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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como foco central o estudo sobre a situação do aspecto corporal 
e do movimento humano no sistema educacional brasileiro. Para desenvolver esta 
temática foram utilizados três grandes pilares de diferentes áreas do conhecimento, 

mas articuladas entre si; elas são: Filosofia, Educação Física e Educação. Partindo 

de uma concepção filosófica, foram analisados diversos temas em relação ao corpo 

e à situação deste em relação às estruturas educacionais existentes, utilizando 

especialmente a condição atual da Educação Física escolar como suporte para 
realizar esta análise. Tendo como hipótese inicial que o dualismo e o racionalismo 

representam a base estruturante do âmbito educacional e que, a partir disto, ocorre 
uma crescente diminuição na importância do corpo e do seu movimento nas 
estruturas educacionais, foram tecidas reflexões e discussões subseqüentes durante 

o desenvolvimento do trabalho. Delineada por levantamento bibliográfico e 
documental, contendo descrição, exploração e análises dos documentos oficiais da 
Educação brasileira e respaldada por autores de referência das áreas citadas, a 
pesquisa apresenta um desenvolvimento de idéias que convergem tanto para a 

superação da visão dualista humana (que divide em pólos opostos e intransponíveis 

corpo e alma, corpo e mente), como para um sistema que preconiza o pleno 
desenvolvimento humano. 
 

Palavras-chave: Filosofia. Educação Física. Corpo. Dualismo. Educação. Ser 

humano integral. Racionalismo. 



ABSTRACT 

 

 

This research has as central focus the study about the situation of the body aspect 
and the human movement in the Brazilian educational system. To develop this 
thematic had been used three big pillars of different knowledge areas, but articulated 
between them; they are: Philosophy, Physical Education and Education. From a 
philosophical vision, they had been analyzed many subjects about the body and the 
situation of this one with the educational structures that exists, using especially the 
actual condition of Physical Education at School as support to accomplish this 
analysis. Having as an initial base the dualism and the rationalism represents the 
structural base of the educational scope, from this point, happen an increase in the 
reduction of the importance of the body and its movement in the educational 
structures was made reflections and discussions during the work development. 
Described for bibliographical and documentary survey, with description, exploration 
and analysis of official documents of the Brazilian education and endorsed by the 
authors of the reference from the related areas, this research presents a 
development of ideas that converge as much for the overcoming dualist human being 
vision, (that divides in opposing and not transposable polar regions body and soul, 
body and mind), as for a system that praises the full human development. 

 

Keywords: Philosophy. Physical Education. Body. Dualism. Education. 

Comprehensive human being. Rationalism. 



SUMÁRIO 

 

 

RESUMO....................................................................................................................... 

INTRODUÇÃO..........................................................................................................10 

1 EXPLICANDO O DUALISMO E O RACIONALISMO............................................24 

1.1 DESCARTES, EXPOENTE DO DUALISMO E RACIONALISMO .......................24 

1.1.1 A Vida na época de Descartes .........................................................................25 

1.1.2 A Vida de Descartes, a Aproximação Constante com a Matemática ...............31 

1.1.3 As concepções de Descartes ...........................................................................35 

1.1.3.1 A diferenciação e a hierarquização em Descartes ........................................37 

1.1.3.2 As quatro regras e os três tipos de existência...............................................40 

1.1.3.3 O desenvolvimento do pensamento cartesiano perante as questões da res 

extensa e res cogitans no ser humano......................................................................43 

1.1.3.3.1 O ser humano dividido em dois: o dualismo existente para Descartes ......44 

 

2 AS IDÉIAS DO DUALISMO E RACIONALISMO PRESENTES NAS  

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS .............................................................................57 

2.1 DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS, UMA BREVE LEITURA EM BUSCA  

DO CORPO...............................................................................................................61 

2.1.1 Lei de Diretrizes e Bases (LDB) .......................................................................64 

2.1.1.1 LDB: Educação Infantil ..................................................................................66 

2.1.1.2 LDB: Ensino Fundamental.............................................................................66 

2.1.1.3 LDB: Ensino Médio........................................................................................67 

2.1.1.4 LDB: Ensino Superior ....................................................................................68 

2.1.1.5 A LDB e as concepções racionalistas de origem cartesiana em relação ao  

ser humano e ao conhecimento ................................................................................70 

2.1.1.6 A questão do tempo e dos horários na LDB ..................................................73 

2.1.2 Referencial e Parâmetros Curriculares Nacionais ............................................75 

2.1.2.1 Referencial Curricular Nacional.....................................................................77 

2.1.2.1.1 Objetivos ....................................................................................................78 

2.1.2.1.2 Conteúdos ..................................................................................................79 

2.1.2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais / Ensino Fundamental ...........................83 



2.1.2.2.1 Objetivos ....................................................................................................84 

2.1.2.2.2 Áreas/Conteúdos........................................................................................85 

2.1.2.3 Parâmetros Curriculares Nacionais / Ensino Médio ......................................87 

2.1.2.3.1 Objetivos ....................................................................................................87 

2.1.2.3.2 Áreas / conteúdos.......................................................................................89 

2.1.3 A Ordem Crescente da Desvalorização Corporal e do Movimento Humano  

nos Textos Oficiais que Fundamentam a Educação .................................................91 

3 AFINAL: ORDEM E PROGRESSO OU A HORA DE NÃO FAZER NADA?.........99 

3.1 A QUESTÃO DAS INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS..............................................100 

3.2 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA......................103 

3.3 A QUESTÃO DO OBJETO DE ESTUDO..........................................................110 

3.4 A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES EXPOSTAS E A IMPORTÂNCIA  

DA FORMAÇÃO DE CONCEPÇÕES .....................................................................112 

3.5 ANÁLISE DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS  

NÍVEIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA ...........................................................................122 

3.5.1 A Frágil Situação da Educação Física no Contexto Educacional ...................137 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................145 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................148 

ANEXO A � RESOLUÇÕES SOBRE A LICENCIATURA E BACHARELADO  

EM EDUCAÇÃO FÍSICA .........................................................................................153 

ANEXO B � RESOLUÇÃO SE � 83, DE 25-11-2008 DO ESTADO DE SÃO  

PAULO, REPUBLICADA em 28-11-2008................................................................154 

ANEXO C � NOTÍCIA RELACIONADA COM O CANCELAMENTO DE AULAS  

DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 2009 ..........162 

ANEXO D � NOTÍCIA RELACIONADA COM A SUSPENSÃO DO  

CANCELAMENTO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DE  

SÃO PAULO NO ANO DE 2009..............................................................................165 

ANEXO E � LEI ESTADUAL DO ANO DE 2003 SOBRE A OBRIGATOREIDADE  

DA DISCIPLINA ......................................................................................................167 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A realização desta pesquisa surge da necessidade de expansão e 

complementação de um trabalho monográfico, desenvolvido no ano de 2002, como 

requisito parcial para a conclusão do curso de Educação Física na graduação. A 

idéia central do referido trabalho visava a possível melhora das aulas de Educação 

Física escolar através de reflexões que levassem a uma ação metodológica capaz 

de privilegiar o desenvolvimento do aluno de maneira integral, levando em conta, 

principalmente, a diversidade da cultura corporal, além da diversificação e ampliação 

das atividades e temas propostos e abordados nas referidas aulas. Inicialmente a 

pesquisa realizada mostrou-se satisfatória e suficiente, capaz de suprir as 

inquietações presentes naquele momento. 

 A expansão dentro da área profissional e o contato com novas situações 

durante as aulas promoveram modificações nos conceitos e idéias existentes; em 

alguns casos transformando-os e, em outros casos, chegando a substituí-los. Ao 

passar a atuar em uma nova instituição educacional, a existência de condições 

extremamente particulares e diversas dos alunos que apresentavam as mais 

variadas deficiências (motoras, mentais ou ambas) e situações de vida, exigiam 

constantemente a (re) invenção de estratégias didáticas, a autopercepção e 

alteração � caso necessário � de posturas comportamentais, além da adequação 

dos objetivos, tendo estes que serem revistos freqüentemente, procurando que não 

ficassem aquém ou além das possibilidades dos alunos. 

 Envolvida neste quadro educacional, em contato direto com estes �novos� 

corpos � que apresentavam condições e necessidades diferentes daqueles com os 

que havia atuado em realidades anteriores dentro da escola � inquietações e 

reflexões novas também foram se desenvolvendo. Ao mesmo tempo emergiam 

outros interesses e questionamentos que não mais podiam ser respondidos com as 

condições anteriores de articulação de idéias. Surgiu, então, a necessidade de um 

aprofundamento, materializado nesta pesquisa. 

 Estas inquietações iniciais promoveram uma diferença qualitativa na hora 

de detectar e observar situações presentes no cotidiano escolar. O processo de 

observação se tornou mais focalizado, atentando, principalmente, para certas 

situações que parecem delinear uma tendência crescente dentro do sistema 
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educacional; evidencia-se, então, uma problemática de raiz filosófica, entrelaçando a 

Educação, a Educação Física e o Corpo. Desta problemática se origina a hipótese 

de que o dualismo e o racionalismo representam a base estruturante do âmbito 

educacional e, a partir disto, ocorre uma crescente diminuição na importância do 

corpo e do seu movimento nas estruturas educacionais brasileiras. 

 O processo dualista � que constitui a base do paradigma predominante no 

mundo ocidental �, defende a divisão polarizada dos aspectos presentes no ser 

humano. Além desta divisão, tratada como intransponível pelo referido paradigma, o 

processo de hierarquização entre os aspectos também é instaurado. Com isto, de 

maneira majoritária, encontramos � ainda que às vezes inconscientemente � a 

defesa da existência, no que tange ao aspecto humano, das divisões categóricas 

�corpo-mente� e �corpo-alma�, por exemplo. O sistema educacional atual se baseia e 

se apropria deste paradigma, afirmando e perseguindo, constantemente, uma 

suposta superioridade do intelecto, do cognitivo; atribuindo, conseqüentemente, a 

tudo que apresente características corporais, sensórias e/ou motoras um segundo 

plano, um estado inferior e menos puro. Esta concepção fragmentária e reducionista 

que acaba por não estimular, ignorar, negligenciar e, em muitas vezes, até se opor 

ao aspecto motor do ser humano dentro do processo educacional formal, traça 

caminhos que direcionam os indivíduos (no caso deste trabalho, os alunos) para 

uma crescente desvalorização do corpo. Esta desvalorização denota, em síntese, 

algo mais profundo, uma desvalorização do ser humano de maneira geral, pois limita 

e vai em sentido oposto ao pleno desenvolvimento humano: esta se revela, portanto, 

uma problemática inquietante e interessante de ser abordada. 

Inúmeras questões e situações ao longo da história [humana] fazem 

surgir indagações sobre atitudes e tentativas de submissão, inferiorização e 

marginalização, entre muitas que podem ser citadas, do corpo [do ser] humano. É 

interessante perceber como o corpo é, especialmente em cada período histórico, 

visto e tratado de maneiras diferentes. Não há também, porém, que deixar de se 

notar que as concepções acerca deste diferem ao tomar como referência uma 

esfera/um âmbito social ou uma instituição em particular para outro/a, ainda que 

num mesmo tempo histórico e região. Isto quer dizer que, ao concentrar um estudo 

em relação ao tratamento que se dá ao corpo e à importância deste, é necessário 

delimitar o período histórico escolhido e a área geográfica abordada, mas que 
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também é fundamental considerar a qual âmbito social ou instituição se refere a 

investigação. 

Podemos entender, então, que cada uma destas variáveis (local, tempo e 

instituição) mostrará um panorama bastante diferente do outro que se formaria com 

outras variáveis e que as diferenças aumentarão em quantidade e profundidade à 

medida que as mencionadas variáveis sejam escolhidas. Diversas possibilidades 

interessantes e importantes de investigação surgem desta maneira. O presente 

trabalho, por sua vez, materializa o interesse de estudar a importância e o 

tratamento que o corpo recebe nas instituições escolares brasileiras, no final do 

século XX e início do presente século, XXI. 

Este interesse permite, por exemplo, realizar um paralelo comparativo 

com a importância e tratamento que ao corpo se lhe tem designado na sociedade 

ocidental de maneira geral. O contexto generalizado das concepções sociais será 

tomado como ponto de partida para, ao longo da pesquisa, aprofundar questões 

estritamente ligadas ao setor educacional. 

Este início, realizado desta maneira, é importante, pois traz a idéia de que 

a Educação institucionalizada, representada pela escola, mantém com a sociedade 

um vínculo de influência de mão dupla. Assim, pode ser afirmado que a escola é 

reprodutora e afirma certos valores e concepções oriundos do seio social, mas que 

também ajuda a criar novos conceitos e causa impactos importantes na sociedade. 

Para ilustrar esta idéia, especificamente sobre o corpo, vejamos o que 

afirma Gonçalves: 

  

as concepções que o homem desenvolve a respeito de sua 

corporalidade e as suas formas de comportar-se corporalmente estão 

ligadas a condicionamentos sociais e culturais. A cultura imprime 
suas marcas no indivíduo, ditando normas e fixando idéias nas 

dimensões intelectual, afetiva, moral e física, ideais que indicam à 

Educação o que deve ser alcançado no processo de socialização. O 

corpo de cada indivíduo de um grupo cultural revela, assim, não 

somente sua singularidade pessoal, mas também tudo aquilo que 

caracteriza esse grupo como uma unidade. Cada corpo expressa a 
história acumulada de uma sociedade que nele marca seus valores, 

suas leis, suas crenças e seus sentimentos, que estão na base da 

vida social (2002, p.12-13). 
 

A época atual recebe a denominação, por parte de alguns autores, de era 

pós-moderna ou período pós-moderno. Apesar de se iniciar em uma época anterior, 
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as duas últimas décadas do século XX � portanto os anos entre 1980 e 2000 � e, 

praticamente, a primeira década inteira do século XXI � até o presente ano, 2009 � 

são as décadas diretamente contempladas nesta investigação, já que estas retratam 

de melhor maneira assuntos de interesse específico da pesquisa. Estes anos citados 

trazem, com força peculiar, a renovação tecnológica de forma constante e 

acelerada, com um intervalo curtíssimo entre uma novidade e outra. A expansão e 

velocidade da informação, com dimensões inéditas, é característica marcante da 

referida época, que também é marcada pela forte presença de elementos do 

mercado capitalista, que se tornaram, ao longo do tempo, objetivos e parte 

integrante da sociedade ocidental/capitalista como um todo. Além destes fatores, um 

dos pilares do trabalho, a Educação Física escolar brasileira, passou por algumas 

reformas e alterações neste intervalo de tempo que são importantes constatar. 

