca de concepções pedagógicas. 

O currículo antes de ser um instrumento legal em que as regras do jogo são inscritas, é 

um fenômeno histórico, e como tal, resulta das disputas de projetos societários estabelecidas 

por meio das relações sociais, políticas, ideológicas e pedagógicas na expressão de uma 

organização dos parâmetros necessários à formação do ser humano enquanto profissional 

pautado nas tradições cultural e científica do campo de conhecimento circunscrito à área de 

formação.  

A compreensão expressa pelo Coletivo de Autores (1992, p. 31) acerca do currículo 

como  

(...) um movimento próprio da escola que constrói uma base material capaz 

de realizar o projeto de escolarização do homem. Esta base é constituída por 

três polos: o trato com o conhecimento, a organização escolar e a 

normatização escolar. Tais polos se articulam afirmando/negando 

simultaneamente concepções de homem/cidadania, educação/escola, 

sociedade/qualidade de vida, construídas com base nos fundamentos 

sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, psicológicos, biológicos, 

entre outros, expressando a direção política do currículo. Essa direção se 

materializa de forma implícita ou explícita, orgânica ou contraditória, 

hegemônica ou emergente, dependendo do movimento político-social e da 

                                                           
103

 Currículo palavra etimologicamente originada do latim curriculum, significa tempo corrido, corrida, 

caminhada, percurso. Por analogia tem-se uma primeira aproximação conceitual – o currículo escolar 

representaria o percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico selecionado pela 

escola (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Ver sobre as políticas curriculares e teorias curriculares em 

Malanchen (2016). 
104

 A noção de reconceptualização não faz parte dos dicionários de língua portuguesa. Porém, aparece o termo 

conceptualização, que se refere ao processo de conceptualizar que significa desenvolver conceitos sobre algum 

tema. Assim, depreende-se que a inclusão do prefixo re- indica, por conseguinte, que reconceptualização é o 

resultado de voltar a conceptualizar. Trata-se da prática que leva a pensar novamente algo para gerar conceitos 

diferentes sobre a temática. Ideia desenvolvida a partir do pensamento gramsciano. 
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luta de seus protagonistas (...), que buscam afirmar determinados interesses 

de classe ou projetos de sociedade (...).  
 

O Coletivo de Autores (1992, p. 27) apontou esta concepção crítica e superadora de 

currículo ampliado como sendo “(...) o percurso do homem no seu processo de apreensão do 

conhecimento científico selecionado pela escola: seu projeto de escolarização” e, conforme 

Malanchen (2016, p. 8) com “conteúdos historicamente produzidos e objetivamente 

interpretados como base para organização curricular”. A partir desta compreensão, assumimos 

como objeto do currículo o pensamento teórico, a atitude científica, a elevação das funções 

psicológicas superiores (TAFFAREL, 2015), como tarefas para um processo de formação.  

Necessário se faz apontar os três polos da base material do currículo, segundo a síntese 

do Coletivo de Autores (1992, pp. 29-30), que não perde a totalidade do fenômeno ao 

expressar os elementos que são determinantes na formulação curricular (a) o trato com o 

conhecimento, (b) a organização escolar e (c) a normatização. Contudo, há necessidade de 

coerência e simultaneidade na existência destes polos. 

 

(...) o trato com o conhecimento corresponderia à necessidade de criar as 

condições para que se deem a assimilação e a transmissão do saber escolar. 

Trata-se de uma direção científica do conhecimento universal enquanto saber 

escolar que orienta a sua seleção, bem como a sua organização e 

sistematização lógica e metodológica. Esse trato não se viabiliza num vazio, 

está diretamente vinculado a uma organização escolar. A organização do 

tempo e do espaço pedagógico necessário para aprender. A apresentação do 

saber na escola se dá num tempo organizado sob a forma de horários, turnos, 

jornadas, séries, sessões, encontros, módulos, seminários etc. Tempo que é 

organizado nos limites dos espaços físico-pedagógicos: salas de aula, 

auditórios, recreios cobertos, bibliotecas, quadras, campos etc. Os dois polos 

até aqui tratados da dinâmica curricular se institucionalizam na escola, 

através de um terceiro: a normatização escolar que representa o sistema de 

normas, padrões, registros, regimentos, modelos de gestão, estrutura de 

poder, sistema de avaliação etc.”  
 

Em uma teoria pedagógica marxista, referenciadamente, da Pedagogia Histórico-

Crítica depreende-se que o ser humano se constitui socialmente, por meio do trabalho
105

, 

“sendo o trabalho a atividade vital e criadora mediante a qual o ser humano produz e reproduz 

a si mesmo, a educação omnilateral o tem como parte constituinte” como apresentado por 

Frigotto (2012, 266). Assim, compreendemos a educação em um sentido amplo com um 

caráter de prática social consciente e intencional, historicamente determinada na relação 

dialética com a natureza e entre si, para a produção social da existência imbuído de um caráter 

classista.  

                                                           
105

 Daí a referência do trabalho como princípio educativo e da apropriação crítica e criativa dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade, implicados a necessária relação entre os conhecimentos gerais e politécnico.  
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Neste sentido, a universidade enquanto construção histórica é instrumento de 

educação, que deve contribuir para a formação omnilateral do ser humano, permitindo-lhe o 

acesso à multiplicidade dos aspectos culturais, historicamente produzidos e socialmente 

transmitidos, contudo, esta função da Universidade trilha pelas disputas dos projetos 

societários, em que as forças reacionárias têm, majoritariamente, prevalecido, mas não sem a 

resistência da Classe Trabalhadora e frações da Classe. 

Quanto a Teoria Histórico-Cultural é essencial observar que não é coerente fazer uma 

“transposição imediata para a prática pedagógica” dos seus elementos característicos, pois 

neste sentido, seria apenas mais “psicologismo de nefastas consequências” como pondera 

Martins (2013, p.1). Reforçando esta afirmativa, Martins (2013, p.1 e 2) ressalta que a 

 

contribuição efetiva desse aporte psicológico para a educação exige a 

mediação de uma teoria pedagógica afim com seus fundamentos teórico-

filosóficos, ou seja, a mediação da pedagogia histórico-crítica. Nesta direção, 

ao colocarmos em foco o desenvolvimento do psiquismo em suas relações 

com o ensino sistematizado, visamos fazê-lo destacando as intervinculações 

e interdependências entre psicologia e pedagogia, ou por outra, entre a 

psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. 
 

As autoras Malanchen(2014)
106

 e Gama (2015)
107

 em suas teses de doutorado, 

demonstram princípios curriculares que deixam evidente as contribuições da Teoria 

Pedagógica Histórico-Crítica, subsidiada na Teoria Psicológica Histórico Cultural, no trato 

com o conhecimento. Identificam nas elaborações da Pedagogia Histórico-Crítica, em 

especial a teoria curricular, que defende a superação da educação escolar em suas formas 

burguesas, sem negar a importância da transmissão dos conhecimentos historicamente 

produzidos, elementos fundamentais não apenas para tecer a crítica ao projeto educacional 

burguês, mas, sobretudo, para fazer proposições que indicam possibilidades para enfrentá-lo 

nas condições históricas atuais. Gama (2015) avança no sentido de identificar também as 

contribuições da Abordagem Crítico-Superadora, no campo da Educação Física, para a 

formulação de um currículo ampliado no sentido de superar a lógica formal pela compreensão 

dialética. 

Argumento com o qual temos acordo, e temos defendido nesta tese a coerência entre 

as teorias do conhecimento, psicológica e pedagógica para a constituição da Educação, da 
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 MALANCHEN, J. A pedagogia histórico-crítica e o currículo: para além do multiculturalismo das políticas 

curriculares nacionais. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, Faculdade de 

Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014. 
107

 GAMA, C.N. Princípios curriculares à luz da pedagogia histórico-crítica: as contribuições da obra de 

Dermeval Saviani. Tese de doutorado. Programa de Pós- graduação em Educação, Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2015. 
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Escola/Universidade, do Currículo, da formação de Professores, sem perder as conexões 

discutidas por Martins (2013, p. 2) “da unidade contraditória entre as dimensões naturais e 

sociais, entre produto e processo, entre objetividade e subjetividade, etc. que fazem da vida 

humana um contínuo processo de formação e transformação”. 

Destacamos tais contribuições porque permitem avançar no exame da problemática 

acerca da seleção, organização e sistematização dos conhecimentos no tempo e espaço 

pedagógico, tendo em vista o desenvolvimento psíquico e a lógica interna do conteúdo. Gama 

(2017) ressalta que a imbricação entre os conhecimentos a serem transmitidos e as funções 

psicológicas a serem desenvolvidas, a partir da perspectiva histórico-cultural, não se trata de 

uma imbricação casual ou fortuita, mas algo que decorre da própria natureza do 

desenvolvimento psicológico humano.  

Compreender, portanto, que a apropriação dos conhecimentos científicos e o 

desenvolvimento do pensamento humano constituem uma unidade dialética, onde o 

desenvolvimento do pensamento e das demais funções psicológicas superiores não podem ser 

pensadas como forma desvinculada de conteúdo, do mesmo modo que o ensino do conteúdo 

não pode ser pensado em si mesmo.  

Portanto, o ensino do conteúdo não contém apenas a aprendizagem de uma certa 

propriedade, mas incide sobre os processos de percepção, atenção, memória, linguagem, etc. 

É a apropriação do conhecimento por meio da aprendizagem que promove o desenvolvimento 

do pensamento e demais funções psicológicas superiores. Destacamos, que o 

desenvolvimento de funções psicológicas, não se processa apenas em imbricação com o 

ensino de conhecimentos, mas são também promovidas de modo intenso no processo de 

apropriação dos procedimentos sociais de ação e regras e combinados.  

Gama (2017) contribui em sua tese de doutorado com a discussão sobre princípios 

para tratar o conhecimento retomando a classificação realizada por Martins (2009) acerca da 

natureza dos conteúdos escolares. Destaca que existem conteúdos de formação operacional, 

que têm influência direta na formação de novas habilidades, exercendo influência indireta na 

construção de conceitos, e conteúdo de formação teórica, que têm influência direta na 

formação de conceitos e indireta no desenvolvimento de funções afetivo-cognitivas 

(MARTINS, 2009). Defendemos na presente tese que a fragmentação do conhecimento, da 

forma que vem sendo tratada na formação de professores, desprovido das dimensões 

operacional e de formação teórica limita as possibilidades de desenvolvimento de uma 

consistente base teórica. 
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Ao propor a seleção, organização, sistematização do conhecimento da área da saúde, 

em especial da Biomecânica Aplicada à Educação Física, sob outros pressupostos, visamos 

superar a biologização da Educação Física. Ou seja, superar uma super valorização de 

conhecimentos advindos da área da saúde relacionados com a área médica, e dentro dela o 

paradigma da doença, para atribuir-lhes as dimensões da formação operacional e, 

principalmente de formação teórica. 

Assim, as contribuições apontadas pela Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia 

Histórico-Crítico, nos campos da psicologia e da pedagogia, respectivamente, tratam da 

unidade teórico-metodológica fundamentadas no materialismo histórico-dialético, e, oferecem 

relacionadas à formação de Professores, a constatação de que há um conjunto de teorias 

coerentes entre si que explicam desde o mais geral, o particular e o singular; da qualidade e a 

quantidade; das contradições; da possibilidade e realidade, e que há intrinsecamente a 

necessidade de definir a base de sustentação da formação objetivando a transformação da 

realidade. No modo de produção capitalista, com todas as contradições inerentes a este 

processo, há um conjunto de teorias que explicam o que é a sociedade, o ser humano, como 

conhecemos e apropriamos as objetivações humanas na sua forma mais desenvolvida e 

determinada historicamente (TAFFAREL, 2015), ou seja, desenvolvem no plano da educação 

uma perspectiva marxista para o desenvolvimento humano. 

 

Só através da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano é que em parte se 

cultiva e em parte se cria a riqueza da sensibilidade subjetiva humana (o ouvido 

tonal, o olho para a beleza das formas, em suma, os sentidos capazes de satisfação 

humana e que se confirmam como faculdades humanas) [...] também os chamados 

sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra, a 

sensibilidade humana e o caráter humano dos sentidos, que vêm a existência 

mediante a existência do seu objeto, através da natureza humanizada. (MARX 

(1987, p. 199) apud TAFFAREL, 2015). 

 

 A partir destas relevantes contribuições é possível apresentar princípios e 

procedimentos para uma proposta de trato com o conhecimento clássico
108

, neste caso a saúde 

e em especial da Biomecânica no currículo de formação de professores de Educação Física a 

partir da compreensão dos elementos da concepção de Sistema de Complexo, desenvolvidos a 

partir das experiências educacionais do leste Europeu no início da Revolução Russa de 1917, 

e toda a produção teórica que se segue e fundamenta esta tese. Experiência que aponta 

princípios gerais, ou seja, é possível ser generalizada a outras disciplinas no bojo da formação 

em perspectiva omnilateral. 

                                                           
108

 Clássico na acepção de algo que é referência para os demais, que resistiu ao tempo, ou seja, permanente, que 

não coincide com o tradicional e também não se opõe ao moderno. O clássico é aquilo que se firmou como 

fundamental, como essencial. Ver em Saviani (2012); Saviani, Duarte (2012). 
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IV – FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONCEPÇÃO DE 

SAÚDE E SISTEMA DE COMPLEXO “SAÚDE – BIOMECÂNICA – CULTURA 

CORPORAL” 

 

 

Neste capítulo apresentamos dados empíricos sobre a Formação de Professores em 

curso de Licenciatura de caráter ampliado em que a área da saúde figura no Módulo dos 

Fundamentos da Educação Física, e, em especial a Biomecânica Aplicada à Educação Física 

no Módulo dos Conhecimentos Específicos, e subsídios teóricos advindos da Teoria 

Histórico-Cultural que trata do desenvolvimento da psique humana e da Teoria Pedagógica 

Histórico-Crítica, na configuração de uma consistente base teórica. Trata da produção do 

conhecimento acerca do campo da saúde circunscrita ao conceito sobre “o que é saúde” e, a 

Formação de Professores de Educação Física na perspectiva de formação humana omnilateral, 

apontando, a partir de uma experiência realizada na disciplina de Biomecânica Aplicada à 

Educação Física do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia, elementos teóricos para subsidiar o currículo da formação em uma 

perspectiva ampliada e superadora.  

A questão da saúde
109

 está sendo considerada neste trabalho, em sentido ampliado, 

enquanto elemento necessário à formação de Professores de Educação Física. Esta perspectiva 

aponta a necessidade de considerar as implicações das determinações econômicas, sociais, 

políticas, ideológicas, culturais que incidem no fenômeno saúde. Apontamos a necessidade de 

fundamentar a formação e, consequentemente, o currículo em uma perspectiva dialética entre 

as leis biofísicas e as leis sócio-históricas, para superação do paradigma da doença como 

perspectiva de compreensão da saúde, pela necessidade de compreender como o ser humano 

se torna ser humano, como aprende e se desenvolve.  

Esta reflexão teórica está subsidiada na Teoria Histórico-Cultural, na Pedagogia 

Histórico-Crítica, e na Abordagem Crítico-Superadora do Ensino da Educação Física 

considerando seu grau de desenvolvimento, para estruturar o módulo dos fundamentos, 

especificamente a saúde, em uma proposta de currículo ampliado para a formação de 
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 Não se trata de rebiologizar a Educação Física. Trata de questionar a área da saúde, enquanto fundamento na 

formação de professores em suas contradições que precisam ser superadas e nosso posicionamento é o de que 

este fundamento não pode figurar de forma isolada na formação de professores de Educação Física, não é 

possível perder a noção de totalidade, e isto significa que é necessário aprofundar estudos para o trato do 

conhecimento a partir do Sistema de Complexo enquanto lógica dialética. Nos baseamos em fundamentos sobre 

as dimensões do conhecimento operacional e teórico, que só se desenvolvem com a incidência em funções 

psicológicas que ampliam a capacidade humana de constatar, compreender, ampliar e aprofundar o 

conhecimento teórico.  
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Professores de Educação Física e tende a responder quais as contribuições advindas de uma 

experiência pedagógica no ensino da Biomecânica Aplicada à Educação Física no Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia. 

 

IV.I – SAÚDE EM TEMPOS DE GOLPE
110

 

 

Ao completar um pouco mais de um ano do golpe ultraliberal
111

, conforme definição 

de Costa (2017),
112

 “que destituiu o voto popular e conduziu à desmoralização política do 

Brasil, o que ressalta no cenário são o declínio da economia e o massacre dos direitos sociais 

com acirramento das desigualdades sociais”, a degradação e a cisão do tecido social, entre a 

população que apoiou o golpe e os contrários. 

Constata-se que em pleno século XXI as forças ultraliberais
113

, cruzadas com as forças 

ultraconservadoras e reacionárias tem sido majoritárias pelo mundo, e especialmente no 

Brasil, impondo políticas de austeridade econômica conforme já anunciado na Apresentação 

desta tese, política esta que tem devastado nações periféricas e também aquelas que se 

orgulhavam de seu Estado de Bem Estar Social, pois, políticas deste conteúdo tem esvaziado 

o Estado de suas funções precípuas relacionadas à garantia dos direitos sociais – aqueles que 

permitem a existência de dignidade do povo – com a redução de orçamento para os programas 

sociais e para a educação, ciência e tecnologia, somados à desregulamentação da economia e 

amplo apoio ao livre mercado.  

A adoção desta política dá o tom do golpe impetrado no Brasil a partir da manipulação 

dos poderes estatais e a veiculação massiva da mídia golpista, que com a primazia do 

                                                           
110

 Apropriamo-nos do título de artigo de Ana Maria Costa Diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES) e editora associada da Revista Saúde em Debate para intitular este subtítulo do capítulo desta tese bem 

como dos argumentos expostos no artigo elaborados em síntese para contribuir na contextualização histórica em 

que vivemos. Disponível em < http://cebes.org.br/2017/05/a-saude-em-tempos-de-golpe/> Acessado em 21 set. 

2017. 
111

 O termo ultraliberal é usado aqui para ressaltar a distinção do liberalismo que esteve na base dos estados 

keynesianos vinculados à matriz do bem-estar social do período entre guerras (...) está associado à globalização 

financeira com supremacia e mando do sistema financeiro. COSTA, A.M. A saúde em tempos de golpe. 
112

 Ver COSTA, A.M. A saúde em tempos de golpe. Disponível em < http://cebes.org.br/2017/05/a-saude-em-

tempos-de-golpe/> Acessado em 21 set. 2017. 
113 Impondo poder e manipulando as classes políticas, os ultraliberais também usam a estratégia do ‘think tank’, 

organizações disseminadoras do ideário e as suas financiadoras que são as multinacionais petroleiras e da 

indústria bélica. América Latina e Brasil abrigam diversas dessas organizações com perfil de formuladoras, 

como o Instituto Millenium, ou voltadas à formação de lideranças e ativismo, como é o caso do Movimento 

Brasil Livre (MBL) que liderou as manifestações populares pró-golpe (COSTA, A. M. A saúde em tempos de 

golpe. Op cit.) 

http://cebes.org.br/2017/05/a-saude-em-tempos-de-golpe/
http://cebes.org.br/2017/05/a-saude-em-tempos-de-golpe/
http://cebes.org.br/2017/05/a-saude-em-tempos-de-golpe/
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superávit primário, garante o pagamento de juros da dívida pública
114

, subtraindo os 

investimentos estatais primários em saúde, educação e outras obrigações constitucionais, ou 

seja, uma relação direta entre a alimentação do sistema financeiro contra os direitos sociais do 

povo.  

Os grupos/núcleos de poder se mostram descartáveis ao longo do processo, ou seja, 

tem uma vida limitada ao que deles esperam, o tempo para dar consecução ao projeto de 

poder que desnacionaliza as riquezas naturais, a partir da venda barateada das empresas 

estatais com toda a sua tecnologia, exemplarmente a Petrobrás e a Embrapa, bem como a 

cessão de base militar, como Alcântara, dentre outras tantas medidas que favorecem o capital 

internacional. As migalhas que uns poucos se beneficiam nesta empreitada se chocam com a 

dura realidade do povo, a Classe Trabalhadora, que tem suas condições de vida pioradas 

exponencialmente depois de um breve período de ganhos sociais em uma recente e frágil 

democracia. Povo abatido por estas condições, mas que continua resistindo em seus 

organismos de Classe. 

Considerando que em pleno século XXI a humanidade acumula conhecimento e 

tecnologia suficiente para, de forma geral, melhorar a condição de vida da humanidade no 

planeta seja nas condições sanitárias, de transporte, de saúde, de moradia, em longevidade 

seja em acesso a bens e produtos para consumo alimentar, cultural, constatamos que no 

âmbito da luta de classes no modo de produção capitalista, das disputas entre interesses de 

classe antagônicos, do avançado processo de destruição das forças produtivas no imperialismo 

e, de acordo com Arrizabalo Montoro (2014, p. 458), as “condiciones de vida del conjunto de 

la población acorde las possibilidades materiales, que no pueden darse mientras el 

fundamento social es la explotación”. 

Ao comparar a etapa ascendente de desenvolvimento do capitalismo (em que as forças 

produtivas tinham seu desenvolvimento impulsionado pelas relações capitalistas de produção) 

com a etapa imperialista, referência que há nesta última mudança qualitativa radical: as 

relações de produção tensionam as forças produtivas, abrindo processos sistemáticos de sua 

destruição.  

De acordo com Arrizabolo Montoro (2014, p. 177) 

 

                                                           
114 A existência de um ‘sistema da dívida’ é hoje um consenso no qual ocorre sistematicamente desvio de 

recursos públicos em direção ao sistema financeiro. Trata-se de um perverso ciclo de corrupção oficializado e 

manipulado por grandes bancos, exclusivos beneficiários do esquema. Os juros dessa dívida não param de 

crescer levando quase metade do Orçamento, sem contrapartida real e sem transparência quanto ao destino e 

forma de aplicação desse dinheiro. O que é certo é que não retorna em benefícios para o povo. (COSTA, A. M. 

A saúde em tempos de golpe. Op cit.) 
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Los graves acontecimientos que se han disparado en estos primeros años del 

siglo XXI, com uma marcada regresión social incluso en las economias más 

avanzadas, permiten identificar com claridade la magnitude del problema. 

(...) Sólo de esta manera podemos disponer del marco teórico para explicar 

la grave situación actual, no como algo excepcional, lo que chocaria con su 

génesis y trayectoria, sino como consecuencia lógica e inevitable de 

supervivência del capitalismo”.  
 

Isto significa dizer que a saúde, reivindicação histórica da classe trabalhadora, não será 

acessada de forma plena e/ou de acordo com as reais necessidades desta classe, no marco da 

sociedade de classes. O que determina este fato objetivo são as leis que regem este modo de 

produção. O acesso à saúde (compreendido em sentido amplo) deu-se, historicamente, como 

resultado da luta organizada da classe trabalhadora em períodos históricos em que o 

desenvolvimento das forças produtivas representaram também, a melhoria das condições de 

vida das populações – e isto tudo com enormes desigualdades regionais e entre países.  

Em um período de crise do modo de produção capitalista, em que os resultados 

imediatos do processo crise-ajuste-crise são: a destruição econômica, regressão social e 

questionamento da democracia (ARRIZABALO MONTORO, 2014), a saúde, a educação, os 

direitos dos trabalhadores, da juventude, etc. são incompatíveis com a lógica e a atual etapa de 

desenvolvimento deste modo de produção.  

No Brasil, contudo, há resistência da Classe Trabalhadora e frações de classe em 

defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como de sua organização e capilaridade para o 

atendimento das diferentes necessidades. Há também diversos movimentos acerca da Saúde 

Coletiva, da luta antimanicomial, dos movimentos contra a medicalização da vida, o Fórum 

sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, bem como outras iniciativas e mobilizações 

em defesa da vida, que se contrapõem a mercadorização da saúde, na perspectiva da luta 

organizada pelas entidades civis, científicas, sindicais, categorias profissionais no campo da 

Saúde, perspectivando a concretização de saídas políticas para este estado de coisas.  

Levando em consideração que o conceito saúde não se reduz a ausência de doença, 

temos um cenário em que os investimentos na saúde pública são insuficientes, e a política de 

subfinanciamento crônico
115

 do Sistema Único de Saúde (SUS) tem descaracterizado o 

sistema e o impedido de cumprir o escopo de sua natureza. Fato que atinge os programas 

operados pelo SUS, um dos espaços formativos de atuação profissional do Professor de 

Educação Física.  

                                                           
115 Não entramos no mérito de que grandes financiadoras de campanhas eleitorais, as empresas de seguros e 

planos de saúde recebem o retorno do que investiram no golpe à democracia com a proposta atual de criação de 

planos privados ‘populares’ ou ‘acessíveis’, diga-se, desregulados e limitados em termos de cobertura de 

serviços. (COSTA, A. M. A saúde em tempos de golpe. Op cit.) 
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Ao tempo em que há um estímulo do governo ao uso de planos de saúde privados116 ao 

invés de promover o restabelecimento das políticas públicas no sentido de cumprir com os 

deveres constitucionais do Estado
117

, contudo, o Estado existe para servir e proteger uma 

determinada Classe, que não é a Classe Trabalhadora. O Estado, representado pelo Governo, 

não cumpre o que lhe é imbuído como tarefa expressa na Carta Magna, a Constituição. 

É neste contexto de golpe que discutimos conceitualmente o trato com o conhecimento 

saúde na formação de Professores de Educação Física. 

 

IV.II A PRODUÇÃO ACERCA DO CONCEITO SAÚDE E SOBRE SAÚDE NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física é reconhecida como profissão da saúde de nível superior para fins 

de atuação no Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio da resolução nº 287/98 do próprio 

Conselho. É também identificada pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do 

Ensino Superior (CAPES)
118

 integrante da Grande Área de Ciências da Saúde e o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) como profissão da saúde
119

. Esta localização tem antecedentes e 

raízes históricas que remontam aos séculos XIX e XX em que a influência da área médica, em 

uma sociedade que já demonstrava seu caráter doentio, se alicerçava na lógica do modo de 

produção capitalista. Foram os médicos os primeiros formuladores de argumentos 

“científicos” que justificaram a Educação Física na escola e na formação de professores.  

                                                           
116 É o projeto ultraliberal que organizações think tanks já vêm disseminando e infiltrando em diversos países e 

organismos internacionais que foi denominado Cobertura Universal, distorcendo maliciosamente um conceito 

caro e virtuoso da saúde. Esse projeto para sistemas de saúde é fundamentado no subsídio público e na compra 

de serviços do mercado para ações de saúde parciais, está bem distante da garantia de direitos, mais se prestando 

à fragmentação e financeirização da assistência à saúde.  (COSTA, A. M. A saúde em tempos de golpe. Op cit.)  
117 O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) tem registrado nas suas teses e posicionamentos que as 

soluções para o financiamento do SUS têm sido paliativas, insuficientes e instáveis. O Movimento da Reforma 

Sanitária carrega 30 anos de consternações com os seguidos desastres e consequências do subfinanciamento, 

acoplados à construção de um sistema cada vez menos público, único e não universalista distanciado da base 

constitucional dos direitos de cidadania. (COSTA, A. M. A saúde em tempos de golpe. Op cit.)  
118

 Ver mais em: < http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao >. 
119 O Conselho Nacional de Educação aprovou entre os anos 2001 e 2004 as primeiras versões de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área da saúde. Nestas formulações, houve um certo 

alinhamento entre as diferentes profissões do campo da saúde para registrar nas DCNs a possibilidade de 

desenvolver competências de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, remetendo a compreensão do sistema 

de saúde vigente no país, das políticas públicas de saúde, feito trabalho em equipe e à atenção integral à saúde. 

Algumas profissões demonstraram um compromisso ético-social visando atender às necessidades sociais da 

saúde, incluindo o Sistema Único de Saúde. Elemento que não permeou as DCNs para formação em Educação 

Física e, especificamente nos itens mais diretamente relacionados com o campo da saúde redigiu: “intervenções 

profissionais nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, incluindo o diagnóstico de 

interesses, expectativas e necessidades das pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de 

deficiência, de grupos e comunidades especiais).  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
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A Saúde é um elemento muito caro e controverso, contudo, sempre presente no campo 

de conhecimento situado na formação profissional em Educação Física, ou seja, a Educação 

Física e a Saúde mantem uma relação histórica em graus diversificados. O é desta forma por 

várias determinações históricas que precisam ser desveladas e compreendidas a partir de uma 

perspectiva de formação omnilateral, haja vista a fragmentação, a fragilidade e a 

desestruturação histórica do pensamento científico, que, quando isolado o fenômeno e 

conhecido em partes, deslocado da totalidade e de forma pueril, impinge conotações e 

assertivas negativas ou superdimensionadas ao fenômeno, este que se constitui denso 

possibilitando uma abordagem de compreensão crítica da realidade. 

Não há uma concepção única de saúde. São concepções formuladas a partir do embate 

de projetos societários e concepções de mundo que defendem interesses distintos de classe 

(TAFFAREL, HACK, MORSCHBACHER, no prelo) em vista de suas diferentes 

formulações acerca do ser humano. Pode-se apropriar de parte do desenvolvimento destas 

concepções a partir da história da reforma sanitarista no Brasil e América Latina
120

. 

No modo de produção capitalista, a saúde é tratada como mercadoria, portanto, a 

saúde é para poucos, os poucos que podem pagar por ela. Nesta perspectiva, há uma ênfase no 

pensamento econômico que trata a relação direta entre pobreza e doença, desconsiderando 

outros determinantes, e uma ênfase na justiça social, que designa a saúde e a educação como 

características de desenvolvimento, tese assumida pelos estudos que se multiplicam acerca 

dos determinantes sociais acerca da saúde (ALMEIDA FILHO, 2009) em uma perspectiva 

que trata da Saúde a partir da Saúde Pública, Saúde Coletiva
121

 e Saúde em Ciências Sociais. 

Áreas que aos poucos a Educação Física se permite aproximar para reelaborar a sua 

concepção de Saúde e consequentemente suas formas de formação e atuação com este 

fenômeno.  

A década de 1980 é o marco temporal de quando as Ciências Sociais e Humanas 

despontam com relevância no campo de conhecimento da Educação Física Brasileira. 
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 Ver dissertação de Pinto (2012) e as produções do Professor Paim, como por exemplo: PAIM, J. S. Reforma 

sanitária brasileira: contribuição para compreensão e crítica. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ, 2008. PAIM, J. S. Bases conceituais da reforma sanitária brasileira. In.: FLEURY, Sonia (Org). 

Saúde e Democracia: a luta do CEBES. São Paulo: Lemos Editorial, 1997.
 

121 Compreensão histórica de Saúde Pública e Saúde Coletiva como diferentes noções vinculadas a ideologias, 

conceitos articulados à teorias, valores, compromissos, projetos societários e lutas sociais distintas. Saúde 

Pública formulação institucionalizada, verticalizante, individualizada, assistencial, curativa em tempos 

ditatoriais. Saúde Coletiva nasce da crítica à saúde pública, vem no bojo da transformação do pensamento na 

reforma sanitária iniciadas nas décadas de 1970/1980, como projeto orgânico de reforma social, de conotação 

abrangente e possibilidade contra hegemônica de caráter de ação coletiva, uma elaboração acadêmica de um 

espaço social mais amplo e complexo (PAIM, J. S. Saúde Coletiva ou restauração da Saúde Pública? Palestra na 

Escola de Saúde Pública. 2014). Ver mais nas produções do Professor Jairnilson Silva Paim, da Universidade 

Federal da Bahia. 
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Estabelece-se diálogo com as disciplinas que fundam as Ciências Sociais e Humanas e a 

Educação Física que até então ocupava-se restritamente na área das Ciências Biológicas e da 

Saúde. É um período tratado por autores da vertente cultural da Educação Física como a 

“desbiologização” da Educação Física. (STIGGER, 2015). 

Há, no campo de conhecimento da Educação Física numerosos estudos
122

 sobre Saúde 

no amplo leque de compreensão do fenômeno, contudo, majoritariamente com acento 

biologizante bastante efusivo, pois não tratam o fenômeno Saúde em sua totalidade com as 

determinações sociais, econômicas, políticas, culturais, e outras envolvidas bem como as suas 

relações, e nem na perspectiva de um projeto histórico de sociedade humanizante. De forma 

geral, os estudos que embasam a área do conhecimento nos currículos de formação 

acadêmico-universitário de Professores de Educação Física, reduzem, fragmentam e 

fragilizam o campo de formação e intervenção, já que tratam do fenômeno apenas em sua 

aparência.  

A constatação do maior indicador que confirma o paradigma de compreensão acerca 

de Saúde no campo da Educação Física, ao que parece, está na conformação da Área 21 de 

Avaliação da CAPES, tendo em vista a lógica dos procedimentos de avaliação da Pós-

Graduação em Educação Física, com acento nas ciências naturais desconsiderando a 

heterogeneidade do campo de conhecimento e suas matrizes teórico-metodológicas, e que no 

final da década de 2000 e na década de 2010 toma o caminho para a “rebiologização” 
123

da 

Educação Física e, consequentemente, esta tônica tem um efeito dominó no conjunto das 

instâncias, entidades e atividades acadêmicas da Educação Física, por conseguinte, também 

rebate na formação inicial de Professores de Educação Física (STIGGER, 2015). 

Segundo Devide (2002, p. 78) na Educação Física há ao menos duas perspectivas de 

compreensão da Saúde 

A 'Promoção da Saúde' (Health Promotion), amplia a relação da Educação 

Física com a saúde, interpretando a última de forma crítica, reconhecendo 

seus diversos fatores influenciadores, além da prática de exercícios físicos 

(WHO, 1984; Faria Júnior 1991a, 1991b). Outra tendência, a Aptidão Física 
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 Nahas (1989); Faria Júnior (1991a, 1991 b); Nahas, Corbin (1992); Guedes e Guedes (1993, 1994); Ferreira, 

(1993, 2001); Soares (1994); Oliveira, Devide (1996a, 1996b, 2000); Carvalho (1993, 1997, 2001a; 2001b; 

2006); Carvalho, Rubio (2001); Bagrichevsky, Palma, Estevão (2003; 2007); Bagrichevsky, Palma, Estevão, Da 

Ros (2006); Fraga, Wachs (2007); Pinho (2011); Fraga, Carvalho, Gomes (2012); Pinto (2012); Carvalho, 

Gomes, Fraga (2015); Stigger (2015); Wachs, Almeida, Brandão (2016); Prado, Carvalho (2016). 
123

 A rebiologização da Educação Física trata do fenômeno de retorno ao paradigma biologicista da Educação 

Física que havia sido questionado a partir da “crise de identidade” da Educação Física nos anos finais da década 

de 1970 e 1980. A inferência a este dado é atribuído à DAOLIO, J. Educação física e pesquisa sociocultural. 

(p.111-127) e à LOVISOLO, H. R.; VENDRUSCOLO, R.; GOIS JR, E. Recorte dos estudos socioculturais no 

campo da educação física. (p.181-202) ambos In: STIGGER, M. P. (org.). Educação Física + Humanas. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2015. 
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Relacionada à Saúde (Health Related Fitness), estabelece uma relação entre 

a Educação Física e a saúde pela via da aptidão, priorizando parâmetros 

fisiológicos (Corbin e Fox, 1986; Biddle, 1987; Nahas, 1989; Nahas e 

Corbin, 1992; Corbine, Pangrazzi, 1993; Guedes e Guedes, 1993, 1994). 
 

Bagrichevsky e Palma (2004, p. 2) indicam que há na Educação Física a partir de “sua 

gênese orientada a partir de um ideário militar de disciplinamento e controle biopolítico de 

corpos, que buscava extrair-lhes, ao máximo, uma funcionalidade servil” um legado das 

‘práticas higienistas’ do início do século XX e à ‘promoção da saúde’ do quarto final do 

mesmo século que foi engendrando o “que se convencionou chamar de ‘Movimento da 

Saúde’ (SOARES, 1994; FRAGA, 2003; GÓIS JÚNIOR e LOVISOLO, 2003)”. Em uma 

abordagem que privilegia os aspectos fisiológicos e as quantificações biológicas hegemônicas 

em detrimento de outros enfoques, numa relação de ‘causa e efeito’, ou seja, a saúde como 

consequência da prática regular de atividade física. E fazem a crítica explicitando as  

 

sérias implicações para o campo do conhecimento, pois suscita uma 

interpretação parcial e/ou distorcida da realidade, que não leva em conta 

outros fatores contextuais relevantes, aos quais as pessoas estão submetidas e 

que não podem ser dissociadas do cotidiano: distribuição desigual da renda, 

nível de (des)emprego, condições sanitárias básicas, condições de moradia e 

alimentação, (in)disponibilidade de tempo livre acesso aos serviços de saúde, 

entre outros, também são aspectos que amoldam as condições de vida 

humana e portanto, necessitam ser igualmente considerados (...). 

(BAGRICHEVSKY, PALMA, 2004, p. 3) 
 

Ao tempo que apontam indícios de estudos consistentes na Educação Física com 

“perspectivas de enriquecimento do debate crítico acerca do fenômeno (MAIA, 1996; 

DELLA FONTE e LOUREIRO, 1997; CARVALHO, 2001; PALMA, 2001a; PALMA, 

2001b; MIRA, 2000)” (BAGRICHEVSKY, PALMA, 2004, p. 3). 