Ao receber esta denominação, pode-se ter a impressão que a relação 

com o período anterior, a modernidade, está superada. Na realidade, o que pode ser 

afirmado é que na pós-modernidade existe a exacerbação de certas características 

que fizeram parte também da era moderna. Então, vê-se como algumas 

concepções, e conseqüentes atitudes, têm como base princípios e entendimentos 

arraigados na modernidade (uns aprofundados, outros modificados), e que também 

aparecem outras, aliadas à junção de novos elementos. 

A pós-modernidade é, assim, um tempo que, por um lado inova, 

apresentando rupturas com esquemas passados e, por outro, permanece, 

mostrando continuidades, ainda que, em certas ocasiões, estas continuidades 

tragam modificações e alterações relativamente acentuadas. 

Esta interligação do tempo atual com as idéias do período histórico 

passado mais recente, a modernidade, não acontece de maneira cristalina e 

claramente demarcada. A transformação, evolução talvez, vai acontecendo repleta 

de constantes pequenas inovações e mudanças, assim, por vezes, aspectos que 

pareciam superados, que davam a impressão de estarem solidificados, avançando 

ininterruptamente para a evolução, acabam por modificar-se ou serem modificados 

no processo de transformação e passam a mostrar uma estagnação, ou até, um 

retrocesso. 

Seguindo este raciocínio, a análise que é realizada nesta pesquisa 

procurou fundamentar a concepção atual que a Educação apresenta da importância 

do corpo dentro de suas estruturas, entendendo, inicialmente, que esta [a 
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concepção educacional] estaria atualmente situando e baseando seus objetivos, 

conteúdos (e, assim, influenciando as práticas diárias) em, basicamente, duas 

grandes frentes. 

A primeira fundamentação estaria ligada às idéias que ficaram mais 

fortemente marcadas no período da modernidade, principalmente às que faziam 

alusão ao dualismo [humano] e ao racionalismo. A segunda seria decorrente da 

primeira, mas com uma ligação tão forte entre ambas que demandam uma visão 

atenta para poder diferenciá-las. Esta segunda, portanto, seria o aprofundamento, a 

potencialização, do dualismo e racionalismo modernos que levariam a gerar outras 

situações e ao acréscimo de outros fatores pela profundidade das questões destas 

concepções. 

Procurou-se um autor que pudesse confirmar a relação hipoteticamente 

existente entre a concepção dualista e racionalista e os processos educacionais 

atuais. Ou seja, tomando-se como hipótese (que seria comprovada ou refutada 

durante o trabalho) que a Educação brasileira nos dias atuais se estrutura em 

concepções dualistas e racionalistas, procurou-se um autor destacado do período da 

modernidade que pudesse auxiliar na confirmação de tal hipótese da existência de 

uma relação entre o pensamento encontrado atualmente nas instituições 

educacionais e a base do pensamento moderno. Esta ligação ficaria evidenciada ao 

poder confirmar a presença das idéias da modernidade e/ou idéias similares, neste 

caso em particular, do dualismo (separação entre intelecto e corpo) e racionalismo 

(prevalência do intelecto sobre o corpo) nas bases estruturais educacionais 

brasileiras atualmente. O que se buscou, desde o princípio, foi ressaltar como isto se 

daria, em caso afirmativo da presença destes dois elementos conceptuais, na 

Educação. Para materializar esta ligação, foram escolhidas as obras do filósofo 

francês René Descartes, por ser um agente exponencial de seu tempo, a 

modernidade. Ao fazer esta ligação com a obra de Descartes não se entende que o 

autor seja responsável pela magnitude posterior, ou ainda de sua época, das idéias 

do dualismo e racionalismo, nem tampouco o único autor que poderia ser 

considerado para a realização do trabalho. Entende-se, no entanto, que a leitura e 

análise deste autor em especial, podem trazer elementos importantes que 

favoreçam o desenvolvimento da pesquisa, por existir nos textos do filósofo 

abordagens exclusivas, muito bem elaboradas e específicas, daquilo que se 

procurou ao longo deste trabalho.  
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A partir da estrutura com bases dualistas e racionalistas, podemos 

constatar que a sociedade ocidental, de maneira geral, foi desenvolvendo alguns 

pontos específicos. Os processos de conhecimento geraram enormes progressos 

concretos nas áreas científicas e setores relacionados à saúde (na prevenção e 

tratamento de doenças), ao transporte (de cargas e humano), à comunicação e 

informação, à área tecnológica, à genética, à indústria, entre muitos outros. Porém, 

concomitantemente, outros fatores negativos também assumiram um papel 

importante dentro deste processo evolutivo e, em grande parte, passaram a 

desencadear situações que passam a conceber o ser humano de uma maneira 

simplista em demasia, privando, justamente por esta concepção, o desenvolvimento 

pleno do ser. 

Nesse quadro encontra-se, como agente participante, a Educação, que 

modificou ao longo de sua existência sua finalidade, passando a ser entendida e 

entender-se, entre algumas coisas, como um momento preparatório para o universo 

trabalhista. Este universo voltado para o trabalho passou a ganhar papel de 

destaque na sociedade como um todo e a ser tido como instância primordial nos 

moldes do sistema capitalista. Isto também pode ser afirmado ao observar uma 

característica principal e determinante no campo educacional: a composição do 

currículo escolar (englobando os componentes curriculares, os conteúdos e os 

objetivos). 

É nessa estrutura social atual que se desenvolvem as atividades 

educacionais e se fundamentam levando em consideração as necessidades 

contemporâneas relacionadas com essa relação de produção-consumo. Ao ser isto 

que rege grande parte da vida dos indivíduos, cria-se uma vontade de suprir e 

preparar a população para a permanência e continuação do sistema social que se 

encontra vigente. Então, as estruturas educacionais preparam-se para atender o 

mercado trabalhista (produtor-consumidor) tendo como um de seus objetivos 

concretos, a ser alcançado pelos alunos, a Educação universitária, já que esta se 

encontra diretamente ligada com a profissão escolhida pelos estudantes e, 

provavelmente, a inserção no mercado de trabalho se faça por esse canal. Porém, 

para efetivamente ingressar no Ensino Superior, que não é determinado como 

obrigatório na legislação brasileira, o aluno deverá ser aprovado no vestibular: um 

dos importantes métodos de seleção, de afunilamento, dentro do sistema social. 
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Esse ingresso na universidade, apesar de não ser obrigatório por lei, 

torna-se mais uma necessidade que um direito para a maior parcela populacional, já 

que existe a idéia que a formação universitária proporcionará maiores e melhores 

possibilidades para o ingresso e/ou manutenção dos indivíduos no mercado de 

trabalho. É, em grande parte por isso, que os saberes escolares � cada vez mais se 

infiltrando nas etapas iniciais � concentram seus conteúdos e objetivos para o 

ingresso universitário através da considerada superação da etapa do vestibular. 

Desta maneira, a sociedade, através da forma como está consolidada, 

objetiva, e de certo modo impõe, uma pressão na instituição educacional formal para 

que esta se volte também para estes horizontes trabalhistas, dando constantemente 

a impressão que os conteúdos a serem oferecidos e os objetivos entendidos como 

importantes devem ser aqueles que dêem suporte para momentos posteriores 

relacionados com o trabalho. Entende-se que os saberes educacionais acabam por 

se concentrar naqueles considerados intelectuais, cognitivos, deixando, 

praticamente por completo, marginalizados os que se entendem como corporais, 

sensórios e/ou motores. Assim, o desenvolvimento pleno deixa, também, de ser 

objetivado. Porém, esta afirmação pretende ser examinada ao longo do trabalho. 

Nesta relação que se forma entre a Educação formal e a sociedade, com 

influência de ambas as partes, há conteúdos que passam a ter mais ou menos 

importância na instância social e, conseqüentemente, nas instituições educacionais. 

Esta importância não pode ser separada do tempo histórico em que se conforma o 

currículo escolar. Como currículo escolar deve ser entendido não apenas as 

disciplinas em si, mas como Moreira e Silva, estender seu significado acreditando 

que: 

 

  [...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso 

significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 

determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado 

em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 

particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 

e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente 

e atemporal � ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação (2000, 

p.7-8). 
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É por essa intrínseca relação com a sociedade, que a composição da 

matriz curricular e, em muitas ocasiões, a estruturação geral em que se encontra 

fundamentada a escola, não pode ser separada dos interesses sociais. Avançando 

nas reflexões desse assunto, pode-se afirmar que a composição do currículo (e, 

portanto, do que se entende como saberes importantes para serem oferecidos e 

desenvolvidos pelo discente), encontra-se atravessado por relações de poder. Esta 

afirmação pode ser estendida à maioria dos fatores que estruturam e compõem a 

Educação, mas, especificamente tratando do currículo e ainda em concordância com 

as idéias de Moreira e Silva, percebe-se que: 

 

  o conhecimento corporificado no currículo é tanto o resultado de 

relações de poder quanto seu constituidor. Por um lado, o currículo, 

enquanto definição �oficial� daquilo que conta como conhecimento 

válido e importante, expressa os interesses dos grupos e classes 

colocados em vantagem em relações sociais de poder. Desta forma, 

o currículo é expressão das relações sociais de poder. Por outro 

lado, apesar de seu aspecto contestado, o currículo, ao expressar 

essas relações de poder, ao se apresentar, no seu aspecto �oficial, 

como representação dos interesses de poder, constitui identidades 

individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações de poder 

existentes, fazendo com que os grupos subjugados continuem 
subjugados. O currículo está, assim, no centro de relações de poder. 

Seu aspecto contestado não é demonstração de que o poder não 

existe, mas apenas de que o poder não se realiza exatamente 

conforme suas intenções (2000, p. 29). 
 

Desta forma, entendendo que a organização curricular das instituições 

educacionais se constitui, constantemente, a partir de interesses, relações de poder 

e concepções que acabam por determinar o que é incluído para a formação e 

desenvolvimento do aluno, com graus diferentes de importância (mais importantes, 

menos importantes e excluídos ou nada importantes), atentamos, no caso da 

presente pesquisa, para o estudo do corpo e do movimento do ser humano. Isto 

poderia ser realizado a partir do estudo e levantamento de diferentes elementos que 

constituem a realidade educacional, mas, para explicitar o lugar do corpo do ser 

humano, foi escolhida dentro da matriz curricular e do sistema educacional, a 

disciplina de Educação Física. Esta escolha, entre tantos fatores que podem 

denunciar a presença do corpo e permitem contemplar de maneira privilegiada a 

importância do mesmo dentro do contexto educacional, foi realizada por alguns 

motivos. Entre estes, destacam-se: 
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a) o intenso interesse da disciplina no aspecto corporal do ser humano; 

b) o movimento humano, que é, juntamente com o corpo, objeto principal 

de estudo deste trabalho, também são objetos de estudo da Educação Física nos 

cursos superiores, nas pesquisas científicas e se encontram entrelaçados 

permanentemente na atuação do profissional da área; 

c) a presença desta disciplina no universo escolar. A presença em outros 

setores, que objetivam resultados estéticos, de treinamento e rendimento esportivo, 

ou o divertimento e lazer não serão aqui discutidos, por entender que estes, apesar 

de poder ser desenvolvidos durante as aulas de Educação Física na escola, não 

devem ser os objetivos educacionais maiores. Isto quer dizer que no ambiente 

escolar, a Educação Física deve traçar seus próprios objetivos em suas aulas, 

diferenciando-se das aulas de academia, dos tratamentos em SPAs, dos 

treinamentos esportivos ou de atividades de caráter recreativo em acampamentos 

ou no ramo da hotelaria, por exemplo, apesar de entender que todas estas são 

áreas de atuação do profissional de Educação Física. 

d) a possibilidade de real estudo, verificação objetiva e comparação ao 

longo do avanço dentro dos níveis escolares a partir do, inicialmente, hipotético e 

gradativo desaparecimento da importância do corpo e do movimento humano, 

analisando isto tanto nos documentos que regem a Educação brasileira de maneira 

oficial e geral, como no caso específico da disciplina escolar de Educação Física. 

Ao pensar a Educação Física escolar, caracterizada como disciplina que 

se desenvolve nas instituições que se incumbem da Educação Básica, é inevitável 

não fazer referência às sensações que esta provoca nos alunos que ainda se 

encontram nessa fase da vida escolar ou, no caso de quem já vivenciou e participou 

delas num tempo passado, as marcas e impressões que o contato com esta deixou. 

A heterogeneidade do envolvimento emocional com a disciplina (envolvimento este 

individual, concretizado através de sentimentos agradáveis ou repulsivos), encontra-

se ligada às experiências corporais que foram desenvolvidas nas aulas incumbidas 

da questão corporal e do movimento humano. Na realidade, estas experiências do 

movimento humano não necessariamente precisariam estar apenas envolvidas ou 

sob a designação de �aulas de Educação Física�, mas é nelas que acontecem com 

uma freqüência muitíssimo maior do que nas outras aulas. Queremos dizer com isto 

que se a Educação estivesse fundamentada, contemplasse, oferecesse e 

objetivasse a educação de maneira integral e permitisse, assim, também o 
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desenvolvimento corporal e do movimento do aluno em todas as etapas escolares, 

talvez não houvesse necessidade de focalizar uma disciplina específica com este 

fim. 

Estas considerações iniciais não desmerecem a relevância da Educação 

Física, muito pelo contrário, vêm afirmar a extrema importância do corpo e do 

movimento humano, questões profundamente ligadas à base desta disciplina. 

Entende-se, no entanto, que o corpo e o movimento humano poderiam estar em 

evidência, sendo o centro do ato educacional, de uma maneira muito mais 

generalizada e ampla, não necessitando, então, de um momento e espaço 

específico representado pelas aulas deste componente curricular. 

Desta maneira, não é objetivo central da pesquisa, discutir as abordagens 

e tendências pedagógicas que pretendem delimitar o objeto de estudo da Educação 

Física de maneira a detalhar concepções e termos específicos do interior da própria 

área, mas entender a situação específica desta como integrante das estruturas 

educacionais e vislumbrar, com isto, a situação do corpo e do movimento humano 

na realidade escolar. Não é, portanto, objetivado trabalhar no âmago da área desta 

disciplina, com uma discussão detalhada que denote uma escolha do que esta deve 

ou não contemplar, nem como fazê-lo, ou ainda, optar por termos de uma tendência 

ou de outra, mas trazer as influências a que esta se encontra submetida, pela 

concepção educacional global que se fundamenta no dualismo e racionalismo e, a 

partir disso, confere níveis diferentes de importância aos aspectos presentes no ser 

humano. 

Questões que envolvem a disciplina de Educação Física (e, assim, o 

corpo e o movimento humano) dentro do âmbito escolar serão especialmente 

tratadas no terceiro capítulo deste trabalho, mas esta menção inicial declara o rumo 

que a pesquisa pretende e tem, já neste momento, o intuito de entrelaçar a 

Educação Física escolar, como componente do currículo escolar (currículo este 

entendido como um fator estruturante do âmbito educacional), com a hipotética base 

dualista e racional da Educação. Como afirmado anteriormente, essas idéias que 

compõem a base conceitual da sociedade do período moderno foram desenvolvidas 

com profundidade pelo filósofo Descartes. 

 O trabalho, então, está dividido em três momentos: o primeiro engloba 

levantamento, considerações e análise sobre três aspectos relacionados com o 

filósofo francês René Descartes, para fundamentar e verificar se há relação entre o 
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pensamento deste autor e a concepção dualista e hierarquizadora das estruturas 

educacionais brasileiras atuais. Nos dois primeiros são abordados, resumidamente, 

a época em que o autor viveu e fatos de sua vida. Apesar de receber um tratamento 

sucinto, foram introduzidos com o intuito de poder perceber, tanto na dimensão 

particular como na tendência paradigmática da época, o surgimento do 

enaltecimento do dualismo e do racionalismo (apoiados no envolvimento com as 

ciências matemáticas e suas bases) nas concepções que iam se desenvolvendo e 

estabilizando-se em assuntos relacionados com a ciência, o conhecimento e o ser 

humano. A terceira parte deste momento inicial traz o destaque das idéias de 

Descartes mais diretamente relacionadas com os três assuntos recém citados 

(ciência, conhecimento e ser humano). A análise destas idéias foi feita para posterior 

inclusão das mesmas no segundo momento do trabalho. Nesse período o 

pensamento divisor e hierarquizante foi largamente difundido, assim como em outras 

épocas também existiu a divisão entre corpo e alma no ser humano. Porém, neste 

trabalho, a época referida será a contemplada, tendo como referência a obra 

cartesiana. 

 No segundo momento é tecida uma relação entre as concepções 

cartesianas vistas e a Educação brasileira. O objetivo maior deste momento da 

pesquisa foi verificar como algumas concepções do filósofo se encontram no âmago 

do sistema educacional e entender, a partir desta presença e relação existente, a 

estrutura atual das instituições educacionais no país. Isto foi realizado através da 

leitura e análise de documentos oficiais. O primeiro documento analisado foi a Lei de 

Diretrizes e Bases, sancionada no ano de 1996. O segundo trata dos referenciais 

que estruturam o currículo das diferentes etapas educacionais nas instituições 

escolares. Para a Educação Infantil seu correspondente é o Referencial Curricular 

Nacional; os Parâmetros Curriculares Nacionais, em volumes separados, referem-se 

ao Ensino Fundamental e Ensino Médio. Assim, procurou-se (tanto nos textos 

legislativos como nos documentos educacionais) menções sobre termos, palavras 

ou idéias que se referissem ao aspecto corporal, ampliando o mais possível a 

possibilidade de palavras que a este fossem relacionadas, pois, desta maneira (mais 

ampla) qualquer expressão ou vocábulo que denotasse a presença do corpo (ou 

algo que a este se referisse) poderia ser sinal de que existe alguma preocupação 

com este aspecto (corporal) na Educação. 
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 O terceiro, e último momento, focaliza a Educação Física ligada à 

Educação que, em sua essência, caracteriza-se por ter como objetos centrais o 

corpo e o movimento humano no âmbito educacional. 

 Questões que permeiam a Educação Física escolar foram apresentadas 

para entender o panorama geral da área e mostrar que cada uma delas é importante 

para ajudar a formar a situação final em que a disciplina se encontra nas instituições 

educacionais. Vê-se, assim, que há um conjunto de fatores que favorecem a 

permanência da disciplina na situação em que se encontra atualmente dentro 

dessas instituições. É importante notar que há no trabalho duas categorias de 

fatores. Assim, encontram-se os internos, da própria área da Educação Física, nos 

quais se encaixam as influências históricas, a formação de professores desta área 

no Ensino Superior e a questão do objeto de estudo. E os externos, que têm relação 

direta com a situação de ocupação política da área dentro das instituições, 

materializados no estudo tomando-se como instrumentos fundamentadores a carga 

horária curricular do estado de São Paulo para o presente ano de 2009 e aspectos 

legislativos. 

 A inclusão dos internos, apesar de não ter a pretensão de adentrar numa 

problematização maior, objetivando apenas caracterizar situações próprias da área, 

e não adotar, por exemplo, uma postura em defesa de uma tendência de 

compreensão de objeto de estudo para o direcionamento das aulas na Educação 

Básica (ainda que se entenda a discussão disto como importante em outras 

instâncias ou oportunidades), foi realizada entendendo que este levantamento inicial 

de assuntos já possibilita a visão de que são necessárias transformações em todos 

eles para que, possivelmente, uma nova situação para a disciplina possa ser 

delineada no âmbito educacional, e, conseqüentemente, também para o corpo e o 

movimento humano (estes últimos, interesse central deste trabalho). 

 Durante todo o trabalho o olhar filosófico para o corpo está presente, 

principalmente enfocando o movimento humano e ressaltando a relação entre a 

Educação, a Educação Física e as concepções dualistas, também racionalistas, que 

permeiam a estrutura educacional.  

 Acreditando que a busca do desenvolvimento integral, inteiro, pleno, do 

ser humano dentro do sistema escolar só pode acontecer com o entendimento � por 

parte dos agentes diretos envolvidos no processo educativo, professores e alunos 

neste caso � da concepção direcionada a este propósito, percebemos que a 
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inclusão de tal concepção é de inegável importância; com esta afirmação a 

elaboração de análises e reflexões sistematizadas, com o rigor pertinente à pesquisa 

científica, torna-se um passo inicial essencial para a concretização deste movimento. 

 O trabalho, desenvolvido por pesquisa bibliográfica, traz levantamento, 

análise, confronto e reflexão de idéias baseadas em obras de autores de referência 

nas áreas de Educação, Educação Física e Filosofia. Para a primeira parte, que 

aborda diretamente a vida de René Descartes, foi escolhido como autor-base, Ivan 

Lins. A obra da coleção �Os Pensadores�, que traz o texto original das obras de 

Descartes traduzido além de algumas análises, serviu para embasar a parte 

relacionada com as idéias do filósofo. A obra �Descartes: a metafísica da 

modernidade�, de Franklin Leopoldo e Silva, foi também utilizada e trouxe grande 

contribuição em relação às análises das concepções estudadas.  

 Para realizar a ligação entre o primeiro e o segundo momento, ao falar da 

parte estritamente educacional das concepções, os documentos oficiais (LDB, 

RCNEI, PCNEF e PCNEM), com uma leitura direcionada para o corpo, foram os 

escolhidos. 

 João Batista Freire fundamentou, principalmente, a terceira etapa; 

contribuindo com o estudo sobre a situação da Educação Física escolar, além de 

trazer concepções interessantes sobre a divisão dualista e racionalista do ser 

humano no âmbito educacional (e não na disciplina especificamente). Os estudos 

dos autores Leandro e Souza Neto forneceram a fundamentação necessária nas 

questões históricas colocadas, assim como também foi importante a fundamentação 

na documentação oficial do estado de São Paulo para apresentar questões 

específicas da disciplina, servindo, principalmente, para ressaltar a questão da 

análise da estruturação da matriz curricular. 

 Buscando trabalhar num plano reflexivo mais organizado e denso que o 

desenvolvido cotidianamente, avançando na discussão e procurando saber o que a 

bibliografia traz sobre a temática em questão, objetiva-se expansão, 

aprofundamento e, talvez, esclarecimentos em torno da problemática; o alcance 

destes objetivos poderá ser traduzido, então, na busca de uma otimização, no 

contexto prático, dentro do processo educacional, não apenas na área de Educação 

Física, mas na Educação de maneira geral, pois entende-se que a reflexão sobre 

estas questões dá embasamento para repensar pontos da estruturação educacional 

e verificar que as concepções que a regem, guiadas pela ótica dualista e 
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hierarquizadora, limitam o desenvolvimento do ser humano. Assim, ao propor uma 

reflexão sobre os assuntos aqui tratados, pode-se iniciar um processo concreto de 

mudança de concepções sobre o ser humano e o processo gnosiológico, que tenha 

o desenvolvimento integral como norteador e não a fragmentação e a instauração de 

hierarquias entre seus diferentes aspectos. 
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1 EXPLICANDO O DUALISMO E O RACIONALISMO 

 

 

Nos três momentos subseqüentes, segue o estudo de aspectos 

relacionados com o filósofo Descartes, destacando idéias e reflexões por ele 

desenvolvidas em relação ao racionalismo e dualismo especificamente, para, 

posteriormente, entender se estas concepções e entendimentos a que o autor 

chegou estão presentes na base educacional. 

 

 

1.1 DESCARTES, EXPOENTE DO DUALISMO E RACIONALISMO 

 

 

 Considerando o enorme impacto que as idéias de René Descartes 

causaram na história do pensamento ocidental, faz-se necessária, para o 

desenvolvimento deste trabalho, a inclusão destacada dos principais aspectos de 

pensamento deste filósofo. Para isto, nesta primeira etapa, será realizada uma breve 

passagem relatando o momento histórico em que Descartes viveu, visando o 

entendimento do contexto que o influenciava e como sua forma de pensar foi sendo 

formada. Também com este propósito, serão destacados fatos de sua vivência que 

levaram este pensador à criação de sua obra com características tão peculiares e 

marcantes. Finalmente, e com uma extensão maior em relação às duas primeiras 

etapas, as obras centradas no dualismo cartesiano e no racionalismo ganham 

ênfase e são sujeito de análise para posterior utilização no desenrolar do trabalho. A 

composição deste momento da pesquisa traz, para complementação da análise e 

compreensão do pensamento cartesiano, alguns autores que em seus textos 

concentraram-se, exclusiva e longamente, em destrinchar as idéias do referido 

autor. 

As idéias aqui contidas inicialmente são uma compilação de dados 

recolhidos através de leituras de materiais; livros que tratam da biografia de 

Descartes, publicações em periódicos e textos do próprio filósofo francês. A escolha 

de compor o texto através de vários documentos foi visando enriquecer a produção 

não apenas com uma fonte, mas com diversas, para comparação de dados. Desta 

maneira, além de poder escolher os elementos que seriam redigidos, partindo de 
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uma vasta gama de materiais, existiu a oportunidade de filtrar e ressaltar os mais 

importantes e de interesse específico para utilização neste trabalho, diretamente 

relacionados com os temas posteriores. O processo comum nos seguintes tópicos 

foi a inclusão de algumas idéias de obras-base, seguidas de complementação dos 

dados nelas encontrados com idéias pertencentes a outras obras, além de uma 

análise paralela destes elementos teóricos. 

Em relação ao tópico 1.1.2 � A Vida de Descartes, a aproximação 

constante com a Matemática, deve ser destacado, ainda, que a biografia do filósofo 

não foi introduzida na sua totalidade. Os fatos selecionados para fazer parte do 

trabalho são os que ressaltam a inclinação e a preferência de Descartes pelas 

ciências matemáticas. Apresentá-los traz, paralelamente, o objetivo e interesse de 

mostrar como a escolha deste alicerce matemático foi buscada constantemente pelo 

autor e verificar como esta ciência passou a ganhar destaque dentro do 

desenvolvimento de seus estudos e concepções acerca do conhecimento. 

Além dos que tiveram relação direta com esta concepção matemática de 

ciência e conhecimento, apenas grandes acontecimentos de sua vida foram 

mencionados.  

 

 

1.1.1 A Vida na Época de Descartes 

 

 

Os aspectos históricos deste item foram selecionados das obras de Lins 

(1964) e Sá (2004), os mais especificamente localizados mantêm a citação 

correspondente. 

René Descartes nasceu na Europa, na cidade francesa chamada La 

Haye, em Touraine, durante o ano de 1596 (século XVI) vindo a falecer na metade 

do século XVII, no ano de 1650. É este período histórico, então, que atrai o foco da 

pesquisa neste momento. Realizando uma análise de diferentes áreas da época, 

consegue-se obter uma visão do panorama que se fazia presente e ia se 

fortalecendo na Europa, mostrando, assim, que as novas reflexões não eram 

movimentos isolados de alguns indivíduos, mas que existia um cenário generalizado 

propenso às mudanças ansiadas. 



26 

 

Importantes nomes ligados à Filosofia, mas não exclusivamente apenas a 

este ramo do conhecimento, influenciaram Descartes. Em todas as áreas 

descobertas eram realizadas; os séculos XVI e XVII foram impregnados de clima 

revolucionário e inovador. O sistema da Igreja Católica Apostólica Romana e os 

dogmas medievais haviam reinado absolutos até aquele momento e qualquer 

manifestação contrária, que por ventura surgisse ou fosse detectada, era 

brutalmente silenciada. 

Porém, a efervescência generalizada existente proporcionava um cenário, 

se não exatamente ideal, altamente convidativo para desenvolvimento e, assim, 

traduzia-se em novas reflexões, rompimento de costumes e atuações renovadas em 

inúmeros setores. Devemos destacar que estas mudanças não foram pacíficas, 

principalmente porque, na grande maioria das vezes, iam contra os interesses do 

clero e do Estado (LINS, 1964). 

 A classe mercantil burguesa surgiu, o comércio foi incrementado, ganhou 

força com o assentamento dos europeus no continente americano e a criação das 

rotas de navegação diretas para o Oriente, pelo oceano Atlântico, favoreceu a 

expansão econômica da Europa. Além disso, a África se mostrava promissor terreno 

de rendimentos para Europa através de atividades variadas, como o comércio de 

escravos. 

 Esta etapa pode ser considerada um marco na História. O contexto 

histórico e social que envolvia Descartes baseava-se na contestação do tradicional 

discurso dogmático religioso liderado pela Igreja Católica; estudiosos das mais 

diversas áreas se manifestavam através do avanço gnosiológico. A superação partiu 

da mudança de paradigmas até então aceitos. Matemáticos, filósofos, astrônomos, 

médicos, arquitetos, físicos, geômetras e cientistas em geral carregavam a bandeira 

da liderança e, havendo percebido a capacidade ímpar humana de assombro e 

desvendamento dos fenômenos naturais, passaram a substituir a visão teocêntrica 

(na qual a verdade revelada dependia dos conceitos adotados, implantados e 

disseminados pela Igreja) por uma visão antropocêntrica. 