Há um conjunto de três grupos de pesquisa vinculados a Programas de Pós-Graduação 

em Educação Física de diferentes universidades brasileiras
124

 que desenvolvem projetos 

interinstitucionais motivados pela perspectiva unificada da “crítica ao modelo 

hospitalocêntrico de atendimento à saúde e à formação centrada em conteúdos estanques e 

pouco conectada aos serviços [de saúde], além principalmente do predomínio da 

racionalidade biomédica na educação física” (FRAGA, CARVALHO, GOMES, 2012, p. 368) 

que tratam da saúde na formação em Educação Física a partir dos conceitos de Atenção 

primária a saúde, Atividade e trabalho docente, Biopolítica, Bioidentidades, 

Biossociabilidade, Comunidade, Cuidado, Cultura da vida ativa, Currículo, Formação em 
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 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Espírito 

Santo. 
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saúde, Formação de Professores, Políticas de formação, Práticas corporais, Privatização das 

ambivalências, Reconhecimento social, Risco em saúde, Saúde mental, Saúde ampliada, 

Sociedade de consumidores (CARVALHO, GOMES, FRAGA, 2015; FRAGA, 

CARVALHO, GOMES, 2012) perspectivando articular e potencializar a discussão em torno 

das competências e habilidades de profissionais em educação física para a atuação 

profissional em saúde.  

Estes mesmos grupos se orientam a partir das perspectivas metodológicas da Análise 

documental, Análise de discurso, Cartografia, Etnografia, Ergologia
125

, Histórias de Vida, 

Genealogia, Narrativas, Netnografia
126

, Pesquisa-Ação, Pesquisa Bibliográfica. Os estudos se 

desenvolvem nas Áreas da Educação, Educação Física, Filosofia, Saúde Coletiva, Sociologia 

das Práticas Corporais. Problematizam questões complexas como a área ainda estar sustentada 

em pressupostos teóricos tradicionalmente distantes dos princípios do SUS bem como as 

disputas e demarcações restritivas quanto aos campos de atuação do profissional em Educação 

Física.  

Há também certo consenso em parte do campo da Educação Física que a relaciona 

especificamente com os estudos organizados a partir do campo da Epidemiologia. Se 

considerarmos etimologicamente o termo, “epidemiologia” significa o estudo que afeta a 

população (epi= sobre; demio= povo; logos= estudo). Tem diferentes conceituações acerca do 

seu desenvolvimento bem como de sua base científica, ora na Saúde Pública, ora na Saúde 

Coletiva. Congrega métodos e técnicas de três áreas principais do conhecimento: Matemática 

(Estatística), Ciências da Saúde/Saúde Pública/Saúde Coletiva
127

, Ciências Sociais 

(Antropologia, Economia Política, Sociologia). 

Quanto a conceituação
128

 pode ser definida como a ciência que estuda o processo 

saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes 

das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 

específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que 

sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Constitui-

se na principal ciência de informação de saúde. 
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 Ergologia é o ramo da Etnologia que estuda a chamada cultura material, nomeadamente o complexo das 

manifestações culturais dos povos do êxodo em relação à habitação, vestimentas e ornamentos, métodos para a 

produção de fogo, iluminação, aquecimento e assim por diante. 
126

 Netnografia é o ramo da Etnografia que analisa o comportamento de indivíduos e grupos sociais na Internet 

[ciberespaço] e as dinâmicas desses grupos no ambiente on-line e off-line.  
127

 A Epidemiologia tende a significar distintos conceitos dependendo da base científica que a propõe, portanto, 

coexistem várias correntes do pensamento epidemiológico (BREILH, 1997). 
 

128
 Conceituação elaborada a partir de ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro: Medsi 

Editora Médica e Científica Ltda., 1994. 
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Para Breilh (1997, p. 23)  

ante a desorganização mundial da vida humana e a proliferação de processos 

tanto antigos quanto atuais de destruição da saúde, a Epidemiologia vem-se 

consolidando como ferramenta importante para a monitorização dessa 

deterioração massiva e para o planejamento de ações coletivas que visem a 

defesa da saúde e a humanização das sociedades. 
 

Neste sentido, a Educação Física contribui com a coleta de dados e análise das 

determinantes que lhe cabem a partir da compreensão afeta ao campo de conhecimento. 

Há também certo consenso em outra parte do campo da Educação Física que se utiliza 

de instrumentais do que se convencionou denominar “Qualidade de Vida”. A maioria destes 

instrumentais são de fontes anglo-saxãs, alguns devidamente traduzidos e adaptados para a 

realidade brasileira. São exemplos destes instrumentais o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), o Índice de Condições de Vida (ICV) e o Índice de Qualidade de Vida (IQV), o health-

related quality of life (HRQL) que na expressão brasileira é qualidade de vida ligada à saúde 

(QVLS), o WHOQOL-100 (instrumento ampliado com 100 questões) e o WHOQOL-Bref 

(instrumento reduzido com ¼ das questões), o QALY (quality-adjusted life-years) que 

posteriormente foi substituído por DALY (disability-adjusted life-years), em português, anos 

de vida corrigidos pela incapacidade (AVCI) e o indicador healthy life-year (HeaLY). 

Esta perspectiva de compreensão do fenômeno saúde, trata-a a partir de indicadores 

individuais e coletivos, psicológicos e econômicos, relacionados à prática de atividades físicas 

e hábitos alimentares, entre outros elementos. 

Minayo (2000, p. 8) oferece uma síntese deste conceito 

 

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 

social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de 

efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada 

sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange 

muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de 

indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços 

e histórias diferentes, sendo portanto uma construção social com a marca da 

relatividade cultural. 
 

O Conselho Nacional de Saúde organiza conceitualmente saúde a partir da 
 

8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como “direito de todos 

e dever do Estado” e ampliou a compreensão da relação saúde/doença como 

decorrência das condições de vida e trabalho, bem como do acesso 

igualitário de todos aos serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, colocando como uma das questões fundamentais a integralidade da 

atenção à saúde e a participação social (...). (CNS, 1998). 
 

 Para o médico social Scliar (2007, p. 30) o conceito de saúde “reflete a conjuntura 

social, econômica, política e cultural”. Desta perspectiva, afirma que “saúde não representa a 
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mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social (...) de 

valores individuais, de concepções científicas, religiosas, filosóficas”.
129

 

 A Carta Magna do Brasil aprovada em 1988, em seu artigo 196, não discute o conceito 

de saúde, contudo, registra que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação”. Este princípio é o mesmo que delineia a política pública a ser desenvolvida no 

Sistema Único de Saúde (SUS) no país. 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) elaborou um dossiê
130

 acerca 

dos impactos dos agrotóxicos na segurança alimentar e saúde em que aponta os dados de 

produção de alimentos e o uso massivo de agrotóxicos no Brasil evidenciando, 

cientificamente, os riscos para a saúde humana em relação a exposição aos agrotóxicos por 

ingestão de alimentos, consumo de agrotóxico residual em alimentos e na agricultura, de 

contaminação das águas e chuvas por agrotóxicos, contaminação do leite materno por 

agrotóxico. Apontando quais são os desafios para a Ciência e para as Políticas Públicas de 

controle, regulação de agrotóxicos e para a promoção de processos produtivos saudáveis 

indicando a agroecologia como estratégia de promoção da saúde. 

Na perspectiva do conceito de saúde unificada, ou One Health
131

, derivado das 

elaborações de Calvin Schwabe, um médico veterinário, as saúdes humana, animal e 

ambiental devem ser tratadas como uma continuidade e não de forma isolada e estanques. 

Segundo essa perspectiva, a abordagem a questões de saúde deve ser preventiva e integrar 

diversas disciplinas, como ciências da terra, biologia, e ciências sociais. 

Kunz (2007) teceu uma crítica acerca da concepção hegemônica no campo da 

Educação Física acerca da promoção da saúde por via da prática de atividade física. Apontou 

elementos que não são considerados nesta perspectiva como alimentação, tecnologização do 

mundo moderno, poluição ambiental, ruído urbano, ausência de sustentação social, baixa 
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 Ver mais sobre a história do conceito saúde em: SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. In.: PHYSIS: 

Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41, 2007. 
130

 Carneiro, F F; Pignati, W; Rigotto, R M; Augusto, L G S. Rizollo, A; Muller, N M; Alexandre, V P. 

Friedrich, K; Mello, M S C. Dossiê ABRASCO – Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 

ABRASCO, Rio de Janeiro, abril de 2012. 1ª Parte. 98p. 
131

 A origem do termo remonta ao conceito de “medicina única” (One Medicine), cunhado em 1984 pelo 

veterinário estadunidense Calvin Schwabe. No livro Veterinary Medicine and Human Health, o cientista propôs 

que “as necessidades críticas do homem incluem a luta contra doenças, a garantia de alimentos suficientes, a 

qualidade ambiental adequada e uma sociedade em que prevalecem valores humanos”. Pesquisas posteriores 

propuseram incluir a saúde do ecossistema na perspectiva de One Medicine. O conceito foi então expandido, 

resultando na abordagem One Health, segundo a qual é evidente que as relações entre humanos, animais e meio 

ambiente estão intimamente ligadas, que há só um mundo, e apenas uma saúde. 
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estima do sujeito. Indicou a concepção salutogenética
132

 como orientação equilibrada para 

desenvolver “fatores de proteção à saúde” em que as atividades têm sentido e significado e 

são amparadas pelo “senso de coerência”. Cabe ao Professor de Educação Física focar mais 

na pessoa que faz o movimento do que movimento.  

 Esta é uma contribuição acerca dos parâmetros mais gerais acerca do significado de 

saúde. A relação direta de causa e efeito, muitas vezes, a tônica nos estudos relativos da 

Educação Física, entre atividade física e saúde, não é suficiente para explicar as 

determinações no campo das relações entre Educação Física e Saúde. 

Pela amplitude do conceito e a extensão de suas implicações, é necessário atentar-se 

também para o que as forças produtivas elaboraram enquanto conhecimento e tecnologia 

possíveis para modificar geneticamente os seres humanos, daí a possibilidade da existência de 

“fabricar” super atletas, por exemplo, administrar doping genético e anabolizantes (seja para 

reposição hormonal ou “bomba”), suplementar a alimentação, medicamentalizar
133

, para além 

de uma ética biomédica, esportiva e humana.  

São elementos que aparecem no bojo dos discursos acerca da saúde. Cabe aos sujeitos 

que fazem a Educação Física não tomar uma postura anacrônica relativa ao que há de mais 

avançado na produção tecnológica e ao mesmo tempo viver os contrastes produzidos pela 

diversificação produzida. 

É necessário compreender que no campo do modismo midiático-mercadológico e 

também acadêmico da Saúde enquanto área que contribui para fundamentar a práxis na 

Educação Física existam produções elaboradas a partir de uma diacronia de pensamento entre 

os binômios possíveis, por exemplo, saúde-doença, remediar-prevenir, lesão-cura, malhar-

treinar, natural-artificial, beleza-feiura, enfim, elementos que tratam desigualdades 

construídas com precariedade de compreensão dos fenômenos, no sentido de marginalização 

dos mesmos apoiados por uma cultura de efêmero e descartável.  

Em um sentido de síntese, Pinto (2012, p. 18) desenvolve uma compreensão acerca de 

saúde com a qual temos acordo, porque aponta elementos de crítica sócio-histórica em uma 

perspectiva materialista dialética. 

 

Compreendemos a saúde como um processo que é a síntese de múltiplas 

determinações, e que as dimensões biológicas e ambientais da vida humana 

estão subsumidas às características do modo de produção da vida em cada 

sociedade em seu desenvolvimento histórico. 
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 Tratamos desta concepção mais a frente neste capítulo. 
133

 Trata do uso de medicamentos de forma abusiva. 
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 Nesta perspectiva, apontamos para a necessidade de compreensão da unidade dialética 

entre leis biofísicas e naturais e leis sócio históricas como estruturantes da concepção de 

saúde que permeia a Tese, sem isolar o fenômeno dos seus determinantes históricos. 

Estas diferentes concepções, ao tratar de Saúde na Educação Física, nos levaram a 

buscar a constituição dos grupos de pesquisa que desenvolvem seus estudos partindo do 

referencial da Saúde Coletiva e da Saúde Pública em Educação Física
134

.  

Assim, uma consulta parametrizada no diretório de grupos de pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sistematizada no Quadro 12, 

utilizando os extratores “Educação Física e Saúde Coletiva”, para grupos atualizados apontou 

quatro grupos de pesquisa em Educação Física e um em Saúde Coletiva que tratam da 

temática da Saúde a partir dos construtos da Saúde Coletiva, que pela produção histórica, 

imputamos as elaborações provenientes da Saúde Coletiva como o que há de mais avançado 

para a área da Saúde.  

São 3 grupos em universidades estaduais e 2 grupos em universidades federais, ou 

seja, todos os grupos são de instituições públicas. Uma característica da maioria deles é 

relacionada à repercussão, são grupos que travam relações interinstitucionais, algumas 

internacionais, e são de constituição recentes, a partir de 1999.   

São grupos singulares em que pese a parametrização da busca, o que confirma as 

diferenças de compreensão acerca dos conceitos e das noções teórico-metodológicas 

envolvidas no processo de desenvolvimento dos estudos apreendidos na relação da 

repercussão do grupo e as linhas de pesquisa.  

 

QUADRO 12 – DADOS DE CONSULTA PARAMETRIZADO NO CNPq ACERCA DE 

GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA 
Grupo de 

pesquisa 

Instituição, 

Área e Ano 

de Criação 

Repercussão Linhas de pesquisa 

COEESA 

– Grupo 

de Estudos 

e 

Pesquisas 

sobre 

Corpo, 

Estética, 

Exercício 

e Saúde 

UEG – 

Universidade 

Estadual de 

Goiás  

 

Educação 

Física 

 

2009 

 

De caráter interinstitucional discute as concepções e 

determinações sobre o corpo, a estética, o exercício e a 

saúde tendo como referência o desenvolvimento de 

pesquisas que têm como objetivo principal, a 

compreensão, a análise, a discussão e a transformação do 

campo de intervenção, inerentes à Educação Física. 

Educação e Saúde. Pretende discutir os seus objetos a 

partir das contradições e dos aspectos que os 

fundamentam em diálogo com a fisiologia do exercício, 

o treinamento, a filosofia e a sociologia, tendo como 

foco o diálogo necessário à síntese de novas concepções 

1. A Saúde Coletiva e 

suas relações entre o 

biológico e o social; 

2. O Corpo: 

Concepções, Estética 

e Relações Sociais; 3. 

O Exercício e suas 

Metodologias de 

Ensino nas diferentes 

manifestações da 

corporalidade. 
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 Saúde Coletiva e Saúde Pública são conceitos diferentes e estão situados historicamente em perspectivas 

distintas no interior do campo dos estudos sobre Saúde e, são eles, de forma majoritária, que imprimem as 

perspectivas de elaboração sobre Saúde no campo da Educação Física. Ver também a nota de rodapé 121 desta 

tese. 
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nos espaços de interlocução. O grupo pretende ainda 

desenvolver e participar de Redes de Pesquisas em 

parceria com instituições, locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Através destas redes, construir uma 

produção significativa nas suas linhas de pesquisa, 

contribuindo para a produção do conhecimento vinculada 

à Educação Física 

CORPUS 

– 

Educação 

Física + 

Saúde 

Coletiva + 

Filosofia + 

Artes  

USP 

 

Educação 

Física 

 

1999 

 

As linhas de pesquisa deste grupo priorizam as relações 

entre os campos denominados Educação Física, Saúde 

Coletiva, Filosofia e, mais recentemente, Artes, 

especialmente o teatro. Os projetos privilegiam o 

enfoque conceitual e metodológico, a partir das 

intervenções nas Unidades Básicas de Saúde com os 

profissionais da saúde e os usuários do SUS. As 

publicações (livros, artigos, resumos) visam disseminar 

ideias e dialogar com pesquisadores, docentes, gestores e 

profissionais da saúde - no Brasil e no exterior - que 

investigam e interveem com o corpo e as práticas 

corporais e artísticas, como modos potentes de produção 

de saúde. 

1. As práticas 

corporais na atenção 

primária à saúde; 2. 

Educação Física e 

Filosofia; 3. 

Educação Física e 

Saúde Coletiva; 4. 

Formação e educação 

em saúde; 5. O corpo 

e as práticas 

corporais na 

contemporaneidade. 

Grupo de 

Estudos 

em 

Educação 

Física e 

Saúde 

Coletiva 

UEL 

 

Educação 

Física 

 

2007 

 

- 1. Educação Física e 

Atenção Básica; 2. 

Fatores relacionados 

aos comportamentos 

relacionados à saúde; 

3. Inter-relação Estilo 

de Vida, Saúde e 

Qualidade de Vida; 4. 

Promoção da Saúde 

em diferentes grupos 

populacionais. 

GEPPES – 

Grupo de 

Estudos 

em 

Políticas 

Públicas 

de 

Educação 

e Saúde 

UFRGS 

 

Saúde 

Coletiva 

 

2008 

 

Em 2011 houve a conclusão de mestrado de uma das 

participantes com a dissertação: Atividades de Lazer de 

Jovens Estudantes das Escolas de Ensino Médio do 

Município de Eldorado do Sul/RS: Um Estudo 

Descritivo; O grupo esteve inativo quanto a produção 

científica e deverá voltar a produção de conhecimento no 

próximo triênio. Durante o período avaliado os 

participantes estiveram em atividade de gestão e 

mobilização de políticas públicas, sendo que a 

Coordenadora Principal esteve como Coordenadora 

Operacional da Associação Brasileira da Rede Unida 

(entidade que congrega profissionais da saúde 

interessados na formação e políticas públicas de 

saúde/educação: Organização do 11º e do 12º 

Congressos Internacionais da Rede Unida- Fortaleza e 

Campo Grande). A segunda coordenadora esteve como 

Coordenadora de Ensino do Núcleo de Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde (NUGETES, 2012 - 

2015) do Hospital Santa Casa de Caridade de 

Uruguaiana/RS 

1. Formação 

Profissional e 

Políticas Públicas de 

Saúde e Educação; 2. 

Representações 

Sociais do 

Movimento Humano; 

3. Saúde Coletiva. 

Vitral 

Latino-

American

o de 

Educação 

Física, 

Esportes e 

Saúde 

UFSC 

 

Educação 

Física 

 

2010 

 

Integração de três grupos de estudo e pesquisa do Centro 

de Desportos da UFSC (Grupo Vivendo Educação Física 

e Saúde Coletiva; Grupo Práticas Corporais e 

GECUPON-Grupo de Estudos de Cultura Popular de 

Movimento/Futebol), potencializando ações nos campos 

da Educação Física, Esportes, Lazer e Saúde. De início, 

conta-se com o lançamento do primeiro livro (2010) de 

uma série organizada em parceria com a Universidad 

Andina Simon Bolivar, Equador, denominada Ensaios 

1. Determinação 

social do processo 

saúde-doença; 2. 

Educação Física e 

Saúde Coletiva; 3. 

Estudos do Lazer; 4. 

Futebol e cultura; 5. 

Futebol e Escola; 6. 

Processos de 
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Alternativos de Educação Física, Esportes e Saúde, cuja 

primeira edição foi financiada pelo Ministério do Esporte 

e FINEP. Vinculado ao Instituto de Estudos Latino-

Americanos da UFSC, o VITRAL tem sido chamado a 

assumir parcerias nacionais e internacionais, a partir do 

Observatorio Latino Americano da Saúde, destacando-se 

os acordos a serem firmados em agosto/2010 com 

instituições de Cuba, Argentina, Venezuela e Equador. 

No Brasil, são várias universidades públicas que têm 

firmado compromisso em se agregar à proposta, 

incluindo-se pesquisadores da UFPR; UNOESTE; UFG 

e UNICAMP. No município de Florianópolis, Sede do 

VITRAL, têm sido realizadas investigações e 

intervenções (pesquisa-ação) envolvendo duas 

localidades distintas, agregando docentes e acadêmicos 

de diferentes áreas da UFSC com subsídio parcial do 

Ministério do Esporte e FINEP. 

gerenciamento, 

modernização e 

profissionalização do 

futebol; 7. Processos 

pedagógicos para o 

ensino do futebol. 

Fonte: Sistematização a partir de consulta parametrizada no sítio do CNPq. Disponível em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf Acessado em junho de 2017. 

 

O mesmo procedimento de consulta parametrizada no diretório de grupos de pesquisa 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sistematizada no 

Quadro 13, utilizando os extratores “Educação Física e Saúde Pública” para grupos 

atualizados apontou quatro grupos de pesquisa em Educação Física que tratam da temática da 

Saúde a partir dos construtos da Saúde Pública. São três grupos em universidades estaduais e 

um grupo em instituição privada confessional. Um grupo compõe a busca também a partir do 

descritor “Saúde Coletiva”, talvez o faça justamente por compreender as possibilidades 

vinculadas ao extrator. Dois grupos assumem a perspectiva da atividade física e qualidade de 

vida. Um, soma a perspectiva da promoção de saúde. Dois grupos, indicam sua perspectiva 

mais aproximada com as Ciências Sociais, ao campo das práticas corporais e ao campo das 

políticas públicas.  

 

QUADRO 13 – DADOS DE CONSULTA PARAMETRIZADO NO CNPq ACERCA DE 

GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE PÚBLICA 
Grupo de 

pesquisa 

Instituição, 

Área e Ano 

de Criação 

Repercussão Linhas de pesquisa 

Atividade 

Física e 

Qualidade 

de Vida 

PUC/PR 

 

Educação 

Física 

 

2005 

 

O Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Qualidade 

de Vida (GPAQ) tem como objetivo investigar a relação 

entre a atividade física e os aspectos que afetam a 

qualidade de vida de crianças, adolescentes, adultos e 

idosos. O GPAQ se organiza em duas linhas de pesquisa, 

fundamentadas nas ciências da saúde e humanas: 1) 

Inter-relação entre atividade física, aptidão física e saúde, 

e 2) Ambiente, estilo de vida e saúde. As linhas de 

pesquisa do GPAQ. Embora independentes, 

complementam-se para o desenvolvimento do objetivo 

do grupo e estão sustentadas na formação acadêmica de 

seus líderes e componentes. 

1. Ambiente, Estilo 

de Vida e Saúde; 2. 

Epidemiologia da 

atividade física. 

 

CORPUS – USP As linhas de pesquisa deste grupo priorizam as relações 1. As práticas 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Educação 

Física + 

Saúde 

Coletiva + 

Filosofia + 

Artes  

 

Educação 

Física 

 

1999 

 

entre os campos denominados Educação Física, Saúde 

Coletiva, Filosofia e, mais recentemente, Artes, 

especialmente o teatro. Os projetos privilegiam o 

enfoque conceitual e metodológico, a partir das 

intervenções nas Unidades Básicas de Saúde com os 

profissionais da saúde e os usuários do SUS. As 

publicações (livros, artigos, resumos) visam disseminar 

ideias e dialogar com pesquisadores, docentes, gestores e 

profissionais da saúde - no Brasil e no exterior - que 

investigam e interveem com o corpo e as práticas 

corporais e artísticas, como modos potentes de produção 

de saúde. 

corporais na atenção 

primária à saúde; 2. 

Educação Física e 

Filosofia; 3. 

Educação Física e 

Saúde Coletiva; 4. 

Formação e educação 

em saúde; 5. O corpo 

e as práticas 

corporais na 

contemporaneidade. 

Grupo de 

Estudo e 

Pesquisa em 

Educação 

Física e 

Saúde 

Pública 

UEM 

 

Educação 

Física 

 

2014 

Este grupo de pesquisa visa contribuir na inserção e 

atuação do Profissional de Educação Física na saúde 

pública, uma vez que o mesmo passou a compor as 

discussões acerca da promoção da saúde especialmente a 

partir da publicação da Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) em 2006, pelo Ministério da Saúde, e se 

legaliza em 2008 com a criação no NASF onde recebe 

juntamente com os outros profissionais a missão de 

apoiar a inserção da ESF na rede de serviços. O desafio 

de buscar ampliar a capacidade do cuidado de forma 

articulada esbarra também na limitação da formação 

profissional, que muitas vezes não proporciona que o 

profissional de educação física desenvolva características 

tais como o trabalho em equipe, o vínculo e a 

coordenação do cuidado. Neste sentido busca-se avançar 

nos estudos a respeito da inserção do profissional de 

educação física na Saúde Pública no Brasil. 

1. Atividade Física e 

Saúde; 2. Promoção 

da Saúde. 

Observatóri

o de 

Políticas de 

Educação 

Física, 

Esporte e 

Lazer 

UNICAMP 

 

Educação 

Física 

 

1999 

 

O Grupo em apreço foi formalmente cadastrado junto a 

Unicamp em 1999, sob o nome de “Grupo de Estudo e 

Pesquisa de Políticas em Educação Física, Esporte e 

Lazer”. Em 2006 é redimensionado ganhando a forma de 

“Observatório de Políticas” centrado nas questões 

concernentes às políticas de educação física, esporte e 

lazer, seja naquelas relativas aos modelos conceituais 

inerentes aos referidos campos como também àquelas 

associadas à dinâmica da Gestão das políticas, 

notadamente as de natureza pública, tanto na perspectiva 

de análise quanto na de intervenção. Prima – a partir de 

um eixo matricial que lhe define identidade e que lhe 

seja permissionário de desenvolvimento tanto de estudos 

e de pesquisas quanto de intervenções no campo da 

gestão, notadamente pública – pela relação institucional 

com outros Grupos e Observatórios como também 

individual, com pesquisadores desta área e de áreas afins. 

1. Política 

Educacional – 

Formação 

Humana/Profissional/ 

Acadêmica; 2. 

Políticas Públicas de 

Educação Física, 

Esporte, Lazer e 

Saúde. 

Fonte: Sistematização a partir de consulta parametrizada no sítio do CNPq. Disponível em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf Acessado em junho de 2017. 

 

Observa-se que a pesquisa parametrizada feita com os descritores “Educação Física e 

Saúde”, despontaram 175 grupos atualizados nas áreas de Artes, Educação, Educação Física, 

Enfermagem, Fisiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e Sociologia. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Em levantamento das produções que estudam produções anteriores, ou, pesquisas que 

pesquisam as pesquisas, Pinto (2012) encontrou uma série de estudos
135

 que analisam as 

teorias do conhecimento em que foram produzidos bem como apontam elementos acerca da 

relação entre Educação Física e Saúde. Estes estudos apontam uma produção de 

conhecimento, em parte, fragmentados, parcializados, desarticulados, por vezes especulativos 

no sentido de elaborar e apresentar os seus argumentos em delineamentos discursivos e 

subjetivos ao ponto de estarem descolados da realidade concreta (SILVA, 1990 e 1997; 

GAYA, 1994 apud PINTO (2012)) e os trabalhos com a discussão específica acerca da 

relação entre Educação Física e Saúde, bem como as variantes de compreensão que cercam 

este campo: atividade física, promoção da saúde, qualidade de vida, e outros, foram 

classificados em dois grupos: 1) com enfoque biológico restrito, sem considerar a 

multidimensionalidade da saúde e, o outro 2) com enfoque social e mediado pela relação 

político-econômica (NEVES, 2004). 

Neves (2004) fez um levantamento da produção do conhecimento acerca da temática 

Educação Física e Saúde localizadamente no Grupo de Trabalho Temático Atividade Física e 

Saúde (GTT 1) do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE)
136

 desde o período da 

criação dos Grupos de Trabalho Temáticos em 1997 até 2003. Analisou 76 produções a partir 

de várias categorias de análise, aqui destacada apenas a concepção de saúde, que tanto nas 

abordagens empírico-analítica quanto fenomenológico-hermenêutica, ou seja, 

aproximadamente 80% desta produção desenvolveu-se na tradição médico-higienista, 

predominantemente de caráter biologicista da relação saúde-doença, fragmentado do ponto de 

vista dos determinantes sociais, econômicos, culturais, e outros. 

Atualizamos este levantamento da produção veiculada no Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte/Congresso Internacional de Ciências do Esporte no período de 2005 a 

2015 do Grupo de Trabalho Temático 1 “Atividade Física e Saúde” (QUADRO 14) que 

confirma o amplo espectro de conceituações, concepções e trato com a temática da Saúde na 

Educação Física, ampliando a potência de elaborações no trato com a temática para estudos 

                                                           
135

 As referências e pequeno extrato acerca destes estudos compõe o Anexo C. 
136 O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é uma entidade científica associada à Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Reúne pesquisadores(as) ligados à área de Educação 

Física/Ciências do Esporte. Sua estrutura é composta pela Direção Nacional, as Secretarias Estaduais e Grupos 

de Trabalhos Temáticos (GTT). Organiza eventos científicos em diferentes esferas: regional, conforme 

organização dos estados brasileiros em anos pares, nacional e internacional, respectivamente, o Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e o Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE) 

nos anos ímpares. Publica os Cadernos de Formação e a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, além de 

livros coletâneas, sínteses de eventos e do Prêmio de Literatura do CBCE. Ver mais em < http://cbce.org.br/ >. 

http://cbce.org.br/
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referentes a Educação Física Escolar, experiências de caráter multiprofissionais (Residências 

lato sensu, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), ...), academias de ginásticas, 

programas advindos das políticas públicas, experiências de extensão das Universidades, com 

estudos comparativos e avaliativos, comportamentais, epidemiológicos, estudos discursivos e 

midiáticos, de representação social, e, de balanço da produção do conhecimento.  

Observamos que a partir de 2009, a temática aparece em outros Grupos de Trabalho 

Temáticos como Comunicação e Mídia; Corpo e Cultura; Escola; Inclusão e Diferença; 

Formação Profissional e Mundo do Trabalho; Políticas Públicas problematizando 

principalmente o discurso midiático, a estética; a estética e o envelhecimento; o trato do 

conhecimento Saúde na Escola; Saúde Mental; e, Atenção Básica à Saúde. 

 

QUADRO 14 – LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO SOBRE SAÚDE NOS ANAIS DO 

CONBRACE/CONICE NO PERÍODO 2005 a 2015  
↓ DESCRITOR / ANO → 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Saúde 8 11 12 12 7 15 

Saúde Coletiva - - - - - 1 

Saúde Pública  - - - - 2 - 

TOTAL DE TRABALHOS POR ANO 8 11 12 12 9 16 

Fonte: Soac do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Disponível em < http://congressos.cbce.org.br/ > 

O ano de 2017 não consta no levantamento tendo em vista a não publicação dos anais a tempo para ser 

incorporado neste levantamento. 
 

A questão da saúde nestas produções opera significativamente nos parâmetros das 

abordagens empírico-analíticas quanto das fenomenológico-hermenêuticas, apontando 

elementos mais pontuais sem observar toda a gama de determinações implicadas no 

fenômeno. A compreensão de saúde é predominantemente de caráter biologicista, dicotômico 

e naturalizante
137

. 

Quanto às produções veiculadas no formato de teses e dissertações, acessando o Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior 

(CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(BDTD – IBICT – MCTI)
138

 e do Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação, 

                                                           
137

 Carmem Lucia Soares (1994, p. 11) em sua obra intitulada “Educação Física Raízes Européias e Brasil”, ao 

demonstrar as bases políticas, econômicas e sociais da Educação Física já denunciava que “(...) a abordagem de 

ciência, calcada nos princípios da observação, experimentação e comparação, é aquela que realiza ao longo dos 

séculos XVII a XIX aquilo que poderíamos chamar de uma naturalização dos fatos sociais, criando uma “social 

biologizado”. Vinte e cinco anos após estas afirmações podemos reafirmar que continua hegemônico o 

pensamento que explica o ser humano nos limites biológicos.  
138 Esta Biblioteca tem por objetivo reunir, em um só portal de busca, as teses e dissertações defendidas em todo 

o País e por brasileiros no exterior. A BDTD foi concebida e é mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) no âmbito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB), com apoio da 

Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP), tendo o seu lançamento oficial no final do ano de 2002. As 

http://congressos.cbce.org.br/
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Educação Física e Educação Especial (NUTESES), encontramos o quantitativo apresentado 

no Quadro 15. Os parâmetros de busca foram os descritores com aspas para limitar a busca 

nestas referências sem outros marcadores. 

 

QUADRO 15 – QUANTITATIVO DE TESES E DISSERTAÇÕES EM BANCOS DE DADOS 

SOBRE DESCRITORES ESPECÍFICOS DA RELAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE  

↓DESCRITOR / BANCO DE DADOS → CAPES IBICT – BDTD  NUTESES 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 36 33 133 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA 8 2 11 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE PÚBLICA 1 1 29 

TOTAL 45 36 173 

Fonte: Sistematização autoral a partir dos dados dos Bancos de Teses e Dissertações da CAPES, disponível em < 
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/>; da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

IBICT/MCTI, disponível em <http://bdtd.ibict.br/vufind/>; e do Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em 

Educação, Educação Física e Educação Especial, disponível em 

<http://www.nuteses.temp.ufu.br/tde_busca/index.php>  

 

 A averiguação desta produção demonstra que os estudos podem ser classificados 

conforme anunciado por Neves (2004), as teses e dissertações que são desenvolvidas com 

enfoque biologicista e reducionista e, aquelas que são desenvolvidas em uma perspectiva um 

pouco mais ampliada, que trata de outros determinantes em um enfoque social. Contudo, a 

predominância é do primeiro enfoque.  

Pinho (2011) analisou a produção acadêmica referente à relação Educação Física e 

Saúde e a classificou, “para fins metodológicos, em três grupos: os tradicionais, os 

renovadores e os superadores” (PINHO, 2011, p.34), encontrando estudos
139

 no primeiro 

grupo, dos tradicionais de Guedes (1992, 1993, 1994), Nahas (1989, 1992), Gaya (1989), 

Farinatti (1994), depois os estudos renovadores com Carvalho (1993, 2001, 2005), Gonçalves 

(1989, 2001, 2004), Gonçalves e Matiello (2008), Bagrichevsky, Estevão (2005), Palma 

(2000, 2001, 2002, 2006), e, finalmente, nas proposições superadoras os estudos de Della 

Fonte (1996, 1997), Della Fonte e Loureiro (1997), Taffarel (1993, 2010), e, Escobar (2009). 

Pinto (2012) elabora análise de oito currículos de graduação em Educação Física em 

universidades públicas da região Nordeste do Brasil, a partir de critérios elaborados para 

instrumentalizar a análise, quanto à relação da Educação Física e Saúde estabelecida nestes 

currículos. Em sete destes currículos não encontrou explicitamente alguma concepção de 

saúde, três deles sem apresentar absolutamente nenhum elemento que indicasse uma 

                                                                                                                                                                                     
instituições de ensino e pesquisa atuam como provedoras de dados e o IBICT opera como agregador: coleta os 

metadados das teses e dissertações dos provedores (instituições), fornece serviços de informação sobre esses 

metadados e os expõem para coleta para outros provedores de serviços. 

139 Necessariamente não temos concordância generalizada com o enquadramento de todos os estudos apontados 

nesta classificação. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.nuteses.temp.ufu.br/tde_busca/index.php
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concepção definida, outros três com algumas indicações acerca de uma concepção de saúde 

restrita pautada no indivíduo e nas dimensões biológicas do ser humano, inclusive, três 

estabelecendo alguma crítica à concepção hegemônica de saúde. Apenas um curso apresentou 

uma concepção de saúde, ainda que em caráter reducionista, definida como  

 

um construtor, caracterizado como um continuum que tem polo negativo e 

polo positivo. Está ligada à proposição pedagógica da promoção da saúde, 

proposta organizada pelos autores Dartagnan Pinto Guedes e Joana Elisabete 

Ribeiro Pinto Guedes, muito disseminada na década de 90 do século XX e 

que se instiga a provocar possíveis alterações em alguns paradigmas da 

Educação Física Escolar cuja premissa é formar homens que adotem um 

estilo de vida ativo. Para os autores a saúde é vista como um construtor, 

caracterizado como um continuum e não de forma dicotômica e excludente, 

ter ou não ter saúde. Esse continuum tem polo negativo e polo positivo. A 

saúde positiva, neste caso, esta associada à capacidade de apreciar a vida e 

de resistir aos desafios do cotidiano, enquanto saúde negativa está 

relacionada às morbidades e, no extremo, a mortalidade. Este conceito de 

saúde está relacionado ao bem-estar físico, metal, social e espiritual, que 

deve ser adquirido pelo indivíduo por atitudes ou evidências que afastam ao 

máximo os comportamentos de risco que possam precipitar o surgimento e o 

desenvolvimento das doenças, esse bem-estar implica na capacidade 

individual para viver com alegria e satisfação, e poder oferecer significativa 

contribuição à sociedade (PINTO, 2012, p. 101 e 102). 
 

 Na análise procedida nesta tese, quanto às formulações acerca dos conhecimentos da 

área da Saúde na formação de Professores de Educação Física, com o locus documental 

centrado no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em que constatamos que há 

possibilidade de cursar aproximadamente um terço da carga horária do curso com 

componentes curriculares que tem diferentes graus de aproximação com a temática Saúde, 

diretamente explicitado com o termo designado no nome da disciplina ou no ementário, bem 

como, indiretamente pela concepção da teoria do conhecimento que funda tal Projeto Político 

Pedagógico.  

Para o cômputo desta carga horária, observa-se que no Projeto Político Pedagógico 

foram elencadas disciplinas optativas em que a oferta é feita no próprio curso, contudo, há 

possibilidade da comunidade estudantil optar por disciplinas com oferta em outros cursos. 

Observa-se também que a Monografia e as Atividades Curriculares podem ou não ter relação 

com a temática da saúde, contudo, se constitui como escolha do estudante. Estes dois 

elementos podem alterar o tempo com disciplinas e atividades referentes à Saúde. 

Encontramos referência ao termo Saúde no Projeto Político Pedagógico na justificativa 

(item 1, p.4) de reestruturação curricular do projeto quando se explica a proposição 

organizada neste Projeto Político Pedagógico tratando das “demandas pautadas em 
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necessidades humanas e regionais que dependem do trabalho no campo da cultura corporal” 

(UFBA, 2011, p.4), aponta a saúde como uma necessidade. Em seguida, demarca a saúde 

como campo de trabalho relacionando a “necessidade de profissionais com perfil omnilateral, 

com conhecimentos, habilidades e competências globais nas dimensões científicas, técnica, 

pedagógica, moral, ética, estética e política para trabalharem no campo da cultura corporal – 

Educação Física, esporte e Lazer” (UFBA, 2011, p.4). Quando justifica alterações na forma 

de concepção curricular, de disciplinas isoladas para eixos, módulos, ciclos e complexos 

temáticos (UFBA, 2011, p. 7 e 8), refere-se à organização do conhecimento em um módulo 

intitulado “Cultura Corporal e Saúde”.  