 As mudanças não se restringiam ao campo científico; isto pode ser 

percebido, por exemplo, pela existência de questionamentos realizados contra a 

Igreja Católica. A insatisfação crescente relacionada com algumas práticas do 

papado e com os abusos financeiros que a instituição realizava, acabou por dar 

início a um movimento que visava reformar as doutrinas e práticas da Igreja Católica 
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Romana. Este movimento, que recebeu a denominação de �Reforma Protestante�, 

foi idealizado nos países de origem germânica. Com precursores como Martinho 

Lutero (teólogo alemão, 1483 � 1546) e João Calvino (teólogo francês, 1509 � 

1564), espalhou-se pela Europa Ocidental e assumiu diferentes formas com a 

mesma base protestante. Em alguns países, entre eles Alemanha, França, Holanda 

e Escócia, o movimento esteve intrinsecamente relacionado com a luta política. A 

difusão do movimento gerou enormes conflitos religiosos e a era das guerras 

religiosas, a partir da Reforma implantada, culminou com a Guerra dos Trinta Anos 

(SÁ, 2004). 

 Houve, por assim dizer, um deslocamento geral de hierarquias, uma 

seqüência de rupturas, uma troca de valores. Aquilo que por muito tempo se 

manteve como verdade absoluta, como topo numa escala de valores era, agora, 

substituído por elementos antes tidos como secundários, menos importantes ou 

periféricos. 

 Entre muitos exemplos, podemos elencar algumas idéias de claro 

destaque que, se bem nos tempos atuais nos parecem bastante simples e óbvias, 

na época provocaram e foram classificadas como verdadeiras revoluções científicas. 

Com alcance poderoso, essas idéias foram capazes de influenciar e modificar o 

pensamento e concepções de caráter científico, mas também com reflexos no 

cotidiano social. Desta forma, deve ser reforçado que as mudanças não ficaram 

restritas ao âmbito acadêmico e aos setores mais bem providos (aos indivíduos com 

possibilidades diretas de acesso ao conhecimento produzido e oriundos de famílias 

de posição econômica privilegiada) mas que a sociedade, como um todo, viu-se 

partícipe do clima de reforma e reconstrução de visões. 

 Reflexões e teorias, como as de Nicolau Copérnico (astrônomo e 

matemático polaco, 1473 � 1543), propunham o deslocamento do centro do 

Universo, antes tido como sendo a Terra. Nesse mesmo sentido e ampliando os 

estudos de Copérnico, Johannes Kepler (astrônomo alemão, 1571 � 1630), 

demonstrou as leis dos movimentos dos planetas, provando desta maneira, que o 

conhecimento e compreensão dos fenômenos naturais poderiam ser alcançados 

através de trabalhos científicos minuciosos e que estes em nada dependiam do aval 

da Igreja, filtro que antes determinava as manifestações de conhecimento, inclusive 

as científicas (SÁ, 2004). 
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 Mesmo estas novas demonstrações do campo astronômico e matemático 

não eram desenvolvidas sem atribulações. Aliadas a estas inovações existiam 

constantes retratações por parte daqueles que as haviam proferido anteriormente: 

isto ocorria porque as declarações realizadas contrariavam, muitas vezes, os 

interesses da Igreja. As desistências de várias publicações científicas se sucediam. 

Um dos casos eminentes da retroação forçada pelo poder imposto pela Igreja foi o 

de Galileu Galilei, salvando-se da punição mortal à que certamente estaria 

condenado por suas declarações que não eram complementares a aquilo que era 

divulgado sob a condescendência do setor religioso, mas pelo contrário, 

asseguravam uma verdade contrária à permitida. 

 Apesar desses casos extremos e a desistência da publicação de textos 

científicos, o que também foi vivenciado por Descartes, o período foi se 

consolidando como uma etapa de reformas generalizadas. 

 Descartes adota como uma de suas principais referências teóricas e 

metodológicas a lógica matemática, também usada por Galileu Galilei. Visualizando 

um dos princípios do pensamento de Descartes (o da busca constante por 

conhecimento que tivesse a possibilidade e fosse efetivamente comprovado por 

experimentos rigorosamente racionais) e sendo considerado posteriormente o �pai 

da matemática moderna�, pode-se entender a preferência e a escolha desta direção. 

Descartes procura uma ciência que seja exata e passa a considerar a matemática, 

também norteadora do astrônomo e filósofo italiano Galilei (1564 � 1642), como �a 

única ciência verdadeira, isto é, capaz de proporcionar um conhecimento certo e 

evidente� (JERPHAGNON, 1992, p. 140). Antes, Galilei comprovara, por meio do 

raciocínio matemático, a teoria de Copérnico, diluindo até deixar sem sentido aquilo 

que era defendido em tempos remotos, que havia perdurado por séculos e que havia 

permanecido vigente até a época. 

 As artes não foram a exceção do período e, também nesta área, nomes 

que se tornaram grandiosos ganhavam evidência. Leonardo da Vinci (italiano, 1452 

� 1519) firmou-se como grande destaque do Humanismo (movimento iniciado 

anteriormente ao século de nascimento de Descartes, mas que ecoava, ganhava 

mais força e atingia seu ápice no século XVI). 

 Junto a Leonardo, Rafael (italiano, 1483 � 1520) e Michelangelo (italiano, 

1475 � 1564) retratavam com fidelidade, através de suas magníficas pinturas, a 

atmosfera de novas concepções. O ser humano, nas obras e na vida da época, 
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ganhava papel de destaque aparecendo nas representações artísticas da época ao 

lado de Deus em igualitária beleza. Algumas obras não retratavam, propositalmente, 

o modelo real, mas ganhavam, através de instrumentos artísticos, formas 

excepcionais, de uma estrutura extremamente bela (DELUMEAU, 1994). 

 Isto revela a leitura que a sociedade fazia do ser humano e o papel 

central que lhe era atribuído, isto pode ser notado nas características das obras 

artísticas, que ressaltavam e davam à figura humana aparências magníficas, 

matematicamente perfeitas. 

 Leonardo, Rafael e Michelangelo não eram apenas pintores. Os três eram 

arquitetos e mantinham outras atividades, algumas ligadas à arte, outras não. 

Acumulavam destrezas artísticas e de outras naturezas. A formação diversificada 

era diferente entre eles, mas reuniam uma base similar. Dedicavam-se e eram 

habilidosos em profissões como músico, escultor, desenhista e poeta, e outras 

relacionadas com outras áreas profissionais, entre elas, anatomista, naturalista, 

engenheiro e matemático. Analisando as obras, percebemos que em sua totalidade 

apresentam uma nova e vigorosa abordagem da figura humana; o retrato do corpo 

humano é feito buscando a perfeição, chegando a ser um �corpo matemático�, com 

proporções e volumes exatos e �ideais�. Também a procura racional pela verdade 

fica evidente e desta análise das obras que representam o corpo podemos tecer 

relações diretas com a obra de Descartes, já que as concepções dele (inclusive 

sobre o corpo) concentravam-se também nesta proposta racionalista. A 

�matematização� corporal se encontrava presente nas concepções dos artistas da 

época e também no pensamento cartesiano. 

 As estrelas deixavam, cientificamente, de estar afixadas no céu, a Terra já 

não era, comprovadamente, o centro do Universo e sua imobilidade, a idéia de esta 

ser fixa, também fora desmistificada. Neste momento pode ser realizada uma 

relação comparativa e extensiva, utilizando este caso do avanço da ciência 

astronômica com o resto do pensamento europeu que ia se fortalecendo na época, 

isto pode ser visto como um ponto determinante, já que são análogos: não existiam 

mais os mesmos pontos fixos de outrora, nem na astrologia, nem na sociedade, nem 

nas concepções da natureza, da religião, do conhecimento e do ser humano. Sobre 

estas duas últimas concepções, gnosiológica e antropológica, é que será estendido 

com atenção especial o prosseguimento da pesquisa. 
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 Realizando uma análise desta descrição do período, percebemos que 

algumas questões eram comuns em todos os campos, não importando se estes 

estavam ligados ao setor religioso, científico ou artístico (citando aqui apenas alguns 

exemplos). Fica evidente a renovação que existia nas concepções referentes ao ser 

humano, à religião e à natureza. Também é pertinente ressaltar as similitudes na 

formação na área acadêmica dos personagens aqui descritos, com isso é possível 

traçar um paralelo e verificar pontos convergentes, tanto em relação à formação 

acadêmica variada que eles possuíam como à origem social de que provinham. 

Copérnico, Kepler, Lutero, Calvino, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e 

Descartes (analisando apenas os que foram aqui anteriormente mencionados, mas a 

lista se estende a muitos outros nomes expoentes da época) compartilhavam uma 

densa e diversificada formação acadêmica que possuía um embasamento ligado às 

áreas exatas. Estes personagens históricos também em relação a sua origem social 

apresentavam similitudes: eram oriundos de famílias pertencentes a uma classe, 

econômica e socialmente, privilegiada. 

 A partir desta análise, então, podemos entender que se bem o movimento 

de busca pela verdade através da racionalização, de mudança nas categorias 

hierárquicas entre o ser humano e o divino e de renovação nas concepções 

perpassou de maneira generalizada as camadas sociais da época na Europa 

Ocidental, isto não deve ser desvinculado das características principais que deram 

origem à referida situação. 

 A situação de renovação se iniciou através de determinados setores e só 

depois se viu difundida em larga escala, cabendo destacar que as ciências exatas 

estiveram constantemente ligadas aos precursores destas renovações e aqui, talvez, 

encontremos uma das chaves para entender a convergência e a unificação de 

objetivos e concepções no sentido da busca pela verdade racional de maneira 

massificada a partir desta época histórica. 

 No tópico seguinte, o caso específico de Descartes será evidenciado. O 

filósofo francês foi escolhido pelo destaque que seus pensamentos e obras 

alcançaram na sua época, mas principalmente porque muitas destas idéias ainda 

permanecem vigentes no contexto do mundo ocidental. Ao ser reconhecido como o 

�pai do pensamento moderno� (com sua intensa inclinação para o racionalismo), é 

possível compreender sua importância. Como já dito, o estudo sobre sua vida 

receberá apenas uma breve abordagem, com a intenção de, já partindo do âmbito 
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particular, visualizar as idéias do renomado autor, para depois estudá-las mais 

detidamente. 

 

 

1.1.2 A Vida de Descartes, a Aproximação Constante com a Matemática 

 

 

Descartes se tornou conhecido por seus notáveis trabalhos nas áreas 

filosófica, física e matemática. É considerado personagem importantíssimo da época 

da modernidade e sua filosofia ficou conhecida como racionalismo. 

Os aspectos da vida de Descartes aqui expostos, escolhidos após a 

leitura da obra de Ivan Lins, sob o título �Descartes: época, vida e obra�, datada de 

1964, são aqueles que ressaltam o empenho do filósofo por encontrar 

fundamentação irrefutável para suas idéias. O caminho escolhido pelo autor foi 

dedicar-se a estudos que se baseavam em princípios matemáticos, já que este 

passou a considerá-los um meio confiável e racionalmente plausível de 

comprovação. Inclusive as idéias que serão objeto central do próximo item (e que 

são, como já mencionado, as consideradas mais fundamentais para este trabalho) 

foram estudadas sob o prisma matemático e racionalista, para, assim, constituírem 

um conhecimento verdadeiro. 

O filósofo provinha de uma família de posses, pertencente ao primeiro 

grau de nobreza. Ele e seus dois irmãos foram criados por sua avó materna, devido 

ao falecimento de sua mãe, um ano e meio depois do nascimento do autor. Seu pai 

casou-se novamente, mas sempre manteve contato. 

 Foi matriculado com oito anos de idade no Colégio Real de La Flèche, em 

Anjou, e passou neste colégio jesuíta quase dez anos, sob um ensino 

fundamentalmente escolástico. As disciplinas por ele cursadas foram física, lógica, 

metafísica e moral, (englobadas sob a denominação de �filosofia�), medicina e 

jurisprudência (estas pertencendo a um bloco chamado �filosofia aplicada�), além de 

matemática. 

 Descartes, posteriormente, em �O discurso do Método�, declara sua 

decepção e descontentamento com os saberes naquela etapa recebidos. 
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Tendo sido educado nas letras desde a minha meninice e, como me 
tornassem convencido de que por meio delas podia alcançar um 

conhecimento claro e certo de tudo quanto é útil à vida, tive extremo 

desejo de aprendê-las. Assim que concluí, entretanto, todo esse 

curso de estudos ao término do qual se costuma ser tido na classe 
de doutos, mudei totalmente de opinião. (...) Isso me dava a 

liberdade de julgar por mim os outros e pensar que não houvesse no 

mundo nenhuma doutrina tal como anteriormente me tinham feito 
esperar (1978, p.16-17). 
 

Somente a matemática estava isenta desta visão que Descartes havia 

construído sobre os estudos realizados no colégio. Diferenciando-a dos demais 

conhecimentos sem fundamentos racionalmente comprováveis, a matemática 

revelava-se um conhecimento seguro. A busca pelo conhecimento absoluto, 

verdadeiro, parece, lendo apenas a obra do autor, ser uma característica particular 

de Descartes, mas, na realidade, esse ceticismo e procura da verdade que pudesse 

ser comprovada eram constantes no pensamento do final do século XVI e início do 

século XVII. 

Para contrapor sua experiência no colégio e acreditando poder achar 

conhecimento verdadeiro e certo ou, ao menos, conseguir formulá-lo observando 

diferentes lugares e pessoas, inicia um período de viagens. Porém, destas viagens, 

sintetiza que a cultura, os costumes, não permitem o desenvolvimento de 

conhecimentos exatos, nem aptos a verificações, pois encontra nesta forma 

empírica a mesma incerteza, que criticava, anteriormente sentida no La Flèche. 

Graduou-se em Direito, mas não exerceu a profissão. Decidiu estabelecer 

experiências no âmbito militar e, assim, alistou-se como soldado voluntário no 

exército de Maurício de Nassau, na Holanda. Ali eram desenvolvidas atividades 

voltadas por excelência ao campo das matemáticas, como o aperfeiçoamento de 

armas e a construção de prédios e fortalezas. O interesse de Descartes por este tipo 

de atividades fez com que o filósofo achasse a permanência naquele ambiente uma 

escolha conveniente. Nessa época iniciou uma amizade com o duque filósofo, 

doutor e físico Isaac Beeckman, que também era conhecido por seus conhecimentos 

em mecânica e matemática. Paralelamente ao fortalecimento desta amizade, 

também ganhava força o interesse de Descartes pelas ciências matemáticas. 

Viu-se, não exclusivamente, mas também por esta relação amistosa com 

Beeckman, motivado e impulsionado a propor uma fórmula que pudesse ter 

aplicação geral, baseada no racionalismo, e que fosse capaz de permitir a obtenção 
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indiscutível, comprovada e universal de conhecimento através de regras gerais que 

suprissem estes preceitos sem importar qual fosse o assunto abordado. 