Na apresentação do perfil do egresso (item 3) refere-se à saúde como interface do 

conhecimento necessário para formação do profissional em Educação Física, notadamente 

como um campo de trabalho (UFBA, 2011, p. 14, 16, 17). Com o campo de trabalho na saúde 

identificado como de atuação da Educação Física, aponta como necessário o 

“desenvolvimento de competências globais humanas e habilidades a serem desenvolvidas” no 

campo da saúde (UFBA, 2011, p. 19 e 20).  

Nos conteúdos curriculares – organização do conhecimento (item 8) aponta saúde 

como um conhecimento da formação ampliada (UFBA, 2011, p. 26) bem como um dos 

conhecimentos identificadores de aprofundamento – área das ciências sociais e humanas e a 

área da saúde – (UFBA, 2011, p. 27). A saúde é encontrada no fluxograma novo (item 11 – 

UFBA, 2011, p. 33) (ANEXO E), no quadro curricular novo – elenco de componentes 

curriculares (item 12 – UFBA, 2011, p. 34 a 36), no quadro de equivalências (item 14 – 

UFBA, 2011, p. 42), no ementário de componentes novos ou modificados (item 15– UFBA, 

2011, p. 47, 53, 54, 56, 58) em três disciplinas (Educação e Saúde – módulo dos fundamentos, 

Políticas Públicas de Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer – módulo dos conhecimentos 

específicos, e Atividade Motora na Promoção da Saúde – optativa) e na ementa de cinco 

disciplinas (Educação e Saúde; Políticas Públicas de Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer; 

Estágio Supervisionado em Educação Física 3; Atividade Motora na Promoção da Saúde; e 

Meio Ambiente Educação Física Esporte e Lazer). Finalmente, no regulamento do estágio no 

curso de licenciatura em Educação Física da UFBA (item 16.2 – UFBA, 2011, p. 64), a saúde 

comparece como um dos campos de estágio. 

Quanto à concepção/conceituação de saúde o documento não o faz explicitamente, 

contudo, está subjacente a partir da teoria do conhecimento que embasa a elaboração do 

projeto, dos elementos expressos no projeto de formação humana omnilateral relacionado ao 

projeto de sociedade comunista, ou seja, da compreensão expressa acerca da formação 
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humana omnilateral neste período de transição, por conseguinte, na compreensão que advém 

dos focos em que foi encontrada no decorrer do projeto. Assim, assume uma característica 

crítica e ampliada ao tempo em que está sendo tematizada, por força do registro, em cinco 

disciplinas e para além das que perpassam a temática, bem como em um dos campos de 

estágio profissional obrigatório. 

O Quadro 16, a seguir, aponta as cargas horárias dos eixos/módulos do Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Educação Física da UFBA, bem como a respectiva carga 

horária por eixo/módulos com algumas das possíveis aproximações ao campo da saúde. 

 

QUADRO 16 – CARGA HORÁRIA DOS EIXOS/MÓDULOS E CARGA HORÁRIA COM 

APROXIMAÇÕES AO CAMPO DA SAÚDE 

 Carga horária total Carga horária 

Fundamentos 710 – 132 op = 578 357 

Práxis pedagógica 816 306 

Conhecimento específico 1445 – 340 op = 1105 272 

Trabalho científico 170 Depende do estudante (68) 

Disciplinas Optativas 472 357 

ACC 200 Depende do estudante 

Total  3341 1360 
Fonte: Elaboração autoral após análise do Projeto (UFBA, 2011) 
 

O Quadro 17 apresenta as disciplinas do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Educação Física da UFBA por eixo/módulo com sua respectiva carga horária com 

aproximações ao Campo da Saúde. São cinco disciplinas optativas, outras cinco no eixo dos 

fundamentos, três disciplinas no eixo da Práxis Pedagógica, quatro disciplinas no eixo de 

Conhecimentos Específicos e uma no eixo do Trabalho Científico. 

 

QUADRO 17 – DISCIPLINAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA COM APROXIMAÇÕES COM O CAMPO DA SAÚDE 

Eixos → 

Disciplinas ↘ 

Optativas ↓ 

Fundamentos Práxis Pedagógica Conhecimento 

específico 

Trabalho 

científico 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Humano 68h 

Bases Biológicas 

do 

Desenvolvimento 

Humano 85 h 

Prática de  

Ensino 3 

102 h 

 

Biomecânica 

Aplicada à Educação 

Física 

68h 

Monografia 

68 h 

 

Fisiologia do 

Exercício 102h 

Anatomia 1  

68 h 

Prática do 

Ensino 4 

102 h 

Treinamento 

Desportivo 

68 h 

 

Medidas e 

Avaliação da 

Educação Física 

68h 

Fisiologia 1  

68 h 

Estágio 

Supervisionado em 

Educação Física 3 

102 h 

Políticas Públicas de 

Educação Física, 

Saúde, Esporte e 

Lazer 

68 h 

 

Atividade Motora 

na Promoção da 

Saúde 68h 

Educação e Saúde 

68 h 

 Educação Física 

Adaptada 

68 h 

Monografia 

68 h 
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Fundamentos de 

Alimentação e 

Nutrição 51h 

Fundamentos 

Psicológicos da 

Educação 

68 h 

   

357h 357h 306h 272h  68h 

Total de 1456h 

Fonte: Elaboração autoral após análise do Projeto (UFBA, 2011) 
 

Destes elementos da produção científica sobre Educação Física e Saúde, apontamos 

ainda a necessidade de revisar autores que analisam as condições materiais em que os 

trabalhadores produzem e reproduzem a vida corroborando com o argumento de que o tema 

da saúde não está e não pode ser tratado descolado da análise das condições objetivas de vida. 

Afirmamos que a saúde não se explica em si mesma e, como todos os fenômenos, a 

saúde é um constructo social, portanto, uma elaboração histórica, consequentemente, há 

diferentes concepções acerca do fenômeno Saúde. Concepções estas, amparadas por distintas 

formas e concepções de mundo, de ser humano e de sociedade que diferenciam os projetos em 

uma sociedade classista conforme interesses próprios de cada classe em seu projeto político, 

inclusive aquelas que negam a existência de Classes Sociais, ou seja, desconsideram o real 

concreto; aquelas que afirmam que todas as pessoas são iguais e, portanto, têm as mesmas 

oportunidades, perspectiva que responsabiliza o sujeito por sua condição, desconsiderando o 

modo de produção da vida, ou seja, desconsidera a história da humanidade e o que o acúmulo 

de seus estudos proporcionam enquanto possibilidade de compreensão do todo.  

Ao longo do tempo, o conceito de saúde, para alguns, passou de uma forma 

reducionista para uma forma ampliada, holística; da dicotomia para o continuum, da 

perspectiva da patogênese
140

 em que seus processos giram em torno do combate à doença para 

a salutogênese
141

 que tem seus processos voltados para promover a saúde, do modelo da 

homeostase para a superação da heterostase
142

.  

A saúde não é mais uma propriedade do campo de conhecimento da Biomedicina, 

expande-se para um conjunto de ciências e do campo filosófico que contribui para ampliar a 

sua compreensão da noção de ausência de doença para os determinantes da realidade concreta 

em uma perspectiva de totalidade para compreensão do sujeito e as suas relações no/com o 

mundo.  

                                                           
140

 Patogênese composta por duas palavras gregas pathein = sofrer e gênese = origem. 
141

 Conceito elaborado por Aaron Antonovsky (ANTONOVSKY, A. Health, stress and coping: new perspectives 

on mental and physical well-being. San Francisco: Jossey-Bass, 1979. ANTONOVSKY, A. Unraveling the 

mystery of health. How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass, 1987). Ver OLIVEIRA, 

A.A.B. O tema saúde na Educação Física Escolar: uma visão patogenética ou salutogenetica? In.:KUNZ, E.; 

HILDEBRANDT-STRAMANN, R. (Orgs.) Intercâmbios Científicos em Educação Física e Esportes. Ijuí/RS: 

Editora Unijuí, 2004. Do latim, salus = saúde, do grego gênese= origem. 
142

 Compreende-se heterostase como desequilíbrio, instabilidade, o oposto da homeostase. 
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Antonowsky (1987 apud Taffarel, 2010, p. 174 e 175) destaca que  

 

é imprescindível o conhecimento e o pensamento sobre saúde. Não se 

desenvolve o sentido da vida, o senso de coerência, a autoestima e a 

assistência social sem conhecimento, sem pensamento crítico. Desenvolver o 

“senso de coerência” para a vida exige, portanto, o pensamento crítico, a 

atitude crítica, e isso não brota espontaneamente, pois exige qualidade nas 

relações humanas, condições de vida dignas e aprendizagens que a escola 

pode contribuir. (ANTONOWSKY (1987) apud TAFFAREl, 2010, p. 174 e 

175) 
 

Contudo, torna-se preocupante que se desenvolvam conceitos que descolem as 

questões referentes às compreensões de saúde da materialidade concreta do modo de 

produção da vida. Ao individualizar as questões afetas à saúde, ao responsabilizar o indivíduo 

pela busca do que lhe rouba a saúde (ou o que se compreende como saúde) pode-se apoiar em 

perspectivas idealistas de enfrentamento.  

O que temos assumido nesta tese, é que a Saúde não deve ser observada como 

fenômeno isolado no campo das Ciências Biológicas, da Biomedicina, das Ciências Sociais 

ou de qualquer outra área. Ela é um elemento constituidor do/no processo de organização, 

manutenção e reprodução da vida como uma totalidade, síntese de múltiplas determinações 

em que as diferentes dimensões da vida estão imbricadas no modo de produção da sociedade. 

Indicativos pelos quais se constitui o campo das Ciências Sociais em Saúde. 

Compreendemos assim, que amplos projetos políticos para a sociedade perpassam, em 

uma demonstração e de forma a assegurar a sua existência e continuidade, pela formação dos 

novos quadros profissionais, da juventude que adentra o mundo/mercado de trabalho capaz de 

reproduzir ou transformar o status quo.  

Portanto, a partir deste reconhecimento é importante estudar o projeto de formação 

universitário mais avançado na perspectiva de assegurar uma formação de qualidade, que não 

se vincula a uma visão mercantilista de formação, nem segmentária do ponto de vista da 

atuação. 

A formação profissional em que se insere esta discussão sobre Saúde é denominada de 

ampliada, originada da necessidade concreta das discussões acerca das possibilidades 

formativas que a normatização oficial permite, e com a compreensão de que a formação não 

deve ser restritiva e baseada nas demandas do mercado de trabalho.  

Nesta perspectiva, a formação não é fragmentada ou limitada a certos conhecimentos 

necessários a atuação profissional do momento, e sim, tem em seu escopo uma formação de 

totalidade, garantindo uma sólida base científica nas grandes áreas de atuação do profissional 

da Educação Física, ou seja, no Sistema Educacional, no Sistema de Lazer, no Sistema 
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Esportivo, no Sistema de Saúde, no Campo das Políticas Públicas e demais espaços 

formativos. É uma perspectiva de formação generalista, humanista e crítica que possibilita 

conhecer, compreender e analisar criticamente a realidade a partir dos seus elementos 

concretos para agir por meio das diferentes manifestações da Cultura Corporal
143

. 

No processo de constituição do campo da saúde enquanto espaço-tempo das práticas 

sociais no/do cuidado com o corpo, há o predomínio hierarquicamente estabelecido do saber-

atuação médico enquanto profissional da saúde. Assim, quando se trata da área de 

conhecimento e intervenção da Educação Física na perspectiva do campo da saúde, mesmo no 

século XXI, sobrepuja-se o pensamento médico numa constatada prática de subserviência, a 

que também todos os outros profissionais da saúde desenvolvem, por força dos dispositivos 

legais, mas principalmente, pela ampla aceitação do discurso médico/medicalizante
144

 que 

conquistou o seu estatuto de autoridade em uma sociedade medicalizada.  

Nos diferentes campos de atuação da saúde, desde o Hospital
145

 até a Academia de 

Ginástica, o médico continua preponderante, no primeiro, estabelecendo a ordem dos 

procedimentos com sua autoridade posta e inquestionável, e no caso específico das 

Academias, quando as pessoas se dirigem à ela chegam, majoritariamente, com a prescrição 

ou recomendação médica de “atividade física” para a “saúde” que submete autoritariamente a 

prática do profissional de Educação Física, independente da especialidade
146

 a qual o médico 

se dedica ou a própria academia solicita um atestado médico para o início das atividades, 

como forma de auto proteção do negócio, da empresa, do que necessariamente pelas 

condições de saúde do cidadão que a procura. 

O discurso médico foi elaborado ao longo da história da humanidade e vigorosamente 

se estabelece quando alcança o estatuto de profissão (ADAM, HERZLICH, 2001), e é 

legitimado como uma prática de excelência de valor normativo, e, portanto, determinante 

ideológico no encadeamento do cotidiano das pessoas.  

Padrões estéticos disseminados pela indústria mercadológica na conformação de uma 

sociedade consumista e também por força de avanços científicos na área da reengenharia 

                                                           
143

 Cultura Corporal é um conceito que reúne, expressa e situa a produção das diferentes práticas de movimento 

corporal historicamente elaboradas pela humanidade enquanto patrimônio cultural que todo ser humano pode e 

deve acessar (Ver mais em Coletivo de Autores. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 

1992 e 2009 ed. ampliada). 
144

 Medicalizar é um processo artificial que transforma questões políticas e sociais em individuais, biológicas, 

orgânicas. Sua face mais perversa é a patologização. 
145

 Não é possível submeter-se a um tratamento fisioterápico ou nutricional sem autorização médica por 

exemplo. 
146

 Existe um “ramo” da Medicina que se especializou em um nicho das Ciências do Esporte, a Medicina 

Esportiva, contudo, a sua atuação limita-se, em ampla maioria, aos praticantes de esporte de alto rendimento 

vinculados a Clubes profissionais e a testes laboratoriais em centros de pesquisas. 
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corporal, cirurgias estéticas
147

, cuidados alimentares e toda sorte de técnicas do movimento 

corporal induzem os sujeitos a processos de adoecimento que estão diametralmente opostos 

aos processos de salutogênese. 

Aprendemos com Marx (2013) em seu denso relato n´O Capital que as condições 

impostas à Classe Trabalhadora, desde a sua gênese, têm sido impingidas pelo Sistema 

Capitalista de forma a desumanizar o trabalhador e de certa forma acentuada, a trabalhadora, 

para que ele e ela não se reconheçam enquanto Seres Humanos, que percam completamente a 

dignidade de viver e que se conformem à situação de sobrevida, naturalizando esta condição 

desumanizada. O relato de Marx datado de meados do terceiro quarto do século XIX 

(aproximadamente 1867) continua uma descrição farta de fidelidade da realidade vigente, 

ressalvados alguns avanços tecnológicos, de logística e outros, contudo, o cerne do trabalho 

segue atual, lamentavelmente. 

Concordamos com Arrizabalo Montoro (2014), que neste cenário e conjuntura atual, 

as forças produtivas, categoria social, no estágio imperialista do capitalismo, sofrem 

destruição para manter os níveis do rentismo. 

A “mecânica” do Sistema Capitalista para gerar o mais-valor se refina, transformando 

a força de trabalho em mercadoria, e como tal, cria a ilusão no trabalhador e na trabalhadora 

de que ele e ela podem ter autonomia quanto à sua vida/força de trabalho mesmo que as 

condições a que estejam submetidos denotem o quanto esta assertiva não seja real.  

Na perspectiva das condições de trabalho, desde os primórdios do Sistema Capitalista, 

como constatamos nos diversos escritos de Marx e Engels, as condições objetivas são 

precárias de tal modo que são foco, entre diferentes problemas, do desenvolvimento e 

transmissão de doenças de várias ordens, veja-se o capítulo 8 d´O Capital em que se trata d´A 

jornada de trabalho, nesta descrição há fartos exemplos de como as condições insalubres são 

naturalizadas para os trabalhadores e trabalhadoras. 

Nesta relação trabalho-condições de trabalho-trabalhador/trabalhadora, no decorrer da 

história, o próprio trabalhador e trabalhadora foi/é responsabilizado pelas próprias condições 

de saúde ou de não-saúde, imputando-lhe culpa, ainda que objetivamente, estas condições 

fossem criadas, alimentadas e retroalimentadas pela sistemática da produção e extração da 

força de trabalho e geração do mais-valor. 

Do relato de Marx (2013), passando por Hobsbawn (1995), Braverman (1987), 

Antunes (2009, 2011), Hardmann e Leonardi (1982), Sodré (1990), Prado Júnior e Fernandes 
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 Ramo bastante lucrativo da Medicina Moderna. 
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(2005), Fernandes (1999 e 2006) entre outros para chegar à realidade brasileira nos séculos 

XIX, XX e XXI, temos o avanço galopante da precariedade administrada pelo Capital na saga 

de destruição da grande maioria da humanidade e da barbarização coletiva. Os escritos destes 

autores demonstram que uma análise de conjunto da História da Humanidade possibilita a 

apropriação dos elementos desenvolvidos para a manutenção das condições sub-humanas e de 

forma naturalizada ainda que tão evidentemente sejam criadas na distinção e aprofundamento 

das diferenças das Classes Sociais. 

Hobsbawn (1995), em sua obra “Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991)” 

indica o tamanho da catástrofe humana (mortandades por guerras, fome, precariedade 

sanitária, doenças, limpeza étnica; desvalorização do indivíduo com a negação de direitos 

humanos e civis anteriormente conquistados; crises econômicas, ou seja, crise capitalista). 

Como foi possível chegar a isto? Como foi possível a revolução proletária não conquistar o 

mundo e ser engolida por forças conservadoras? As posições políticas-governistas do pós-

guerra de equilibrar enfrentamentos e concessões para que a Humanidade continuasse 

existindo não durou mais do que o tempo necessário para que os países capitalistas se 

reorganizassem e se fortalecessem o suficiente, para atacar as políticas de bem-estar social. 

O reflexo destes complexos acontecimentos, principalmente da crise da economia 

capitalista, estende-se em diferentes graus no mundo inteiro, não como apenas uma inevitável 

adaptação à economia globalizada e sim, consequências das decisões políticas tomadas pelos 

governos para manter o Sistema Capitalista que, necessariamente, para manter-se precisa da 

submissão da maioria da humanidade oprimida em seus processos de trabalho e de produção 

da vida. 

Fernandes (1999, p. 95) descreve a América Latina como um produto “da ‘expansão 

da civilização ocidental’ (...) um tipo moderno de colonialismo organizado e sistemático (...)”, 

iniciado pela Espanha e Portugal desde a invasão ao continente. Trata da forma de capitalismo 

a que a América Latina é submetida e qual a sua localização nesta organização, apontando 

como problemas: o imperialismo e como enfrentá-lo. Explana acerca das fases e formas de 

dominação externa da América Latina, de sua exploração ilimitada, em todos os níveis da 

existência humana e da produção, para o benefício das coroas, dos colonizadores e em 

seguida por aqueles que assumiram o controle do mercado de importação/exportação.  

Em consequência da reorganização da economia mundial provocada pela revolução 

industrial europeia, desenvolve-se o capitalismo industrial provocando outras formas de 

articulação das economias periféricas na América Latina, incidindo em todas as esferas de 

organização societal tornando-se imperialista, “economias dependentes transformadas em 
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mercadorias, negociáveis à distância, sob condições seguras e ultra-lucrativas” 

(FERNANDES, 1999, p. 99). A conjunção das grandes empresas corporativas nos países da 

América Latina (esferas comercial, de serviço e financeiras e a maioria indústrias leve e 

pesada) trouxeram um novo estilo de organização, de produção e marketing, com novos 

padrões de planejamento, propaganda de massa, concorrência e controle interno das 

economias dependentes pelos interesses externos – capitalismo corporativo ou monopolista, 

em síntese: imperialismo total (organização da dominação externa a partir de dentro e em 

todos os níveis da ordem social) produzindo realidades estruturais diversas: a) concentração 

de renda, prestígio social em setores estratégicos para o núcleo hegemônico de dominação 

externa; b) coexistência de estruturas econômicas, socioculturais e políticas de diferentes 

épocas históricas, interdependentes e necessárias ao colonialismo interno; c) exclusão de 

ampla parcela da população nacional da ordem econômica, social e política existente para 

manutenção da estrutura do sistema.  

Neste sentido, o desafio latino-americano se constitui em não como produzir riqueza, 

mas como retê-la e distribuí-la, para ao menos criar uma verdadeira economia capitalista 

moderna e o seu dilema não nasce da incongruência entre o sistema de valores ideais e a 

práxis social, provêm da mais profunda necessidade histórica e social de autonomia e 

equidade. O autor sugere duas possibilidades políticas para modificar a realidade: 1) um novo 

tipo de capitalismo de estado ou 2) uma rebelião popular e radical, de orientação socialista.  

Braverman (1987) discorre sobre o processo de trabalho, tratando em seu estudo a 

partir da Economia Política e das categorias Classe e Trabalho, das questões como natureza da 

qualificação, evolução das funções burocráticas, trabalho qualificado, maquinaria, estratégias 

gerenciais de controle dos trabalhadores e trabalhadoras e a resistência dos mesmos a tais 

estratégias. Denota-se na sua abordagem uma formulação de que no Capitalismo Monopolista, 

desenvolve-se, dada a constante revolução tecnológica e científica, um modelo científico e 

tecnológico próprio subordinado aos interesses do Capital.  

Na sua descrição cita os estudos do tempo e do movimento dos trabalhadores, estudos 

estes que implicaram na reorganização das rotinas, dos equipamentos, no mobiliário, a 

quantidade de passos até determinado espaço/equipamento, no uso de equipamentos de 

melhor qualidade, na cronometragem de tempo para determinadas tarefas, inclusive beber 

água. A adoção de dispositivos de controle mecânicos com auxílio de cronógrafo e outros, em 

função de "fixar padrões mínimos e elevar os padrões de produção" (p.261) foram 

procedimentos tidos como meio de conhecer a capacidade dos funcionários de forma 

individual e de estimular a melhores desempenhos e foram, portanto, compreendidos como 
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um "efeito de supervisão cerrada e assustadora mais que um milagre de eficiência" (p. 262). 

Estes estudos do tempo e movimento atingiram os trabalhadores em uma questão em que já 

estavam responsabilizados/culpabilizados, a saúde. 

Hardmann e Leonardi (1982) em sua descrição e análise das condições objetivas no 

Brasil, tratam de como o capitalismo se organizou no país em que se tem “o possuidor de 

dinheiro e o possuidor de força de trabalho” (p.165) para ser vendida como mercadoria e, 

como tal, mercadoria barata. Traçam o percurso do Capital e as formas que se engendraram 

para produzir um Brasil capitalista. Nesta obra, retratam detalhes das condições concretas das 

atividades produtivas, bem como do comportamento social do proletariado fabril, a formação 

e crescimento das cidades com a chegada do capital financeiro, que ao dominar todas as 

atividades econômicas, passa a determinar toda a expansão urbana, desde os aspectos 

econômicos, sócio-políticos, culturais, a instalação dos centros industriais, assim como todo o 

sistema viário e de transportes, os serviços de energia elétrica, a formação do mercado de 

consumo e a formação de um mercado de trabalho livre assalariado. O capital industrial 

provocou crescimento e alterações significativas nas cidades, como crescimento populacional, 

também ligado ao fenômeno da imigração europeia, abolição da escravatura e ao 

desenvolvimento das forças produtivas a partir da proclamação da república.  

Em São Paulo, a criação de algumas instituições, como penitenciária (1877), a 

ampliação dos serviços da Santa Casa de Misericórdia e criação do Asilo de Mendicidade 

(1885), a organização de um sistema de educação profissionalizante desde 1882 (Liceu de 

Artes e Ofícios; Instituto de Educandos Artífices, Instituto D. Ana Rosa), e em outros centros 

brasileiros, o início da organização das instituições de classe, os sindicatos, bem como a 

criação de vilas operárias próximas aos centros industriais e muitos deles, com tratados de 

conduta elaborados pela empresa, foram de certa forma dando os contornos comportamentais 

para a Classe Trabalhadora. 

Neste contexto, frisa-se que a propagação do pauperismo urbano acompanhava o 

avanço das relações capitalistas de produção. Surgia assim, nas cidades, uma massa de 

desocupados que perambulavam pelas ruas. Aumentavam os índices de doenças e epidemias, 

com altos índices de mortalidade. As raízes sociais dessas doenças, como a pobreza, falta de 

higiene, subnutrição e concentração populacional em condições miseráveis de vida eram 

agravadas com o avanço do capitalismo, com total anuência do Estado.  

De forma genérica, podemos inferir que as descrições e análises dos autores aqui 

relacionados, não tratam o fenômeno da Saúde como categoria particular ou lhe dão algum 

enfoque específico, contudo, é possível depreender destes escritos as condições de saúde ou 
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de não-saúde que, no decorrer da História da Humanidade, levam o Sistema Capitalista a 

desenvolver diferentes estratégias para minimizar os problemas, mantendo o Sistema, 

novamente em uma perspectiva de naturalizar os fatos, para que o trabalhador compreenda 

estas estratégias como benefícios à si próprio e não enquanto interesse do Capital. A saúde é 

tratada como uma condição inerente ao indivíduo e, portanto, de sua inteira responsabilidade. 

Dos aspectos mais gerais da História da Humanidade para tratar mais especificamente 

no âmbito da Educação, para contribuir com a análise do problema, não com elementos 

específicos, mas por compreendermos que a Saúde é um dos fatores ideológicos utilizado no 

processo educacional e de formação profissional, e como registrado anteriormente, os estudos 

na área da Saúde, em sua maioria, tratam-na em uma perspectiva de aparência, ainda que 

existam estudos na área da Saúde Coletiva que tem demonstrado uma preocupação em 

analisar criticamente o fenômeno para propor os saltos qualitativos, dos quais a Educação 

Física necessita conhecer e se apropriar, para garantir a integralidade da formação. 

Ao tratar da Saúde, como campo do conhecimento necessário para a formação 

profissional em Educação Física, é preciso mergulhar na seara legal na perspectiva de 

identificar e localizar os entraves e gargalos desta formação. 

Saviani (2008) faz uma análise do processo legislativo em que ele constata nos 

“bastidores” do Poder Legislativo Brasileiro um locus em que são travadas disputas 

homéricas na tentativa de garantir que o pensamento hegemônico, portanto dominante, 

prevaleça, orientado por interesses que decorrem de condições objetivas de preservação dos 

privilégios das elites, numa correlação de forças de diferentes grupos empregada, 

necessariamente, para sustentação política de um modelo de Educação vinculado estritamente 

ao desenvolvimento econômico do país, às demandas de mercado de uma economia 

declaradamente globalizada, dando assim continuidade na ordem socioeconômica vigente. 

É estratégia de sobrevivência do Sistema Capitalista, que o Sistema Educacional em 

toda a sua legislação, tenha em sua propositura as amarras necessárias para assegurar esta 

condição de dominação, pois esta articulação de propostas educacionais está definida, e 

compõe determinações políticas mais amplas, pois para “preservar o sentido social da 

educação enquanto mecanismo de ascensão social, legitimação das diferenças e justificação 

dos privilégios, fazia-se necessário ajustá-lo às novas condições políticas impondo-se, 

portanto, a reforma da organização escolar em seu conjunto” (SAVIANI, 2008, p.147).  

Daí, organizar um sistema educacional que expresse a ideologia tecnicista e do 

controle tecnocrático, considerando a educação como questão técnica e não política contraria 



146 

a compreensão de Educação como necessidade vital da humanidade no processo de libertação 

total do ser humano. 

A crise do Capital, e por ser Capital, não permite gratuitamente projetos para a 

libertação do ser humano, pois seria contraditório a partir dos elementos centrais de 

manutenção do Capital como é, a propriedade privada dos meios de produção. As relações do 

mercado de trabalho, neste projeto amplo, implicam e se expressam diretamente nas 

resoluções/legislações educacionais, aquelas que tratam da formação profissional, para que 

esta formação atenda os princípios que regem o sistema bem como o mantenha e garanta a sua 

continuidade.  

Não propomos o descumprimento da legislação, a opção é cumpri-la, contudo, 

ultrapassando os seus limites e incidindo de forma a produzir o desvelamento de suas amarras 

e armadilhas. Quiçá outrora aglomeremos condições objetivas e subjetivas para suplantá-la. 

Concordamos com Saviani (2008) quando aponta que é estratégia necessária para a 

Classe Trabalhadora, um projeto político que assuma duas frentes, que implicam diretamente 

na possibilidade de transformação da realidade concreta: assumir cadeiras no Parlamento para 

travar o combate no âmbito normativo, tomar e fortalecer os espaços escolares com quadros 

de “intelectuais orgânicos da massa popular insatisfeita e da classe trabalhadora organizada” 

(SAVIANI, 2008, p 153) para, de forma complementar, implementar uma mudança radical, 

tendo em vista, que a Educação não é autônoma no sentido de ser descolada dos projetos de 

sociedade e o Parlamento é um espaço representativo de correlação de forças de projetos 

distintos de sociedade. 

A localização no movimento histórico da Educação e depois da Saúde na intersecção 

com a Educação/Formação Profissional, Políticas Públicas da área ainda está por ser 

elaborado, contudo, em se tratando do elemento central de ligação neste texto – a Saúde – 

registro que como o Parlamento, a Política, a Educação, a Ciência também não são neutras, e 

no que diz respeito à Saúde, a produção científica que se ocupa somente com a aparência do 

fenômeno, não contribui para o avanço nas condições de vida da humanidade por quanto 

reproduz os significados políticos e sociais de um Sistema que desumaniza o Ser Humano 

para conseguir se manter, o que implica na necessidade de mostrar com dados cientificamente 

elaborados a razão, a necessidade e os porquês de avançar nesta questão de compreender, a 

partir do movimento da História, como se constitui e como o campo da Saúde não pode ser 

negado na formação do profissional em Educação Física. 

A análise deste conjunto de autores que tratam da situação concreta dos trabalhadores, 

demonstram que os componentes predominantes no que diz respeito à saúde, em síntese, são: 
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o tratamento da saúde como uma questão inerente ao indivíduo e de sua inteira 

responsabilidade. Compreensão esta que deve ser superada na formação de professores, ou 

seja, deve ser tratada de forma que implique em uma concepção de totalidade do fenômeno. 

Neste sentido, estabelecemos os nexos e relações com as tendências da produção do 

conhecimento sobre saúde anteriormente expostas, em especial, à do binômio saúde-doença, à 

do enfoque biologizante e fragmentado de ser humano e de saúde, que silencia as condições 

objetivas de vida como aspecto organicamente associado à saúde.  

Este silenciamento contribui para a manutenção da sociedade de classes, o principal 

obstáculo para que a humanidade alcance o seu desenvolvimento pleno, mais elaborado. No 

quadro da formação de professores de Educação Física, tal abordagem no campo da saúde 

impede, obstaculiza a explicação e intervenção na realidade, em um sentido crítico, superador, 

tendo em vista ações nos planos imediatos, mediatos e históricos – que se encaminhem para a 

superação das condições materiais de existência, que impedem o desenvolvimento dos seres 

humanos nas suas múltiplas determinações e possibilidades. 

 

IV.III O EIXO DOS FUNDAMENTOS – O TRATO DO CONHECIMENTO SAÚDE 

POR SISTEMA DE COMPLEXO “SAÚDE – BIOMECÂNICA – CULTURA 

CORPORAL” 

 

O Eixo/Módulos
148

 dos Fundamentos
149

, bem como os demais eixos/módulos, 

compreendem um conjunto de conhecimentos organizados
150

, que podem ser tratados em 

Sistemas de Complexos
151

. 

 

Os Conhecimentos de Formação Ampliada são aqueles que permitem uma 

compreensão de conjunto, radical e de totalidade comum a qualquer tipo de 

formação profissional e que permite transcender a uma compreensão de um 
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 A proposta trata de quatro eixos/módulos organizadores do conhecimento: Eixo/Módulo dos Fundamentos, 

Eixo/Módulo da Práxis Pedagógica, Eixo/Módulo do Conhecimento Específico e Eixo/Módulo do Trabalho 

Científico. 
149

 O Eixo dos Fundamentos reúne as disciplinas introdutórias a Filosofia, Sociologia, as Bases Biológicas do 

desenvolvimento humano, conhecimento de Anatomia, Fisiologia, Educação e Saúde, Fundamentos Psicológicos 

da Educação e Organização da Educação Brasileira. É composto por dez disciplinas, duas delas são de natureza 

optativa (de um conjunto de vinte e duas disciplinas) somando 710 horas, que correspondem a 21,34% da carga 

horária total do curso. As disciplinas do eixo de fundamentos têm por função serem básicas, a maioria sendo de 

natureza obrigatória, nas modalidades teórico-práticas e teóricas, ofertadas do primeiro ao sétimo semestres do 

curso. 
150

 Esta organização deverá relacionar: Conhecimentos de Formação Ampliada, Conhecimento Identificador da 

Área e Conhecimento Identificador do Aprofundamento de Estudos. 
151

 A síntese acerca dos Sistemas de Complexos Temáticos é elaborada a partir dos estudos de Pistrak (2011), 

Colavolpe, Taffarel, (2007) e em Taffarel (2010). Exemplos na Educação Física podem ser encontrados na tese 

de Colavolpe (2010) com o Esporte e, na dissertação de Pinto (2012) com Educação Física e Saúde. 
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único sistema de ensino, o sistema formal de educação. Compreendem os 

estudos acerca das relações do ser humano com a natureza, com os demais 

seres humanos na sociedade, com o trabalho, com a educação, a saúde, o 

desenvolvimento humano, o treino corporal esportivo e o trabalho científico. 

(UFBA, 2011, p. 26) 
 

 Na perspectiva desta proposição para a formação de Professores em Educação Física, a 

Saúde configura-se como um dos elementos que compõem o Eixo dos Fundamentos, ou seja, 

é elemento fundante da/para a área, aquilo que contribui para a existência da área e se 

desdobra em disciplinas do Módulo do Conhecimento Específico. 

Apontamos a especificidade do Sistema de Complexo
152

 “Saúde – Biomecânica – 

Cultura Corporal”, para uma perspectiva de formação de Professores de Educação Física “que 

tem como objeto, a Cultura Corporal, como eixo articulador do conhecimento a prática social 

(práxis) e como matriz científica a história” (UFBA, 2011, p. 10). 

Segundo Pistrak (2011), a organização do programa de ensino, deve orientar-se 

segundo os Sistemas de Complexos com tema escolhido segundo os objetivos postos para 

contribuir na compreensão da realidade atual, estudando de forma dinâmica (histórica-

dialética) e não estática, para apreensão do conjunto de relações recíprocas de dado objeto.  

Assim, o tema “Saúde – Biomecânica – Cultura Corporal” para compreender a relação 

entre Educação Física e Saúde está além do plano mediato pedagógico, mas tem relevância no 

âmbito social e é um tema fundamental, de valor real e pode ser associado sucessivamente por 

diversas aproximações a outros temas, de outros complexos na formação de Professores de 

Educação Física. O estudo de complexos, de acordo com Pistrak (2011, p. 108) só tem sentido 

na medida em que “eles representam uma série de elos numa única corrente, conduzindo à 

compreensão da realidade atual”. 

O trato do conhecimento a partir de Sistema de Complexo porta elementos concretos 

para superar as contradições presentes no currículo e na forma como se dá o trato do 

conhecimento científico, como por exemplo, a dicotomia entre teoria e prática, a 

descontextualização do conteúdo já diluído, superficial e fragmentado, a perda de 

historicidade do conhecimento e a falta dos nexos e relações com a práxis (COLAVOLPE, 

TAFFAREL, 2007). O trato com o conhecimento – seleção, organização, sistematização do 

conhecimento em suas dimensões operacionais e teóricas, implica diretamente no método. O 

materialismo histórico dialético nos indica que por sucessivas aproximações a um objeto, nos 

defrontamos com sistemas de complexos, que permitem superar as abstrações do objeto e 

converte-lo em concreto no pensamento.  
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 Ou centro de interesse (PISTRAK, 2011, p. 107). 
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 O estudo do Sistema de Complexo “Saúde – Biomecânica – Cultura Corporal” parte 

do factual, a cultura corporal, os esportes, o jogo, a dança, as lutas, a ginástica, as atividades 

circenses, entre outras e vai apreendendo sua estrutura lógica e histórica, sua gênese e seu 

desenvolvimento. E nem sempre a gênese corresponde ao atual grau de desenvolvimento, vez 

que, por mediações e determinações históricas tudo se altera. As condições objetivas 

colocadas no ato de aprender implicam na aprendizagem. Portanto, para atuar como 

professores, em diferentes campos de trabalho, em uma sociedade capitalista complexa, não 

basta um conhecimento operacional, como tradicionalmente vem sendo tratado o 

conhecimento da Biomecânica Aplicada à Educação Física – ou seja, não basta o domínio do 

físico e biológico, as leis da cinética e cinemática sobre o movimento humano.  

A compreensão da historicidade dos conceitos e o processo em que as teorias que os 

sustentam foram desenvolvidas, bem como os seus nexos, relações e os seus determinantes 

que implicam na formação de Professores de Educação Física, exige tratar com rigorosidade o 

conhecimento científico originado nesta relação, que formará um arcabouço necessário, 

constituído de sistemas de complexos, para as demandas da atuação profissional. 