O filósofo dedicou a seu amigo o �Compêndio de Música� que era 

totalmente voltado para as indagações matemáticas encontradas nas composições 

musicais. Beeckman, por sua vez, atualizava-o dos progressos matemáticos e isto 

permitiu a Descartes avançar na área da álgebra e da geometria, sendo também 

reconhecido historicamente pela habilidade em ambas e por suas novas propostas 

de fusão entre as duas, gerando a geometria analítica e o sistema de coordenadas 

que levam seu nome, as coordenadas cartesianas. 

Alistou-se em outros exércitos, concluindo sua carreira militar 

definitivamente em 1623. Esteve um período novamente na França e voltou à 

Holanda, já que o país oferecia mais tranqüilidade e liberdade de pensamento e 

expressão. Neste período, Descartes produziu uma seqüência de obras sempre 

respeitando as características básicas de desenvolver raciocínio procurando a 

demonstração dos fenômenos. Assim são redigidos �Eu caminho mascarado� e 

�Regras para a Direção do Espírito�, além de suas experiências de ótica feitas 

também seguindo estes princípios. 

Sabendo da perseguição sofrida por Galileu pela Inquisição e da 

retratação que este teve que fazer para se salvar da condenação, Descartes decidiu 

não publicar o �Tratado do Mundo�. Mesmo vivendo na Holanda, país protestante no 

qual a Inquisição não poderia condená-lo, optou por agir com prudência e não tornar 

públicas suas idéias através da obra. Esta obra englobava estudos de Física e tinha 

como tema central o heliocentrismo, o mesmo abordado por Copérnico e Galileu. 

Também nesta época, dois anos após a morte de sua filha Francine, � que falecera 

precocemente, com cinco anos de idade � desenvolveu o �Discurso sobre o Método 

para Bem Conduzir a Razão e Buscar a Verdade através da Ciência�, texto mais 

famoso do filósofo, que era na realidade um prefácio de três estudos denominados 

�A Dióptrica�, �Os Meteoros� e �A Geometria�. 

Conhecido atualmente como �Discurso do Método� ou �Discurso sobre o 

Método�, as idéias nele contidas ganharam extremo impacto e reconhecimento na 

época, chegando seus reflexos até os dias de hoje. Principalmente graças a este 

texto é que Descartes é denominado usualmente �o pai da filosofia moderna�, e sua 

frase �penso, logo existo�, que sintetiza o crédito máximo que o autor confere ao ato 

de duvidar, é de enorme reconhecimento. 
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Após esta obra mais algumas se sucederam, sempre levando em conta o 

modelo por ele desenvolvido que buscava, constantemente, a comprovação daquilo 

que era objeto de estudo. �Meditações sobre a Filosofia Primeira�, com as seções de 

�Objeções� e �Respostas� é um exemplo disso. Nas �Objeções�, os autores, que 

eram eruditos ligados à Filosofia e à Teologia além de outras áreas científicas das 

áreas exatas, levantavam questionamentos a pedido de Descartes e nas 

�Respostas� o filósofo os esclarecia, remetendo-se ao método elaborado para 

esclarecer as objeções que lhe eram formuladas. 

Descartes, apesar de ser católico, envolveu-se em controvérsias de 

cunho teológico geradas pelas �Meditações�, sendo acusado de ateísmo pelo 

presidente da Universidade de Utrech e condenado pelas autoridades holandesas 

em 1642 e 1643. O filósofo teve ajuda do Príncipe do país, evitando que as 

conseqüências fossem mais severas. 

Em 1645, a mesma universidade proibiu qualquer manifestação ou 

trabalho defendendo ou atacando os princípios cartesianos, já que estes haviam 

causado grandes tumultos depois da publicação dos �Princípios da Filosofia�. O 

�Tratado das Paixões�, última obra em vida, também data dessa época. 

Nos anos de 1644, 1647 e 1648, viaja a França, onde conhece Pascal. 

Após aceitar lecionar sobre sua filosofia para a Rainha Cristina, da Suécia, muda-se 

para Estocolmo e leciona para a rainha todos os dias antes do amanhecer, o que 

acarreta o desencadeamento de uma pneumonia fatal no filósofo, que acaba por 

falecer em 1650. 

Atualmente, após três mudanças de local, seu túmulo está na igreja de St. 

Germain-des-Près, localizada na França. 

As obras de Descartes foram colocadas pela Igreja Católica Romana no 

Índice dos Livros Proibidos, em 1667, após seu falecimento. Foram achadas, 

também após sua morte, além de seus textos oficiais, inúmeras correspondências 

que o filósofo mantinha com outros estudiosos. Nelas, o tema mais abordado é 

relacionado com as questões de interação entre o corpo e o espírito, trazendo 

explicações de aspectos fisiológicos, anatômicos e mecânicos que pudessem 

explicá-la. 

 Partindo destas primeiras considerações que relatam o contexto histórico-

social em que se encontrava inserido Descartes e havendo tratado também, 

sintetizadamente, da vida e formação do filósofo, passamos a focalizar no próximo 



35 

 

tópico as idéias principais defendidas por ele. Isto foi feito, principalmente, através 

de leituras diretas de suas obras, mas também de estudos sobre análises terciárias 

encontradas em outros textos e livros. Isto foi um ponto muito importante na 

pesquisa, pois permitiu descobrir passagens que o autor colocou em suas obras, 

que refletem verdadeiramente suas idéias; a partir, apenas, de estudos de outros 

autores sobre o filósofo e sua obra, não seria possível alcançar o âmago dos 

pensamentos deste e, se fosse feito somente desta maneira, a análise e 

compreensão dos aspectos desenvolvidos pelo autor, em relação ao dualismo 

humano e racionalismo, ficariam incompletos e/ou alterados da realidade. É 

importante esclarecer que as idéias que aqui serão descritas e analisadas não são 

as únicas desenvolvidas por Descartes, mas que foram escolhidas para o 

desenvolvimento da pesquisa por sua ligação direta com o tema tratado. 

 

 

1.1.3 As Concepções de Descartes 

 

 

Dos inúmeros pontos destacáveis da obra de René Descartes, apenas 

alguns serão incluídos neste trabalho. A escolha destes pontos foi realizada por, 

basicamente, duas razões. A primeira delas relaciona-se com a importância que as 

idéias escolhidas têm dentro de toda a obra do filósofo; a segunda com a relevância 

e pertinência dentro do contexto da pesquisa. A ordem dos pontos aqui apresentada 

não traduz graus menores ou maiores de valor ou importância, estes foram 

introduzidos e dispostos buscando uma seqüência que permitisse um encaixe 

adequado com os demais temas posteriormente abordados na pesquisa. 

 As seguintes linhas representam uma brevíssima condensação da 

filosofia cartesiana, mas servem para ter uma noção do grupo de idéias defendidas 

pelo autor, além de, a partir destas noções gerais, compreender a lógica que 

Descartes desenvolveu, chegando, desta maneira, aos pontos selecionados nos 

próximos itens. As citações das obras do filósofo que seguem, referem-se à edição 

brasileira diretamente consultada, sendo o ano da publicação original do �Discurso 

do Método� 1637 e das �Meditações� 1641. 

 Extraindo rapidamente o núcleo do pensamento de Descartes, nota-se 

que o filósofo propõe mais que a reforma, propõe a construção total � e não parcial � 
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das concepções que se tinham e daquilo que se acreditava até então. O que o 

estudioso realiza por meio da revisão de suas idéias (mas que conquista um alcance 

notavelmente maior, ultrapassando esse caráter individual de estudo, obtendo 

grande destaque comprovado com a inúmera existência de análises de autores, por 

exemplo) trata-se de uma grande revolução, que contempla uma revolução 

científica, intelectual e espiritual, revestida de caráter filosófico. 

 Em sua obra �Discurso do método�, Descartes (1978) declara, num 

princípio, que o que busca é uma mudança individual de concepções, mas 

posteriormente admite que concentrará seus esforços em procurar encontrar ou 

desenvolver um método que possa ser aplicado universalmente e que, através 

deste, possa adquirir conhecimento verdadeiro em qualquer área que se proponha. 

Fazendo a leitura desta situação paradoxal, vamos optar por entender a obra 

cartesiana como retratado na segunda afirmação, com o caráter universal ao invés 

do individual. 

 O radicalismo e audácia inauditos do filósofo proclamam principalmente a 

importância, o poder e a autocracia da razão, mas o autor ressalva que esta (a 

razão) não deve e não pode se sobrepor às verdades religiosas, pela própria 

essência. As segundas são oriundas da divindade, de Deus, e, portanto, superiores 

a toda substância de diferente essência (KOYRÉ, 1992). 

 Descartes se mostra cauteloso em passagens de suas obras, muito 

provavelmente por prever o alcance que suas idéias atingiriam. Ainda tendo o 

cuidado de manifestar que não pretendia reformar o Estado, as grandes instituições 

públicas ou as idéias que interviessem nas bases da Igreja, a expressão das idéias 

em suas obras lhe causou contratempos, sobretudo, de ordem religiosa 

(DESCARTES, 1978). 

 Procurar a verdade absoluta, pelo caminho de um método que parte da 

dúvida, e a aplicação, de maneira universal, da capacidade do discernimento 

comprovado entre o verdadeiro e o falso são os objetivos máximos de René 

Descartes. 
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1.1.3.1 A diferenciação e a hierarquização em Descartes 

 

 

Para iniciar a listagem de pontos dos estudos de Descartes que 

interessam ao desenvolvimento deste trabalho, foi escolhida a série de 

diferenciações que o filósofo traz entre o ser humano e as demais espécies animais. 

É válido ressaltar que, apesar de admitir que há mais de uma diferença entre os dois 

grupos, Descartes aponta uma delas como fundamental. 

Para o elencamento de diferenças, ele parte das capacidades físicas 

encontradas nos dois grupos (DESCARTES, 1996). 

Na análise do filósofo, estas capacidades existem em ambos grupos, 

diferindo no grau encontrado; assim, ao compará-las, o autor ressalta a situação de 

vantagem em que o grupo das outras espécies animais se encontra em relação ao 

ser humano. Realizando esta comparação, Descartes (1996) atenta a que, por 

exemplo, existem animais com força em níveis muito superiores à força humana e 

espécies com velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade que 

superam largamente as mesmas variáveis no ser humano. Com isto, o autor 

evidencia que as demais espécies animais superam o ser humano quando são 

comparadas apenas estas características, as capacidades físicas. 

Em seguida, Descartes traz outra diferença, que supera a primeira aqui 

explicada. Esta segunda diferença revela-se, ainda segundo o filósofo (1978), como 

mais profunda e importante que a primeira, já que em grau de valores se sobrepõe. 

É importante destacar que os valores mencionados são relativos no que concerne às 

diferentes visões que deste tema se podem ter, mas absolutos dentro das idéias de 

Descartes. 

O autor confere um status superior ao ser humano obtido da análise que 

ele faz: o ser humano apresenta uma característica inexistente nas outras espécies 

e isto o torna superior em relação a estas, mesmo mostrando inferioridade em outros 

aspectos, como nas capacidades físicas. A característica presente unicamente no 

ser humano, segundo Descartes, é a alma racional (1978). 

Passando para um terceiro momento, após ressaltar as condições que 

permitem a superioridade ora de um grupo, ora de outro, ele volta novamente a 

comparar. Neste outro momento de comparação, os elementos comparados também 

são outros, apenas os que permitiram na comparação inicial sustentar a 
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superioridade dos grupos: as capacidades físicas (no caso das espécies animais, 

excluindo o ser humano) e a alma (no caso exclusivo do ser humano) (1978). 

Graficamente poderíamos representar, a partir do pensamento cartesiano, 

uma escala de valores na qual estariam assinalados os pontos que representam 

apenas as diferenças que tornam um grupo superior ao outro. Nesta escala poderia, 

então, ver-se a disposição em que estes pontos ficariam segundo o valor atribuído a 

partir das concepções de Descartes. Para realizar este gráfico, partindo de análises 

feitas das concepções do filósofo, a pesquisa fundamenta-se numa seqüência de 

afirmações que ele faz em sua obra mais difundida, �O Discurso do Método�: 

 

É também coisa muito notável o fato de que, embora existam 

diversos animais que mostrem maior habilidade do que nós em 

alguma de suas ações, é evidente que não demonstrem nenhuma 

em inúmeras outras; de modo que não nos prova, absolutamente, 

que sejam providos de espírito, porque, se assim sucedesse tê-lo-
iam muito mais do que nós e nos suplantariam em muitas outras 
coisas; mas isto é antes prova de que eles não possuem espírito e 

que a natureza é que age neles conforme a disposição dos seus 

órgãos, do mesmo modo que um relógio, sendo formado 

exclusivamente de rodas e de molas, pode contar as horas e medir o 
tempo com mais exatidão do que nós com toda a nossa prudência 

(DESCARTES, 1978, p. 106). 
 

Esta primeira afirmação escolhida exemplifica uma parte das análises 

aqui realizadas, a que garante a inexistência da alma/espírito/mente nos demais 

animais que não sejam da espécie humana. 

A linguagem e, novamente, a presença da alma (esta sempre 

estreitamente ligada como termo de significado análogo pelas idéias do autor à 

consciência/mente/intelecto/razão) são ressaltadas em outro trecho de sua obra, a 

saber: 

 

Isto não prova somente que os animais possuem menos razão do 

que os homens, mas ainda que não possuem absolutamente 

nenhuma. Por que é preciso muito pouco para saber falar; e quando 

se observa a desigualdade que existe entre os animais de uma 
mesma espécie, assim como entre os homens, e que uns são mais 

fáceis de serem ensinados do que outros, não é crível que um 

macaco ou um papagaio, dentre os mais perfeitos de sua espécie, 

não igualasse nisso uma criança das mais estúpidas, ou, ao menos, 

uma criança cujo cérebro estivesse perturbado, se a alma deles não 

fosse completamente diferente da nossa (DESCARTES, 1978, p. 
105). 
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O autor esclarece que esta impossibilidade de comunicação dos animais 

através da fala, e especialmente a nulidade destes na exteriorização do pensamento 

� caso existisse � não é devido à falta de órgãos, ou seja, um impedimento físico, 

mas que se trata de uma limitação originada pela ausência de um determinante 

maior: a alma racional. Explica que seres humanos, mesmo desprovidos de 

capacidades físicas ou com lesões nos órgãos responsáveis pela audição e fala 

(como, por exemplo, no caso dos deficientes auditivos) conseguem elaborar uma 

linguagem alternativa, fazendo-se entender por outros indivíduos, e com isso ele 

afirma que têm a possibilidade de fazê-lo por estarem providos da alma racional 

(DESCARTES, 1978). 

Detendo nosso olhar não apenas nas palavras utilizadas neste segundo 

trecho escolhido, mas principalmente nas idéias que fazem surgir os termos pelo 

autor proferidos, percebemos que há um avanço ou aprofundamento na explanação 

do tema. Descartes desenvolve, dentro de sua linha de raciocínio, não apenas a 

caracterização das diferenças, mas prossegue, agora, defendendo a existência de 

uma hierarquização entre o ser humano e demais espécies, baseando-se nas 

peculiaridades de cada grupo. 

Voltando para o gráfico sugerido, vemos que o posicionamento das 

capacidades físicas garantiria às espécies animais uma vantagem inicial perante os 

seres humanos, mas esta superioridade seria prontamente ultrapassada pela 

existência da alma racional, fator que deixaria, sob a ótica de Descartes, 

definitivamente o ser humano numa posição de vantagem. 

Sempre tomando a linha de pensamento de Descartes como objeto de 

estudo, podemos afirmar, sem que esta afirmação deixe lugar a questionamentos, 

que o filósofo atribui à alma racional humana maior valor e importância que às 

características físicas encontradas nos animais. Este ponto é importante para 

entendermos as seguintes concepções no desdobramento do pensamento 

cartesiano. 
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1.1.3.2 As quatro regras e os três tipos de existência 

 

 

Em seu �Discurso do Método�, Descartes apresenta quatro regras que 

visualizará constante e firmemente nos estudos que realizará durante sua vida. 

Assim, acredita que estando fundamentado nelas e seguindo-as rigorosamente, não 

há a possibilidade de existir no Universo problema algum que não se encaixe e 

possa ser desvendado, resolvido ou explicado racionalmente com este método. 

Os quatro preceitos que o filósofo considera essenciais para obter uma 

realidade pura são uma seqüência de razões que, apesar de �simples e fáceis� 

(como o próprio autor as denomina) servem, segundo ele, para demonstrar 

situações, mesmo que estas sejam complexas e difíceis. Estes preceitos são 

tomados da sintetização que o filósofo faz das atitudes e pelo meio que os 

geômetras do seu tempo se valem para averiguar e ratificar situações que envolvem 

as matemáticas, a álgebra e a geometria (ALQUIÉ, 1986). 

Há que notar que se bem Descartes elogia as matemáticas pela 

capacidade de traduzir razões em conhecimentos verídicos, por outro lado também 

demonstra não se encontrar plenamente satisfeito com o uso restrito, unicamente da 

área matemática, que se lhes dava. Relembrando o tempo em que ainda estava no 

Colégio, afirma que as admirava: 

 

[...] pela exatidão e a evidência dos seus raciocínios, mas não 

entendia ainda qual sua real utilidade e, acreditando que apenas 
servissem para artes mecânicas, admirava-me de que, sendo as 
suas bases tão sólidas, tão firmes, nada de mais elevado se tivesse 
sobre elas edificado (DESCARTES, 1978, p.20). 

 

KOYRÉ, avançando neste tema, traz a idéia de que no pensamento de 

Descartes será �necessário, antes de mais, reformar a própria matemática 

generalizando os seus métodos, ou se preferir, apreender a própria essência do 

raciocínio matemático� (1992, p.37). O que encantava, portanto, o filósofo eram os 

fundamentos, a essência matemática, e isto ele passou a traduzir nas regras que 

compõem o seu método na obra �O Discurso do Método�, como mencionado 

anteriormente. Desta forma, ele se propõe a engrandecer a capacidade do raciocínio 

matemático, permitindo-lhe um alcance maior que o que lhe era outorgado até 

então. 
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É isso que Descartes faz: passa a generalizar estes princípios 

sobremaneira, a ponto de defender que podem ser aplicados a qualquer ciência, 

problema ou tema que possa surgir ou que se deseje investigar. É desta maneira, 

fundamentado sobre estes quatro princípios norteadores, que transitam seus 

pensamentos. 

Os quatro preceitos que seguem foram retirados do �Discurso do Método� 

(DESCARTES, 1978, p. 40). Eles podem ser resumidos em: 

 

 

1) EVIDÊNCIA 

 

[...] jamais aceitar coisa alguma que eu não conhecesse à evidência 

como tal, quer dizer, em evitar, cuidadosamente, a precipitação e a 
prevenção, incluindo apenas nos meus juízos aquilo que se 

mostrasse de modo tão claro e distinto a meu espírito que não 

subsistisse dúvida alguma; 
 

2) ANÁLISE, que constava em �dividir cada dificuldade a ser examinada em tantas 

partes quanto possível é necessário para resolvê-las�; 

 

3) SÍNTESE 

 

[...] pôr ordem em meus pensamentos, começando pelos assuntos 

mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir, 

paulatinamente, gradativamente, o conhecimento dos mais 
complexos, e supondo ainda uma ordem entre os que não se 

precedem normalmente uns aos outros; 
 

4) REMEMORAÇÃO, que era �fazer, para cada caso, enumerações tão exatas e 

revisões tão gerais que estivesse certo de não ter esquecido nada�. 

 

Assim, seguindo-as, Descartes chega à conclusão e passa a defender 

que tudo o que faz parte do Universo pode ser classificado em três tipos de 

substância. Divide o Universo/mundo em Deus, res cogitans e res extensa. Para os 

três tipos, ele cria razões e provas que comprovam sua existência. Como já foi 

referido anteriormente, a hierarquia entre os elementos é ponto constante no 

pensamento do filósofo e é por isso que também passa a fazer referência a relações 

de hierarquização entre os três. 
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Na leitura que o filósofo faz do Universo, Deus, substância primária, 

infinita, perfeita e que independe de qualquer outra causa para existir, ocupa o lugar 

supremo na hierarquia. A res cogitans, expressão latina que é válida para designar a 

�coisa pensante� (que recebe denominações como alma racional, mente, intelecto, 

pensamento e razão, entre outros) é a intermediária nesta escala hierárquica. 

Fechando esta ordem, em último lugar, encontra-se a res extensa, expressão 

utilizada para denominar a extensão, a matéria, o corpo. 

Para chegar a esta divisão, na qual todas as coisas do Universo estão 

encaixadas em uma destas categorias, ele parte da premissa que através dos 

sentidos não pode existir um conhecimento verdadeiro e que unicamente seguindo o 

caminho racional é que a verdade pode ser realmente alcançada. Com isto, ele 

sugere uma incerteza inicial e, a partir dela, deduz que: se consegue realizar este 

movimento racional de pensar, cogitar, duvidar, é porque existe. 

Esta cadeia de razões o leva a formular sua clássica e reconhecida frase: 

�Penso, logo existo� (DESCARTES, 1978). 

Por princípio afirma que a res extensa (o corpo, a matéria) não pode 

realizar este ato de cogitar, de pensar, de duvidar. Apoiado nisso, passa a certificar 

que como pensa � verdade absoluta, demonstrada e que não pode ser contestada � 

ele existe além da res extensa, é res cogitans. Passa a aprofundar sua idéia, 

potencializando as diferenças e aumentando a distância entre uma e outra, 

culminando na total divisão entre as duas. Após exercícios dedutivos metódicos e 

racionais, obedecendo às regras anteriormente formuladas, declara-se ser: 

 

[...] uma substância cuja essência ou natureza reside unicamente em 

pensar e que, para que exista, não necessita de lugar algum nem 

depende de nada material, de modo que eu, isto é, a alma, pela qual 

sou o que sou, é totalmente diversa do corpo e mesmo mais fácil de 

ser reconhecida do que este e, ainda que o corpo não existisse, ela 

não deixaria de ser tudo o que é (DESCARTES, 1978, p. 67). 
 

Como duvida (pois é res cogitans, ser pensante) e a dúvida encontra-se, 

segundo ele, num escalão abaixo do conhecimento, passa a questionar-se, ainda 

seguindo o mesmo raciocínio, de onde teria surgido esta idéia de existir a perfeição 

total. É desta forma que chega à idéia da existência de Deus, pois através de sua 

existência consegue explicar a origem de sua idéia de algo mais perfeito, já que esta 

não poderia ter se originado, comprovadamente por seu raciocínio, do nada ou de 
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uma coisa igualmente imperfeita a ele. Estas duas hipóteses são rechaçadas 

racionalmente através de seu método. Finalizando esta etapa, considera que Deus 

não poderia ser composto da natureza corporal e da inteligente, justamente pela 

convicção das duas serem distintas, independentes, mas, sobretudo, pela 

imperfeição da res extensa, que não seria compatível com a perfeição que esperava 

e que suas idéias lhe sugeriam. 

Infinidade, eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, entre 

outras, eram qualidades que se encontravam na perfeição absoluta, a res extensa 

não podia possuí-las com sua imperfeição (sensória, sensível, corporal), portanto 

significava que Deus, que as tinha, não poderia ser composto desta (DESCARTES, 

1996). 

Desse modo, o filósofo se mostra satisfeito com as conclusões a que 

chegara sobre a divisão dos elementos do Universo, passando a direcionar sua 

atenção para temáticas e questões correlativas a estas que já foram estudadas aqui. 

O próximo tópico trará, mais detalhadamente, o estudo sobre a 

concepção das duas últimas na escala das coisas existentes, para Descartes, no 

Universo � res cogitans e res extensa �. O funcionamento, características, sua 

representação no ser humano e as relações tecidas entre uma e outra foram 

largamente abordadas pelo filósofo durante a produção de seus estudos. Esta 

temática atraiu a atenção e mereceu grande dedicação de Descartes. Nela, o 

filósofo desdobrou seus interesses, concentrando-se em desenvolver uma teoria 

sobre isso.  

 

 

1.1.3.3 O desenvolvimento do pensamento cartesiano perante as questões da res 

extensa e res cogitans no ser humano 

 

 

 Descartes também estudou e desenvolveu concepções acerca da res 

extensa e da res cogitans exclusivamente no ser humano. Podem ser destacados, 

em relação a isso, dois momentos diferentes, atentando que o segundo decorre da 

revisão das certezas do primeiro. 
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1.1.3.3.1 O ser humano dividido em dois: o dualismo existente para Descartes  

 

 

Este tópico ressalta a primeira vertente de pensamento de Descartes em 

relação à temática do dualismo e racionalismo no ser humano. 

Após direcionar seu pensamento para as diferenças entre os seres 

humanos e demais espécies pertencentes ao reino animal e passando pela 

construção de uma hierarquização entre os dois grupos (com o ser humano sendo 

localizado numa posição hierárquica mais elevada), Descartes se dedica a explanar, 

exclusivamente, sobre o ser humano e suas características. A tentativa de entender 

a coexistência da res extensa e a res cogitans e como esta acontece, caso exista, 

também é ponto fundamental na obra do filósofo. É neste ponto que passamos a 

realizar uma análise mais consistente através de um estudo mais profundo e 

detalhado das concepções cartesianas que envolvem este tema, já que estas 

desembocarão num dos pontos centrais, fundamentais e significativos para esta 

pesquisa: o dualismo cartesiano. Este dualismo a que nos referimos, passou a ter 

grande relevância dentro de todo o pensamento de Descartes. 

É a partir destas idéias que o autor desenvolve vasto e contundente 

material e, assim, possibilita que existam vários adeptos a suas idéias, ainda que, 

geralmente, algumas destas idéias sejam interpretadas inadequada ou 

incompletamente. Estas obras e idéias tornaram-se base para a construção de um 

paradigma histórico e marcante. Passado o alvoroço inicial que causaram em sua 

época original, ganharam posteriormente sólida importância, pois a sociedade 

ocidental, de maneira geral, passou a caracterizar e, ainda hoje, considerar parte 

das idéias desenvolvidas pelo filósofo como alicerce principal de suas concepções 

em relação ao corpo do ser humano. Referimo-nos, especialmente, ao dualismo e 

racionalismo, mas que, como foi entendido, não está sendo interpretado da maneira 

como o filósofo colocou em suas obras. 

Segundo o �Dicionário de Filosofia� de Abbagnano, o vocábulo �dualismo� 

foi utilizado primeiramente por Thomas Hyde, em 1700, para �indicar a doutrina de 

Zoroastro, que admite dois princípios ou divindades, um do bem e outro do mal, em 

luta constante entre si� (2000, p. 294). Ainda nesse sentido Bayle e Leibniz utilizam-

no, mas Christian Wolff passa a considerá-lo de maneira diferente. Para ele o 

dualismo é caracterizado pela aceitação da existência de substâncias espirituais e 
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de substâncias materiais; esta designação é a que se consolidou e se tornou mais 

ocorrente e difundida no âmbito filosófico. Para Wolff, Descartes seria o precursor do 

dualismo por ter reconhecido estes dois tipos de substância. 

Após ser usado na interpretação da obra cartesiana, o termo passou 

também a servir como representação mais generalizada de teorias/doutrinas que 

supõem princípios antagônicos, englobando, então, não apenas a que se refere às 

idéias opostas e divididas do binômio �corpo-alma racional�, mas também as que 

supõem �a existência de dois princípios ou realidades irredutíveis entre si e não-

subordináveis, que servem para a explicação do universo� (MORA, 2000, p. 773). 

Reconhecendo, então, esse dualismo estabelecido por Descartes em 

suas concepções, vemos como este processo de separação polarizada vai se 

fortalecendo através dos argumentos que o autor articula com o objetivo de 

comprová-lo. O filósofo, sempre se caracterizando por primeiramente questionar ao 

invés de afirmar, obtém essa comprovação � a da divisão entre corpo e mente �, da 

mesma maneira como consegue realizar outras comprovações: partindo de 

suposições iniciais e hipóteses, seguindo e aplicando suas regras metódicas já 

explicadas. 

O dualismo em Descartes concentra-se na separação completa de dois 

âmbitos: a substância pensante e a substância extensa. Como anteriormente citado, 

o objetivo máximo era a descoberta de conhecimento verdadeiro e que este pudesse 

ser submetido a questionamentos sem, no entanto, perder sua credibilidade e 

verificabilidade. Ao relacionar as duas substâncias diretamente com este objetivo, o 

autor aborda importantes pontos que vão determinando a construção de toda sua 

filosofia. 

Para ir edificando e solidificando suas hipóteses a respeito do dualismo, 

vai inferindo razões sobre, por exemplo: 

 

1) a conceituação e a caracterização da res cogitans (substância 

pensante) e da res extensa (substância corpórea), 

2) a real existência das duas substâncias, 

3) a questão da absoluta independência e diferenciação de ambas, 

4) a concepção mecânica do corpo, 

5) as relações entre corpo, alma racional e processos de conhecimento, 

6) a separação entre sujeito e objeto, 
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7) a revisão de certezas já formuladas sobre a relação entre as duas 

substâncias, no caso específico do ser humano. 