 O estudo a partir deste sistema de complexo contribui para superar os dualismos na 

compreensão do ser humano ocasionados por uma perspectiva formativa unilateral, tratando o 

conhecimento a partir da formação integral, omnilateral, bem como, superando, o mero 

conhecimento operacional, pela formação teórica, superando a dualidade entre teoria e prática 

a partir da compreensão de práxis, tratar a relação Educação Física e Saúde numa perspectiva 

sócio-histórica do fenômeno, ou seja, também em uma perspectiva interdisciplinar e 

ampliada, ao invés de limitá-la aos aspectos biomédicos, apreendendo a questão da Saúde 

pelo paradigma da Salutogênese, em sua raiz etimológica latina: salus, que designa o atributo 

principal dos inteiros, intactos, íntegros; e do grego: genesis, origem, ou seja, uma perspectiva 

que constantemente questiona de onde vem a saúde. 

 Para exemplificar uma abordagem por complexo, sem desconsiderar a vastíssima 

produção da área, valemo-nos do conceito de Saúde elaborado por Almeida Filho (2011) por 

tratar-se de uma abordagem que amplia epistemologicamente o conceito de saúde e que 

sintetiza historicamente o fenômeno saúde e sua elaboração.  

O autor expõe a pergunta título do livro “O que é saúde?” e a necessidade de “retomar 

o debate filosófico, teórico, metodológico e pragmático sobre saúde, doença e conceitos 

correlatos” (ALMEIDA FILHO, 2011, p.8), tendo em vista que de “leve insatisfação com a 

flagrante pobreza teórica do campo epidemiológico” passou a constatar “a urgência de 



150 

preencher essa enorme lacuna epistemológica, imprescindível para o processo histórico de 

constituição do campo da saúde coletiva” (op. cit. p.7).  

Questiona o conceito de saúde, bem como historiciza/contextualiza as suas 

preocupações/motivações indicando as possibilidades para compreensão da temática. Nos 

idos de 1980 com a “clara hegemonia da racionalidade metodológica imediata, revelada por 

uma quase despreocupação com temas filosóficos e teóricos” (ALMEIDA FILHO, 2011, p.7), 

do slogan de campanha “Saúde para Todos no Ano 2000”, sem cumprir a promessa, de todo 

um panorama caracterizado por um misticismo sanitário a partir da conceituação da 

Organização Mundial de Saúde (1946), a um “movimento ideológico, com características 

ecumênicas, denominado promoção de saúde” (op. cit. p.9), passando pelas dimensões da 

saúde integral, a campanha mundial pela atenção primária à saúde (1978) e a garantia 

constitucional (1988), ainda sem sair da generalização,  

 

cria-se uma curiosa crise de identidade institucional, política e profissional 

no campo da saúde coletiva, expressa como um problema epistemológico 

básico que se apresenta na forma de uma pergunta: se saúde é o nosso 

objeto, afinal, o que é saúde? (ALMEIDA FILHO, 2011, p.11) 
 

A hipótese do autor para a não resposta a esta questão, manifesta-se na esfera de um 

ponto cego paradigmático da ciência referindo-se a não permissão para ver ou tolerar que seja 

vista a própria questão em profundidade (op. cit. 12). 

Apresenta questões de fundo que constituem problemas teóricos e desafios 

epistemológicos, no campo da saúde coletiva, aos quais pretende contribuir na reflexão com o 

que acumulou em quase duas décadas de estudos para a produção de referenciais teóricos e 

metodológicos, resultantes de um “fecundo intercâmbio intelectual com (...) companheiros 

engajados na construção de uma teoria crítica da saúde” (op. cit. p.13). 

O autor aponta que  

(...) se conceituarmos os fenômenos da saúde-doença como processos sociais 

e se aceitarmos o suposto de que processos sociais são históricos, 

complexos, fragmentados, orgânicos, corporais, conflitantes, dependentes e 

incertos, então precisamos gerar dispositivos interpretativos mais adequados 

para referenciar, com o devido rigor, os objetos da pesquisa científica em 

saúde. (...) à natureza complexa e múltipla dos processos concretos relativos 

a vida, a aflição, sofrimento, dor, doença, cuidado, cura e morte – a saúde, 

enfim, que ocorrem em agregados humanos históricos. (ALMEIDA FILHO, 

2011, p.13). 
 

Para compreender a Saúde como Problema “simultaneamente filosófico, científico, 

tecnológico, político e prático” (op. cit. p.15), apresenta uma proposta de discussão 

sistemática e de problematização do conceito de saúde a partir de uma introdução histórico-
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etimológica, de discurso e semântica como fundamento para exploração da questão 

epistemológica da saúde. Enquanto síntese das diferentes dimensões da saúde, representativas 

de distintas escolas de pensamento, o autor apresenta uma pauta de debate: saúde como 

fenômeno, medida, ideia, valor, campo de práticas, saúde como síntese. 

Partindo da perspectiva da Saúde como Fenômeno; ou indícios “de fenômenos ou 

entidades de interesse científico”, compreende-se que “a saúde pode ser conceituada como 

fato, evento, estado, situação, condição ou processo” tanto pelo aspecto da “positividade de 

sua existência quanto em relação aos níveis de sua referência como objeto de estudo” 

(ALMEIDA FILHO, 2011, p. 29). Daí ser tratada no “nível ou plano de ocorrência, saúde em 

âmbito individual ou singular”, em que os “conceitos de saúde têm sido considerados como 

referência à capacidade, ao estado ou à condição individual, numa perspectiva 

predominantemente fisiopatológica que se situa, mais precisamente, nos subcampos do campo 

científico da biologia humana” (op. cit. p. 30). Aponta para o par dialético saúde e equilíbrio, 

a saúde como função, a saúde como ausência de doença, o processo saúde-doença, e os 

elementos para repensar os modelos teóricos de saúde-doença ampliados “aos processos de 

promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde individual e coletiva” (op. cit. p.51), 

ressaltando o seu caráter histórico e político. 

A Saúde como Medida tem a proposta de analisar estratégias de medida de saúde, 

discutindo, i) “limites e possibilidades de tratamento quantitativo dos fenômenos da saúde no 

plano individual e singular” (ALMEIDA FILHO, 2011, p.53) culturalmente considerado 

como “território privilegiado ou privativo de abordagens clínicas” (op. cit. p.53); ii) a “avaliar 

o potencial de uma das vertentes de quantificação da saúde na sociedade de maior expressão 

atualmente, a epidemiologia, para estimar probabilidades condicionais de ocorrência não de 

doenças, mas de saúde” (op. cit. p.53); e, iii) a introduzir “abordagens econométricas da 

saúde, analisando impasses e desdobramentos de propostas de análise quantitativa da situação 

de saúde como se fosse um recurso econômico das sociedades modernas” (op. cit. p.53).  

A Saúde como Ideia, trata na história das ciências humanas e sociais aplicadas à saúde, 

o processo de “formulação de teorias culturais da saúde” (ALMEIDA FILHO, 2011, p.73) a 

partir da conceituação objetiva de doença e correlatos. Analisa as “concepções de saúde como 

ideia ou dispositivo ideológico explorando teorias que tomam ença e correlatos como objeto 

heurístico, formulação explicativa, representação social, rede semântica, construto cultural ou 

outras modalidades de produção de imagens e termos saúde-do (signos e significantes) 

providos de sentido” (op. cit. p.73)  
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Quanto a Saúde como Valor, a proposta é “avaliar as bases lógicas, teóricas e 

metodológicas da concepção de saúde como valor: valor de uso, valor de troca, valor de vida” 

(ALMEIDA FILHO, 2011, p.89) no modo de produção capitalista.  

No tocante a Saúde como Campo de Práticas, explora-se as concepções de saúde 

como práxis a partir de uma análise histórico-epistemológica, introduzindo os conceitos de 

‘paradigma’ e ‘campo social’ (ALMEIDA FILHO, 2011, p.105) para a compreensão de saúde 

como ‘práxis institucional’ (op. cit. p. 106) bem como analisar a saúde como campo geral 

capaz de articular diferentes modelos de práticas (ações preventivas de riscos, doenças e 

morte) e medidas (proteção e promoção da saúde-doença em indivíduos e comunidades) com 

a valorização de princípios precaucionários, ou seja, o que se pode propiciar enquanto 

precaução. 

Enfim, a Saúde como Síntese. Após apresentar e discutir diversos conceitos de saúde, 

destacando a diversidade de formas e realçando as suas nuances, é apresentada uma 

proposição de concepção holística da saúde (ALMEIDA FILHO, 2011, p.125), integradora 

das dimensões, modos e estruturas conceituais respeitando a complexidade dos fenômenos, 

eventos e processos de saúde-doença-cuidado nos seus diversos planos de existência. 

Dialogar com tais concepções sistematizadas com rigorosidade e, por incorporação do 

que é o mais elaborado, e assim, realizar o salto teórico qualitativo necessário para a área de 

Educação Física, no que diz respeito à formação de Professores, torna-se uma exigência. 

Segundo Escobar (2009, p. 4)  

A realização de análises mais rigorosas e radicais da realidade social 

atual no interior da escola exige a elaboração de uma teoria 

pedagógica mais avançada que reconheça a Cultura Corporal como 

objeto de estudo da disciplina Educação Física, sem perder de vista os 

objetivos relacionados a formação corporal, física, dos estudantes, 

mas situando-os no âmbito da vida real de uma sociedade de classes. 

Teoria que defenda a historicidade da cultura e a necessidade de sua 

preservação através da participação coletiva do povo na sua produção 

e evolução, no marco de um projeto histórico anticapitalista no qual 

“cultura” recupere o seu significado real de resultado da vida e da 

atividade do ser humano em busca de sua superação. Uma teoria que 

reconheça a participação da classe trabalhadora na produção da cultura 

de modo que se preserve a memoria nacional e se tenha como 

perspectiva o desenvolvimento ominlateral. Só assim a educação 

Física estará cumprindo sua responsabilidade social e justificando a 

sua razão de ser e estar na escola. 
 

Compreender a Saúde enquanto fenômeno social apreendido pela Educação Física e 

seu objeto a Cultura Corporal, a partir deste Sistema de Complexo, é uma possibilidade de 
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ampliação da apropriação do conhecimento historicamente elaborado e acumulado pela 

humanidade em seus determinantes, suas relações e seus nexos no processo de humanização. 

 Em síntese, tratar do processo de humanização pela apropriação da cultura (ENGELS; 

1990) significa tratar a categoria Saúde em um Sistema de Complexo como um processo 

ampliado, síntese de múltiplas determinações em que as dimensões biológicas, sociais, 

filosóficas, econômicas, culturais, ambientais, educacionais, habitacionais, alimentares, de 

lazer, de transporte, de liberdade e outras tantas dimensões da vida humana sejam apreendidas 

no modo de produção da sociedade em seu desenvolvimento histórico e tratadas 

pedagogicamente no Curso de Formação de Professores de Educação Física. 

Retomando a categoria “possibilidade de essência” descrita por Cheptulin (2004, p. 

342) como sendo aquela cuja realização está ligada à modificação da essência da coisa, com a 

sua transformação em uma outra coisa, compreendemos que determinadas condições objetivas 

estão colocadas para avançarmos na luta contra a divisão na formação do Professor – 

Profissional de Educação Física e na luta contra as tendências à fragmentação e negação do 

acesso ao conhecimento, que desqualificam os professores já no seu processo de formação e 

limitam a sua capacidade de explicar e intervir na realidade concreta. 

Sintonizados com a luta de resistência, travada neste momento histórico, em todo o 

planeta, contra o imperialismo, contra os ajustes, contra o modo de vida capitalista, contra a 

perda de direitos e conquistas, consideramos de grande importância reconhecer que a 

possibilidade está posta. Este reconhecimento nos permitirá orientar a atividade prática e, em 

particular, a realização de planificações concretas de curto, médio e longo prazo.  

As possibilidades estão em relação direta com a atividade prática humana, e sua 

consideração assegura uma orientação adequada das vias e dos meios de se chegar a esse ou 

àquele resultado prático. As possibilidades são ilimitadas, à medida que a matéria passa de um 

estado qualitativo a outro e aparecem novas possibilidades. 

Temos possibilidade sim, de alterar os rumos da história e de romper os nós que foram 

amarrados pela construção de consensos que estão sendo desfeitos pela luta de classes. E neste 

sentido, são as áreas de conhecimento, ou seja, aquelas que fundamentam o campo da Educação 

Física, aquelas que lhe dão as características peculiares do conhecimento específico, ou ainda as 

que tratam do conhecimento científico para organização do trabalho e, primordialmente, aquele 

campo em que se materializa a práxis pedagógica, devem ser equilibradas no sentido de 

complementaridade na formação e não de concorrência, de consistente base teórica para uma 

atuação com as competências humanas globais desenvolvidas e em desenvolvimento ao 

potencial máximo. 
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Em seguida, apresento dados empíricos de uma experiência com o trato do conhecimento 

e seus procedimentos, que reafirmam posições anteriores sobre a necessidade da crítica à 

negação e fragmentação do conhecimento, a pseudoconcreticidade e à crítica as abordagens que 

tratam o conhecimento da área da saúde, como é o caso da Biomecânica, somente a partir das 

suas bases biofísicas, que dividem o ser humano em corpo-mente e separam a história e a 

teleologia, com limites, mas que sinalizam possibilidades de superação destas contradições. 

 

 

IV.IV BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA, ANÁLISE DA 

EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA 

 

Este subtítulo trata especificamente da experiência desenvolvida como campo 

empírico da tese, apresentada em vertentes que se imbricam e vão articulando a exposição dos 

elementos do pensamento concreto, que corroboram com a tese em seu conjunto. Uma 

vertente justifica, localiza, contextualiza acerca da disciplina EDC D75 Biomecânica 

Aplicada à Educação Física do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal da Bahia com as características do trabalho desenvolvido apontando a posição de 

estudantes da Universidade Federal da Bahia que cursaram a disciplina em 2017.1, e outra 

vertente, em um arrazoado que dialoga com as concepções de formação de Professores de 

Educação Física, que defendem cursos distintos em licenciatura e “bacharelado” e os que 

defendem a formação única em Licenciatura de caráter ampliado.  

A justificativa para desenvolver o campo empírico da tese na disciplina de 

Biomecânica Aplicada à Educação Física deriva-se das condições objetivas de acesso ao 

acompanhamento da disciplina
153

, a partir de um ponto de vista crítico, não necessariamente 

pelo objeto de estudo da Biomecânica em si. A disciplina figura na área dos fundamentos da 

saúde tratada teórica e metodologicamente no Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA, 2011), compõe o 

Eixo dos Conhecimentos Específicos e faz interface com o Eixo dos Fundamentos, bem 

como, pelo envolvimento de estudantes de iniciação tecnológica e a participação de 

pesquisador de renome internacional no desenvolvimento da disciplina. 
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 Outras disciplinas foram consideradas para o campo empírico, contudo, além das dificuldades de acesso ao 

programa da disciplina e à sala de aula para o acompanhamento, a dinâmica da disciplina não permitia uma 

participação mais direta no processo. A escolha da disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física 

também contribui para corroborar com a necessidade do conhecimento nela circunscrito para a formação de 

Professores de Educação Física.  
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A tese aqui defendida foi sendo desenvolvida e elaborada durante o acompanhamento 

da disciplina EDC D75 Biomecânica Aplicada à Educação Física, no Curso de Licenciatura 

de Educação Física da Universidade Federal da Bahia, durante o período de doutoramento nos 

anos de 2014, 2015 e 2017
154

. Esta disciplina figura no Projeto Político Pedagógico do Curso 

enquanto oferta obrigatória e está localizada no fluxograma do curso (ANEXO E) no terceiro 

semestre
155

, tem uma carga horária de sessenta e oito (68) horas que correspondem a quatro 

(4) créditos, e, compõe o eixo dos Conhecimentos Específicos (UFBA, 2011). 

Conforme o Programa da disciplina ofertada em 2017.1 (ANEXO F), a ementa
156

 

reelaborada
157

 dispõe sobre o “Estudo das bases e fundamentos da Biomecânica Aplicada à 

Educação Física” a partir de cinco objetivos gerais que configuram e delineiam o trabalho 

com o estudo dos fundamentos da atividade humana, e em especial, a Cultura Corporal à luz 

da Teoria Histórico-Cultural; o estudo das bases da Biomecânica e sua aplicação à Educação 

Física; o estudo da anatomia funcional do corpo humano à luz da Teoria Histórico-Cultural; o 

estudo das bases e fundamentos da Educação Física em diferentes sistemas/campos de 

atuação do Professor de Educação Física: Educação, Saúde, Lazer, Esporte, a partir das 

contribuições da Biomecânica Aplicada à Educação Física; o estudo das bases de produção do 

conhecimento sobre a Biomecânica Aplicada à Educação Física no trato de seu conteúdo 

específico, a Cultura Corporal – jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação, ...  

Os objetivos gerais se desdobram em sete objetivos específicos que exigem leitura, 

análise, constatação, sistematização, compreensão, explicação, apresentação verbal e por 

escrito acerca da gênese filogenética e ontogenética da atividade humana, dos conceitos 

fundamentais, princípios e terminologia da Biomecânica e sua aplicação na Educação Física – 

conceito de Biomecânica, de Cinemática, de Cinética e, de Educação Física à luz da Teoria 

Histórico-Cultural; dos fundamentos da atividade humana, das considerações esqueléticas, 
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 A disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física tem sua oferta no primeiro semestre de cada ano 

letivo. Foi ministrada desde 2012 pelas Professoras Celi Taffarel e Nair Casagrande e, em 2017, pela Professora 

Celi Taffarel. Em 2016 não foi possível o acompanhamento presencial tendo em vista o desenvolvimento do 

Estágio no Exterior pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (PDSE/CAPES) na Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

(UNICAS) no Osservatorio Antonio Roversi sulle Culture dello Sport e del Corpo do Dipartimento di Scienze 

Umane, Sociali e della Salute  – Cassino/Frosinone/Italia – no período compreendido entre agosto de 2015 e 

agosto de 2016. 
155

 A oferta da disciplina não tem pré-requisito(s) conforme a compreensão acerca do que é o conhecimento, 

como ele se desenvolve e de como aprendemos, concepções estas expressas no Projeto Político Pedagógico 

(UFBA, 2011), assim, o(a) estudante em qualquer semestre pode solicitar matrícula na disciplina e cursá-la. 
156

 Ementa conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso da UFBA: “Estudos dos fundamentos da Mecânica 

do Movimento. Técnicas, meios, e parâmetros observados na avaliação aplicada ao movimento humano, às 

articulações e os trabalhos musculares, segmentos e hemisférios corporais” (UFBA, 2011, p. 49). 
157

 A ementa sofreu reelaboração a partir da compreensão da Teoria da Atividade conforme Leontiev (1977, 

1978a, 1978b); Goellner (1992); Luria (2008). 
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musculares e neurológicas da atividade humana; da anatomia funcional dos membros superiores, 

inferiores e do tronco; bem como da aplicação dos conhecimentos em aula de Educação Física, a 

partir da delimitação de um determinado tema/complexo da Cultura Corporal, a utilização dos 

conhecimentos advindos da Biomecânica sobre planos e eixos corporais; e, da utilização de 

instrumentos científicos para observar, constatar, sistematizar, explicar quais os principais 

bancos de dados sobre a produção do conhecimento científico sobre Biomecânica, os 

principais periódicos da área, as principais dissertações e teses, os principais eventos 

científicos, os principais centros de pesquisa, os principais pesquisadores e pesquisadoras, no 

Brasil, dos estudos da Biomecânica Aplicada à Educação Física. 

A avaliação é correspondente à realização de cada objetivo definido e delimitado 

observados durante o desenvolvimento das atividades acadêmicas na/da disciplina com a 

apresentação oral e por escrito de sínteses de leitura, seminário, caderno de revisão (de 

exercícios), micro aulas e demais estratégias, incluindo-se aqui o uso de instrumental 

elaborado para auxiliar o desenvolvimento das atividades como a “Ficha de análise de 

dissertações e teses no campo da Biomecânica Aplicada à Educação Física a partir do Banco 

de dados da CAPES”, “A Lógica Reconstruída”, e, a “Pauta para elaboração de resumos 

analíticos”
158

. 

Os procedimentos metodológicos estão organizados com explanações teóricas em 

aulas presenciais, leituras orientadas, acesso a bancos de dados, elaboração de trabalhos 

[sínteses de leituras, resumos analíticos, apresentações/seminários, boletins bibliográficos, 

caderno de revisão (de exercícios), micro aulas], realização de curso intensivo com 

especialista da/em Biomecânica. Estes procedimentos metodológicos são organizados para 

desenvolver quatro grupos de conteúdo programático
159

 conforme o excerto do Programa da 

Disciplina EDC D75 Biomecânica Aplicada à Educação Física (2017): 

 

1) As bases filogenéticas e ontológicas da atividade humana. Atividade, 

consciência e personalidade. Movimento, tempo, espaço. Atividade, tempo 

espaço e consciência. Trabalho e cultura: determinações das atividades 

humanas. As determinações do modo de produção da vida nas atividades 

humanas, em especial o caminhar, marchar, correr, saltar, nadar;  

2) O que é Biomecânica. Qual é o conhecimento reconhecido como 

conhecimento da Biomecânica. Terminologia Básica, Conceitos Básicos: 

Conceito de Cinemática – formas de movimentos, linear, angular. Planos e 
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 Contribuição do Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação (PAIDEA) da Universidade de 

Campinas (UNICAMP) sob orientação do Professor Silvio Sanches Gamboa. Instrumentos disponíveis nos 

anexos do Programa da Disciplina (ANEXO E). 
159

 Cada grupo de conteúdo programático tem o uso de diversas estratégias avaliativas para verificação do 

conhecimento, incluindo verificação inicial sobre o grau de conhecimento dos estudantes acerca dos assuntos 

tratados na disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física. 
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eixos anatômicos. Sistema de referência espacial. Conceitos de Cinética – 

Trabalho, energia, potência – inércia, massa, força, centro de gravidade, 

pressão, volume, densidade, torque, impulso. Constatações e sistematizações 

no campo da biomecânica com visitas a laboratórios e no campo da cultura 

corporal com seus conteúdos específicos – jogos, esporte, dança, ginástica, 

luta, natação. Relações entre os campos da Educação Física e Saúde;  

3) A biomecânica na aprendizagem e treino de técnicas e melhoria de 

rendimento esportivo. Anatomia funcional – dos membros superior, inferior 

e tronco. Segmentos corporais e principais grupos musculares e articulações. 

Planos corporais – sagital, frontal e transverso. Eixos longitudinal, 

mediolateral, anteroposterior. Aplicação da biomecânica no trato com 

conteúdos específicos da cultura corporal – jogos, esporte, dança, ginástica, 

luta, natação; 

4) Bancos de dados sobre a produção do conhecimento acerca da 

Biomecânica; Periódicos da área; Dissertações e Teses; Eventos Científicos; 

Centros de pesquisa, pesquisadores no Brasil sobre Biomecânica aplicada à 

Educação Física. 
 

É necessário registrar que o trabalho na disciplina foi realizado de modo colaborativo e 

em coletivo com estudantes de Graduação e Pós-Graduação [auxílio e monitoria], Professores 

especialistas convidados [curso intensivo, palestras], articulando a Graduação e a Pós-

Graduação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a comunidade
160

. 

Quanto à bibliografia e demais formas de aproximações ao campo de conhecimento da 

Biomecânica e suas relações, há um livro de Biomecânica e alguns textos por blocos de 

conteúdos adotados como leitura obrigatória. Quanto a leitura complementar, sugere outros 

livros de Biomecânica básica e aplicada bem como artigos, dissertações e teses, o manuseio 

de banco de dados para acessar o conhecimento produzido na Biomecânica e aplicado à 

Educação Física, bem como quem e onde o produziu, e ainda, o material produzido e 

acumulado no transcorrer da disciplina EDC D75 Biomecânica Aplicada à Educação Física 

no Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia (desde 2012) 

pela equipe que a desenvolveu (artigos, trabalhos em eventos, relatórios, portfólios, e outros). 

É necessário registrar também alguns dos elementos da história da disciplina no Curso 

de Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Universidade Federal da Bahia 

que forma Professores em um currículo estruturado em quatro (4) módulos – Módulo dos 

Fundamentos; Módulo dos Conteúdos Específicos da Cultura Corporal; Módulo da Práxis 

que se desdobra em Prática do Ensino e Estágio Supervisionado e, Módulo do Trabalho 

Científico – , que se relacionam dialeticamente para ampliar as relações entre os 
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 Registra-se que é a partir do esforço de tratar a Biomecânica Aplicada à Educação Física no Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia no tripé universitário é que foram 

desenvolvidas atividades do Dia (Inter)Nacional da Biomecânica (06 de abril de 2017), o V Curso de 

Biomecânica Aplicada à Educação Física e a 1ª Escola de Inverno de Biomecânica da UFBA (21 a 23 de junho 

de 2017) e a atividade “A Matemática está em tudo – Inclusive nas aulas de Educação Física” na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (23 a 28 de outubro de 2017). 
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conhecimentos para produzir um perfil profissional com competências humanas globais e o 

domínio do conhecimento científico, elaborado historicamente para atuar nos campos de 

trabalho em expansão/retração
161

, que implicam conduzir processos de ensino aprendizagem, 

gestão e administração nos sistemas Educacional, de Saúde, de Lazer e, Esportivo, como por 

exemplos, sobre a inclusão da disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física no 

Projeto Político Pedagógico, o Relatório de Avaliação do Curso (UFBA, 2011) e sobre os 

procedimentos para elaboração do Programa da disciplina. 

No processo de reconceptualização
162

 curricular que se materializou com a aprovação 

e implantação do Projeto Político Pedagógico em 2011, foi uma reivindicação dos estudantes 

daquela época, que constataram a necessidade do conhecimento da Biomecânica Aplicada à 

Educação Física
163

 como conteúdo necessário para o exercício da profissão de Professor de 

Educação Física, independente do locus do trabalho pedagógico pela síntese que elabora na 

conjunção de outras disciplinas
164

, estudadas na Educação Física e além dela, em um 

movimento interdisciplinar [ou supra-disciplinar] para desenvolver o conhecimento em 

Biomecânica, corroborando com a constatação de Morschbacher (2016), que sustenta a 

necessidade de atitude científica no curso de formação de Professores de Educação Física, o 

que pressupõe o domínio do conhecimento clássico sobre o objeto da Educação Física, a 

Cultura Corporal. 

A Biomecânica
165

 é considerada uma das disciplinas fundamentais das Ciências do 

Esporte pelo Conselho Internacional de Ciências do Esporte e da Educação Física (ICCSPE) e 
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 Os campos de trabalho em expansão e que também podem se retrair conforme a conjuntura do país 

relacionado aos ditames do Capital Internacional e seus séquitos brasileiros, a exemplo da PEC da Morte 

(Proposta de Emenda à Constituição nº 55) que retrai os campos de trabalho nos serviços públicos, como 

educação, esporte, saúde, lazer, cultura. 
162

 Ver a nota de rodapé de número 100 desta tese. 
163 Ver sobre os aspectos históricos da inserção da Biomecânica aplicada à Educação Física no Brasil, sua 

formulação enquanto disciplina de formação profissional em Educação Física em Amadio e Serrão (2004); 

Franciulli et al. (2008); Hack, Taffarel, Casagrande (2016). 
164

 A Biomecânica aplicada à Educação Física trata de conhecimentos que se relacionam e necessitam de 

conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento como, por exemplo, da Física: Mecânica, Clássica, 

Newtoniana, de Corpos rígidos ou inanimados; da Matemática com trigonometria e álgebra; conhecimentos de 

Anatomia (Humana) funcional, e outras.  
165

 A Biomecânica se desdobra em diferentes áreas, e estas foram categorizadas em desenvolvimental; 

ocupacional; clínica; e domínios de pesquisa do exercício e da biomecânica do desporto (Housh, Housh and 

Johnson, 2003). A biomecânica desenvolvimental centra-se na avaliação dos padrões de movimentos 

fundamentais durante o desempenho de habilidades motoras brutas e finas. Isso contribui para a compreensão do 

desenvolvimento de habilidades motoras tipicamente associadas com padrões de movimentos como andar, 

correr, saltar, deslizar e rolar, jogar e pegar em indivíduos de diferentes idades. Isso resultou na descrição de um 

padrão típico de movimento para uma atividade específica, classificado de acordo com a idade. Os dados 

recolhidos podem ser usados como uma referência por biomecanicistas desenvolvimentistas para determinar o 

nível de capacidade de movimento e permitir que sejam feitas comparações entre as idades. A informação 

também pode ser usada para facilitar quaisquer estratégias de remediação (Hutchinson e Wynn, 2004). 

Biomecânica ocupacional se concentra em fornecer um ambiente de trabalho seguro e eficiente, tanto interior 



159 

a Educação Física como uma disciplina acadêmica com orientação profissional. Daí 

depreende-se que as ciências fundamentais do Esporte formam o núcleo de Ciências do 

Esporte, cujo objeto é o fenômeno Esporte, caracteristicamente, ciências aplicadas que têm 

suas próprias ciências parentais de fundo, contudo, formando substancialmente estruturas 

acadêmicas para base das disciplinas acadêmicas com orientação profissional.  

O conceito de Biomecânica encontrado na bibliografia recomendada nos principais 

cursos de Educação Física do Sul e Sudeste do Brasil (UFSM, UNICAMP, USP), a 

relacionam com as leis físicas e biológicas, baseando, portanto, na Cinética e na Cinemática 

para explicar o movimento humano. Reduz-se aí o conceito a um conhecimento operacional, 

importante, mas com limites na sua dimensão teórica. O esforço da tese foi demonstrar que 

estas dimensões do conhecimento, a operacional e a teórica, tem implicações no 

desenvolvimento de uma consistente base teórica, o que implica tratar a Cultura Corporal em 

suas relações com a saúde e a Biomecânica como sistema de complexo.  

Como anteriormente explicitado, tomamos a Educação Física como área/campo que 

formula seus conhecimentos a partir de um Sistema de Complexo de conhecimentos 

específicos, que tem a delimitação de seu objeto na Cultura Corporal, portanto, defendemos 

que a intervenção se dá a partir deste objeto enquanto conhecimento científico, historicamente 

produzido e acumulado pela humanidade. 

                                                                                                                                                                                     
como exterior. Por exemplo, isso pode incluir o desenvolvimento de melhores equipamentos de segurança como 

capacetes, caneleiras e calçado para proteger os trabalhadores de quaisquer perigos relacionados ao trabalho 

que podem causar lesões e até morte (Thuresson, Änga, Linderc e Harms-Ringdahla, 2005). O desenvolvimento 

de um comportamento seguro e biomecanicamente eficiente e a adequada distribuição da carga de trabalho 

é importante para minimizar o risco de lesões por sobrecarga de ambos os membros superiores e inferiores. 

Otimizar o jogo entre o trabalhador e suas ferramentas ou seus equipamentos também é uma área em que o 

biomecanicista ocupacional pode contribuir com a equipe de ergonomia no ambiente de trabalho. O objetivo da 

biomecânica clínica é observar e analisar os padrões de movimento dos indivíduos que estão ou feridos, 

deficientes ou ambos, e contribuir para a prestação de intervenções apropriadas que permitam a pessoa ferida ou 

incapacitada recuperar a função normal (Willems, Witvrouw, Delbaere, De Cock e De Clercq, 2005). Através da 

investigação em biomecânica de reabilitação, aparelhos de ginástica, acessórios complementares (tais como 

bengalas, muletas e andadores) e dispositivos de substituição (tais como próteses e cadeiras de rodas) podem ser 

desenvolvidos e utilizados para fins de reabilitação (Yakimovich, Lemaire e Kofman, 2006). Disciplinas 

Acadêmicas Fundamentais da Ciência do Desporto: os biomecanicistas do exercício e do desporto aplicam seus 

conhecimentos para a análise e melhoria do desempenho desportivo e para o desenvolvimento de estratégias para 

reduzir o risco de lesões desportivas que estão relacionadas. Isso se estende para o desenvolvimento e uso de 

vários dispositivos e equipamentos de exercícios para melhorar componentes de aptidão tais como força, 

resistência, flexibilidade e velocidade. Um esforço considerável de pesquisa também foi realizado no 

desenvolvimento e melhoria de equipamentos atléticos, vestuário e calçado, projetados para permitir que o atleta 

possa lidar com as demandas específicas de determinados esportes e, finalmente, reduzir o risco de lesões sem 

prejuízo para o desempenho. Como o campo da biomecânica continua a evoluir novas áreas de engajamento 

surgem e as oportunidades de colaboração com outras disciplinas continuam a aumentar. As áreas de modelagem 

computacional e técnicas de simulação de movimento, robótica e desenvolvimentos na tecnologia de sensores e 

materiais “inteligentes” são alguns exemplos das muitas áreas emergentes dentro deste campo. (Verbete 

Biomecânica. In.: Diretório da ciência desportiva / Herbert Haag, Kari Keskinen, Margaret Talbot (editores). – 

Juiz de Fora: NGIME/UFJF, 2016. 349 p.) 
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Para Amadio e Serrão (2011, p. 15) a “Biomecânica é uma área do conhecimento 

fortemente envolvida na identificação de parâmetros mecânicos capazes de influenciar o 

rendimento esportivo e a qualidade de vida”, contudo, o presente estudo nos indica que não se 

limita este entendimento puramente aos aspectos mecânicos ou a eles dissociados do contexto 

e das relações sociais travadas, tendo em vista considerar a perspectiva de desenvolvimento 

humano a partir da Teoria Histórico Cultural.  

A Biomecânica Aplicada à Educação Física nesta perspectiva da Cultura Corporal
166

, 

questiona a Biomecânica dos livros
167

, amplia o conceito tradicional acerca das forças que 

agem sobre os corpos humanos, na aerodinâmica, na hidrodinâmica e na locomoção em geral 

(com ou sem uso de equipamentos)
168

. Embora o ser humano seja um Sistema de Complexo 

sujeito às leis biofísicas, o que o determina as relações são as leis sócio-históricas que não 

podem/devem ser negadas, pois que a “natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 

produzida sobre a base da natureza biofísica” (SAVIANI 2012, p. 6).  

Daí que questionamos a Biomecânica Aplicada à Educação Física compreendida como 

sendo uma síntese entre Biologia e Mecânica, ou a relação entre a estrutura e a função, a partir 

de uma abordagem qualitativa
169

, quantitativa
170

 ou preditiva
171

 para ser utilizada em 

determinadas situações para melhoria da técnica da/na ação humana consequentemente do 

desempenho, para melhorar o treinamento
172

, a mobilidade, a postura, para compreender a 

evitar e prevenir lesões, enfim, para auxiliar no processo de ensino aprendizagem no trato do 

conhecimento da Cultura Corporal.  

Somam-se estas funções da Biomecânica Aplicada à Educação Física à compreensão 

dos determinantes sócio históricos na análise da atividade humana implicados em determinada 
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 Fazemos referência ao trato da Cultura Corporal a partir de um conjunto de teorias, especificamente da Teoria 

da Atividade. Ver mais em Leontiev (1977, 1978a, 1978b); Goellner (1992); Luria (2008); Melo (2017). 
167

 Apontamos a partir do relatório de Moreira (2015) bem como da própria análise que as referências 

bibliográficas comumente utilizados na disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física tem o mesmo 

conteúdo distribuído no mesmo formato e concepção na lógica formal. 
168

 Cabe registrar que a conceituação corrente acerca da Biomecânica Aplicada à Educação Física trata 

especificamente das forças que atuam na ação humana e não de possíveis objetos e equipamentos auxiliares da 

ação ainda que seja necessário conhecimento acerca das características, ação e uso destes objetos e equipamentos 

implicados no processo analisado. 
169

 Movimento observado sistematicamente, descrito e avaliado – tanto cinematicamente quanto cineticamente 

por uso de software – em tempo real. 
170

 Movimento medido em diversas variáveis. 
171

 Usa modelos de simulação da estrutura anatômica humana para calcular matematicamente e prever um 

desempenho ideal, permitindo assim perguntas hipotéticas que devem ser investigadas sistematicamente. Os 

métodos de análise preditiva podem ser aplicados para a maioria dos movimentos, desde que haja programas 

avançados de simulação por computador para se adequar à natureza desse movimento particular. 
172

 Ver acerca do uso dos conhecimentos científicos advindos da Biomecânica aplicados no processo de 

mercadorização do esporte/cultura esportiva em SOUZA, A. M. Esporte Espetáculo: a mercadorização do 

movimento corporal humano. 152 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1991. 
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situação. Assim, a defesa do estudo da Biomecânica Aplicado à Educação Física se faz pela 

necessidade de organizar uma consistente base teórica que implica em organizar todo o 

conhecimento científico necessário para o exercício da docência em Educação Física. É 

necessário conhecer e compreender as ferramentas para desenvolver e se apropriar do 

conhecimento, e esta ferramenta é o método de pensamento e de investigação.  

Na disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física tratada à luz da Teoria 

Histórico Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora do 

Ensino de Educação Física, constata-se qual e como o conhecimento sobre a Biomecânica o 

estudante tem desenvolvido.  

A Biomecânica nos livros que estudamos
173

 estrutura-se enquanto um conhecimento 

operacional, descritivo. O que identificamos como necessidade é a passagem de uma 

perspectiva operacional do trato com o conhecimento para uma perspectiva teórica. De uma 

visão sincrética dos estudantes para o desenvolvimento do pensamento teórico. 

A respeito do desenvolvimento teórico dos estudantes, ao tratar dos conteúdos por 

sistema de complexos destacamos as explicações sobre conhecimentos que atuam direta ou 

indiretamente na formação de conceitos e no desenvolvimento psíquico. 

Martins (2012, p. 96-97) nomeia os conhecimentos que atuam de forma indireta de 

conteúdos de formação operacional, e os que interferem de forma direta de conteúdos de 

formação teórica.  

Os conteúdos de formação operacional interferem diretamente na 

constituição de novas habilidades na criança, mobilizando as funções inatas, 

os processos psicológicos elementares, tendo em vista a complexificação de 

sua estrutura e de seus modos de funcionamento, a serem expressos sob a 

forma de funções culturais, de processos psicológicos superiores. Ao 

atuarem nessa direção, instrumentalizam a criança para dominar e para 

conhecer os objetos e fenômenos do mundo à sua volta, isto é, exercem uma 

influência indireta na construção de conceitos. 