A seguir, para concluir as idéias desta fase da pesquisa, o 

desdobramento explicativo destes tópicos. 

 

1) A conceituação e a caracterização da res cogitans e da res extensa 

 

O termo �substância� identifica uma entidade real, independente de 

qualquer outra. Em relação a este vocábulo, Descartes entende que se devem 

considerar �seus predicados essenciais ou seus atributos essenciais, isto é, aquelas 

propriedades ou atributos sem os quais uma substância não é o que ela é� (CHAUI, 

2005, p. 196). 

Vê-se, a partir disto, a definição e a caracterização cartesiana da res 

cogitans (substância pensante) e da res extensa (substância extensa). 

 

A) Definição de res cogitans/substância pensante: é uma substância 

imaterial, pensante e que independe do corpo. Não está sujeita às leis da física; 

fornece movimento ao corpo e é através dela, unicamente, que o conhecimento 

verdadeiro pode ser alcançado. É capaz de criar, pois tem a possibilidade de, 

apenas por si mesma, desvendar as leis da natureza e tem, potencialmente, a 

capacidade de eliminar crenças ou conhecimentos falsos, pois é demonstrativa, isto 

é, que suas afirmações podem ser comprovadas. 

Este conceito foi elaborado a partir de uma síntese do pensamento 

cartesiano em relação ao tema, abordado, principalmente, no �Discurso do Método� 

e nas �Meditações� (DESCARTES, 1996). 

Ao se referir à res cogitans, substância pensante, Descartes traz 

inúmeros termos equivalentes, entre outros: mente, intelecto, pensamento, alma, 

alma racional, espírito, razão, idéias, consciência. Também inclui no conceito de 

alma os conceitos de pensamento, de psíquico, de inteligível e de consciência 

(DESCARTES, 1996). 

Como características notórias da mente/alma¹, temos que é uma essência 

_____________ 

¹ Alma não entendida aqui no sentido religioso, mas nas atribuições cartesianas que a colocam como 

sinônimo de mente. 
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imortal � já que foi originada diretamente de Deus � que como não está sujeita às 

leis da física é confiável ao emitir juízos, além de ser imutável e indivisível. 

 

B) Definição de res extensa/substância extensa: 

 

[...] por corpo entendo tudo o que pode ser limitado por alguma 
figura; que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher 
um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído; que 
pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo 
olfato; que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, 

mas por algo de alheio pelo qual seja tocado e do qual receba a 
impressão (DESCARTES, 1996, p. 268). 

 

Esta definição foi retirada da �Segunda Meditação�, do livro �Meditações 

do autor. 

Para se referir à substância extensa, assim como visto com a substância 

pensante, o autor utiliza vários termos que emprega com sentido análogo a esta. 

Podem ser citados, por exemplo: corpo, matéria, figura, extensão, substância 

corpórea (DESCARTES, 1996). 

Como característica fundamental da substância extensa (do corpo) na 

concepção cartesiana, destaca-se a sujeição/submissão deste à física, portanto, 

ressaltam-se sua mortalidade e a incapacidade de se obter um conhecimento 

verdadeiro e certo através dele, já que as sensações e sentimentos que este é 

capaz de proporcionar inúmeras vezes são enganosos, carregados de impressões 

que se verificam errôneas, imperfeitas e falsas após uma análise racional. É, como 

substância, independente da mente, da res cogitans. O corpo se caracteriza, ainda,  

por ser extenso, flexível e mutável. A substância corpórea é de natureza composta, 

não pertence à natureza simples, não se encaixando, por isso, nos princípios mais 

gerais e simples das existências (que seriam as aplicáveis a praticamente todos os 

fenômenos e, por isso, mais fácil de perceber, além de verdadeiros). 

 

2) A real existência das duas substâncias 

 

A existência da substância pensante fica evidenciada como resultado da 

cogitação que Descartes elabora. Ao sintetizar o encadeamento de razões no 

�penso, logo existo�, isto é, que o autor ao pensar não pode negar que existe e é 
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uma coisa pensante, evidente e imediatamente, fica constatada a existência do ser 

pensante. Então com certeza a substância pensante existe, incluída e manifestada 

na ação do pensamento, mas ainda resta resolver e comprovar a existência da 

substância material, corpórea. 

 Para entender e admitir a existência real das substâncias corpóreas, o 

filósofo francês parte de dois pressupostos que se distinguem ao fazer referência à 

matéria. Por um lado está a parte da substância extensa que se refere �aos 

números, às figuras, aos movimentos e a outras coisas semelhantes� (1996, p. 310) 

que Descartes julga inegavelmente existentes, pois são plausíveis de comprovação 

por raciocínios matemáticos. Essas coisas, diz o autor, são �verdadeiras enquanto 

as concebo clara e distintamente� (1996, p. 311), referindo-se à análise racional que 

destas faz, respaldando-se num preceito anteriormente adotado que lhe permitia 

conferir o status de verdadeiro às coisas sempre que se lhe apresentassem claras e 

distintas, após submetê-las a provas racionais. Este tipo de coisas presentes na 

matéria estão relacionadas com a essência matemática, resultando, desta forma, em 

verdades que não podem ser duvidadas, ou melhor, que mesmo gerando dúvidas 

num princípio, podem ser esclarecidas totalmente após demonstrações. 

Por outro lado existem várias situações que não se encaixam nesta 

primeira dedução relativa à existência da substância corporal. São, basicamente, as 

que são captadas pelos sentidos, as que produzem sensações. A esse tipo de 

coisas ou fenômenos, o autor designa como �coisas sensíveis�. Afirma que se 

apresentam à substância pensante mesmo quando esta não as 

atrai/provoca/procura/deseja através da própria vontade, bastando, por exemplo, 

estar de olhos abertos para ver algum objeto ou sentir frio em contato com alguma 

substância gelada. 

Ainda em processo de construção de certezas, diz �[...] não penso, na 

verdade, que deva temerariamente admitir todas as coisas que os sentidos parecem 

ensinar-nos, mas não penso tampouco que deva colocar em dúvida todas em geral� 

(DESCARTES, 1996, p. 325). 

Passa a entender que há necessidade de que coisas sensíveis estejam 

ligadas a alguma substância para que aconteçam (existam), mais precisamente a 

uma substância corpórea, já que pode conceber e perceber nelas claramente as 

características da extensão, mas não assim as da inteligência. 
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Conclui, assim, que há uma qualidade ou capacidade passiva de sentir, 

de perceber as coisas sensíveis, mas que esta de nada serviria sem uma faculdade 

� ativa � que fosse capaz de produzir essas idéias (DESCARTES, 1996). 

Ao mencionar �idéias�, refere-se àquelas que lhe mostram, através do 

raciocínio, a verdadeira existência das coisas de essência extensa, as que 

entendem a percepção destas coisas sensíveis � que partem das causas corpóreas 

� e podem ser reconhecidas pela substância pensante ao diferenciá-las dela própria. 

A substância pensante, ao reconhecer coisas que não são em essência 

ela mesma, e que estas se percebem � por suas características extensas � através 

de uma substância essencialmente diferente dela, acaba por deduzir que existem 

coisas corpóreas e que aquilo que as sente/percebe primeiramente é, 

inegavelmente, um corpo. 

Desta maneira fica comprovada a real existência tanto da substância 

pensante quanto da substância corpórea. 

 

3) A questão da absoluta independência e diferenciação de ambas as substâncias 

 

(...) já que, de um lado, tenho uma idéia clara e distinta de mim 

mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e 
inextensa, e que, de outro, tenho uma idéia distinta do corpo, na 

medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é 

certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é 

inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser e 
existir sem ele (DESCARTES, 1996, p. 326). 
 

Este trecho mostra claramente a concepção de absoluta independência 

que o filósofo elaborou da mente e do corpo. O ponto de partida é a diferença 

essencial das duas substâncias; as características em relação à essência da 

substância pensante e da substância extensa se encontram explicadas, neste 

mesmo sub-capítulo, no anterior tópico 1 (A e B, respectivamente). Apesar de no 

trecho selecionado o autor defender a independência da mente em relação ao corpo, 

isto também pode ser estendido à equação inversa em Descartes. 

A independência da existência das coisas corpóreas, porém, não as livra 

da subordinação à alma racional. Nesta idéia o filósofo é categórico e esta é uma 

das mais marcantes características da filosofia cartesiana. Esta relação de 

subordinação (esta hierarquia soberana da alma, intransponível e impossível de ser 
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invertida ou revertida) é ponto-chave no entendimento da questão de como é visto o 

processo de conhecimento no cartesianismo. Isto será abordado nos próximos 

tópicos 5 e 6, e levado em conta até o final do trabalho. 

 

4) A concepção mecânica do corpo 

 

Descartes concebe o ser humano � com a grande exceção de tudo o que 

se refere à alma, portanto apenas o corpo � num grau semelhante às máquinas. 

Máquinas, ainda que na sua concepção ele as qualifique como praticamente 

perfeitas. Faz várias comparações no funcionamento das duas estruturas sempre 

ressaltando pontos que são favoráveis ao fortalecimento e solidificação da idéia 

mecânica do corpo que defende. Em relação ao funcionamento orgânico humano 

explica detalhadamente, por exemplo, o processo circulatório do sangue e a 

anatomia de vários órgãos. Para explicar a ocorrência dos acontecimentos 

essencialmente físicos, vale-se da identificação com as leis mecânicas às quais a 

substância extensa se encontra sujeita (DESCARTES, 1996). 

Assim, toda extensão deve ser explicada e entendida pelas leis da 

extensão e do mecanicismo que a regem. O corpo humano e o dos animais se 

encontram dentro deste grupo de substâncias extensas; a substância pensante não 

faz parte deste grupo, ficando fora da teoria mecânica do homem-máquina/animal-

máquina (LEOPOLDO e SILVA, 2001). 

 

5) As relações entre corpo, alma racional e processos de conhecimento 

 

Continuando as idéias do tópico anterior, destaca-se que a hierarquização 

que então será entendida por Descartes entre a alma racional e o corpo é uma 

conseqüência evidente. A partir das concepções vistas, do entendimento do corpo 

como uma máquina e do intelecto como uma substância já na sua essência superior, 

além da divisão categórica entre elas, não há como a presença da hierarquia não 

ser concluída. E é isso mesmo que o autor conclui. 

Com um déficit instaurado desde o início das concepções, o corpo, que 

está em contato direto com os sons, odores, texturas, enfim, com a substância 

extensa, não apresenta a qualidade de ser perfeito nos juízos que possa vir a fazer. 

Ao ter uma percepção sensória e depois verificar que ela não era verdadeiramente 
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como percebida inicialmente, Descartes deduz que o alcance do conhecimento 

através desta via é imperfeito e limitado. Não há rigorosidade suficiente no âmbito 

corporal que possibilite a superação da essência extensa e a limitação desta ao 

tentar conhecer algo. 

A mente, através dos processos de raciocínio que tem condições de 

fazer, pode desconstruir e reparar este pseudoconhecimento ou conhecimento 

errôneo que o corpo proporciona. Isto também se encaixa na afirmação que o 

filósofo faz ao garantir que a alma racional é quem faz a relação entre o corpo e 

Deus, que é a única existência totalmente perfeita, sendo, portanto, essencialmente 

superior (DESCARTES, 1996). 

 Assim, segundo Leopoldo e Silva (2001), forma-se em Descartes uma 

idéia extremamente humanista¹ do conhecimento. A razão, a inteligência, 

unicamente presente no ser humano, é a substância exclusivamente capacitada 

para percorrer o caminho correto que culminará no conhecimento verdadeiro. 

 Na concepção cartesiana, aquilo que o corpo (ou substância extensa) tem 

de essencial não é conhecido pelos sentidos, mas pelo entendimento (ou substância 

pensante) (LEOPOLDO e SILVA, 2001). Ainda mais clara e determinada é a 

afirmação do intelecto conhecer o território das idéias. Portanto, nesta visão, todas 

as coisas, não importando sua natureza e essência, podem ser entendidas apenas 

pela razão, não cabendo a possibilidade de conhecimento pelo corpo em nenhuma 

das áreas, seja sensória ou mental. 

 

6) A separação entre sujeito e objeto 

 

 Ao conceber o conhecimento na forma que foi descrita, a presença de 

uma relação de subordinação ainda mais marcante e específica que a vista quando 

foi referida a hierarquização do ser humano em relação às espécies animais, pode 

ser percebida. A substância pensante, o intelecto, passa a ser considerado sujeito. 

Por sua vez, a substância extensa, o corpo, torna-se o objeto. Para que o 

conhecimento humanista aconteça da maneira como foi explicada, encontramos a 

idéia de Leopoldo e Silva que afirma que no raciocínio de Descartes é necessário 

_____________ 

¹ Humanista no sentido puro do intelecto, excluindo qualquer vestígio de presença corpórea nesta 

concepção. 
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que �se afirme primeiramente o sujeito para que então possam aparecer para ele 

objetos, o elenco que ele pode saber, a partir de si mesmo, acerca daquilo que não 

é ele mesmo� (2001, p. 7). 

É justamente esse o procedimento de Descartes, primeiro afirma a 

independência do sujeito capaz de conhecer (entendido unicamente como ser 

pensante) e, em seguida, coloca-o num degrau hierárquico mais elevado que o 

corpo. Por isto, determina que para que a realidade corpórea tenha algum valor, esta 

deverá ser demonstrada no nível intelectual, já que parte do preceito que o princípio 

do conhecimento é exclusivamente do intelecto. É, em definitiva, a ação 

contemplativa do ser pensante que gera conhecimento em relação a seu objeto 

contemplado, o ser corpóreo. 

A hierarquização frisada entre o ser humano e os animais (ver item 

1.1.3.1) é agora estendida, inclusive, ao corpo do ser humano. 

Toda a concepção aqui explanada trará conseqüências até os dias atuais; 

a pesquisa está concentrada no âmbito educacional desta concepção. 

 

7) A revisão das certezas já formuladas sobre a relação entre as duas substâncias 

 

Os pontos até aqui estudados levam a crer que as concepções de 

Descartes sobre a relação entre corpo e mente estão totalmente definidas e 

próximas a um final lógico em que o autor adotaria a total e irreversível divisão entre 

a res extensa e a res cogitans. Surge, porém, um novo caminho que se desenha 

partindo de idéias que pareciam claras e que sugeriam, numa leitura inicial, a 

absoluta separação entre as substâncias. De enorme importância são as idéias de 

Descartes escolhidas para fazer parte do próximo tópico, já que não se apresentam 

como complemento de todos os conceitos e certezas já elaborados, mas o autor não 

pode desprezá-las, pois representam uma incerteza que mesmo não podendo 

explicar, não encontra maneira de também deixar de lado pela força de suas 

evidências. 