Os conteúdos de formação teórica por sua vez, operam-se indiretamente no 

desenvolvimento das funções psicológicas, à medida que promovem a 

apropriação de conhecimento. Por exemplo, o ensino do conteúdo Formas 

Geométricas a uma criança não contém apenas a aprendizagem de uma 

propriedade matemática, pois ele também incide sobre os processos de 

percepção, atenção, memória, linguagem etc. Daí que jamais os conteúdos 

teóricos a serem ensinados possam ser selecionados sob a ótica simplista e 

pragmática circunscrita à sua utilização imediata. Tais conteúdos, atuando 

diretamente na elaboração de conceitos, operam indiretamente no 

desenvolvimento das funções afetivo-cognitivas. 
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 Livros relacionados nas referências bibliográficas do Programa da disciplina (ANEXO F) 
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Tendo como referência desta proposição, o desenvolvimento psíquico, Martins 

(2012) aponta que os conteúdos de formação operacional e teórica
174

 devem ser tratados como 

dimensões do conhecimento escolar que se apresentam de forma articulada, numa relação de 

mútua dependência, e de proporcionalidade inversa, indo da maior participação dos conteúdos 

de formação operacional nos primeiros anos de vida até uma gradual ampliação da 

participação dos conteúdos de formação teórica, processo que caminha pari passu com o 

desenvolvimento da consciência humana.  

A partir destas observações, surge a necessidade de pensar como selecionar e 

organizar os conteúdos em um eixo ou módulo, no currículo de Formação de Professores. O 

que defendemos é que não podemos deixar de tratar, com ênfase na Formação de Professores, 

os diferentes conteúdos teóricos que contribuam para o desenvolvimento de uma consistente 

base teórica.  

Isto significa que estas dimensões do conhecimento, não se separam na sua ação 

concreta, elas precisam ser apresentadas de forma sistematizada na organização do trabalho 

pedagógico na Formação de Professores. Se negarmos isto, corremos o risco de não ensinar os 

conhecimentos necessários para um ensino que impulsiona o desenvolvimento humano nas 

suas múltiplas possibilidades. Arriscamos contribuir para rebaixar a capacidade teórica dos 

Professores em seu processo de formação acadêmica. 

Ao tratar da passagem do pensamento sincrético ao desenvolvimento do pensamento 

teórico, Martins (2015) apresenta a estrutura do desenvolvimento da consciência relacionado 

ao trato do conhecimento científico, em que o ponto de partida é o real “concreto” 

(pseudoconcreto) onde o estudante age por pseudoconceitos em fase pré-científica, opera por 

síncrese. Ao longo do processo de elaboração do conhecimento se apropria de outras formas 

de conhecer até chegar no ponto de chegada, a do real concreto, do conhecimento teórico em 

que é possível superar a abstração, operando por síntese, que configuram o concreto no 

pensamento. Conforme apresentado na Figura 1. 
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 Esta explicação apresentada por Martins (2012) não se relaciona com a compreensão dualista de teoria e 

prática. Para Martins (2012) a autonomia absoluta da teoria e da prática entre si na realidade concreta é uma falsa 

dicotomia, uma vez que nas relações sociais a teoria e a prática se inter-relacionam e compõe um todo único, 

mesmo sendo heterogêneas, tendo a prática como condição determinante em última instância. 
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Figura 1 – Desenvolvimento da consciência 

 

Fonte: MARTINS, L. M. Material didático da Formação Escola da Terra UFBA, Salvador/BA, 2015. 

 

A Figura 1 demonstra este processo, evidenciando as relações conteúdo-forma-

destinatário. Trata-se aqui nesta tese da formação de Professores de Educação Física que 

atuarão em espaços formativos que implicam em compreender as relações “Saúde – Cultura 

Corporal – Biomecânica” para além de um conhecimento operacional, mas sim teórico. Isto 

implica o desenvolvimento do mais elevado grau de consciência humana enquanto uma 

possibilidade que decorre da aprendizagem dos estudantes e, portanto, do ensino, da forma 

como o conhecimento é selecionado, organizado, sistematizado no currículo do Curso de 

Graduação.  

Com algumas exceções, os estudantes não têm um conhecimento teórico acumulado 

em todo o seu processo de escolarização ou interseções de outras disciplinas no curso de 

Educação Física, e isto decorre da fragmentação e divisão da estrutura curricular, daí a 

necessidade de organizar o trato com o conhecimento científico em Sistemas de Complexos, 

que implicam nas gêneses históricas milenares do desenvolvimento do ser humano em ser 

humano, os instrumentos construídos pela humanidade, os avanços e usos da tecnologia a 

partir de quais necessidades (histórico das determinações da Biomecânica); onde, quem e 

como se produz o conhecimento relacionado à Biomecânica (universidades, laboratórios, 

pesquisadores), onde este conhecimento está armazenado e disponível para o acesso (bancos 
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de dados, repositórios de teses, dissertações, monografias, relatórios de iniciação científica e 

demais pesquisas, periódicos), ou seja, é necessário tratar do conhecimento no modo de 

produção da vida em seus nexos, relações, mediações e determinações. 

Em 2011, houve avaliação do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia por parte do Ministério da Educação e, a Comissão de 

Avaliação produziu um Relatório de Avaliação do Curso
175

. Deste parecer, destacamos que a 

Comissão atribuiu conceito 3 ao curso afirmando que o mesmo “(...) apresenta um perfil 

satisfatório de qualidade (...)” (p.9), registrou que a proposta do curso é “(...) inovadora para a 

formação de professores de educação física onde o currículo tem como objeto, a cultura 

corporal, como eixo articulador do conhecimento, a prática social (práxis) e como matriz 

científica, a história (...)” (p.4) e com “(...) coerência com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Encontra-se com carga horária bem dimensionada (...)” (p.8).  

Em que pese a avaliação elogiosa ao Projeto, indicou que a disciplina de Biomecânica 

Aplicada à Educação Física figurasse como optativa no curso de Licenciatura sem, contudo, 

apresentar justificativa de qualquer ordem para tal indicação.  

Apreendemos desta formulação da Comissão Avaliadora, a necessidade de 

apresentarmos estudos e argumentos sobre o projeto do curso, seus conteúdos, seu método e 

seus destinatários, na perspectiva de não negar conhecimentos considerados clássicos, 

nucleares, como é o caso do conhecimento da Biomecânica Aplicada à Educação Física, mas 

sim, superar a perspectiva de um conhecimento operacional, para um conhecimento teórico 

apreendido em um sistema de complexo. Na perspectiva da formação única em Licenciatura 

de caráter ampliado que é a ênfase do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal da Bahia, faz-se imprescindível outra lógica no 

trato com o conhecimento. Não o reducionismo do conhecimento meramente operacional, 

mas o conhecimento teórico, o que implica a ampliação da aprendizagem sobre o seu objeto 

de atuação profissional, a cultura corporal. 

Depreendemos ainda deste parecer, a necessidade de operarmos para além da lógica 

reducionista e fragmentária da formação, visando superar os argumentos que defendem a 

negação do conhecimento e a divisão na formação em Educação Física. 

Uma hipótese para a dificuldade de compreensão da pertinência e necessidade do 

conhecimento da Biomecânica Aplicada à Educação Física figurar obrigatoriamente nos 
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 Instaurar as Comissões de Avaliação de Curso é um procedimento institucional e regular do Ministério da 

Educação. O Relatório de Avaliação (2011) teve o código de avaliação n. 87053 e como avaliador/a: Paulo de 

Tarso Camilo de Carvalho e Ana Rosa Almeida Alves (Coordenadora da Comissão). 
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currículos de formação de Professores de Educação Física, não como um conhecimento 

operacional, mas dentro de um sistema de complexo, pode-se considerar a abordagem do 

conteúdo nos livros básicos e aplicados da disciplina, sem as necessárias mediações da teoria 

pedagógica, tendo em vista a amplitude de aplicações nas diversas especialidades da 

Biomecânica, seja na engenharia, ergonomia, física, informática, reabilitação médica e 

fisioterápica, e, outras. Nozaki (1999) aponta uma crítica acerca dos modelos estrangeiros de 

pesquisa e ensino da Biomecânica, sem que este “modelo” receba as mediações necessárias 

para a realidade histórico-social brasileira, bem como uma organização pedagógica com o 

trato deste conhecimento na/para a formação de Professores de Educação Física. A 

fragmentação do conhecimento na Educação Física, como em outras áreas, seja pela 

especificidade de cada grupo de conhecimento, da cientificidade ou das dificuldades de 

concretização de sínteses, são elementos já apontados por Silva e Nozaki (1996).  

É necessário o domínio dos conceitos e processos de cálculos para tratá-los com as 

devidas interseções, aproximações e contextualizações de aplicação no trato do conhecimento 

da Cultura Corporal na Educação Física, para além da Biomecânica do Movimento Humano 

restrito ao trato com o Esporte de alto rendimento, Biomecânica Ocupacional e Clínico-

Ortopédica. 

Para a elaboração do programa da disciplina EDC D75 Biomecânica Aplicada à 

Educação Física, no Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da 

Universidade Federal da Bahia, foram adotados os procedimentos de revisão da literatura para 

(re)conhecer o que havia sido produzido, recuperando a trajetória da disciplina no Brasil, 

desde a sua implantação nos idos das décadas de 1960/1970 (AMADIO e SERRÃO, 2004), 

quando se concretizava o acordo cultural entre o Brasil e a República Federal da Alemanha. 

Passamos à análise do conteúdo de programas da disciplina de Biomecânica Aplicada à 

Educação Física em outros cursos de Educação Física no Brasil, bem como a identificação e o 

(re)conhecimento do conhecimento clássico da Biomecânica Aplicada à Educação Física, 

segundo as referências bibliográficas, para organizá-lo em conteúdo programático e 

estratégias metodológicas de ensino, com objetivos e avaliação coerentes, a partir da 

perspectiva teórico-metodológica do Projeto Político Pedagógico para o desenvolvimento da 

disciplina [Teoria do Conhecimento – o Materialismo Histórico Dialético, da Teoria Histórico 

Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora do Ensino de 

Educação Física]. 

Deste referencial teórico-curricular, entende-se que o conhecimento científico não 

pode ser dividido, unilateralizado, fragmentado, e negado na formação acadêmica. É preciso 
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assim conhecer as leis biofísicas, bem como, as leis sócio-históricas que implicam no 

desenvolvimento da Biomecânica Aplicada à Educação Física. 

Alguns destes procedimentos foram adotados também no desenvolvimento da 

disciplina para que os estudantes acessassem e reconhecessem o histórico da Biomecânica e o 

conhecimento produzido e acumulado, bem como localizassem nos bancos de dados, os 

grupos de pesquisa e as universidades que desenvolvem este conhecimento conforme já 

registrado, para que ela se configure como disciplina acadêmica e suas possibilidades 

aplicadas à Educação Física. 

No período de acompanhamento da disciplina como campo empírico da tese, foram 

sistematizados alguns textos, portfólios e relatórios
176

 referentes ao trabalho científico no trato 

com a disciplina acadêmica nos cursos de formação de Professores de Educação Física, o seu 

conteúdo clássico
177

 na Biomecânica Aplicada à Educação Física para responder qual o 

conhecimento reconhecido como conhecimento clássico da Biomecânica
178

, bem como sua 

inserção no currículo de formação e na atuação profissional de Professores de Educação 

Física, considerando a concepção de desenvolvimento humano necessário para os cursos de 

formação de Professores, consequentemente, na abordagem da disciplina Biomecânica 

Aplicada à Educação Física a partir dos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural
179

 acerca 

do desenvolvimento humano, da Teoria Pedagógica Histórico-Crítica
180

 que reconhece como 

função social da escola elevar a capacidade teórica dos estudantes, da Metodologia de Ensino 

Crítico Superadora da Educação Física
181

, a necessidade de organização do trabalho 

pedagógico que indica a relação professores-estudantes-conhecimento como central no 

trabalho pedagógico
182

 e, dentro dele, o trato com o conhecimento, em espaços formativos, 

nos sistemas/campos: educacional, de saúde, de lazer e esportivo. 

Esta organização tem por função apresentar argumentos científicos sobre a 

regularidade nos campos de trabalho da Educação Física em expansão/retração, de exigências 
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 Taffarel, Hack, 2014; Hack, Taffarel, Casagrande, 2015; Hack, Taffarel, Loss, Silva, Alves, Casagrande, 

2015; Taffarel, Casagrande, Hack, 2016a; Hack, Taffarel, Casagrande, 2016b; Taffarel, Hack, Santos Júnior, 

2016; Taffarel, Hack, 2017a; Taffael, Hack, 2017b; Taffarel, Hack, 2017c. A sistematização do conhecimento 

nestes trabalhos foram publicados como capítulo de livro, artigo em periódico e trabalhos em anais de eventos, 

bem como divulgados por meio eletrônico. No Apêndice A e B estão relacionados e disponibilizados os 

trabalhos mencionados. Registra-se que há sistematização de materiais didáticos referentes à disciplina desde a 

primeira oferta em 2012. 
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 Sobre o conteúdo clássico consultar as obras de Saviani, Duarte (2012); Saviani (2013), e Malanchen (2016). 
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 O reconhecimento do conteúdo clássico na Biomecânica aplicada à Educação Física pode ser constatado nas 

regularidades apresentadas nas obras de Hall (2009); Hamill, Knutzen (2012); e McGinnis (2015). 
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 Rubinstein (1977); Leontiev (1977, 1978a, 1978b); Davydov (1988); Luria (2008); Martins (2011, 2013); 

Martins, Abrantes, Facci (2016). 
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 Marsiglia (2011); Saviani (2008, 2012, 2013); Saviani, Duarte (2012); e Malanchen (2016). 
181

 Coletivo de Autores (1992). 
182

 Coletivo de Autores (1992); Escobar (1997); Freitas (2012). 
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do domínio do conhecimento clássico para o trabalho pedagógico e dentro dele, o trato com o 

conhecimento científico, no Módulo dos Fundamentos – área da Saúde: conhecimento 

clássico da Biomecânica Aplicada à Educação Física – , articulado e integrado com os 

módulos do Conhecimento Específico da área da Cultura Corporal – jogos, luta, ginástica, 

esporte, e outros – , da Práxis – Prática do Ensino e Estágio Supervisionado e, o módulo do 

Trabalho Científico que implica domínio de teorias do conhecimento e da epistemologia 

(UFBA, 2011). 

Dos dados levantados e sistematizados é possível depreender, na revisão de literatura, 

que as referências bibliográficas que tratam do conhecimento específico da Biomecânica são 

muito aproximadas, e, em sua maioria, demonstram a existência de matriz teórica dual, 

biologicista, organicista, mecanicista, cartesiana, que dicotomizam o ser humano, abrindo 

possibilidades para explicações ora idealistas, ora materialistas mecanicistas sobre a atividade 

humana e o desenvolvimento humano. As análises da estrutura da atividade humana, quando 

referenciadas somente na Cinética e Cinemática, contemplam aspectos das leis biofísicas, 

contudo, não contemplam aspectos relacionados às leis sócio-históricas e, às funções 

psíquicas superiores (MARTINS, 2013).  

A sistematização dos conteúdos da Biomecânica Aplicadas à Educação Física, são 

encontrados nas referências bibliográficas, identificadas nos programas dos cursos de 

formação de professores em Educação Física que introduziram os estudos de Biomecânica na 

formação de professores no Brasil.  

Quanto aos conteúdos
183

 disponíveis na literatura, tratados nestas referências, 

constatamos que também são muito aproximados e, produzidos predominante e 

hegemonicamente com base na abordagem positivista de Ciência (TRIVIÑOS, 1987; 

PEIXOTO, MORSCHBACHER, TAFFAREL; 2015). Foram identificados três grupos de 

conteúdos como principais, organizados em: (a) os conteúdos que se referem aos conceitos 

básicos e princípios da Física; (b) os conhecimentos que envolvem todos os procedimentos e 

metodologias utilizadas para se trabalhar com a área da Biomecânica; (c) a utilização e 

translação dos conhecimentos clássicos para as áreas do ensino-aprendizagem, do 

treinamento, da prevenção, e, recuperação de lesões (MOREIRA, 2015).  

Estes grupos de conteúdos são incorporados e ampliados no desenvolvimento da 

disciplina na Universidade Federal da Bahia, iniciando e inovando com as bases filogenéticas 
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 Exemplo de conteúdos clássicos na Biomecânica: Forças; Cinemática linear e angular; Cinética linear e 

angular; Trabalho, potência e energia; Torque; Mecânica de Fluídos; Mecânica dos materiais biológicos; O 

sistema esquelético; O sistema muscular; O sistema nervoso; Análise biomecânica. 
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e ontológicas da atividade humana, compreensão do histórico do desenvolvimento do 

conhecimento reconhecido como conhecimento da Biomecânica, a transformação deste em 

conhecimento disciplinar, as disciplinas acadêmicas que aplicam o conhecimento da 

Biomecânica, e a aplicação deste conhecimento na área da Educação Física com a utilização e 

translação destes conhecimentos clássicos para as áreas do ensino-aprendizagem, do 

treinamento, da prevenção e recuperação de lesões referentes à atividade humana circunscrita 

à Cultura Corporal, dos conhecimentos que envolvem os procedimentos e metodologias 

utilizadas para se trabalhar com a área da Biomecânica, incluindo aqui a inserção desta área 

de conhecimento nas instituições de ensino superior, a criação de laboratórios, o 

desenvolvimento de pesquisas, as disciplinas acadêmicas nos cursos
184

, os conhecimentos que 

se referem aos conceitos básicos e princípios da Física que são fundamentos básicos e 

terminologias da Biomecânica e a análise do movimento humano e seus fundamentos, as 

considerações esqueléticas, musculares, neurológicas e anatomia funcional; análise mecânica 

do movimento humano a partir da Cinética e da Cinemática; aplicação dos princípios da 

Biomecânica aos elementos da Cultura Corporal
185

, a análise da produção do conhecimento da 

área da Biomecânica e suas aplicações em especial na Educação Física; as dissertações e teses 

no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

inserção no banco de dados dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e demais indexadores do conhecimento produzido; 

periódicos da área; e, eventos científicos
186

.  

A disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física na Universidade Federal da 

Bahia tratou do reconhecido conhecimento clássico da Biomecânica Aplicada à Educação 

Física, e, teve como base, o conhecimento da ontologia que explica como nos tornamos seres 

humanos, pela apropriação da cultura, de onde são apreendidas as explicações sobre como 

funciona a sociedade, como se constrói e se dá a apropriação da cultura e, como podemos 

ensinar pela transmissão de conhecimentos o que é necessário aprender para ser humano.  

Consideramos essa trajetória importante, enquanto elemento em que reside o salto 

qualitativo da teoria que fundamenta o desenvolvimento da formação de Professores de 
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 Ver em Amadio e Serrão (2004). 
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 Bibliografia utilizada: Fraccaroli (1977); Hay (1981); Hall (2009); Hamill e Knutzen (2012); e McGinnis 

(2015). Registra-se que os livros de Biomecânica básica e aplicada são traduções, assim, necessariamente não 

estão contextualizados com a contemporaneidade da Educação Física brasileira, o que não é uma tarefa para 

tradutores e revisores técnicos destas obras e, ao que parece, não é objetivo das obras instrumentalizar 

pedagogicamente os professores de Educação Física, portanto, aponta-se a necessidade de elaboração nacional 

de um material teórico-metodológico com as devidas aproximações para a formação de professores de Educação 

Física a partir das formulações da Teoria Histórico-Cultural. 
186

 Franciulli (2008); Hack, Taffarel, Casagrande (2015; 2016). 
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Educação Física, a Teoria Histórico-Cultural, que explica o desenvolvimento do ser humano, 

da psiquê humana e suas relações, a partir do questionamento de tais concepções pela 

demonstração das imbricadas relações que se estabelecem entre as funções psíquicas 

superiores – sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, e, 

emoção e sentimento (MARTINS, 2013) –, expressas na estrutura da atividade humana 

(LEONTIEV, 1977, 1978a, 1978b; LURIA, 2008; MELO, 2017), logo, no desenvolvimento 

humano (VIGOSTKY, 1996, 1997, 2001, 2005; MARTINS, 2013; MELO, 2017).  

O acompanhamento da disciplina realizado através de relatórios descritivos de campo, 

em espaços de atuação de professores – Escola, Comunidade, Projetos Comunitários, Posto de 

Saúde, Áreas de Reforma Agrária – o conhecimento sobre as forças (Cinética e Cinemática) e 

as motivações (sócio-históricas) estão presentes nas atividades humanas. O que nos permite 

reconhecer que este conhecimento está presente no concreto. Trata-se de elevar o concreto ao 

concreto no pensamento, o que exige um método de estudo. Este método pressupõe o domínio 

do conhecimento acumulado, pressupõe a passagem do conhecimento operacional e o teórico, 

a superação da síncrese pela elevação à síntese, o desenvolvimento da consciência, do 

concreto ao concreto no pensamento.  

É preciso reconhecer as exigências do domínio do conhecimento clássico (SAVIANI, 

2013; MALANCHEN, 2014 e 2016) da Biomecânica para a organização do trabalho 

pedagógico (COLETIVO DE AUTORES, 1992; FREITAS 2012) na Educação Física 

independente do locus da ação e grupo de pessoas, seja na escola, na academia, nos grupos de 

atividade específicas, enfim, nos diversos campos de trabalho da Educação Física.  

O conhecimento da Biomecânica Aplicada à Educação Física possibilita uma 

compreensão, e resolução das questões técnicas relacionadas às diferentes formas de 

organizar, com eficiência e eficácia a ação, força e tipos de materiais/equipamentos baseados 

na aplicação dos fundamentos físicos depreendidos das leis físico-biológicas, nas atividades 

que são determinadas no âmbito da cultura, que em última instância, são determinadas pelas 

leis sócio-históricas dos modos de produção da vida, derivado substancialmente do processo 

fundamental do desenvolvimento de cada ser, desde o início até ao fim da sua vida, sendo, 

portanto, um processo organizado e dirigido socialmente e influenciado diretamente pelo 

sistema educativo, pelo modelo de homem e pelas condições gerais onde ocorre a atividade de 

ensino. 

Sendo eixo central do currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia, identificado na análise do Projeto Político Pedagógico do 

Curso a ‘elevação do pensamento científico-teórico dos estudantes’ (UFBA, 2011) acerca da 
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Educação Física, cujo objeto é a Cultura Corporal e cujos campos de atuação profissional 

expandem-se das políticas educacionais, de saúde, lazer e treino esportivo de alto rendimento, 

à organização do trabalho pedagógico voltado para elevar a capacidade teórica dos estudantes, 

exige, portanto, do Professor o trato com o conhecimento clássico que explica, 

cientificamente, a ação humana. 

Constatada a relevância de conhecer o real concreto nas suas múltiplas determinações 

sociais na/para a formação de Professores, apontamos (a) que esta demanda seja realizada 

com ampliação das abordagens científicas no trato curricular da formação de Professores de 

Educação Física, em especial o materialismo histórico dialético, a teoria histórico cultural, a 

pedagogia histórico-crítica e a metodologia de ensino crítico-superadora da Educação Física; 

(b) que a disciplina Biomecânica Aplicada à Educação Física, que compõe o Módulo de 

Conhecimentos Específicos, em especial a área da saúde, seja tratada por Sistema de 

Complexo, na lógica do materialismo histórico dialético, articulada aos Módulos que tratam 

dos Fundamentos, e de Conteúdos Específicos da Cultura Corporal – Ginástica, Luta, Dança, 

Esporte, e outros – , ao Módulo da Práxis que trata da Prática do Ensino e dos Estágios 

Supervisionados e, o Módulo do Trabalho Científico, que implica na consideração do 

conhecimento clássico tratado cientificamente na formação acadêmica e no exercício da 

profissão, o que implica na atitude científica do Professor e da Professora de Educação Física; 

(c) que a organização do trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento da biomecânica 

Aplicada a Educação Física, nos cursos de formação de Professores de Educação Física, 

privilegiem as relações e nexos entre forma-conteúdo-destinatário -, e que este conhecimento 

nuclear, clássico, seja selecionado, sistematizado e organizado em sistema de complexos, com 

atividades de estudos que incidam no desenvolvimento da psiquê humana, considerando que o 

Professor de Educação Física atuará em diferentes campos de trabalho, do sistema 

educacional, esportivo, do lazer, da saúde, entre outros.  

Portanto, há a necessidade premente de uma tomada de decisão quanto aos currículos 

de formação de Professores de Educação Física, no sentido de atender a uma formação 

unificada, na perspectiva da formação omnilateral, em que o trabalho é tomado como 

princípio educativo (DAVYDOV, 1988; FREITAS, 2012; SAVIANI, 2013), tendo no 

horizonte, a atuação da docência nos diferentes campos de trabalho da Educação Física, 

tratando o conhecimento na lógica dialética materialista histórica, por sistema de complexos. 

O que fica evidente também, é que, quando os professores planejam as aulas de 

Educação Física com conteúdos contemporâneos, relevantes, com temas necessários para as 

aprendizagens dos estudantes e seu desenvolvimento, por exemplo, como as formas 
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contemporâneas de ginástica e sua aprendizagem nos ciclos de ensino (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992), isto implica em um conhecimento clássico, ampliado, que transcende as 

leis biofísicas. Estamos nos referindo ao complexo sistema de funções psíquicas e suas 

implicações na atividade e desenvolvimento humano (LURIA, 2008). Estamos nos referindo 

ao conhecimento que se adquire por sucessivas aproximações aos objetos e seu 

desenvolvimento espiralado.  

 Para tornar conteúdos e temas clássicos e contemporâneos (HILDEBRANDT-

STRAMANN e TAFFAREL ZÜLKE, 2016), em sistema de complexos e que se inter-

relacionam, interessantes para os estudantes, os Professores de Educação Física têm que 

alicerçar as aulas em fundamentos sólidos sobre concepções de sociedade, ser humano, 

Educação, Saúde, Cultura Corporal, como se desenvolve o ser humano, como se ensina e 

como se aprende, o que permitirá desenvolver procedimentos, para além dos tradicionais 

caminhos de uma escola autoritária, tecnicista e vazia de sentidos e significados relevantes 

para a humanização dos estudantes.  

Ao questionar a forma da escola capitalista, a lógica de tratar o conhecimento, de 

formar professores, o fazemos na perspectiva da superação do atual modelo dualista que 

separa corpo-mente, concomitantemente com a superação da sociedade de classes que 

necessita desta dualidade. Estas dimensões não podem ser separadas quando a perspectiva é a 

emancipação humana.  

As explicações sobre a atividade e o desenvolvimento humano advindas da Teoria 

Histórico Cultural demonstram a relevância da cultura e sua apropriação, enquanto 

conhecimento clássico a ser contemplado no currículo de formação dos Professores. É através 

da apropriação dos conhecimentos socialmente construídos, que o indivíduo reproduz em si 

mesmo as formas histórico-sociais da atividade aprendida. Vasily Vasilovich Davidov (1988), 

com base nas contribuições de Lev Semenovitch Vygotsky (1996, 1997, 2001, 2005) sobre o 

desenvolvimento social da mente e na teoria da atividade desenvolvida por Aleksei 

Nikolaevich Leontiev (1977, 1978a, 1978b) e Sergei Leonidovich Rubinstein (1957, 1977), 

explica que a essência da aprendizagem constitui um processo que, ao contrário da maturação 

biológica, está profundamente inscrita na esfera da socialização, assumindo-se como um dos 

fatores principais da ontogênese. A aprendizagem do sujeito será tanto mais transformadora 

quanto maior for o nível de confronto ativo e consciente, encarnado na formação e resolução 

de contradições. Em síntese, toda aprendizagem tem início na ação, e a ação não depende 

somente de leis biofísicas, mas de leis sócio-históricas. 
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Ao final da disciplina
187

, foi sugerido para que os estudantes elaborassem uma 

resposta justificada para a seguinte questão “A Biomecânica é um conhecimento reconhecido 

como necessário na formação de Professores de Educação Física? Justifique sua resposta’’. 

A resposta afirmativa foi uma unanimidade, recorrendo aos adjetivos como “essencial” e 

“fundamental”. As justificativas são elaboradas dependendo do grau de desenvolvimento em 

que cada um se encontra, contudo, todas elas reconhecem a necessidade de acessar este 

conhecimento na formação de Professores de Educação Física, para contribuir 

qualitativamente no exercício profissional, independente do espaço laboral.  

Seguem alguns excertos de algumas respostas, obtidas nesse exercício desenvolvido 

com os estudantes da disciplina: 

 

A Biomecânica é essencial na nossa formação tendo em vista que ela 

contempla os aspectos cinemáticos, cinéticos, eletromiográficos e 

antropométricos do movimento do nosso corpo. Sendo assim podemos 

relacioná-la às mais diversas formas de movimento que a Educação Física 

engloba e pode-se ainda fazer um perfeito elo entre as contribuições que a 

Biomecânica traz para as atividades realizadas no campo da nossa área [...]. 

Dessa forma, o conhecimento científico produzido pela Biomecânica é útil 

para os profissionais que trabalham na Educação Física e também para 

aqueles que se utilizam dela, ela é uma das disciplinas que contribuem para o 

conhecimento que irá fazer com que os profissionais que trabalham com 

atividades relacionadas às dimensões da Educação Física façam um bom 

trabalho em suas atividades profissionais. [LUA] 
 

 Esta resposta demonstra que os estudantes articulam o conteúdo da Biomecânica, 

enquanto conhecimento científico, com o trabalho, com as atividades profissionais nos 

campos de atuação da Educação Física. Relaciona ainda o domínio do conhecimento com a 

realização de um bom trabalho. Esta resposta nos evidencia que a compreensão do estudante 

não se limita ao conhecimento operacional, da Biomecânica, mas transcende ao imediato do 

movimento humano para as relações do trabalho profissional. 

 

O estudo da Biomecânica é essencial para o Professor de Educação Física, 

tanto para o que vai atuar na escola, quanto para os que vão atuar em outras 

áreas (academias, clubes...), pois é importante que se tenha compreensão das 

leis da física atuantes na cultura corporal [...]. [AK] 
 

 Esta resposta demonstra os nexos que os estudantes estabelecem entre Biomecânica e 

Cultura Corporal nos diferentes campos de atuação da Educação Física. Ao dimensionar as 

leis da física, não as dissocia da cultura corporal. A resposta demonstra ainda que os 

estudantes relacionam a cultura com suas determinações, onde o imediato podem ser as leis 

físicas, mas o histórico serão outras leis que o regem, ou seja, as leis sóciohistóricas. 

                                                           
187

 Procedimento adotado apenas na disciplina ministrada em 2017.1. 
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O processo de ensino-aprendizagem da Biomecânica pode dar a condição do 

estudante se apropriar do conhecimento das leis da física e aplicadas ao 

movimento, possibilitando entender mais sobre o próprio corpo e o mundo 

que o cerca na universidade durante aulas de Biomecânica. No entanto, a 

aplicação da Biomecânica na universidade não vem sendo explorada nos 

cursos de licenciatura de Educação Física. O que privam os estudantes do 

conhecimento de conceitos mais práticos e que possam ser aplicados e 

incorporados no campo de trabalho. Por fim é notável a dificuldade dos 

professores de educação física em aplicar conhecimentos da Biomecânica na 

elaboração de suas aulas. Contudo, essa dificuldade pode resultar tanto de 

uma formação precária, quanto da dificuldade de ampliar conceitos básicos 

obtidos durante a formação superior. [ISG] 
 

 Desta resposta depreende-se que os estudantes reclamam da sonegação de 

conhecimentos, da negação do conhecimento, mas demonstram compreender que o 

conhecimento da Biomecânica tem esta dimensão operacional, “mais prática” no dizer do 

estudante. Demonstram ainda compreender a necessidade de diferentes níveis de alcance do 

conhecimento da Biomecânica, o que nos remete a sinalizar que os mesmos compreendem a 

referência ao Sistema de Complexo ao integrar o particular e o geral, bem como os nexos e 

relações entre o conhecimento e sua aplicação relacionado aos campos de atuação da 

Educação Física. 

A Biomecânica é fundamental para a formação de professores, pois através 

dessa ciência o profissional é capaz de compreender os efeitos das forças 

mecânicas sobre o corpo humano em movimento, seja no esporte ou 

qualquer outro tipo de atividade física. Conhecimento imprescindível, pois 

ajuda no aperfeiçoamento da técnica do movimento, aperfeiçoamento em 

treinamentos, dentre outros benefícios. O domínio desta ciência fará com 

que o professor entenda qual técnica será mais apropriada para o contexto 

em que estiver atuando, como poderá melhorar o desempenho de alunos em 

determinadas atividades físicas. Terá consciência de como prevenir lesões, 

assim como poderá auxiliar na recuperação da mesma ao entender e 

interpretar os movimentos dos segmentos do corpo humano, através da 

aplicação de conceitos básicos da física, [...] fisiologia, anatomia e outras 

áreas de conhecimento. [IS] 
 

 Esta resposta demonstra que os estudantes reconhecem o conhecimento operacional da 

Biomecânica, de caráter mais elementar (leis físicas e biológicas), mas demonstra também 

que os estudantes relacionam o conhecimento apreendido a partir da Biomecânica Aplicada à 

Educação Física em suas indicações de usos tradicionais – aprimoramento da 

técnica/performance, prevenção e recuperação de lesões e dosagem de cargas em situações 

laborais e na compreensão das atividades do ser humano. 

 

A Educação Física é uma área recente no que diz respeito à produção do 

conhecimento. As metodologias pedagógicas de ensino têm suas primeiras 

sistematizações a partir dos anos 1960, desde então, há uma grande disputa 

entre diferentes concepções do papel da educação física na educação 

brasileira. O avanço tecnológico da criação de máquinas e equipamentos de 
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pesquisa, voltados para a produtividade das capacidades humanas – e sobre-

humanas, da performance esportiva, juntamente com a intensificação das 

sistematizações do conhecimento na área de treinamento esportivo, assim 

como na fisiologia do exercício, potencializaram a sistematização da 

produção científica em Biomecânica no Brasil, que iniciou na década de 

1990, junto com a da Sociedade Brasileira de Biomecânica (CANDOTTI, 

 2008). O ensino da Biomecânica aplicado na Educação Física está inserido 

no contexto das disputas ideológicas da formação dos(as) profissionais de 

educação física. De um lado o ensino acrítico, reprodutor do conhecimento 

conservador, sob qual o capitalismo se sustenta; e por outro lado, o ensino do 

conhecimento com o caráter transformador – voltado para formação da 

consciência crítica dos profissionais, e revolucionário – por colocar no 

centro do debate as contradições, e proposições de superação do sistema 

capitalista. Defendo a importância do conhecimento da Biomecânica na 

Educação Física, pautado na teoria histórico-crítica, por acreditar que esse 

conhecimento é inerente para compreender como funciona toda a mecânica 

do movimentar humano, para que assim o(a) profissional domine as 

ferramentas necessárias no planejamento de atividades que contemplam os 

diferentes conteúdos da Educação Física. Portanto, se qualificando para 

ministrar o trabalho pedagógico em diferentes espaços de atuação que 

competem a(ao) profissional de Educação Física. [DAN] 
 

Esta resposta demonstra que os estudantes compreendem a disputa nos rumos da 

formação humana e em especial do professor de educação física. Demonstram que identificam 

as disparidades regionais no desenvolvimento deste conhecimento. Mas a resposta demonstra 

ainda a relação que o estudante faz entre o especifico e o mais geral. Ao recuperar a 

historicidade da Biomecânica Aplicada à Educação Física, aponta para a aplicabilidade do 

conhecimento nos diferentes espaços de atuação do profissional em Educação Física, trata da 

Biomecânica no contexto das disputas da formação de professores de Educação Física, o que 

guarda relações com o trato do conhecimento a partir de Sistema de Complexo. 

O posicionamento deste estudante assinala a consideração por parte do mesmo, da 

relevância da Biomecânica Aplicada à Educação Física para o Professor de Educação Física. 

Esta relevância é estendida para o locus laboral, ou seja, independe da área de atuação no 

campo da Educação Física. Indicam que o conhecimento advindo da Biomecânica é 

apropriado no sentido de autoconhecimento e conhecimento do mundo, e seus usos 

relacionados ao desempenho, a técnica, a eficiência e eficácia, a prevenção. Aponta a 

fragilidade da área na universidade relacionada ao campo da Educação Física
188

 e indicam a 

compreensão do trato deste conhecimento a partir de Sistema de Complexo. 

Nesta perspectiva, para que o processo de ensino-aprendizagem na formação de 

Professores de Educação Física, e aqui, especificamente, na disciplina de Biomecânica 

                                                           
188 A Biomecânica é desenvolvida cientificamente com tecnologias e equipamentos de altos orçamentos em 

laboratórios especializados para operá-los. São poucas as universidades que dispõe destas condições. Assim, a 

sua aplicação na Educação Física, por vezes, é feita a partir de improvisações. 
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Aplicada à Educação Física, seja potencializador do desenvolvimento humano é premente 

compreender como se dá o desenvolvimento humano (LEONTIEV 1977, 1978a, 1978b; 

DAVYDOV, 1988; MARTINS, 2013) e a partir deste ponto de partida, escolher as melhores 

atividades que incidam nos processos psíquicos superiores e que, portanto, melhor 

contribuirão neste processo de formação.  

Nas palavras de Leontiev (1978a) um pensamento que sintetiza o embate teórico entre 

os que estudam, somente circunscritos às leis biofísicas, e os que estudam numa perspectiva 

que incorpora as leis biofísicas e avançam, em um processo de superação por incorporação, 

com a compreensão das leis sócio-históricas, sabendo que não se trata da necessidade de 

negar ou superar as áreas do conhecimento e sim, reconceptualizar acerca do aporte teórico do 

conhecimento desenvolvido. 

 

A passagem dos animais aos homens (...) trata-se de um longo processo (...) 

são três estágios (...). No primeiro predominam leis biológicas. No segundo a 

formação dos homens está ainda submetida, às leis biológicas (...). Mas, ao 

mesmo tempo, elementos novos apareciam no seu desenvolvimento. 

Começavam a produzir-se, sob a influência do desenvolvimento do trabalho 

e da comunicação pela linguagem que ele suscita, modificações da 

constituição anatômica do homem, do seu cérebro, dos seus órgãos do 

sentido, de sua mão e dos órgãos de linguagem, em resumo, o seu 

desenvolvimento biológico tornava-se dependente do desenvolvimento da 

produção. Mas a produção é desde o início um processo social que se 

desenvolve segundo as suas leis objetivas próprias, leis sócio-históricas. 

Assim se desenvolve o homem (...) sob a ação de duas espécies e leis: as leis 

biológicas e, as leis sócio-históricas. O terceiro estágio (...) é o estágio do 

aparecimento do tipo do homem atual – o homo sapiens. Apenas as leis 

sócio-históricas regerão doravante a evolução do homem. (LEONTIEV, 

1978a, p. 261-284) 
 

 O fio condutor desta argumentação se concretiza nos nexos e relações dos 

princípios da Pedagogia Histórico-Crítica organicamente desenvolvidos com a Psicologia 

Histórico-Cultural, assim, os princípios curriculares
189

 ganham destaque ao tempo que 

corroboram com esta experiência realizada na Universidade Federal da Bahia quanto a 

relevância sócio-histórica do conteúdo, que implica compreender a realidade social concreta 

– a prática social; que é ponto de partida, mas também ponto de chegada em um patamar 

teórico superior, a contemporaneidade, a objetividade do conhecimento e o enfoque científico 

do conteúdo relacionados a adequação às possibilidades de desenvolvimento humano, que 

implicam na necessidade de selecionar o conhecimento
190

 elaborado que a humanidade 
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 Ver acerca dos princípios curriculares em Coletivo de Autores (1992); Gama (2015); Malanchen (2014, 

2016). 
190

 Voltamos às noções de conteúdo clássico, tradicional, moderno e atual (SAVIANI, 2012; SAVIANI, 

DUARTE, 2012). 
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produziu na ciência, na arte e na filosofia para contribuir em dado período de 

desenvolvimento das capacidades do indivíduo; de forma que os conhecimentos não se situem 

isolados, lineares, fragmentados nestes períodos, mas que assumam a complexidade 

necessária nos princípios de simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade e a 

espiralidade de incorporação das referências do pensamento, atinando a outro princípio que 

trata da provisoriedade do conhecimento, relativo ao grau de desenvolvimento. 

Os princípios curriculares que a experiência suscita – contemporaneidade do 

conhecimento, tratado de forma espiralada, considerando as relações conteúdo-método e 

condições dos estudantes, superação da visão fragmentada para o desenvolvimento da 

consciência já foram sistematizados na obra do Coletivo de Autores (1992). Acrescidos a 

estes, temos a contribuição de Gama (2015) que estudou a Pedagogia Histórico-Crítica a 

partir da obra do professor Dermeval Saviani e Ligia Marcia Martins, e nos trouxe 

contribuições para o currículo, para a superação do pensamento operacional para o teórico, 

superação das síncreses para as sínteses – trato com o conhecimento – seleção, sistematização, 

organização do conhecimento científico. O que acrescentamos, enquanto tese no campo da 

Educação, são os pressupostos de base marxista articulados à crítica sobre a formação de 

professores. Especificamente para a Educação Física, contribuímos com o enfrentamento de 

contradições e o levantamento científico de possibilidades superadoras, no trato com o 

conhecimento por Sistema de Complexos, em especial o Sistema de Complexo “Saúde-

Cultura Corporal- Biomecânica”. 

Neste sentido, os procedimentos para tratar o conhecimento circunscrito à 

Biomecânica em sua aplicação aos campos do conhecimento da Educação Física, tratados a 

partir de um Sistema de Complexo nos cursos de formação de Professores de Educação Física 

são necessários, porque são contemporâneos e adequados também por manter nexos e 

relações com a atividade laboral, o exercício da docência. Portanto, a forma, o conteúdo e o 

destinatário estão imbricados nestas decisões curriculares no trato com o conhecimento. 
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V CONCLUSÕES 

 

 

 

Conclusões em caráter provisório, porque o conhecimento científico sempre é 

provisório e se desenvolve por sucessivas aproximações aos objetos, expõem a elaboração das 

sínteses e das proposições superadoras, enquanto possibilidade concreta, e de essência, para 

tratar o conhecimento. Apresentamos elementos aqui, em especial o eixo dos fundamentos, a 

saúde, na Formação de Professores de Educação Física, em uma perspectiva de suplantar 

contradições referentes à negação do conhecimento e pseudoconcreticidade, na perspectiva da 

formação humana omnilateral, bem como os procedimentos para o trato com o conhecimento 

por Sistema de Complexo. Tais princípios estão explícitos no projeto de formação única em 

licenciatura de caráter ampliado, aberta e repetidamente defendido nesta tese.  

A defesa do projeto de formação única, em licenciatura de caráter ampliado, está 

fundada no projeto histórico, não é uma questão de debater apenas a fragmentação da 

formação em dois cursos nominalmente diversos, contudo, com proximidades em seu decurso 

que não alteram o “produto” substancialmente. Cabe considerar os pressupostos destas 

formações, os rumos destas formações e as consequências sociais destas formações.  

O objeto da tese – o trato com o conhecimento na formação de Professores de 

Educação Física – tratou de um elemento do currículo de formação encontrado no eixo dos 

fundamentos – a saúde –, e o fez sustentado por um conjunto de teorias acerca do 

conhecimento, do desenvolvimento humano, da pedagogia e da metodologia de ensino. 

Identificado a partir da realidade concreta em meio à disputa de projetos históricos 

conflitantes, diametralmente opostos, uma posição política, vez que o conhecimento não é 

neutro, adquire força ideológica e força produtiva na sociedade de classes.  

A hipótese nos indicou as contradições existentes e as possibilidades de superação de 

contradições, nos cursos de formação de Professores de Educação Física em que prevalecem o 

paradigma do binômio “saúde-doença”. Tal hipótese foi confirmada nos projetos analisados, 

em que a saúde tem sido desenvolvida em uma compreensão reduzida a causa e efeito, de 

responsabilidade do sujeito e na perspectiva de que a atividade física, literalmente, é 

entendida como fator de “saúde”, independente de outros determinantes.  

As indicações de elementos superadores, advieram de referências teóricas de base 

marxista, dentre as quais destacamos a Teoria Histórico Cultural, a teoria Pedagógica 

Histórico-Crítica e a Abordagem do Ensino Crítico-Superadora. Em especial princípios 
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curriculares e a tríade conteúdo-método-destinatário -, no trato do conhecimento por sistemas 

de complexo.  

A tese, portanto, se apresentou como uma possibilidade concreta e de essência, no 

sentido de uma proposta superadora, a partir de um conjunto de teorias, de referência 

marxista, para fundamentar o trabalho educativo na formação de Professores, em especial, de 

Educação Física a partir do objetivo da investigação na perspectiva da superação de 

contradições referentes a negação do conhecimento ou seu tratamento na base mecanicista, 

naturalista, biologicista. 

Como elementos principais, destacamos as concepções de sociedade (projeto histórico 

socialista rumo ao comunismo); desenvolvimento humano (omnilateral); princípios 

curriculares no trato com o conhecimento (conteúdo-método-destinatário) sobre fundamentos 

(conhecimentos operacionais e teóricos), em especial, saúde, na formação de professores e os 

procedimentos para o trato com o conhecimento por Sistema de Complexo. 

Considerando a perspectiva teórico-metodológica adotada, iniciamos a tese 

localizando-a espacial, social, temporal e teoricamente. Esta tese está inserida em um 

conjunto de teses, dissertações e monografias que contribuem para o desenvolvimento da 

pesquisa matricial do Grupo LEPEL FACED UFBA. Depreende-se e quer que se compreenda 

que apresentamos a elaboração das conclusões, ainda que em caráter provisório, e o são 

justamente pela dialeticidade histórica ou historicidade dialética da produção do 

conhecimento que não é estanque, estático, linear, fragmentado, unilateral, e nem final, pronto 

e acabado, característico da lógica formal. 

Acordamos com Kopnin (1972, p. 238) quando se refere ao espectro da dialética 

marxista que a mesma “não serve a si mesma e é necessária não para justificar a sua 

existência; ela é um método de concepção da verdade objetiva e está subordinada às 

finalidades de reprodução das leis da natureza e da sociedade assim como existem na 

realidade”. 

Neste mesmo sentido, Escobar (1997, p. 141 e 142) afirma que  

 

A abordagem materialista não pode ser traduzida em aspectos do conteúdo 

metodológico ou das categorias da dialética marxista. Ela implica articular o 

método de análise da realidade e o sistema de categorias explicativas do 

modo de produção capitalista, e sua superação, com indicações tático-

estratégicas que, além de tudo, não se dissociam da orientação político-

partidária - onde, senão, poderia se gestar uma teoria revolucionária? - da 

luta a ser travada para atingir as transformações sociais almejadas. 
 

Assim, retomamos a pergunta científica, para expor elementos de resposta 
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desenvolvidos/elaborados durante o processo de pesquisa/formação, tendo em vista que esta 

tese defende que a formação de Professores em Educação Física deve ser única, em 

licenciatura de caráter ampliado, no sentido da formação omnilateral, tendo o trabalho como 

principio educativo, contrastando com a contradição expressa na negação do conhecimento e 

na forma de tratá-lo, bem como o conhecimento sobre saúde na formação de Professores de 

Educação Física, na perspectiva de constituir um sistema de complexos que garanta o acesso 

ao conhecimento nuclear, clássico, para além das abordagens biologicistas, mecanicistas, dos 

paradigmas dualistas (mente-corpo, saúde-doença, ...) das concepções naturalista, acrítico e a-

histórico.  

Em que circunstâncias e com que fundamentos se apresentam projetos de formação de 

professores, em especial na Educação Física, levando em consideração o conhecimento 

científico, as concepções de saúde que perpassam os projetos em disputa e, que contribuições 

podem advir de uma experiência desenvolvida a partir da concepção de formação única em 

Licenciatura de Caráter Ampliado de Formação de Professores e de referencias teóricas 

marxistas?  

Esta tese defende que existem contradições que podem ser enfrentadas e 

historicamente superadas, se as condições objetivas forem conquistadas, na formação de 

Professores de Educação Física
191

. Destacamos que o objeto da ação/exercício do Profissional 

Professor em Educação Física é o trato pedagógico dos conteúdos sócio-históricos fundantes, 

circunscritos e transversais ao conceito da Cultura Corporal, objeto de estudo da Educação 

Física, a partir da tríade conteúdo-método-destinatário, independente do seu locus de atuação, 

quer seja no Sistema de Educação Formal, no Sistema de Saúde, no Sistema Esportivo, no 

Sistema de Lazer e ou no âmbito das Políticas Públicas. Defendemos que a formação seja 

desenvolvida em quatro eixos formativos – eixo dos fundamentos, eixo da práxis pedagógica, 

eixo dos conhecimentos específicos, e, eixo do trabalho científico – que em seu conjunto 

permitem o acesso ao conhecimento clássico, produzido e sistematizado historicamente pela 

humanidade e socializados/transmitidos a partir de Sistemas de Complexos. 

Retomamos também o percurso de exposição, tratando da formação de Professores de 

Educação Física a partir da legislação, dos dados da realidade da formação, das concepções 

fundantes acerca do projeto de sociedade, concepção de ser humano e seu desenvolvimento, 

                                                           
191

 Retomamos a categoria “possibilidade de essência” que trata da modificação da essência de uma coisa com 

sua transformação em outra coisa (Cheptulin, 2004), e, neste sentido, constatamos que as condições objetivas 

precisam ser construídas para superar na totalidade o que determinada a negação e a fragmentação do 

conhecimento. 
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das teorias de aprendizagem e pedagógica que contribuem neste processo; das concepções de 

saúde no campo de conhecimento da Educação Física e, em especial, a experiência com o 

componente curricular Biomecânica Aplicada à Educação Física. 

Quanto à legislação sobre formação, especificamente a Diretriz Curricular Nacional da 

Educação Física vigente, com as explícitas margens de interpretações, cumpre a função de 

mediar no marco legal, o processo de fragmentação e precarização da formação e, 

consequentemente, a alienação dos Professores. Destacamos que o histórico do marco legal 

para formação de Professores de Educação Física tem uma característica peculiar quanto ao 

rebaixamento da formação. Contudo, afirmamos que não há brechas na legislação para a 

ingerência do Conselho Federal de Educação Física, nem na formação e nem na atuação do 

Professor de Educação Física. Há um convencimento a partir de questões aparentes 

relacionadas ao “mercado” de trabalho. Há uma desregulamentação do trabalho ao 

regulamentar a profissão em detrimento do trabalho e do trabalhador. 

É possível reconhecer na análise de currículos de formação em Educação Física 

contradições que se embatem no plano pedagógico e epistemológico relacionado às 

dicotomias entre (i) mercado e mundo do trabalho; (ii) fragmentação do ser humano – 

corpo/mente e a formação omnilateral; (iii) divisão da formação (bacharelado e licenciatura 

limitados em seus campos de trabalho) e a formação única em licenciatura de caráter 

ampliado, (iv) as concepções de teoria e prática contra a concepção de práxis, que se fortalece 

na (v) fragmentação e compartimentalização do conhecimento contra a formulação dos 

Sistemas de Complexo, que é interdisciplinar/integrador do conhecimento por princípio. 

Neste sentido, compreende-se que a reconceptualização do currículo de formação em 

Educação Física não se dá ou não se dará sem embates e disputas de diferentes projetos de 

sociedade, pois “projetos históricos diferentes alimentam diferentes concepções de educação e 

sociedade” (ESCOBAR, 1997, p. 141).  

Portanto, é necessário identificar qual é a referência política da qual decorre o projeto 

político pedagógico e derivadas aí as concepções de ser humano, sociedade, formação 

humana e de Professores para a constituição de um projeto de formação na perspectiva 

omnilateral de formação humana. A divisão da formação se equipara a uma certa 

compreensão de sociedade de mercado, unilateral e fragmentária. É mais um embate nas lutas 

de classes. 

Esta perspectiva de formação omnilateral permite acordar com Kopnin (1978, p. 354) 

que  
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Para conseguir pleno domínio sobre as forças da natureza, o homem deve 

mudar não só a natureza mas também a si mesmo, as relações sociais, torná-

las autenticamente humanas, sem exploração e opressão. Quando no mundo 

for abolida a exploração do homem pelo homem, as pessoas terão uma 

atitude diferente, racional, humana face à natureza, transformando-lhe os 

processos e fenômenos em mundo verdadeiramente humano. 
 

Concordamos com Taffarel (1993) sobre a centralidade da produção, e com Santos 

Júnior et al. (2004) na práxis pedagógica e militância cultural, como sujeitos históricos, 

devem ser consideradas alternativas para a problemática da formação de Professores, no 

Brasil, observados o atual estágio do capitalismo. É necessário ampliar as referências neste 

sentido. 

Defendemos que os professores formados nos cursos de licenciatura devem 

ter desenvolvida uma consistente base teórica, a atitude cientifica, a 

consciência de classe, a formação politica e a compreensão para atuação em 

organizações revolucionárias. Defendemos que os professores de Educação 

Física podem atuar junto às populações que residem na cidade, no campo, 

nas florestas e nas águas, nos sistemas educacionais, saúde, esporte e lazer, 

áreas de reforma agrária, aldeias indígenas, populações ribeirinhas, entre 

outros espaços formativos onde seja exigido o trabalho pedagógico no trato 

com o conhecimento da cultura corporal. (TAFFAREL, 2012, p. 9). 
 

Nos apontamentos acerca dos cursos em atividade, que formam Professores de 

Educação Física, é possível depreender elementos do estágio do capitalismo, que tem se 

espraiado, transformando a Educação – direito social estabelecido constitucionalmente – em 

mercadoria. A quem interessa aprofundar a divisão da formação? Quem lucra nominalmente 

com cursos diversos, e muitos deles em condições precárias e a distância? 

 

Mas tudo isto nos lembra que não é só a escola, seja ela qual for, a educar, 

mas a vida inteira em sua plenitude, todo o platônico pantakhoû; o que nos 

remete à complexa relação educação-sociedade, que muitos, especialmente 

Marx, claramente descobriram e que hoje tem dimensões mundiais. Se o fato 

educativo é um politikum e um social, consequentemente, é também 

verdadeiro que toda situação política e social determina sensivelmente a 

educação: portanto, nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da 

batalha política e social. (MANACORDA, 2010, p.432) 
 

Neste sentido, é necessário ampliar a compreensão acerca do desenvolvimento 

humano relacionado à formação integral para a estruturação do currículo de formação, 

levando-se em conta as condições objetivas colocadas, em especial neste momento histórico, 

em que avançam avassaladoramente as consequências dos ajustes permanentes 

fundomonetaristas (ARRIZABALO MONTORO, 2014), destruindo o caráter público da 

universidade e da formação de professores.  

A partir das contribuições da Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-

Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora do Ensino de Educação Física, pressupostos da 
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presente tese, enfrentamos contradições na perspectiva de contribuir para a superação das 

mesmas na formação dos Professores de Educação Física. Estas contribuições, que se somam 

a outras em processo de domínio pelos Professores no Brasil, demonstram, quatro dimensões 

teóricas que consideramos como contribuições fundamentais para a formação de Professores 

de Educação Física: 

A primeira dimensão é ontológica, e diz respeito a como nos tornamos seres humanos 

nas relações de produção da vida, em dados modos de produção. Isto significa que não nos 

tornamos seres humanos pelas ideias, mas sim pela atividade humana, o trabalho, para manter 

a vida. Dentro deste pressuposto a presente tese discute abordagens no trato do conhecimento 

que podem estar contribuindo para nos desumanizar e apresenta elementos para a superação 

desta contradição. 

A segunda dimensão é teleológica, e diz respeito ao modo de produção da vida e, 

portanto, a objetivação humana decorrente das relações sociais para superar contradições e, 

mais uma vez, garantir a existência humana. A grande contradição posta é que as objetivações 

humanas, traduzidas em forças destrutivas, ameaçam o futuro da humanidade. A teoria nos 

indica a necessidade da superação das relações capitalistas de produção. Ou seja, há de se 

superar a sociedade burguesa, própria do modo do capital, para construir subjetividades 

humanas. Neste sentido a presente tese localiza-se entre as que estabelecem nexos e relações 

entre o singular, particular e o geral. Neste sentido, não desvinculamos a tríade conteúdo-

método-destinatário e as mediações existentes com o projeto histórico para além do capital.  

A terceira dimensão é pedagógica, e diz respeito aos rumos da formação humana, pelo 

acesso ao patrimônio cultural da humanidade. Entendendo-se aqui, a consideração do 

clássico, do mais avançado teoricamente, para que o real concreto se converta em concreto no 

pensamento. Responsabilidade da escola e seu currículo, que em condições objetivas 

concretas, com escola concreta e estudante concreto, devem cumprir com esta função social: 

elevar a capacidade teórica dos estudantes. Neste sentido esta tese trata da questão da seleção, 

sistematização e organização do conhecimento, não mais fragmentado, isolado, sem nexos, 

mas através de sistemas de complexo. Possibilidade concreta de elevar o concreto real ao 

concreto no pensamento. 

A quarta dimensão diz respeito à organização do trabalho pedagógico e a tríade 

conteúdo-método-destinatário, que se configuram como pares dialéticos porque se tensionam 

entre si e são interdependentes: objetivos-avaliação; conteúdo-método; tempo-espaços; para 

tratar do conhecimento científico. A presente tese tratou de demonstrar teoricamente que não 

basta defender um dado conteúdo operacional na formação de professores (Biomecânica 
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Aplicada à Educação Física), mas é necessário considerar o projeto de sociedade e de 

formação humana que se almeja. Demostrou as relações e nexos entre conteúdo-forma-

sujeito, entre o conhecimento, o método e quem conhece. Que em termos pedagógicos, 

designamos como conteúdo-forma-destinatário.  

Estas dimensões, apreendidas das contribuições de uma teoria pedagógica crítica, a 

Pedagogia Histórico-Crítica, nos permite sustentar a tese aqui exposta sobre os rumos da 

formação de Professores de Educação Física, não somente para o Brasil, mas para a América 

Latina
192

, continente que vem historicamente sendo expropriado, saqueado, explorado, 

roubado em suas riquezas materiais e imateriais, e cuja classe trabalhadora reivindica uma 

formação de qualidade socialmente referenciada. Isto implica em outras formas de produção 

da vida material e imaterial para além da lógica do capital.  

Com estas contribuições adentramos no específico de uma área de conhecimento 

tratada em um dos Eixos do currículo de formação de Professores de Educação Física no 

Brasil. O Eixo dos fundamentos, especialmente a respeito do fundamento saúde.  

Há uma tradição acumulada na Educação Física sobre a relação com a saúde, tradição 

hegemonicamente dicotômica, que tem sido discutida em diferentes momentos, por diferentes 

grupos de pesquisadores, contudo, ainda não se constituiu em uma alteração da práxis, que 

tenha atingido a maioria do campo da Educação Física, nem no campo da formação e nem na 

atuação, para superar o biologicismo medicalizante, amparado somente nas leis biofísicas. 

Esta tradição é caracterizada por uma visão anacrônica de saúde, em que não 

importam os dados acerca da violência sexual no Haiti, das mortes por AIDS na África 

Subsaariana, sobre a epidemia de tuberculose no Tadjiquistão, em uma perspectiva 

individualizada de saúde, responsabilizando o próprio indivíduo pela sua saúde, descolada das 

questões objetivas concretas da vida, defende-se o paradigma da “atividade física e Saúde”, 

paradigma que retorna com fortes argumentos para o chão das escolas. 

É preciso elaborar uma compreensão ampliada de Saúde, para responder à questão 

apontada na concepção da Salutogênese: de onde vem a saúde, princípio conceitual adotado 

nesta tese. Neste sentido, a formação ampliada contribui com a perspectiva de revolução 

compreendendo a Saúde como sentido de vida, relacionado com a materialidade concreta do 

modo de produção de vida. 

A proposição de formar Professores de Educação Física, discutindo Saúde a partir do 
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 Obras de leitura obrigatória para compreendermos com radicalidade, com rigorosidade e com visão de 

conjunto, o que pode nos unificar na luta pela emancipação humana na América Latina: GALEANO; Eduardo. 

As veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1979; SALAZAR; Luis Soares. MADRE 

AMÉRICA: un siglo de violencia y dolor (1898-1998). Editorial de Ciencias Sociales. Habana/Cuba, 2006.  
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Sistema de Complexo “Saúde – Biomecânica – Cultura Corporal”, apresentando elementos 

empíricos de um Curso único de Licenciatura de caráter ampliado, significa afirmar que a 

experiência é possível e contribui qualitativamente na formação de uma nova geração, que 

poderá enfrentar as diferentes concepções de Saúde, a partir de uma consistente base teórica, 

ampliando suas perspectivas para o debate. 

O enfrentamento das problemáticas vitais para a humanidade, no tempo presente, 

implica também na superação da dicotomia teoria-prática, na perspectiva da construção da 

práxis revolucionária (KOSIK, 1969). Não são as ideias que alteram o real, mas sim a 

atividade humana provida de caráter teórico. Como Marx explicou em 1845, nas Teses sobre 

Feuerbach “(...) é na prática que o homem deve provar a verdade (...). A disputa sobre a 

realidade ou irrealidade do pensamento – isolado da prática – é um problema puramente 

escolástico” (2ª tese). A necessidade de conhecer e atuar no contexto – o modo de produção 

capitalista e a especificidade da formação de Professores, e as particularidades da Formação 

de Professores de Educação Física nos levaram a defender a presente tese. 

Explicar a realidade a partir da “destruição da pseudoconcreticidade significa que a 

verdade não é nem inatingível, nem alcançável de uma vez para sempre, mas que ela se faz; 

logo, se desenvolve e se realiza” (KOSIK, 1969, p.19), da mesma forma, o exercício de 

sucessivas aproximações à teoria possibilitará o desenvolvimento da compreensão da dialética 

materialista ou dialética do concreto, suas categorias e leis que permitirão em um crescente de 

aprendizado, a compreensão do movimento real e em si, do objeto de pesquisa em uma 

realidade concreta, histórica. 

A experiência ao longo de seis anos, acompanhada por mim durante quatro anos, na 

disciplina de Biomecânica Aplicada à Educação Física, permite afirmar que é possível tratar 

de uma consistente base teórica para professores de Educação Física, levando em conta os 

fundamentos necessários para a formação humana emancipatória, em uma permanente 

resistência coletiva e propositiva no desenvolvimento de um trabalho pedagógico que parte de 

um conjunto teórico que fundamenta a práxis. 

 

O Sistema de Complexo Temáticos traz em si elementos concretos para 

superar as contradições presentes nos currículos como a dicotomia entre 

teoria e prática, a descontextualização de conteúdos, a perda da historicidade 

do conhecimento, a diluição e superficialidade do conhecimento, as 

formulações generalizadas e conceitos, e a falta de aplicabilidade em 

situações concretas do conhecimento tratado. [...] O trabalho pedagógico 

organizado a partir dos Complexos Temáticos provoca o olhar particular de 

cada área do conhecimento, a situações problemáticas concretas, em uma 

perspectiva espiralada onde ocorrem as constatações, sistematizações, 

generalizações, explicações cientificas, experimentações, ampliação, 
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aprofundamento e a transformação do real pela ação coletiva. O foco central 

do Complexo Temático é, portanto, o fenômeno extraído da realidade, 

problematizado, de forma ampla o suficiente para permitir o trânsito entre as 

diferentes percepções de mundo trazidas pela comunidade, gerando-se ações 

a partir do concreto para a elaboração do concreto no pensamento. (UFBA, 

2011, p. 32) 
 

O Sistema de Complexo é, portanto, uma contribuição, que se coloca como uma 

reivindicação imediata, transitória, no campo curricular, para tratar do conhecimento na 

formação de Professores de Educação Física. 

O desenvolvimento da tese permitiu, por fim, articular a singularidade de uma área de 

conhecimento, a “Biomecânica Aplicada à Educação Física”, a particularidade da área de 

fundamentos Saúde, a totalidade da formação dos Professores de Educação Física. 

Demonstrou também que há, no debate da formação, necessidade urgente em distinguir entre 

tantas demandas automáticas, mecânicas, tradicionais e emergentes quais são as tarefas 

imediatas, mediatas e históricas neste período de transição, para superar o modo de produção 

vigente para uma sociedade comunista.  

Estas tarefas, no campo da formação de Professores, neste momento histórico, exigem 

enfrentar as contrarreformas dos golpistas, especialmente, no campo da Educação, que 

segundo Dourado (2017) tem como epicentro o Plano Nacional de Educação. Estas tarefas 

dizem respeito a elevar a capacidade teórica dos estudantes, objeto do currículo, para 

conhecer as ferramentas teóricas das quais dispomos, que permitam enfrentar as questões da 

realidade, objetivando o máximo desenvolvimento possível para que haja comprometimento 

com uma formação humana emancipatória do indivíduo para a Classe Trabalhadora, com a 

perspectiva da omnilateralidade como possibilidade histórica do projeto de sociedade. 

Neste sentido histórico, teleológico concordamos com Trotsky (2009, p. 96), no que 

tange a tarefa estratégica no período atual:  

 

consiste em superar a contradição entre a maturidade das condições objetivas 

da revolução e a imaturidade do proletariado e de sua vanguarda (...). É 

necessário ajudar as massas, no processo de suas lutas cotidianas, a encontrar 

a ponte entre suas reivindicações atuais e o programa da revolução socialista. 

Esta ponte deve consistir em um sistema de reivindicações transitórias que 

parta das condições atuais e da consciência atual de largas camadas da classe 

operária e conduza, invariavelmente, a uma só e mesma conclusão: a 

conquista do poder pelo proletariado. 
 

Das contradições indicadas anteriormente, no limite das possibilidades para superá-las, 

apontamos a necessidade da transição entre os modos de produção e reprodução da vida. Não 

é possível humanizar o capitalismo. Se fosse, a sociedade seria outra. É necessário ter fluência 
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acerca do projeto histórico superador, que se expresse no Projeto Político Pedagógico de 

formação de Professores, que permita desenvolver a reflexão pedagógica sob a base da 

constatação, interpretação, compreensão, explicação e intervenção na realidade concreta, para 

transformá-la qualitativamente, de um sistema de exploração e destruição, para um modo de 

vida humanizado, sem divisão em classes sociais, propriedade privada e valores burgueses 

(TAFFAREL, 1993). 

Se, para o Capital, a educação fragmentada, rebaixada e desqualificadora do trabalho e 

do ser humano é uma das formas elementares de manutenção do modo de produção 

capitalista, a Educação para a superação deste modo de produção e reprodução da vida, 

necessariamente, é um ponto de apoio para instrumentalizar a Classe Trabalhadora.  

Portanto, deve ser financiada pelo Estado e gerida pela Classe, universal, pública, 

gratuita, laica e socialmente referenciada, para contribuir na produção das condições objetivas 

e subjetivas do domínio do conhecimento e fruição das riquezas historicamente elaboradas e 

acumuladas pela humanidade. 

Conforme já apontado por Taffarel (1993) estas condições podem ser alteradas 

tomando (i) o trabalho com princípio educativo na formação com ênfase na concepção sócio-

histórica do trabalho, sendo a prática pedagógica elemento fundante do Professor e Professora 

nos diferentes campos de atuação; (ii) substituindo a fragmentação do desenvolvimento 

humano em uma permanente formação omnilateral; (iii) assumindo a formação única e 

desenvolvendo uma consistente base teórica, ampliando o potencial de desenvolvimento 

humano no sentido da omnilateralidade; (iv) estabelecendo as condições da unidade 

indissociável entre teoria e prática, assumida na práxis; (v) tratando o conhecimento nos 

princípios estabelecidos nos Sistemas de Complexo; (vi) organizando as relações de poder em 

uma gestão democrática; (vii) assumindo a necessidade permanente como parte integrante a 

avaliação coletiva.  

Marx aponta na terceira tese a Feuerbach que “os seres humanos são produtos das 

circunstâncias e da educação”, contudo, frisa que “as circunstâncias são transformadas 

precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado” e neste 

sentido é preciso compreender que a “coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade 

humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como práxis revolucionária”. 

Se sentes a dor dos demais como tua mesma dor, se a injustiça no corpo do 

oprimido for a injustiça que fere tua própria pele, se a lágrima que cai do 

rosto desesperado for a lágrima que tu também derramas, se o sonho dos 

deserdados desta sociedade cruel e sem piedade for teu sonho de uma terra 

prometida, então serás um revolucionário, terás vivido a solidaridade 

essencial. Ernesto Rafael Guevara de la Serna – Che Guevara (1928 – 1967) 
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A síntese se expressa na compreensão de mundo, ao adotar um conjunto de teorias 

elaboradas no sentido de contribuir com a formação qualificada do Professor de Educação 

Física, conjunto este de teorias que, na materialidade da práxis, explica os nexos e as relações 

entre o modo de produção, a constituição do ser humano enquanto tal, os procedimentos para 

o seu mais apurado grau de desenvolvimento em formação humana omnilateral; a consistente 

base teórica, a seleção de conteúdo clássico, tratado a partir de um sistema de complexo e a 

seleção de atividades, coerentes com o período de desenvolvimento, corroboradas com as 

condições materiais necessárias para a concretude do trabalho pedagógico. 

Se o inédito da presente tese é a elaboração teórica sobre a formação em Educação 

Física a partir da teoria Pedagógica Histórico-Crítica, a apresentação do trato com o 

conhecimento sobre saúde, em Sistema de Complexo, o exemplo concreto da disciplina 

Biomecânica Aplicada à Educação Física, os nexos e relações do trabalho pedagógico com o 

projeto histórico socialista, a lacuna está em não demonstrar com dados empíricos, a partir 

dos 1.709 cursos de formação de Professores existentes no Brasil, os rumos que a negação de 

conhecimentos clássicos está imprimindo à formação. Isto exige mais tempo e mais recursos 

dos que hoje são disponibilizados aos pesquisadores, a partir das normas vigentes na política 

de destruição do Estado Brasileiro.  

As indicações da tese para novos estudos apontam a necessidade de uma pesquisa 

matricial, em que estejam arrolados os problemas científicos afetos à formação de Professores 

de Educação Física, centrados no trabalho pedagógico, determinado pela economia política, 

que através do acúmulo do conhecimento científico, pode gerar a força produtiva, ideológica e 

política para transformar as atuais condições existentes nos cursos de formação, tendo como 

horizonte histórico a sociedade socialista. 

O que defendemos, portanto, como o central na presente tese, como possibilidade 

superadora, não está dissociado de uma tese anterior, que por determinações da economia 

política capitalista, ainda não se concretizou e nos impõe tarefas revolucionárias. Agora, 

temos a tarefa histórica de articular as lutas específicas com a luta mais geral para superação 

da exploração imperialista. 
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CAPÍTULOS DE LIVROS: 

 

HACK, C.; HACK, L.; COSTA, M. C. dos S. ; PUREZA, D. Y. da ; COELHO, F. da P.; 

FARIAS, K. B.. A Regulamentação Brasileira da Profissão de Educação Física: dilemas e 

perspectivas. In: Menghini, Raúl Armando (Org. ). Formación de profesores. La concreción 

de la utopía: una realidad latinoamericana. 1ª ed. - Bahía Blanca: el autor, 2014. p. 688-700. 

ISBN 978-987-33-5203-4 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, L. Movimentos Sociais no Brasil e a produção do 

conhecimento no âmbito do Grupo de Trabalho Temático Movimentos Sociais do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte. In.: Simone Rechia (Org.). Dilemas e desafios da Pós-

Graduação em Educação Física. 1ª ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2015. 560 p. – 491-503 p. ISBN 978-

85-419-0165-9 

TAFFAREL, C. N. Z; RODRIGUES, R. C. F; HACK, C. Desafios ao plano estadual de 

formação de professores da Educação Básica do Estado da Bahia: contribuições ao debate 

sobre formação de professores, produção do conhecimento, assimetrias e desafios das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil. P 115-136. In.: Alda Maria Duarte Araújo Castro; Maria 

Aparecida Queiro; Maria das Graças Baracho (Orgs.). Assimetrias e desafios na produção 

do conhecimento em educação: a Pós-graduação nas regiões norte e nordeste. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: ANPED, 2015, 420 p. – 115-136 p. ISBN 978-85-60316-17-5 

TAFFAREL, C. Z.; HACK, C.; SANTOS JÚNIOR, C. de L. Formação de professores de 

educação física na disputa de projetos: contribuição para diretrizes curriculares e a formação 

unificada considerando o eixo fundamentos e a relação educação física e saúde. SHIGUNOV 

NETO, A.; FORTUNATO, I. (Orgs.). Reflexões sobre educação física e a formação de seus 

profissionais. São Paulo: Edições Hipótese, 2016. 147 p. – 75-103 p. ISBN 978-85-907944-

8-6 

HACK, C.; TAFFAREL, C. Z.; HACK, L. MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E A 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DO CBCE. Seminário de Formação de 

Professores para o MERCOSUL/CONE SUL (22. : 2014 : Porto Alegre, RS) In.: BÚRIGO, 

C. C. et al. (Orgs.) Formação do professor como pesquisador da/para América Latina. 

Florianópolis: UFSC/PRODEGESP: 2017. 1036 p. – 651-663 p. ISBN 978-85-64093-47-8 

TAFFAREL, C. N. Z.; QUEIROZ, S. G.; HACK, C. Contribuições da Pedagogia Histórico-

Crítica na formação continuada de Professores do Campo na Bahia: Ação Escola da Terra – 

PRONACAMPO (prelo) 
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TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; MORSCHBACHER, M. Formação de Professores de 

Educação Física e Reforma do Ensino Médio: Tendências a negação do conhecimento da 

Cultura Corporal na formação acadêmica. In.: FORTUNATO, I.; SHIGUNOV NETO, A. 

(orgs.) Educação Física e Ensino Superior: docência e pesquisa. São Paulo: Edições 

Hipóteses, 2017. ISBN: 978-85-923511-2-0  

 

TRABALHOS APROVADOS/APRESENTADOS/PUBLICADOS EM EVENTOS: 

 

HACK, C.; HACK, L.; COSTA, M. C. dos S. ; PUREZA, D. Y. da ; COELHO, F. da P.; 

FARIAS, K. B.. A Regulamentação Brasileira da Profissão de Educação Física: dilemas e 

perspectivas. In: XXI Seminario Internacional de Investigación sobre formacion de 

profesores para los paises del Mercosur/Cono Sur, 2013, Bahia Blanca/Argentina. 2013.  

HACK, C. Produção de conhecimento em Saúde, perspectivas e desafios para a formação do 

profissional de Educação Física. (Mesa) IV Congresso de Educação Física da UNIFAP, II 

Seminário de Estudos do Lazer e II Encontro Amapaense de Ciências do Esporte. Produção 

de conhecimento em Saúde, perspectivas e desafios para a formação do profissional de 

Educação Física. 2014. (Palestra proferida sem publicação) 

TAFFAREL, C. N. Z. ; HACK, C.; RODRIGUES, R. C. F.. Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica: contradições e possibilidades. In: XVII ENDIPE – Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino “A didática e a prática de ensino nas relações entre a 

escola, a formação de professores e a sociedade”. Fortaleza. 2014. 

BRZEZISNSKI, I. ; PORTO, R. C. C. ; TAFFAREL, C. N. Z. ; HACK, C.; RODRIGUES, R. 

C. F.. Painel Fóruns Permanentes de apoio à formação docente e o regime de colaboração na 

república brasileira. In: XVII ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 

“A didática e a prática de ensino nas relações entre a escola, a formação de professores e a 

sociedade”. Fortaleza. 2014. (Intervenção oral no painel) 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z. ; CASAGRANDE, N. Biomecânica aplicada à Educação 

Física e Formação de Professores: realidade, necessidades e possibilidades. In.: Anais XVI 

Congresso Brasileiro de Biomecânica e VI Simpósio em Neuromecânica Aplicada, 2015, 

Florianópolis. Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/0B5lMmQXif_snaDAzdVRJaEt2dzQ/view  

HACK, C.; HACK, L. Exposição de Fotografias na Sala de Imagem (SIM) do XIX 

CONBRACE – Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VI CONICE – Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte. Vitória/ES, 2015. 

TAFFAREL, C.N.Z.; CASAGRANDE, N.; HACK, C. Universidade e Formação de 

Professores de Educação Física: a Biomecânica aplicada a Educação Física no currículo de 

graduação da UFBA. Congresso da UFBA 70 anos. Salvador/Bahia, (14 a 17 de julho) 2016. 

HACK, C.; HACK, L. PIBID: Política pública de qualificação na Educação Brasileira. XXIV 

Seminario Internacional de Investigación sobre la Formación de Profesores del 

MERCOSUR/CONOSUR “Formación de Profesores para uma práctica pedagógica social: 

Proyecciones em las escuelas, universidades y comunidades” Talca/Chile (2016). 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Biomecânica na formação de professores: fundamentos 

para o ensino na Educação Física a partir da Teoria Histórico-Cultural. (Aprovado para 

apresentação no XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, I Encontro Latinoamericano de 

https://drive.google.com/file/d/0B5lMmQXif_snaDAzdVRJaEt2dzQ/view
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Biomecânica e VIII Simpósio de Neuromecânica em Porto Alegre/RS – maio de 2017. (Não 

apresentado tendo em vista a inexistência de recursos financeiros para a viagem). 

HACK, C.; QUEIROZ, S. G.; TAFFAREL, C. N. Z. “Política Pública “Escola da Terra”: 

Pedagogia Histórico-Crítica para os professores das escolas do campo na Bahia”. II Simpósio 

Baiano de Geografia Agrária “Entre a teoria e a prática, articulações e resistências” 

(julho/2017 – UFBA). Disponível em  
https://2sbga2017.ufba.br/sites/2sbga2017.ufba.br/files/eixo1_cassia_sicleide_celi.pdf  

QUEIROZ, S. G.; TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Pedagogia Histórico-Crítica para as 

Escolas do Campo na Bahia. I Seminário Internacional e IV Seminário Nacional de estudos e 

pesquisas sobre Educação no Campo “Políticas Educacionais para o meio rural na América 

Latina” (julho/2017 – UFSCar). Disponível em: 

http://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/publicacoes-seminarios-do-gepec/seminario-de-

2017/anais-i-seminario-internacional-e-iv-seminario-nacional-de-estudos-e-pesquisas-sobre-

educacao-no-campo/view Acesso em: 09 fev. 2018 ISSN 2526 7965 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Formação de Professores: proposição para o trabalho 

formativo no Módulo Fundamentos – Área Saúde – Biomecânica Aplicada à Educação Física, 

na Licenciatura em Educação Física de caráter ampliado. In.: IV Colóquio Nacional e I 

Colóquio Internacional A Produção do Conhecimento em Educação Profissional, Natal, 2017. 

Disponível em: https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/2017/trabalhos/eixo3/E3A32.pdf. 

Acesso em: 26 out. 2017. ISSN 2358-1190 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; QUEIROZ, S. G. SOUSA, E. C. C. Formação de 

Professores em Pedagogia Histórico-Crítica para as Escolas no campo na Bahia” apresentado 

no XX CONBRACE e VII CONICE. Setembro/2017 – UFG  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Exposição de Fotografias na Sala de Imagem (SIM) do XX 

CONBRACE – Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VII CONICE – Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte. Goiânia/GO, 2017. 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N .Z. Sobre a formação de professores de Educação Física no 

Brasil: Alguns dados da realidade quanto aos cursos em atividade no país. Congresso de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, 2017. 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; MORSCHBACHER, M. O Golpe no Brasil e a Educação: 

A disputa dos rumos da política e dos projetos de nação. XXV Seminário Internacional sobre 

Formação de Professores para o MERCOSUL/CONE SUL. Florianópolis/SC, nov. 2017. 

Disponível em http://seminarioformprof.ufsc.br/anai-seminario-2017/ Acesso em 20 dez. 

2017. ISBN 978-85-64093-84-3 

HACK, C.; HACK, L.; SANTOS, M. C. A Formação de Professores em Educação Física na 

região Norte do Brasil. XXV Seminário Internacional sobre Formação de Professores para o 

MERCOSUL/CONE SUL. Florianópolis/SC, nov. 2017. Disponível em 

http://seminarioformprof.ufsc.br/anai-seminario-2017/ Acesso em 20 dez. 2017. ISBN 978-

85-64093-84-3 

 

PRÊMIO: 

 

Prêmio Literatura CBCE 2017 com o texto “Formação de Professores em Pedagogia 

Histórico-Crítica para as Escolas no campo na Bahia” de autoria de HACK, C.; TAFFAREL, 

C. N. Z; SOUSA, E. C. C.; QUEIROZ, S. G. (A ser pulicado em formato de livro) 

 

https://2sbga2017.ufba.br/sites/2sbga2017.ufba.br/files/eixo1_cassia_sicleide_celi.pdf
http://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/publicacoes-seminarios-do-gepec/seminario-de-2017/anais-i-seminario-internacional-e-iv-seminario-nacional-de-estudos-e-pesquisas-sobre-educacao-no-campo/view
http://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/publicacoes-seminarios-do-gepec/seminario-de-2017/anais-i-seminario-internacional-e-iv-seminario-nacional-de-estudos-e-pesquisas-sobre-educacao-no-campo/view
http://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/publicacoes-seminarios-do-gepec/seminario-de-2017/anais-i-seminario-internacional-e-iv-seminario-nacional-de-estudos-e-pesquisas-sobre-educacao-no-campo/view
https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/2017/trabalhos/eixo3/E3A32.pdf
http://seminarioformprof.ufsc.br/anai-seminario-2017/
http://seminarioformprof.ufsc.br/anai-seminario-2017/
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PERIÓDICO: 

 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.; CASAGRANDE, N. Biomecânica Aplicada à Educação 

Física: componente curricular na formação de Professores. Movimento, Porto Alegre, v. 22, 

n. 3, 957-970, jul./set. de 2016. 

 

RESENHA: 

 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.;SOUSA, E. C. O que é saúde? Dialogando com Almeida 

Filho [Resenha: ALMEIDA FILHO. Naomar de. O que é Saúde? Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2011. 160 p. (Coleção Temas em Saúde)]. Disponível em  

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ Publicado em 20 dez. 2015. 

 

TRABALHOS TÉCNICOS
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: 

 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; SANTOS JUNIOR, C. de L. Relatório da Disciplina 

EDC170 Teoria Marxista, Pedagogia Socialista e Currículo: ênfase na Pedagogia Histórico-

Crítica. Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2014.  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Contribuição para o Desenvolvimento do Pensamento 

Teórico dos Estudantes do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA – Avaliação 

dos Estudantes a partir das disciplinas desenvolvidas no ano de 2014.2 – EDCD 52 Prática de 

Ensino II, EDCD 62 Prática do Ensino IV e EDCD 64 Abordagens, Métodos e Técnica de 

Pesquisa III. Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2014. 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.; SILVA, I. C; ALVES, M. H. Z. DOSSIÊ I sobre 

Reconceptualização/Reformulação Curricular no Programa de Pós-Graduação em Educação 

na FACED/UFBA, 2014 – 2015.  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Dossiê Licenciatura em Educação Física com caráter 

ampliado: Fórum, Marco Legal e a Produção Científica. Salvador/Bahia/Brasil, 2015.  

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.; LOSS, J. F; SILVA, I. C; ALVES, M. H. Z.; 

CASAGRANDE, N. Portfólio da Disciplina EDCD 75 Biomecânica Aplicada à Educação 

Física 2015. Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2015. 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Portfólio Digital de Biomecânica. Salvador/Bahia: UFBA, 

2015. (Atualizado pelo Portfólio Digital da Biomecânica 2017) 

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z. DOSSIÊ II sobre Reconceptualização/Reformulação 

Curricular no Programa de Pós-Graduação em Educação na FACED/UFBA. Universidade 

Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2015.  

HACK, C.; TAFFAREL, C. N. Z.; SANTOS JUNIOR, C. de L. Relatório Técnico-Científico 

da disciplina EDC 34 Teoria Marxista Pedagogia Socialista e Currículo: ênfase na Pedagogia 

Histórico-Crítica em 2016.2. Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2017.  
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 A maioria dos trabalhos técnicos aqui relacionados estão disponíveis em 

https://drive.google.com/drive/folders/0B22zTYTuc9QFaVRKV3RIV3h0bGM. Os relacionados à Biomecânica 

estão no drive do Portfólio Digital da Biomecânica 2017 disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p3O5_imj1EdDNN30BTGjRn9fi3iN3daY 

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
https://drive.google.com/drive/folders/0B22zTYTuc9QFaVRKV3RIV3h0bGM
https://drive.google.com/drive/folders/1p3O5_imj1EdDNN30BTGjRn9fi3iN3daY
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TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; VILAS BÔAS JUNIOR, J. C. dos; ALVES, M. H. Z. 

Dossiê sobre Conjuntura da Educação 2017. Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 

2017.  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; Relatório do Dia (Inter) Nacional da Biomecânica em 

Salvador/Bahia em 2017. Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2017. 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C.; SANTOS JUNIOR, C. de L. Dossiê Pedagogia Socialista. 

Universidade Federal da Bahia. Salvador/Bahia, 2017.  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Relatório do V Curso Intensivo de Biomecânica Aplicado à 

Educação Física UFBA e I Escola de Inverno de Biomecânica 2017. Universidade Federal da 

Bahia/Sociedade Brasileira de Biomecânica. Salvador/Bahia, 2017. 

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Portfólio 2017 Biomecânica Aplicada à Educação Física: 

uma perspectiva da Licenciatura Ampliada na formação de Professores em Educação Física. 

Salvador/Bahia: UFBA, 2017.  

TAFFAREL, C. N. Z.; HACK, C. Portfólio Digital 2017 Biomecânica Aplicada à Educação 

Física: uma perspectiva da Licenciatura Ampliada na formação de Professores em Educação 

Física. Salvador/Bahia: UFBA, 2017. Disponível em 

https://drive.google.com/drive/folders/1p3O5_imj1EdDNN30BTGjRn9fi3iN3daY  

https://drive.google.com/drive/folders/1p3O5_imj1EdDNN30BTGjRn9fi3iN3daY
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ANEXO C 

 

MANIFESTO PELO DIREITO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
MOVIMENTO NACIONAL CONTRA A REGULAMENTAÇÃO  

DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

- NÚCLEO SALVADOR - 
 

Manifesto endereço às: Centrais Sindicais, os Sindicatos (APUB, Sindicato dos Professores de 
Educação Física), Entidades Científicas (Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE, 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPEd, Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência - SBPC), Movimentos Sociais Populares de lutas sociais, Parlamentares, Ministério Público. 
 

PELO DIREITO AO TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS  

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

O Movimento Nacional Contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física, criado 

em 1999, é formado por estudantes, professores e trabalhadores de um modo geral, organizado 

nacionalmente. O mesmo tem como princípio ser contrário à tese da regulamentação da profissão, 

entendendo-a como uma tese fragmentária e corporativista. Por essa razão, este movimento luta em 

defesa dos direitos da classe trabalhadora, pela regulamentação do trabalho, como garantia de direitos 

básicos a todos trabalhadores, como férias, salário, estabilidade, licenças (maternidade, paternidade, 

saúde), formação continuada, etc. Desde a nossa criação, temos atuado no enfrentamento e combate à 

atuação do Sistema CONFEF/CREFs, composto pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) 

e seus respectivos conselhos regionais (CREFs), que ao longo da sua existência vem agindo de forma 

autoritária, violenta e repressora contra os trabalhadores dos bens da cultura corporal.  

 Ao longo dos últimos anos, esses trabalhadores têm sido vítimas das arbitrariedades 

repressivas promovidas pelo Sistema CONFEF/CREFs, sendo ameaçados e coagidos em seus locais 

de trabalho em meio à realização de suas atividades profissionais. Inclusive muitas destas abordagens 

têm sido questionadas com relação à sua legalidade, por parte dos Conselhos de Educação em suas 

instâncias e do Ministério Público em diferentes Estados. 
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Vimos por meio deste manifesto, denunciar os ataques e ingerências do Sistema 

CONFEF/CREFs, e apresentar subsídios que nos permitam amparar os trabalhadores na compreensão 

da ilegalidade das ações desse conselho profissional e nas disputas travadas contra o mesmo, em 

especial no que diz respeito ao cerceamento do direito ao trabalho quanto à atuação de licenciados em 

Educação Física em espaços de trabalho não-escolares, bem como à exigência ilegal de registro 

profissional para professores e professoras da Educação Básica. 

Em 2004 foi aprovada a Resolução CNE/CES 07/04, que versa sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Graduação em Educação Física. Ressaltamos que cabe ao Ministério da 

Educação legislar sobre a formação e o direito de atuação no sistema educacional. Essa legislação 

veio para substituir na Resolução CFE 03/87, que previa formação em Educação Física em cursos de 

licenciatura e/ou bacharelado e definia mínimos de duração e conteúdo a serem seguidos pelas 

instituições de ensino. Porém, uma interpretação equivocada e interessada por parte do Sistema 

CONFEF/CREFs gerou muita confusão sobre a formação na área. Como para esse conselho 

interessava formar profissionais que atuassem nos espaços de trabalho que ele próprio gerencia e 

exige registro profissional, bem como o pagamento de anuidade (os espaços não-escolares), os cursos 

de bacharelado se tornaram particularmente interessantes. Foi então que o Sistema CONFEF/CREFs 

espalhou aos quatro ventos que formados na área de Educação Física em cursos de licenciatura não 

poderiam trabalhar fora dos espaços escolares, para tal, era necessário estar formado em cursos de 

bacharelado. Dessa forma, foi possível, a partir da nova legislação, criar um enorme contingente de 

novos cursos de Bacharelado em Educação Física, mesmo que esses já pudessem ser criados a partir 

da legislação anterior.  

Ao contrário do que propaga o Sistema CONFEF/CREFs, não há restrições para a atuação 

profissional do licenciado em Educação Física segundo a legislação brasileira, pois: 1) A Constituição 

Federal em seu artigo 5º, item XIII, declara que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”; 2) A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, Lei n°9394/96, somente impõe limites ao exercício da profissão de Educação Física, no 

que diz respeito à Educação Básica, onde os licenciados são os únicos autorizados a ministrar aulas, e 

3) A Lei n° 9696/1998 que regulamenta o profissional de Educação Física e cria o Sistema 

CONFEF/CREFs, não faz distinção entre licenciados e bacharéis e nem atribui atividades diferenciadas 

a estes. Ressaltamos ainda que as resoluções estabelecidas pelo sistema CONFEF/CREFs não tem 

força de lei. 

Além disso, inúmeras consultas foram feitas ao Conselho Nacional de Educação a respeito da 

atuação dos Licenciados em Educação Física, dentre eles temos: Parecer CNE/CES 400/2005, 
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Parecer CNE/CES 82/2011 e Ofício 229/2011 CES/CNE/MEC que esclarecem, com relação aos cursos 

de Licenciatura de antes e depois da Resolução CNE/CES 07/2004, que legalmente não existe 

distinção na formação e atuação destes profissionais, pois todos os cursos de Licenciatura ofertados 

atualmente são de caráter pleno, e, portanto, os licenciados e as licenciadas podem atuar na área 

escolar e não escolar; Parecer CNE/CEB 11/2005 esclarece que a autorização de funcionamento de 

cursos e de instituições de ensino, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, é de competência exclusiva dos respectivos sistemas de ensino, 

assim como são de sua competência exclusiva as ações de acompanhamento, supervisão e controle 

de qualidade. 

Mas como se isso não bastasse, o sistema CONFEF/CREFs vem incidindo em áreas que são 

da competência do Ministério da Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, como por exemplo, na 

área escolar, intervindo nos editais de concursos públicos para professores de Educação Física na 

Educação Básica, impondo que seja requisito para assumir o cargo possuir registro profissional junto 

ao conselho. Tendo em vista tamanhas arbitrariedades e irregularidades, diversas ações jurídicas e 

consultas aos Conselhos de Educação (municipal, estadual e nacional) foram feitas e os resultados de 

tais ações sempre apresentam a mesma conclusão, exemplificada por nós através do Parecer 

Opinativo do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA/2012): “O Magistério não é Profissão 

Regulamentada por Conselhos Profissionais, de modo que não podem essas instituições impor às 

escolas, aos profissionais da Educação e ao Poder Público condições para concurso, admissão, posse 

e exercício das funções educacionais nos sistemas de ensino, no conjunto curricular, parte nacional e 

diversificada, onde se inclui a Educação Física, com perfil adequado às atividades educativas”. 

Em decorrência da ilegalidade das ações e imposições do Sistema CONFEF/CREFs, o MNCR 

lança o presente manifesto, para que possamos não apenas denunciar a toda classe trabalhadora da 

área de Educação Física e dos bens da Cultura Corporal tais ações, mas também que possamos, 

coletivamente, enfrentá-las, seja via sindicatos, organizações de luta social, entidades científicas, na 

justiça, etc. Bradamos que não podemos mais aceitar os ataques desse sistema, impedindo-nos de 

exercer nosso direito de trabalhar, seja nos espaços escolares ou fora deles. 

Fora Sistema CONFEF/CREFs! 

 

Pelo direito ao Trabalho dos Professores e Professoras de Educação Física e dos demais 

Trabalhadores e Trabalhadoras dos bens da Cultura Corporal! 
 

MOVIMENTO NACIONAL CONTRA A REGULAMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

http://mncref.blogspot.com 

http://mncref.blogspot.com/
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ANEXO D 

 

 

 

REFERÊNCIAS E EXTRATOS DOS ESTUDOS SISTEMATIZADOS POR PINTO 

(2012) 

 

GAYA, A. As ciências do desporto nos países de língua portuguesa: uma abordagem 

epistemológica. Porto: Universidade do Porto, 1994.  

NEVES, R. L. de R. Saúde na Educação Física: Hegemonia e Contra Hegemonia no "GTT 

Atividade Física e Saúde" do CBCE - período de 1997 a 2003. 2004. 195p. Dissertação 

(mestrado em educação física). Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2004. 

SILVA, R. V. de S. e. Mestrados em educação Física no Brasil: pesquisando suas pesquisas. 

Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1990. (dissertação de mestrado) 

SILVA, R. V. de S. e. Pesquisa em educação física: determinações históricas e implicações 

epistemológicas – tese de doutorado, UNICAMP, Campinas, SP: 1997. 

 

Síntese dos achados de Neves (2004) por Pinto (2012) 

 

1. Enfoque biológico: 

 

• MATSUDO e MATSUDO (2000) – apontam que os benefícios da saúde referem-se aos 

aspectos antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos. 

• GUEDES e GUEDES (1995) – afirmam que o exercício físico realizado frequentemente 

promove a saúde, influencia a reabilitação de determinadas patologias associadas à morbidade 

e mortalidade, e que a relação atividade física e saúde deve estar pautadas pelos índices de 

aptidão física. 

• NAHAS (1995) SILVA (1999) entre outros – defendem que atividade física praticada 

regularmente, além de trazer melhoria na saúde e prevenir o aparecimento de doenças, 

contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida. 

• SHARKEY (1998) – atividade física e aptidão têm papel fundamental na redução de riscos e 

fatores de riscos de doenças crônico-degenerativas, melhora a saúde mental (aqui vista como 

redução da ansiedade, depressão, estresse e o aumento da auto-estima) e estende o tempo e 

qualidade da vida. 

 



214 

O autor conclui que neste grupo há uma discussão reducionista de saúde que aponta 

para a necessidade das pessoas, individualmente, serem responsáveis por sua saúde e 

qualidade de vida, numa perspectiva de culpabilização do indivíduo. Essa abordagem é 

baseada no paradigma do estilo de vida ativa, que considera apenas o componente biológico 

físico na relação da educação física com a saúde, e ainda é fundamentado na defesa de que o 

incremento do nível de atividade física por si só constitui o fator fundamental da melhoria da 

saúde pública. 

 

2. Enfoque social: 

 

• PALMA (2001) – critica os conceitos e proposições da relação unidimensional da atividade 

física e saúde (viés biológico na determinação da doença) e a concepção de saúde proposta 

pela OMS, traz quatro pontos de análise desta perspectiva: a) generaliza ao definir que quem 

está doente não pode ser sadio, b) a doença pode ser evitada de modo determinista-biológico, 

c) a doença pode ser evitada pelo próprio indivíduo e, d) falta de atenção ao contexto 

socioeconômico. Traz o entendimento de saúde e doença numa inter-relação com 

possibilidade de agir e reagir, adoecer e se recuperar, que uma só existe se a outra existir, mas 

que ao mesmo tempo são independentes e diferentes. A saúde entendida como processo, está 

ligada a necessidade de se considerar, na prática profissional, a história de vida do indivíduo e 

a relação deste com a sociedade. E conclui que as produções que versam sobre a relação entre 

a educação física e saúde desconsidera a história coletiva da humanidade e culpabiliza o 

indivíduo frente aos problemas de saúde e aptidão física. 

 

 



215 

 



216 

ANEXO F 

 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
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 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A  B A H I A  
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS  

 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA  

DISCIPLINA  

CÓDIGO  NOME 

EDC D75  BIOMECÂNICA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA  

CARGA HORÁRIA  CRÉDITOS  ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO  DIA/ANO 

T P E TOTAL      
4ª Feira das 
07:00 h às 

10:40 h 
   68h  04    2017.1 

 
 

A passagem dos animais aos homens [...] trata-se de um longo processo [...] são três estágios 
[...] No primeiro predominam leis biológicas. No segundo a formação dos homens está ainda 
submetida, às leis biológicas [...] Mas, ao mesmo tempo, elementos novos apareciam no seu 
desenvolvimento. Começavam a produzir-se, sob a influência do desenvolvimento do trabalho e 
da comunicação pela linguagem que ele suscita, modificações da constituição anatômica do 
homem, do seu cérebro, dos seus órgãos do sentido, de sua mão e dos órgãos de linguagem, em 
resumo, o seu desenvolvimento biológico tornava-se dependente do desenvolvimento da 
produção. Mas a produção é desde o inicio um processo social que se desenvolve segundo as 
suas leis objetivas próprias, leis sócio-históricas [...] Assim se desenvolve o homem [...] sob a 
ação de duas espécies e leis: as leis biológicas e, as leis sócio-históricas. O terceiro estágio é o 
estágio do aparecimento do tipo do homem atual – o homo sapiens. Apenas as leis sócio-
históricas regerão doravante a evolução do homem. LEONTIEV, Aléxis. O Homem e a cultura. In: 
O Desenvolvimento do Psiquismo. São Paulo, Centauro, 2004. p. 279 a 302. 

 
 

PROFESSORAS: 
Dra. Celi Zülke Taffarel – Titular FACED/UFBA – taffarel@ufba.br  
Me. Cássia Hack - Doutoranda PPGE/FACED/UFBA – cassia.hack@gmail.com  
 
MONITOR:  
Rafael Amorim  
 
PROFESSORES COLABORADORES:  
Doutor JEFFERSON FAGUNDES LOSS (UFRGS) 
Mestre MOISES HENRIQUE ZEFERINO ALVES  

 

mailto:taffarel@ufba.br
mailto:cassia.hack@gmail.com
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EMENTA /  OBJETIVOS/ AVALIAÇÃO  

EMENTA:  Estudo das bases e fundamentos da biomecânica aplicada à Educação Física. 

OBJETIVOS:  

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estudar os fundamentos da atividade humana e, em especial, a cultura corporal a luz da teoria histórico-cultural.  

2. Estudar as bases da Biomecânica e sua aplicação à Educação Física. 

3. Estudar anatomia funcional do corpo humano a luz da teoria histórico-cultural. 

4.  Estudar as bases e fundamentos da Educação Física em diferentes sistemas de atuação do professor Educação, 
Saúde, Lazer, Alto Rendimento, a partir das contribuições da Biomecânica aplicada à Educação Física. 

5. Estudar as bases da produção do conhecimento sobre a Biomecânica aplicada à Educação Física no trato de seu 
conteúdo específico, a cultura corporal – jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.  Ler, analisar, constatar, sistematizar, compreender, explicar e apresentar verbalmente e por escrito, um texto 
de no mínimo duas folhas, ou seja, quatro páginas, sobre a gênese filogenética e ontogenética da atividade 
humana. 

2. Ler, analisar, constatar, sistematizar, compreender, explicar e apresentar verbalmente e por escrito, em um 
texto científico sintético, de no mínimo duas folhas, ou seja, quatro páginas, contendo os conceitos 
fundamentais, Princípios e Terminologia da Biomecânica e  sua aplicação na Educação Física - Conceito de 
Biomecânica, de Cinemática, de Cinética e, de Educação Física a luz da teoria histórico-cultural. 

3. Ler, analisar, constatar, sistematizar, compreender, explicar verbalmente e por escrito, em um texto de no 
mínimo duas folhas, ou seja, quatro páginas, os fundamentos da atividade humana. Considerações 
esqueléticas, musculares e neurológicas da atividade humana. 

4. Responder a questões específicas de um questionário próprio para avaliar o conhecimento adquirido sobre a 
Biomecânica aplicada à Educação Física. 

5. Ler, analisar, constatar, sistematizar, compreender, explicar e apresentar verbalmente e por escrito, em um texto 
de no mínimo duas folhas, ou seja, quatro páginas, a anatomia funcional dos membros superiores, inferiores e do 
tronco. 

6. Aplicar em uma aula de Educação Física, a partir da delimitação de um determinado tema da cultura corporal - 
jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação - , a utilização dos conhecimentos advindos da Biomecânica 
sobre planos e eixos corporais.  

7.  Utilizar instrumentos científicos para observar, constatar, sistematizar, explicar quais os principais bancos de 
dados sobre a produção do conhecimento científico sobre Biomecânica, os principais periódicos da área, as 
principais dissertações e teses, os principais eventos científicos, os principais centros de pesquisa, os 
principais pesquisadores, no Brasil, dos estudos da Biomecânica aplicada à Educação Física. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação levará em consideração os objetivos definidos e delimitados que serão observados durante as 
atividades acadêmicas – atitudes e conhecimentos - na elaboração dos seguintes trabalhos: Elaboração e 
exposição de sínteses sobre os conteúdos delimitados na disciplina. Elaborar resumo de dissertações e/ou teses 
na área em estudo. Desenvolver um seminário interativo expondo as descobertas referentes a principais bancos 
de dados sobre a produção do conhecimento científico sobre Biomecânica, os principais periódicos da área, as 
principais dissertações e teses, os principais eventos científicos, os principais centros de pesquisa, os principais 
pesquisadores, no Brasil, dos estudos da Biomecânica aplicada à Educação Física. Organizar aulas aplicando os 
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conhecimentos sobre eixos e planos corporais. Elaborar textos de, no mínimo quatro páginas, contendo sínteses 
do pensamento sobre os estudos referentes aos assuntos da Biomecânica aplicada à Educação Física. Serão 
realizadas três verificações de conhecimento com aplicação de testes de conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/ MÉTODOS  

 

I. As bases filogenéticas e ontológicas da atividade humana. Atividade, consciência e personalidade. 
Movimento, tempo, espaço. Atividade, tempo espaço e consciência. Trabalho e cultura: Determinações das 
atividades humanas. As determinações do modo de produção da vida nas atividades humanas, em especial 
o caminhar, marchar, correr, saltar, nadar. Verificação do conhecimento. Dias das aulas 10, 17, 24 e 31 DE 
MAIO. Verificação inicial sobre o grau de conhecimento dos estudantes sobre os assuntos da Biomecânica. 
Total de 12 horas de aulas.  
 

TEXTOS 
AMADIO, A. C. e SERRÃO, J. C. Biomecânica: Trajetória e consolidação de uma disciplina acadêmica. Revista 
Paulista de Educação Física, São Paulo, V. 18, P. 45-54, Ago, 2004. Disponível em  
http://www.scielo.br/pdf/rbefe/v25nspe/03.pdf Acessado em 09/05/2017. 
FRANCIULLI, P. et alli. A Pesquisa em Biomecânica no Brasil: Grupos de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Congressos Brasileiros de Biomecânica. In: Revista Brasileira de Biomecânica, Ano 9, N. 16, Maio 2008. 
Disponível em http://citrus.uspnet.usp.br/biomecan/ojs/index.php/rbb/article/viewFile/65/46 Acessado em 
09/05/2017. 
GOELLNER, S. V. A Categoria da Atividade e suas implicações no desenvolvimento humano. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte. V.13. N. 2, janeiro de 1992, p. 288-292. Disponível em 
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/issue/view/62 Acessado em 09/05/2017. 
LEONTIEV, A. N. O homem e a Cultura, IN: ADAM; Y. et alli. Desporto e desenvolvimento humano. Portugal. 
Seara Nova, 1977. Disponível em 
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/61/LEONTIEV%20O%20homem%20e%20a%20cultura.pdf 
(outra versão). Acessado em 09/05/2017. 
 
COMPLEMENTAR  
LEONTIEV, A. N. Atividade, consciência e personalidade. Buenos Aires: Ciência del Hombre. 1978. 
LEONTIEV. A.N. La atividad en la psicologia. Habana, Cuba. Editorial de libros para la educacio, 1979. 
LEONTIEV, Aléxis. O desenvolvimento do Psiquismo. 2ª Ed. São Paulo: Centauro, 2004.  
RASCH, Philips. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara e Koogan, 1991. 
 

II. O que é Biomecânica. Qual é o conhecimento reconhecido como conhecimento da Biomecânica. 
Terminologia Básica, Conceitos Básicos: Conceito de Cinemática – formas de movimentos, lineares, 
angular. Planos e eixos anatômicos. Sistema de referencia espacial. Conceitos de Cinética – Trabalho, 
energia, potencia - inércia, massa, força, centro de gravidade, pressão, volume, densidade, torque, 
impulso. Constatações e sistematizações no campo da biomecânica com visitas a laboratórios e no campo 
da cultura corporal com seus conteúdos específicos – jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação. 
Relações entre os campos da Educação Física e Saúde. Aulas dias 07, 14, 21, DE JUNHO. Verificação do 
conhecimento. Total de 12 horas de aula. 
 

http://www.scielo.br/pdf/rbefe/v25nspe/03.pdf
http://citrus.uspnet.usp.br/biomecan/ojs/index.php/rbb/article/viewFile/65/46
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/issue/view/62
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/61/LEONTIEV%20O%20homem%20e%20a%20cultura.pdf
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TEXTOS  
BAGRICHEVSKY, Marcos. (Organizador) A Saúde em Debate na Educação Física Volumes 1, Blumenau, Editora 
Edibeles, 2003, Volume 2, Blumenau, Editora Nova Letra, 2006, Volume 3, Ilhéus/BA, Editora da UESC, 2007.  
BATISTA, Luiz Alberto. A Biomecânica em Educação Física escolar. Perspectiva em Educação Física Escolar, 
Niterói, V. 2, N. 1 , P. 36-49, 2001. 
HALL, Susan. J. Biomecânica Básica. 5ª. Ed. São Paulo: Manole, 2009. 
FRSACCAROLI, José Luiz. Biomecânica – Análise dos Movimentos. São Paulo: Manole, 1977. 
HAY, J. G. Biomecânica das Técnicas Desportivas. Rio de Janeiro: Interamericana, 1981.  
HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 3ª. Ed. São Paulo: 
Manole, 2012. 
McGINNIS. Peter, M. Biomecânica do Esporte e Exercício. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
 

III. A biomecânica na aprendizagem e treino de técnicas e melhoria de rendimentos esportivos. Anatomia 
funcional – dos membros superior, inferior e tronco. Segmentos corporais e principais grupos musculares e 
articulações. Planos corporais – sagital, frontal e transverso. Eixos longitudinal, mediolateral, anteroposterior. 
Aplicação da biomecânica no trato com conteúdos específicos da cultura corporal – jogos, esporte, dança, 
ginástica, luta, natação. Verificação do conhecimento. CURSO INTENSIVO dias 19 a 21 DE JULHO. 
Verificação do conhecimento. Total de 30 horas de aulas. 

 
TEXTOS 
HALL, Susan. J. Biomecânica Básica. 5ª. Ed. São Paulo: Manole, 2009. 
FRACCAROLI, José Luiz. Biomecânica – Análise dos Movimentos. São Paulo: Manole, 1977. 
HAY, J. G. Biomecânica das Técnicas Desportivas. Rio de Janeiro: Interamericana, 1981.  
HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 3ª. Ed. São Paulo: 
Manole, 2012. 
McGINNIS. Peter, M. Biomecânica do Esporte e Exercício. Porto Alegre: Artmd Editora, 2002. 
 
IV.  Bancos de dados sobre a produção do conhecimento acerca da Biomecânica; Periódicos da área; 

Dissertações e Teses; Eventos Científicos; Centros de pesquisa, pesquisadores no Brasil sobre Biomecânica 
aplicada à Educação Física. Verificação do conhecimento.  Aulas dias 26 de JULHO e 02 de AGOSTO. 
Total de 08 horas de aulas. 

 
TEXTOS: Anais de eventos, Revistas, Dissertações e Teses. 

TEXTOS A SEREM ELABORADOS PELOS ESTUDANTES SOB ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE ESTILO DE 
NORMAS DA ABNT. 

TEXTO: LUBISCO, Nidia; VIEIRA, Sonia; et. All. Manual de Estilo Acadêmico. Salvador: EDUFBA, 2010. 
Dia 04 de julho – Último dia de aula 

METODOLOGIA  

1. Explanações Teóricas em aulas presenciais (TE), por parte dos professores e dos estudantes, com delimitação dos 

textos. 
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2. Aulas via MOODLE.  http://www.moodle.ufba.br/. Experiência inicial a ser definida com os estudantes. 

3. Leituras Orientadas, com trabalhos em grupos acompanhados pelos tutores (TC). Curso intensificado em julho.  

4. Acesso a bancos de dados com instrumentos apropriados e realização de resumos analíticos de pesquisas publicadas 

em artigos, dissertações e teses e, através de elaboração de boletins bibliográficos.  

5. Redigir Resumos analíticos de leituras básicas segundo proposta Anexo 1.   

6.  Seminários Interativos da disciplina. Apresentação de resumos, de planos de aulas, micro aulas, com aplicação do 

conhecimento da Biomecânica. 

7 .  Palestra e curso intensivo de 30 horas com convidado – Professor Dr. Jefferson Loss. 

Cinco procedimentos básicos compõe a disciplina e permitem articular graduação e pós-graduação, ensino-pesquisa 

e extensão: 

1º A EQUPE DE TRABALHO contando com PROFESSORES COLABORADORES ESPECIALMENTE CONVIDADOS a 

colaborar à distância e presencialmente. Confirmada presença para curso intensivo de 30 horas - Professor Dr. 

Jefferson Loss. A confirmar professor Dr. Marcus Peikriszwili Tartaruga (UNICENTRO). Na Monitoria o acadêmico Rafael 

Amorim.  

2º O Curso Intensivo, conforme anexo. 

3º O Planejamento do Laboratório de Biomecânica Aplicada à Educação Física, conforme anexo. 

4º O Projeto de Pesquisa, conforme anexo. 

5º Bolsa de Monitoria. Para estudar a aplicação do presente programa inserido do processo de reestruturação do currículo 

de Educação Física da UFBA. 

 

CURSO INTENSIVO 

 

Disciplina: Biomecânica Aplicada à Educação Física 
Professor Convidado: Jefferson Fagundes Loss, Ph.D 
Datas do Trabalho total: 18 a 21 de Julho de 2017 (considerando a viagem e as reuniões iniciais e finais) 
Curso Intensivo: 19 a 21 de Julho de 2017 
Horário: Integral 
Carga-Horária: 30 horas 
Coordenação: Professoras Celi Nelza  Zülke Taffarel e Cássia Hack 
 
1. EMENTA DO CURSO NA DISCIPLINA: 

Estudo das bases e fundamentos da Biomecânica aplicada à Educação Física. Revisão dos conceitos de mecânica com 
aplicação na Educação Física e análise dinâmica do movimento humano. A disciplina também aborda especificamente as 
bases mecânicas das forças atuantes sobre o corpo humano. 

 
2. OBJETIVOS: 
a) Compreender o movimento humano através de métodos específicos utilizados na Biomecânica; 
b) Compreender as diferentes técnicas e princípios básicos de análise Biomecânica; 
c) Compreender as repercussões das forças aplicadas sobre o corpo humano. 

 
 

http://www.moodle.ufba.br/
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3. PROGRAMA: 
AULAS TURNO DATAS 

1. Conceitos básicos de Biomecânica: força  M 19/07/17 
2. Biomecânica Aplicada: força utilizando implementos T 19/07/17 
3. Conceitos básicos de Biomecânica: torque M 20/07/17 
4. Biomecânica Aplicada: torque no ambiente escolar T 20/07/17 
5. Tópicos gerais: forças na água, roldanas, máquinas de musculação M e T 21/07/17 

DIÁLOGOS ESTUDANTES PROFESSORES E PÚBLICO EM GERAL   
1. Planejamento laboratorial N 

19 a 21 de 
07/2017 

2. Pesquisas em Biomecânica  N 
3. Pós-Graduação N 
4. Palestra Comunidade do Calabar –– PROGRAMA VIZINHANÇAS – 
PROJETO ESPORTE ALEGRIA NO CALABAR 

6h 
19/07/17  

Nota: turno da manhã (M); turno da tarde (T); turno da noite (N) 
 
4. METODOLOGIA 
- Aulas expositivas; 
- Aulas práticas incluindo demonstração e participação dos estudantes. 
 
4.1. MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 
1 data-show, 1 quadro branco, canetas para quadro branco, 1 apagador, tomadas de energia elétrica, 2 extensões de 
energia elétrica 
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BAGRICHEVSKY, Marcos (Org.) A Saúde em Debate na Educação Física Volumes 1, Blumenau, Editora Edibeles, 
2003, Volume 2, Blumenau, Editora Nova Letra, 2006, Volume 3, Ilhéus/BA, Editora da UESC, 2007.  

BATISTA, Luiz Alberto. A Biomecânica em Educação Física escolar. Perspectiva em Educação Física Escolar, Niterói, 
V. 2, N. 1 , P. 36-49, 2001. 

HALL, Susan. J. Biomecânica Básica. 5ª. Ed. São Paulo: Manole, 2009. 

FRACCAROLI, José Luiz. Biomecânica – Análise dos Movimentos. São Paulo: Manole, 1977. 

HAY, J. G. Biomecânica das Técnicas Desportivas. Rio de Janeiro: Interamericana, 1981.  

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 3ª. Ed. São Paulo: Manole, 
2012. 

McGINNIS. Peter, M. Biomecânica do Esporte e Exercício. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 

TAFFAREL, Celi, HACK, Cássia; CASAGRANDE; Nair. Biomecânica Aplicada à Educação Física: Componente Curricular 
na Formação de Professores? In: Movimento, Porto Alegre, v. 22, n. 3, 957-970, jul./set. de 2016. Disponível em 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/62712/38863 Acesso 09/05/2017. 

 
 
 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/62712/38863
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ARTIGOS SUGERIDOS: 
 
Silva, Rejane Valvano Correa; Nozaki, Hajime Takeuchi. Para gostar de ler... Biomecânica. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte - v.18 - n.1 - 1996, p. 27 a 33. 

Corrêa, Sônia Cavalcanti; Freire, Elisabete dos Santos. Biomecânica e educação física escolar: possibilidades de 
aproximação. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2004, 3(3):107-123. 

Vilas-Boas, J. Paulo. Biomecânica hoje: enquadramento, perspectivas didácticas e facilidades laboratoriais. Revista 
Portuguesa de Ciências do Desporto, 2001, vol. 1, nº 1, 48–56. 

Corrêa, Sônia Cavalcanti. Biomecânica na graduação: resultados da aplicação prática dos princípios mínimos. Revista 
Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2007, 6(2): 171-177. 

Costa, Paula Hentschel Lobo; Santiago, Paulo Roberto Pereira. Fundamentos de biomecânica: uma experiência de 
ensino na licenciatura em educação física. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2007, 6(2):121-131. 

Freitas, Fabiana Fernandes; Costa, Paula Hentschel Lobo. O conteúdo biomecânico na educação física escolar: uma 
análise a partir dos parâmetros curriculares nacionais. Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 14(1): 65-71, jan./jun. 2000. 

LOSS, Jefferson Fagundes; KOETZ, A. P.; SOARES, Denise Paschoal; SCARRONE, Fabiana Ferle; HENNEMANN, 
Vicente; SACHARUK, Viviane Zechlinski. Quantificação da resistência oferecida por bandas elásticas. Revista Brasileira 
de Ciências do Esporte, Campinas - Brasil, v. 24, n. 1, p. 61-72, 2002. 

 

6. MOTORES DE BUSCA 
 

BASE SCIELO http://www.scielo.br/ 
BASE PUMED http://www.ncbi.nlm.nih.gov  
BASE SCOPUS (opcional) http://www.scopus.com/scopus/home.url 
BIREME http://www.bireme.br/php/index.php 
PERIÓDICOS DA CAPES http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 
GOOGLE http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR 
COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA http://www.biblioteca.ufrgs.br/comut.htm 
SITE MEMH https://sites.google.com/site/marcustartaruga/home 

 
DADOS PROFESSOR DR. JEFFERSON FAGUNDES LOSS 

 
Curriculum vitae do professor JEFFERSON FAGUNDES LOPES disponível na PLATAFORMA LATTES 
http://lattes.cnpq.br/6622799236125103 
 
Possui formação básica em Engenharia Elétrica (PUCRS-1986), e doutorado em Engenharia Mecânica (UFRGS-2001), 
com ênfase na área de Biomecânica. Professor Associado da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, atua no âmbito da graduação e pós-graduação lato e stricto sensus, nas áreas de Biomecânica, 
Instrumentação e Análise de Sinais. Sua principal área de investigação está focada na análise das forças atuantes sobre 
o corpo humano e a respectiva repercussão sobre as estruturas músculo-esqueléticas. 
 
 

http://www.scielo.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.bireme.br/php/index.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp
http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
http://www.biblioteca.ufrgs.br/comut.htm
https://sites.google.com/site/marcustartaruga/home
http://lattes.cnpq.br/6622799236125103
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ENDEREÇO PROFISSIONAL 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Educação Física, Departamento de Educação Física. 
RUA FELIZARDO, 750 - Jardim Botânico 
CEP 91720-330 - Porto Alegre, RS – Brasil 
Telefone: (51) 3316-5822; (51) 3308-5822 (UFRGS); (51) 9283-9841  
Fax: (51) 33165811  
 

 
BIBL IOGRAFIA  BÁSICA  

 
Da bibliografia disponível será selecionado um livro básico como leitura obrigatória e livros como leituras complementares. 
Serão sugeridas leituras de artigos, teses e dissertações e levantamento em bancos de dados de acordo com as 
necessidades do Grupo. Estará disponível o dossiê com o relatório da disciplina ministrada no semestre de 2012.1 e o 
Portfolio da disciplina EDCD 75 Biomecânica aplicada à Educação Física organizado em 2015 por Cássia Hack, Celi Taffarel, 
Jefferson Fagundes Loss, Moises Henrique Zeferino Alves, Nair Casagrande. 
ADAM; Y. et alli. Desporto e desenvolvimento humano. Portugal. Seara Nova, 1977. 
HALL, Susan. J. Biomecânica Básica. 5ª. Ed. São Paulo: Manole, 2009. 
FRACCAROLI, José Luiz. Biomecânica – Análise dos Movimentos. São Paulo: Manole, 1977. 
HAY, J. G. Biomecânica das Técnicas Desportivas. Rio de Janeiro: Interamericana, 1981.  
HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 3ª. Ed. São Paulo: Manole, 2012. 
LEONTIEV, O homem e a Cultura, IN: ADAM; Y. et alli. Desporto e desenvolvimento humano. Portugal. Seara Nova, 
1977. 
LEONTIEV, A. N. Atividade consciência e personalidade. Buenos Aires: Ciência del hombre. 1978. 
LEONTIEV. A.N. La atividad en la psicologia. Habana, Cuba. Editorial de libros para la educacion, 1979.  
McGINNIS, Peter M. Biomecânica do Esporte e do Exercício. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

1. PROJETO DE PESQUISA 
BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
PROJETO DE PESQUISA BÁSICA EM BIOMECÂNICA APLICADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O CURSO DE 
GRADUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA DE CARÁTER AMPLIADO. 
 

O Objeto da presente pesquisa é o conhecimento clássico da Biomecânica e sua aplicação na Educação Física. 
A área problemática é a formação humana, em especial a formação de professores de Educação Física, nos cursos de 
Licenciatura plena de caráter ampliado para atuação em espaços formativos na escola e para além da escola. 
A pergunta síntese é a seguinte: Qual é o conhecimento clássico reconhecido como conhecimento da Biomecânica, como 
considerá-lo a partir da teoria histórico-cultural, na estruturação de currículos para a formação de professores de Educação 
Física na graduação e, na pós-graduação e, como aplicá-lo em campos de trabalho que incidam nos sistemas educacional, 
saúde, lazer e esportivo, objetivando a formação humana omnilateral? 
Os objetivos são: sistematizar e analisar experiências curriculares no trato com o conhecimento clássico da Biomecânica 
aplicada à Educação Física, a partir da teoria histórico-cultural, na graduação, licenciatura plena de caráter ampliado em 
Educação Física na UFBA e, no projeto de programa de pós-graduação em Educação Física em construção na 
FACED/UFBA. 
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As hipóteses de trabalho são as seguintes: A teoria do conhecimento histórico-cultural nos permitirá tratar do conhecimento 
clássico da Biomecânica aplicada à Educação Física nos currículos de graduação e pós-graduação, de forma a possibilitar 
uma consistente base teórica para atuação do professor em campos de trabalhos relacionados ao sistema educacional, 
saúde, lazer, e sistema esportivo e, desenvolver trabalhos científicos específicos que contribuam para o desenvolvimento 
teórico da área. 
Como base teórica estamos delimitando a teoria do conhecimento e a teoria sobre formação humana, formação de 
professores e sobre epistemologia, desenvolvimento do conhecimento cientifico na área da Biomecânica aplicada à Educação 
Física. Os conceitos básicos são os presentes na literatura clássica, a saber: Conceitos de Biomecânica. O conhecimento 
reconhecido como conhecimento da Biomecânica. Terminologia Básica, Conceitos Básicos: Conceito de Cinemática – formas 
de movimentos, lineares, angular. Planos e eixos anatômicos. Sistema de referencia espacial. Conceitos de Cinética – 
Trabalho, energia, potencia - inércia, massa, força, centro de gravidade, pressão, volume, densidade, torque, impulso. 
Constatações e sistematizações no campo da Biomecânica. Laboratório de Biomecânica para estudar a cultura corporal com 
seus conteúdos específicos – jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação. As bases filogenéticas e ontológicas da 
atividade humana. Atividade, consciência e personalidade. Movimento, tempo, espaço. Atividade, tempo espaço e 
consciência. Trabalho e cultura: Determinações das atividades humanas. A Biomecânica na aprendizagem e treino de 
técnicas e melhoria de rendimentos esportivos. Anatomia funcional – dos membros superior, inferior e tronco. Segmentos 
corporais e principais grupos musculares, ossos e articulações. Planos corporais – sagital, frontal e transverso. Eixos 
longitudinal, mediolateral, anteroposterior. Aplicação da Biomecânica no trato com conteúdos específicos da cultura corporal – 
jogos, esporte, dança, ginástica, luta, natação. Os centros de produção do conhecimento. As dissertações e teses sobre 
Biomecânica aplicada à Educação Física. Os periódicos da área. Os principais pesquisadores. A Sociedade Brasileira de 
Biomecânica (SBB). 
Uma vez delineado o conhecimento reconhecido na área, realizada a critica ao conhecimento produzido a partir da matriz 
paradigmática de Gamboa que nos permitirá compreender dimensões epistemológicas teórico-metodolóicas e técnicas da 
área, serão estruturadas as atividades acadêmicas na graduação e pós-graduação visando consolidar a área na UFBA. Isto 
implicará na realização de projetos que se desdobram a partir da presente matriz de problemas aqui indicados. 

Estes projetos poderão incidir em diferentes setores organizados para a realização de investigações especificas, a saber:  
 avaliação física; 
 avaliação postural estática e dinâmica; 
 avaliação das capacidades motoras (potencia, resistência, velocidade e força); 
 avaliação da marcha humana; 
 sala de estudos e bancos de dados. 
 
Setor de Avaliação Física: 
Serão coletados dados pessoais dos indivíduos, dados antropométricos (peso, altura, massa corporal e perimetria), hábitos 
de vida, doenças atuais e pregressas.  
 
Setor de Avaliação Postural Estática e Dinâmica: 
Poderá ser realizada a análise através de reconstrução bi ou tridimensional pela cinemetria. Esta irá trabalhar através de 
imagens de câmeras fotográficas ou de vídeo e a marcação de pontos anatômicos na pele dos sujeitos serão tomados como 
referência.  
 
Setores de Avaliação das Capacidades Motoras e de Avaliação da Marcha: 
O setor de avaliação de capacidades motoras será equipado por instrumentos de avaliação como células de carga, 
plataforma de força e eletromiógrafo de superfície.  
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A avaliação da marcha humana será realizada por parâmetros cinéticos, cinemáticos, antropométricos, de mecânica muscular 
e eletromiográficas. 
 
Procedimentos investigativos: 
Entre os principais procedimentos constam: 
1. Balanços da produção do conhecimento 
2. Experiências empíricas considerando os setores acima descritos. 
 
PROTOCOLO DE PESQUISA. Segue detalhamento do protocolo de pesquisa para investigar o conhecimento cientifico no 
campo da Biomecânica, considerando parâmetros epistemológicos. 
 
ESTUDANTE/RESPONSÁVEL:  
Este protocolo diz respeito especificamente à busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Para cada local de busca 
será elaborado um protocolo que esteja de acordo com as características e objetivos do locus. 
 
Critérios de busca: os critérios de busca dizem respeito aos locais em que serão localizadas as produções científicas sobre a 
Biomecânica aplicada à Educação Física, tais como, Banco de Teses e Dissertações da CAPES, Diretório de Grupos e 
Curriculo Lattes no CNPq; bibliotecas que concentrem grande número de obras com a temática Biomecânica aplicada à 
Educação Física. Também tomaremos como critérios de localização das obras os termos localizadores, tais como 
“biomecânica e esporte”, “biomecânica e atividades físicas”, “biomecânica e movimento humano”. Poderão ser admitidos mais 
termos para localização das produções caso seja necessário. Ao localizarmos o primeiro bloco de informações, procuraremos 
desdobrar a localização das produções a partir das referências utilizadas por estas primeiras. 

 
Passos da localização: 
1. Inicialmente nos debruçaremos no Banco de teses e dissertações da CAPES, o qual organiza as produções por ano e 

por nível (mestrado ou doutorado). (http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html) e 
(http://servicos.capes.gov.br/capesdw/)  

2. A busca será realizada no campo “assunto”, verificando-se a “expressão exata”, definindo-se o nível (mestrado ou 
doutorado) e o ano base de localização (a partir de 1987). 

3. As produções localizadas serão selecionadas a partir da leitura do resumo e das palavras-chave, de acordo com o 
objetivo do estudo, considerando que a “expressão exata” pode aparecer em produções em outros contextos que não os 
da saúde. 

4. Serão registrados os acessos: data, horário, e sítio (link da produção); 
5. Será montado um arquivo para cada ano base e nível das produções (assim evita-se a composição de arquivos longos 

difíceis de manipular e de encaminhar via e-mail; os arquivos deverão ser nomeados com a expressão exata, ano base 
e nível), na seguinte ordem: cabeçalho identificador (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO); Título 
do projeto: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM BIOMECÂNICA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: ESTUDOS 
DAS BASES EPISTEMOLOGICAS, TEORICO-METODOLOGICAS E APLICAÇÃO NOS CAMPOS DE TRABALHO 
CONSIDERANDO SISTEMAS: EDUCACIONAL, SAÚDE, LAZER E ESPORTIVO. ESTUDANTE/RESPONSÁVEL (o 
pesquisador que organizou o arquivo); Localização de teses e dissertações (Data: Horário: H. Busca pela expressão 
exata: “BIOMECANICA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA”. Nível; Ano base). Ao realizar a busca no sítio da CAPES 
através da “expressão exata”, aparecerá uma tabela com a lista de produções, a qual deverá ser “colada” no arquivo 
acima mencionado (Word); a seguir deverão ser acessados os resumos das produções, os quais deverão ser numerados, 

http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/
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e da mesma maneira, “colados” no arquivo do Word; ao final, deverá ser elaborada a referência bibliográfica da produção 
em ordem alfabética, obedecendo a normatização da ABNT. 

6. Posteriormente será composto um banco de dados (programa Excel) onde constem as informações gerais sobre a 
produção: autor; título; ano, IES, e Programa onde foi defendida; orientador; grupo de pesquisa a que pertence; resumo 
da produção. 

 
Obs.: qualquer alteração neste protocolo deverá ser discutida e comunicada aos pesquisadores envolvidos no estudo. 
 
Para registrar a localização da dissertação ou tese será utilizado o protocolo descrito na “FICHA DE ANÁLISE DE 
DISSERTAÇÕES E TESES NO CAMPO DA BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DO BANCO DE 
DADOS DA CAPES” (ANEXO I).  
Para analisar a produção será utilizada a matriz de analise desenvolvida por Gamboa (ano) “A LÓGICA RECONSTITUÍDA” 
(ANEXO II); 
Outro procedimento de pesquisa será a realização dos resumos analíticos dos textos localizados em periódicos, sítios, e 
demais meios de comunicação da produção cientifica como orientação para da análise da produção intitulada “PAUTA PARA 
A ELABORAÇÃO DE RESUMOS ANALÍTICOS” (ANEXO III) 
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ANEXO I 
 
 
FICHA DE ANÁLISE DE DISSERTAÇÕES(D) E TESES(T) NO CAMPO DA BIOMECÂNICA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA 
A PARTIR DO BANCO DE DADOS DA CAPES 
 

Número _______ 
1. Autoria  
2. Nível: D (____)   T (____) 
3. Título  
4. Programa em que foi defendida:  
5. Ano de defesa  
6. Orientador(a)  
7. Áreas de estudo: _____________________, ____________________, _____________________ . 
8. Tipo de pesquisa: Qualitativa e/ou quantitativa:  
9. Objetivo principal:  
10.  Onde foram coletados os dados e/ou as informações (Estado)?  
11. Conclusão principal:  
12. Principais recomendações:  
13. Definição do problema:  
14. Questões norteadoras da pesquisa:  
15. Fontes de dados e informações: 
16. Instrumentos de coleta de dados e informações:  
17. Formas de sistematização dos resultados:  
18. Interpretação de resultados: Teorias utilizadas ou elaboradas:  
19. Críticas a outras teorias ou interpretações:  
20. Referência bibliográfica dos autores que fundamentam a interpretação:  
21. Critérios de cientificidade ou de prova científica  
22. Concepções de ciência: 
23. Critérios de objetividade e/ou subjetividade:  
24. Concepção de homem/sociedade: 
25. Concepção de educação  
26. Concepção de história 
27. Concepção de tempo:  
28. Concepção de Biomecânica aplicada à Educação Física 



229 

ANEXO II 
 

A LÓGICA RECONSTITUÍDA 

Relação dialética entre Pergunta [P] e Resposta [ R ]  

P e R 

1. A CONSTRUÇÃO DA PERGUNTA 

Mundo da Necessidade – Problema – Quadro de questões   Pergunta 

 

2.  A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA 

Nível Técnico  Técnicas de coleta, organização sistematização e tratamento de dados e informações 

 

Nível Metodológico  Abordagem e processos da pesquisa: Formas de aproximação ao objeto, delimitação do todo, sua relação 

com as partes, [des]consideração dos contextos 

 

Nível Teórico Fenômenos Privilegiados, Núcleo Conceitual Básico, Autores e Clássicos Cultivados, Pretensões Críticas, Tipo de 

Mudança Proposta  

 

Nível Epistemológico   Concepção de Causalidade, de Validação da Prova Científica e de Ciência    [Critérios de  cientificidade] 

 

Pressupostos Gnosiológicos  Maneiras de Abstrair, Generalizar, Conceituar, Classificar e Formalizar, ou Maneiras de relacionar o 

sujeito e o objeto.  Critérios de Construção do Objeto Científico 

 

Pressupostos Ontológicos   Concepção de História, de Homem, de Educação e Sociedade 

 

CONCEPÇÕES DE REALIDADE 

[C O S M O V I S Ã O] 
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ANEXO III 
 
 

PAUTA PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMOS ANALÍTICOS 
CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PAIDEIA UNICAMP SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DR. SILVIO SANCHES GAMBOA 

 
Dentre as tarefas básicas dos grupos e núcleos de pesquisa, estão as relacionadas ao acompanhamento cuidadoso 

e permanentemente atualizado da produção científica sobre a problemática própria da linha de pesquisa e sobre a evolução 
do conhecimento nos campos do saber que fazem referência à compreensão dessa problemática. Para conseguir esse 
acompanhamento é necessário manter atualizadas as referências bibliográficas e fontes de informação como sites 
especializados sobre a problemática abordada por cada grupo de pesquisa. Nessa fase, poderão participar todos os 
pesquisadores, particularmente os alunos de Graduação e de Iniciação Científica. 

Com base nesse levantamento atualizado são elaborados boletins bibliográficos periódicos sobre os assuntos 
relacionados com a linha de pesquisa. Nessa elaboração é possível contar com a assessoria do Serviço de Biblioteca da 
Instituição. 

As obras mais significativas serão objeto de resumos. De acordo com a extensão e o grau de profundidade estes 
podem ser descritivos da obra ou informativos (analíticos). Esses resumos podem gerar uma publicação especializada 
contendo essas informações.   

Com base nos resumos analíticos são elaborados os “estados da arte” ou estados do conhecimento acumulado sobre 
uma dada problemática e sobre os referenciais teórico-metodológicos que subsidiam a interpretação dessa problemática. Esses 
estudos periódicos sobre o estado do conhecimento e os resultados acumulados, ajudam a identificar a evolução e as 
tendências da produção do conhecimento sobre os problemas que identificam os grupos e linhas de pesquisa.  

Retomando o objetivo desta informação que pretende oferecer algumas pautas sobre os resumos analíticos 
destacamos: a) o propósito de um resumo analítico é apresentar de forma sucinta o conteúdo essencial de um documento; b) o 
resumo analítico ou informativo expressa o máximo de informações relevantes contidas num documento; c) são características 
de um resumo a objetividade (não inclui avaliação sobre a sua qualidade, nem comentários pessoais próprios de uma resenha), 
clareza evitando expressões longas e confusas e precisão e brevidade evitando repetições e termos equivalentes. 

Estrutura dos resumos analíticos:  
a) Descrição do documento, tipo de documento (livro, coletânea, artigo, comunicação em congresso, teses, dissertação, 
relatório de pesquisa, ensaio etc).  Referências completas; Autor, título, cidade, editora ou instituição responsável pela 
publicação, ano e número de páginas. 
b) Palavras-chave ou descritores (até cinco) Conjunto de palavras normatizadas que servem para indexar e recuperar a 
informação contida no documento, objeto do resumo.  
c) Fontes utilizadas caso seja pesquisa ou bibliografia consultada (indicando número de referências). 
d) Conteúdos . Temas principais, títulos e subtítulos utilizados (parte maior e mais extensa do resumo) 
e) Metodologia. Caso seja pesquisa deve-se explicitar, técnicas de coleta e tratamento de informações , procedimentos e 
modelos ou abordagens metodológicos utilizados. Caso o documento não explicite a metodologia, não deve se deduzir do texto. 
f)  Conclusões. Explicitação de resultados e recomendações expressamente indicadas no documento. 

Recomendações para a redação: a) utilizar frases curtas, forma verbal perto do sujeito, evitando frases secundárias 
explicativas; b) utilizar, no possível, o mesmo tempo verbal durante todo o resumo (passado ou presente); utilizar formas ativas 
dos verbos e pronomes pessoais; as siglas na primeira ocasião que aparece deve estar por extenso.  

Extensão aproximada de 450 palavras. 
Autor do resumo (nome e instituição). 
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LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESPONSÁVEIS NA UFBA PROFESSORA: Celi Zulke Taffarel e Nair Casagrande 

ASSESSORIA E CONSULTORIA: Marcus Peikriszwili Tartaruga – Jefferson Fagundes Loss 

RESUMO – A Biomecânica é o estudo da mecânica dos organismos vivos, especificamente, o estudo da estrutura e da 
função dos sistemas biológicos utilizando métodos da mecânica. Na UFBA estes estudos clássicos da biomecânica serão 
abordados a partir do aporte da teoria do conhecimento histórico-cultural para explicar as relações entre ser humano-
natreza, o desenvolvimento humano, o ensino-aprendizagem e o treinamento no campo da cultura corporal. A biomecânica 
externa estuda as forças físicas que agem sobre os corpos enquanto a biomecânica interna estudo a mecânica e os aspectos 
físicos e biofísicos das articulações, dos ossos e dos tecidos histológicos do corpo. A Teoria do conhecimento estuda as 
explicações sobre como aprendemos e construímos a cultura, em especial a cultura corporal. Além de ser uma ciência com 
diversos níveis de pesquisa nas universidades, a Biomecânica é, também,  uma especialidade e uma disciplina oferecida 
pelos cursos superiores de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que contribui significativamente para a 
compreensão do desenvolvimento humano. Entretanto, o estudo da Biomecânica não se limita apenas ao aprendizado teórico 
das bases mecânicas do movimento, e sim, ao desenvolvimento de atividades práticas em laboratório. A proposta de 
elaboração de um laboratório surgiu da necessidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em aprofundar os 
conhecimentos biomecânicos abordados na disciplina de Biomecânica, para os cursos de Graduação – licenciatura plena em 
Educação Física, de caráter ampliado e, possibilitar aos estudantes a participação em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão no âmbito institucional, investigando as diversas metodologias de avaliação e as análises atualmente empregadas 
para descrever o movimento humano, bem como, para estruturar este conhecimento na pós-graduação. O objetivo principal 
deste trabalho é implantar um laboratório de análise biomecânica do movimento humano funcional que permita compreender, 
explicar a atuar profissionalmente na área da cultura corporal e esportiva. Esta proposta foi desenvolvida com base na 
experiência de pesquisadores da área, no levantamento da literatura relacionada à biomecânica humana em geral e na 
observação de Laboratórios estruturados no Brasil – UFRGS, UFSM, UFPR. 
PALAVRAS-CHAVE: laboratório; análise biomecânica; movimento humano 
INTRODUÇÃO 

A formação de professores de Educação Física, com uma consistente base teórica, com domínio do seu objeto de 

trabalho – a cultura corporal – exige o acesso aos conhecimentos clássicos inter-relacionados a tal objeto. A atuação em 

espaços formativos, educativos e de treinamento, seja no sistema educacional, saúde, lazer ou esportivo, exige, cada vez 

mais, a infra-estrutura de equipamentos, materiais e corpo docente e técnico-administrativo para desenvolverem currículos 

que integrem ensino-pesquisa-extensão e sejam compatíveis a tais necessidades.  

A teoria do conhecimento, em especial, a teoria histórico-cultural, demonstra que, a elevação das capacidades 

humanas dependem do acesso e da utilização do acumulado pela humanidade, para as transformações humanas e sociais 

necessárias ao presente histórico. 

Dentre as áreas básicas para a formação de professores constam os fundamentos dos conhecimentos clássicos, em 

especial, aqui tratados, que são os conhecimentos da  biomecânica aplicada a Educação Física. 

Dentro da área da Biomecânica cresce cada vez mais o interesse e a necessidade de descrições quantitativa e 

qualitativa do movimento humano, o que tem despertado grande interesse em diferentes áreas, tornando-se necessário e 

imprescindível que o movimento humano seja estudado em detalhes de maneira sistemática e como objeto de estudo 

científico. O Movimento humano não pode ser visto isolado, mas sim, em suas múltiplas determinações ontológicas, 

históricas e culturais. A cada modo de produção da vida corresponde, portanto, determinações que vão construindo a cultura 

corporal. O Movimento humano, enquanto objeto específico da Biomecânica tem sido investigado através das diversas 
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possibilidades de intervenção (avaliação). A avaliação compreende a coleta e analise de dados qualitativos e quantitativos 

suficientes e precisos, assim como na observação sistemática e descrições rigorosas da mecânica do fenômeno e suas 

determinações. A partir desta avaliação os profissionais, professores de Educação Física, podem definir objetivos e selecionar 

métodos de ensino-aprendizagem e métodos de treinamento, com fundamentos da biomecânica. 

A análise do movimento humano, por exemplo, na Ciência do Desporto, ou na Ciência do Esporte, é muito maior do 

que uma simples ferramenta de avaliação mecânica-funcional, uma vez que, nos ajuda a determinar as complexas relações 

na produção e interpretação do movimento. Definindo-se estas relações seremos capazes de, não somente desenvolver 

estudos otimizados quanto a eficácia das diferentes estratégias do desenvolvimento humano, como, também, nos permitir 

uma melhor posição teórica para considerar novas técnicas, tanto no ensino-aprendizagem, quanto no treinamento.  

Levando em consideração os benefícios citados acima e a falta de um laboratório de análise do movimento humano 

na Universidade Federal da Bahia (UFBA), justifica-se a proposta de elaboração deste laboratório, pois a avaliação se faz 

fundamental nas áreas da educação,  saúde, lazer e, no sistema esportivo, envolvendo especialmente recursos tecnológicos 

que possam auxiliar na construção e aprimoramento do conhecimento.  

O Laboratório de Biomecânica Aplicado a Educação Física, terá como meta a investigação e a análise do movimento 

humano em suas estruturas básicas relacionadas às atividades cotidianas e/ou físico-esportivas, observando-se as 

consequências para o aparelho locomotor e, consequentemente, o desenvolvimento humano. 

METODOLOGIA 

A proposta de elaboração de um laboratório de Biomecânica Aplicado à Educação Física  surgiu, no início de 2012, 

da necessidade do Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em desenvolver e 

aprofundar os conhecimentos teórico-práticos da Biomecânica Aplicada a Educação Física. Para isso, além da elaboração de 

uma proposta laboratorial, a UFBA, sob a coordenadoria das professoras Celi Taffarel e Nair Casagrande, vêm objetivando a 

firmação de um convênio entre a UFBA e a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO), 

especificamente com o professor Marcus Peikriszwili Tartaruga, para a realização de diversas atividades em parceria no 

âmbito do ensino, pesquisa e extensão, na graduação e pós-graduação. 

Foram investigadas diversas metodologias de avaliação e controle de parâmetros biomecânicos. Alguns laboratórios 

como os da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) serviram de base para selecionar os aparelhos necessários. Esta seleção também 

foi realizada através de sites de equipamentos biomédicos, contato virtual com distribuidores e recebimento de material 

explicativo. 

O espaço físico definido para a possível montagem futura deste laboratório corresponde a uma sala de aula utilizada 

pelo Departamento de Educação Física da UFBA, eleita devido ao tamanho e localização. 

Em relação a intervenção, o Laboratório de Biomecânica será organizado em diferentes setores de investigação e 

avaliação que trabalharão de forma multidisciplinar, possibilitando um diagnóstico completo dos mais importantes parâmetros 

da condição e aptidão física. Estes setores serão: 1) avaliação física; 2) avaliação postural estática e dinâmica; 3) avaliação 

das capacidades motoras (potencia, resistência, velocidade e força); 4) avaliação da marcha humana; 5) sala de estudos e 

bancos de dados. 

Setor de Avaliação Física: 

Serão coletados dados pessoais dos indivíduos, dados antropométricos (peso, altura, massa corporal e perimetria), 

hábitos de vida, doenças atuais e pregressas. Os equipamentos de avaliação a serem utilizados serão os seguintes: 1) - 
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Balança FILIZOLA com resolução de 100 gramas e capacidade de 150 kg; 2) - Compasso de dobras cutâneas da marca 

CALIPER com resolução de 0,1 mm; 3) - Estadiômetro da marca FILIZOLA com resolução de 1 mm; 5) - Ficha de dados 

individuais; 6) - Fita métrica da marca STARRETT de 1 m e resolução de 1 mm; 7) - Goniômetro de 20 cm da marca 

CARCI. 

Setor de Avaliação Postural Estática e Dinâmica: 

Poderá ser realizada a análise através de reconstrução bi ou tridimensional pela cinemetria. Esta irá trabalhar através 

de imagens de câmeras fotográfica ou de vídeo e a marcação de pontos anatômicos na pele dos sujeitos serão tomados 

como referência. Os equipamentos de avaliação a serem utilizados serão os seguintes: 

- Calibrador de “pvc”, de 25 mm, da marca AMANCO, constituído de 4 pontos, formando um quadrado de 1 m de lado; 

- Eletromiógrafo portátil da marca MIOTEC (MIOTOOL 400) com 4 canais de 2000 Hz cada; 

- Esteira rolante da marca MOVEMENT (RT250) com velocidade e inclinação máxima de 18 km.h-1 e 15%, com resolução de 

0,1 km.h-1 e 1%, respectivamente (para a sessão de avaliação 3); 

- Filmadoras da marca CASIO EXILIN FH25, com frequência de amostragem de 240 quadros por segundos; 

- Marcadores anatômicos reflexíveis com diâmetro de 1 cm; 

- Sistema de aquisição de dados (SAD32); 

- Sistema Matrix Laboratory – MATLAB, versão 5.3; 

- Software de avaliação postural. 

- Software DIGITAL VIDEO FOR WINDOWS (DVIDEO), versão 5.0; 

Setores de Avaliação das Capacidades Motoras e de Avaliação da Marcha: 

O setor de avaliação de capacidades motoras será equipado por instrumentos de avaliação como células de carga, 

plataforma de força e eletromiógrafo de superfície. Os equipamentos de avaliação a serem utilizados serão os seguintes: 

- Célula de carga MIOTEC (MIOTOOL 400) com capacidade de 200 kg; 

- Eletrodos de superfície com 10 mm de raio e pré-amplificador bipolar da marca TYCO HEALTHCARE (15 por indivíduo); 

- Eletromiógrafo portátil MIOTEC (MIOTOOL 400) com 4 canais de 2000 Hz cada; 

- Equipamentos de musculação (dos mais variados possíveis); 

- Goniômetro de 20 cm da marca CARCI; 

- Microcomputador PENTIUM II com processador COREL DUE. 

- Plataforma de força CEFISE, com resolução de 5N. 

A avaliação da marcha humana será realizada por parâmetros cinéticos, cinemáticos, antropométricos, de mecânica 

muscular e eletromiográficas, utilizando-se os mesmos equipamentos citados acima. 

Sala de Estudos e Bancos de Dados: 

A sala de estudos será de suma importância para a realização de reuniões e de busca e tratamentos de dados. 

Os setores irão promover atividades de investigação científica acadêmica, proporcionar apoio técnico científico à 

população, incentivar a investigação no sentido de definir corretas orientações metodológicas com objetivos de saúde e bem-

estar, prestar serviços de investigação para empresas e instituições ligadas à concepção e aperfeiçoamento de materiais e 

integrar profissionais da área da saúde e tecnológica. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O Laboratório de Biomecânica Aplicado a Educação Física proposto será organizado em diferentes setores de 

investigação. Para a realização da avaliação postural será utilizado como procedimento a cinemetria, que é composta por 
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procedimentos de natureza óptica, onde as medidas são realizadas através de indicadores indiretos obtidos pós imagens 

fotográficas, filmes ou películas, onde os segmentos podem ser representados por marcadores reflexivos. 

Com relação à avaliação das capacidades motoras, a célula de carga, acomodada nos diversos aparelhos de 

musculação se torna essencial para analisar estes parâmetros.  

As variáveis de forças de reação do solo poderão ser medidas a partir de uma plataforma de força, composta de 

transdutores de força do tipo piezoelétrico. Os parâmetros analisados serão: força posterior (Fx), força vertical (Fy) e força 

médio lateral (Fz). 

O mapeamento dinâmico da distribuição de pressão plantar pode ser feito também com o uso da plataforma de força. 

Outro componente será a eletromiografia, que envolve a detecção, a ampliação e a apresentação das alterações 

elétricas que ocorrem quando o músculo se contrai. 

As variáveis utilizadas para a descrição e análise de qualquer movimento podem ser classificadas como cinemáticas, 

cinéticas, antropométricas, de mecânica muscular e eletromiográficas, e estes parâmetros poderão ser analisados no setor de 

avaliação da marcha humana. A partir da obtenção destas variáveis será possível obter um modelo biomecânico válido, o 

qual permitirá fazer análises completas do movimento. 

No laboratório será possível realizar a análise cinética do movimento, que engloba todos os tipos de medida de força 

e pressão. As forças mensuráveis são as forças externas, transmitidas entre o corpo e o ambiente, durante a fase de apoio 

em atividades quase estáticas e dinâmicas. Juntamente com o peso corporal, essas forças de reação do solo são, 

geralmente, causa de qualquer alteração do movimento do centro de gravidade, e o instrumento utilizado será a plataforma, 

que mede fundamentalmente a força de reação do solo e o ponto de aplicação desta força. 

O equipamento também permite o estudo das transições na marcha com a velocidade, como eles acontecem pela 

coleta contínua de dados enquanto a esteira aumenta a velocidade. A mecânica de perturbações da marcha normal, como 

alterações de frequência e tipo de passada podem ser estudadas facilmente com o equipamento. 

Será utilizada no laboratório uma tecnologia de vídeo que possibilitará a análise da marcha. Repetições da marcha 

em movimentos lentos por congelamento de quadro de imagem, permitem melhorar significativamente esta análise. Os 

valores espaciais de x, y e z serão obtidos por duas câmeras, uma das câmeras será alinhada, verticalmente, com o seu 

eixo óptico coincidindo com a origem do sistema. De cada imagem serão obtidas duas coordenadas: uma horizontal e outra 

vertical. 

A avaliação se faz fundamental na área da Educação, Saúde, Lazer e Esportiva, seja ela educacional, de 

participação ou de treino de alto rendimento, e envolve especialmente recursos tecnológicos que podem auxiliar na 

construção e aprimoramento do conhecimento. Com a implantação do Laboratório de Biomecânica Aplicado a Educação 

Física é possível não somente desenvolver estudos otimizados quanto a eficácia das diferentes estratégias de ensino-

aprendizagem, como também, estratégias de treinamento esportivo de alto rendimento. 

O Laboratório de Biomecânica Aplicada a Educação Física será um agente capaz de interagir com a estrutura científico–

acadêmica de Graduação e Pós Graduação Lato Senso e Stricto Senso colaborando assim para o desenvolvimento da 

pesquisa, trazendo benefícios ao sistema Educacional, Saúde, Lazer, Esportivo, elevando assim o padrão referente a cultura 

corporal e esportiva da população em geral. 
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