Este tópico ressalta a leitura do pensamento de Descartes, quando este 

avança em relação à temática corpo-mente no ser humano. 

 A questão da relação entre corpo e mente não está, após todo esse 

desenvolvimento de raciocínio, clara para Descartes, pois se bem 

substancialmente não pode haver conexão/relação entre as mesmas, em inúmeras 
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passagens o autor declara incertezas e questionamentos acerca disto. Após haver 

demonstrado a existência real do corpo, entende que há várias evidências, tanto nas 

percepções sensórias como no intelecto, que mostram que há ligação íntima entre 

corpo e mente. Como exemplo exponencial, sobressai o seguinte: 

 

(...) se assim não fosse, quando meu corpo é ferido não sentiria por 

isso dor alguma, eu que não sou senão uma coisa pensante, e 

apenas perceberia esse ferimento pelo entendimento, como o piloto 
percebe pela vista se algo se rompe em seu navio; e quando meu 
corpo tem necessidade de beber ou de comer, simplesmente 
perceberia isto mesmo, sem disto ser advertido por sentimentos 
confusos de fome e de sede. Pois, com efeito, todos esses 
sentimentos de fome, de sede, de dor etc., nada são exceto 

maneiras confusas de pensar que provêm e dependem da união e 

como que da mistura entre o espírito e o corpo (DESCARTES, 1996, 

p. 329). 
 

 Com uma seqüência vasta de certezas em relação a ambas as 

substâncias, aprofunda seu interesse na possível ligação entre elas, ainda que 

substancialmente isto seja impossível. Aparecem, assim, duas possibilidades: 

 

a) optar por deixar de lado tudo o que construiu em termos de divisão 

categórica entre corpo e mente; 

b) continuar com sua posição dualista, mas apenas no sentido da 

composição essencial das substâncias, aceitando, então, a limitação 

disso. 

 

 Baseado nas certezas iniciais que conseguira seguindo as regras 

metódicas, opta pela segunda alternativa. Entende que as substâncias são, sem 

dúvida, distintas, que existem e independem da outra para isto, mas por outro lado 

compreende que há uma espécie de �mistura� � termo que o próprio autor utiliza �. 

Ainda que não consiga desvendar e compreender como esta relação se dá, não 

pode negar que existe, pois muitas evidências o levam a essa dedução 

(DESCARTES, 1996). Então, pode-se entender que a substância extensa e a 

substância pensante são totalmente distintas e separadas quando se pensa no ser 

humano e nos animais. Analisando somente o composto humano, no entanto, 

aparece uma realidade diferente, que associa as duas substâncias, ao ponto de 
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praticamente formar uma outra, na qual o relacionamento entre o corpo e a mente, 

sem dúvida, acontece. 

 A movimentação voluntária e as reações que as sensações provocam no 

espírito são, por exemplo, provas desta relação (LEOPOLDO e SILVA, 2001). 

 O filósofo esclarece, porém, que conclusões não devem ser elaboradas 

�sem que o espírito as tenha examinado cuidadosa e maduramente�, e prossegue 

proferindo que ao que lhe parece �somente ao espírito, e não ao composto de 

espírito e corpo, que compete conhecer a verdade dessas coisas� (DESCARTES, 

1996, p. 330). 

 Entendendo que �(...) meu corpo (ou, antes, eu mesmo por inteiro, na 

medida em que sou composto do corpo e da alma) pode receber diversas 

comodidades ou incomodidades dos outros corpos que o circundam� (DESCARTES, 

1996, p. 329). 

 Ao não ser parte de uma complementação, o que pode ser detectado é 

um avanço na linearidade do pensamento que o filósofo estava desenvolvendo 

sobre a temática da união ou separação de corpo-alma no ser humano. 

 Fica clara, então, a existência não mais de uma soma de �corpo� + 

�mente�, mas sim de uma mescla obscura, a qual conduz em muitos pontos, 

principalmente na união destas substâncias, à incompreensibilidade teórica por parte 

da filosofia do autor. Não há que deixar de notar, porém, que o autor admite estas 

relações incertas e muito difíceis de explicar, mas ainda retoma e insiste na 

superioridade do intelecto em relação ao corpo no que se refere à possibilidade de 

obtenção de conhecimento verdadeiro, baseando-se em suas certezas iniciais que 

lhe garantem a diferença essencial entre as duas substâncias (DESCARTES, 1996). 

 Esta insistência se transformará em ponto crucial no Ocidente, em qual o 

entendimento posterior das idéias dualistas e racionalistas reflete, da maneira como 

pôde ser entendido por esta pesquisa, o pensamento da época moderna de maneira 

geral, ou ainda, o primeiro entendimento elaborado pelo filósofo (detectado por ele 

como errôneo e substituído pelo segundo, mas isto ficando fora das análises que, 

em geral, ocasionou a obra de Descartes), ao relacionar isto com a visão do aspecto 

gnosiológico do ser humano e como este deve ser alcançado e desenvolvido, e 

visualizando, em conseqüência, quais devem ser as estruturas que o favoreçam e 

quais aspectos humanos devem receber menos importância. 
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 De maneira majoritária, as idéias de Descartes são vistas e conhecidas 

como dualistas e racionalistas. Como visto anteriormente, o filósofo é conhecido 

como �o pai da filosofia moderna�, que pressupõe a defesa da separação absoluta 

entre corpo-alma racional. No entanto, ao fazer a leitura de sua obra diretamente, 

pode ser verificado, que não é apenas isto que as idéias diretas do autor denotam 

ou permitem concluir. O desenvolvimento de seu pensamento traz a busca racional, 

plausível de comprovação, de vários temas. No caso específico tratado aqui, da 

divisão categórica do ser humano em corpo e mente, isto é inicialmente revelado 

para Descartes através dos primeiros três preceitos de seu método (evidência, 

análise e síntese) (DESCARTES, 1978). Porém, como o próprio autor declara, isto 

não pode ser comprovado e, mais, não se demonstra, portanto, verdadeiro, já que 

há evidências importantes, reveladas ao revisar, de maneira exigente, o que havia 

sido considerado (seguindo o último ponto do método, a rememoração) que devem 

ser consideradas como comprovação de que, ao contrário do que foi sendo 

delineado até um ponto em seu raciocínio (como ressaltado nos itens anteriores), o 

que existe no lugar dessa divisão, comprovado através dos quatro preceitos, é uma 

�mistura� (1996). 

 Assim, as concepções e entendimentos sobre esta compreensão 

inicialmente errônea, como o próprio filósofo a denomina, da divisão entre corpo e 

mente, passam a ter que ser repensados, agora, com a idéia verdadeira que 

Descartes passa a adotar, a que, como o próprio afirma é evidente, portanto, válida 

(DESCARTES, 1996). 

 Conseqüentemente, a questão trazida no tópico 5, que deriva também 

daquilo pensado num princípio, sobre a existência da separação entre corpo e 

intelecto, deixa de ser verdadeira. As relações entre corpo e alma/mente continuam, 

em Descartes, confusas (LEOPOLDO e SILVA, 2001; DESCARTES, 1996), mas 

existentes. 

 Finalmente, pode ser destacado que o filósofo encerra afirmando que seu 

entendimento sobre como a mistura entre corpo e mente acontece (DESCARTES, 

1996) não é suficiente e, por isso, não lhe é possível estabelecer nenhuma 

afirmação concreta. 

 O filósofo não optou definitivamente por uma ou outra concepção, mas 

continuou estudando o tema. Por haver se aprofundado nos estudos tanto da 

primeira como da segunda vertente, compreendemos que a designação usual que 
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se lhe é dada em geral, vendo Descartes como �o pai do racionalismo�, não traduz a 

complexidade dos pensamentos do autor, pois desta maneira, com essa 

designação, apenas uma das vertentes estaria sendo atribuída (a que defende a 

separação entre corpo-mente no ser humano) e entendida como representante do 

filósofo, o que não condiz com a realidade estudada. 

 Assim, no decorrer deste trabalho procura-se evidenciar que as estruturas 

educacionais estão enraizadas no entendimento dualista e racional e não cogitam 

nem sequer a possibilidade levantada pelo filósofo sobre a existência da �mistura� 

entre os aspectos corporal e intelectual no ser humano. Isto quer dizer que o autor 

revê a divisão polarizada inicialmente defendida e se inclina pela idéia de um 

composto, em que as duas substâncias (res cogitans e res extensa, ou ainda, corpo 

e alma racional), sem dúvida, formam este composto citado, numa �mistura�, mas as 

estruturas educacionais permanecem com a idéia de absoluta separação entre 

estas, não admitindo nem sequer esta possibilidade de �mistura�. Corpo e mente, no 

entender educacional, são, portanto, coisas distintas, sem probabilidade de se 

�misturar� e ainda, o primeiro estará, por ser inferior, num escalão hierárquico 

sempre abaixo da segunda. 

 Ainda sobre este tema, ressaltando a íntima e intensa relação que existe 

entre o aspecto educacional e as concepções do ser humano atualmente (com 

raízes na primeira visão cartesiana estudada, ou no pensamento dualista e 

racionalista moderno de modo geral), é que tratará a próxima fase da pesquisa. 
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2 AS IDÉIAS DO DUALISMO E RACIONALISMO PRESENTES NAS 

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS 

 

 

 Esta fase intermediária do trabalho foi esquematizada com o objetivo de 

situar e reconhecer os conceitos e conjunto de idéias vistas no ponto anterior, agora 

exclusivamente, no âmbito da Educação. 

 A seção inicial serviu para discorrer e explicar as concepções 

desenvolvidas por Descartes num enfoque um pouco mais generalizado, ainda que 

já sendo relacionado com a área gnosiológica. Esta segunda, então, concentra-se 

em verificar como as concepções dualistas e racionalistas estão inseridas dentro do 

sistema educacional brasileiro, especificamente nos documentos que a regem em 

nível federal. 

 Para direcionar a busca nos documentos por indícios dualistas e 

racionalistas, o ponto de referência para identificá-los foram as concepções 

desenvolvidas pelo filósofo em sua primeira vertente (que no capítulo anterior foi 

apresentada e explicada na seqüência de itens formulados no ponto 1.1.3.3, 

considerando até o item 6 do 1.1.3.3.1, pois, após a ruptura mostrada no item 7, já 

fica caracterizada a segunda vertente de pensamentos do autor). Entende-se que 

esta primeira vertente do filósofo contempla os pontos da problemática da 

concepção do ser humano que caracterizavam a condição usual de entendimento 

dualista e racional na época em que o autor viveu: a modernidade. 

 Ao fazer este tipo de levantamento de dados, mais específico, a presença 

predominante do racionalismo nas diretrizes das instituições educacionais se torna 

mais explícita. As evidências diretas que demonstram e denotam inferiorização do 

corpo surgem, assim, durante a leitura. É isto que foi estudado neste momento do 

trabalho. 

 Esta apresentação de trechos importantes dos documentos é feita com o 

intuito de poder destacar, pontual e concretamente, a existência de uma importância 

inferior designada ao corpo e seu movimento em relação à prevalência do intelecto 

no âmbito educacional brasileiro. Para isto foi investigado e verificado o que se 

encontra em documentos oficiais e de abrangência nacional em relação à temática 

central do trabalho. 
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 Entende-se que ao se remeter a documentos oficiais isto deva ser feito 

com ressalvas, já que o texto oficial não representa, obviamente, a totalidade real da 

experiência prática que se desenvolve no cotidiano escolar. Porém, a leitura e 

descrição do que se encontra nesses documentos pode ser visto como um forte 

indício no que se refere à estruturação das instituições educacionais, pois 

percebemos que, principalmente a legislação, que trata diretamente da Educação, 

dispõe regras, em forma de lei (neste caso específico sobre diretrizes e bases, 

referenciais e parâmetros) que devem ser respeitadas e seguidas para que o 

funcionamento de um estabelecimento educacional possa ser avaliado como 

representativo formal da área perante essas leis, podendo ser reconhecido, então, 

como integrante da Educação formal no país. 

 O funcionamento dos estabelecimentos deve, portanto, apresentar suas 

estruturas em conformidade com a lei para não sofrer sanções pelo descumprimento 

da mesma, o que possibilita o entendimento de que, mesmo que existam situações 

que podem ser modificadas, há outros pontos nas estruturas das instituições que 

devem se remeter, obrigatoriamente, a essa fundamentação legal estipulada. 

 Mesmo que exista a possibilidade de que seu uso não represente uma 

constante dentro das instituições (o que poderia ser verificado ou refutado em outro 

estudo), entendemos que existe importância nas concepções que nestes textos se 

encontram, já que revelam o que se espera, oficialmente, da Educação e é por esse 

motivo que se torna importante conhecê-los. 

 Baseadas e impregnadas, em sua grande maioria, deste entendimento 

racional de ciência e de conhecimento, as estruturas escolares deixam transparecer, 

constante e superlativamente, o objetivo de fortalecer o tipo de estrutura que deve 

ser alimentada para sustentar a busca da separação entre aquilo que pode ser 

promovedor de conhecimento daquilo que não apresenta essa possibilidade. Para 

isso são criadas e/ou mantidas situações, estruturas e relações educacionais sob a 

influência direta das concepções racionalistas. Desta maneira, cria-se um círculo em 

que o ponto de partida � o racionalismo � coincide com o ponto de chegada � 

obviamente, também o racionalismo. O oferecido e o pretendido educacionalmente, 

sempre fazendo alusão ao conhecimento mas também ao desenvolvimento do ser 

humano, é, portanto, igual. 

 Após realizar um levantamento temático de inúmeras obras que têm como 

assunto central a Educação, pôde ser verificado que entre essa enorme quantidade 
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de livros, de produção científica e acadêmica, não há um número expressivo que 

mostre e reflita o tratamento explícito do corpo nos estudos desta área. 

 Os autores concentram, em suas obras, reflexões e/ou críticas, 

principalmente, acerca da estrutura educacional, das relações entre a Educação e o 

Trabalho e das dimensões sociais dos processos educativos. Sendo o foco a 

formação dos professores, dentro do sistema educacional os estudos se 

desenvolvem, de maneira amplamente majoritária em torno a, também, por exemplo, 

questões da prática profissional, à adaptação dos profissionais às tecnologias que 

evoluem, à educação inclusiva como prática desafiadora e à explicação e análise de 

teorias educacionais e de obras de autores renomados. 

 Pode-se entender, então, que numa leitura e análise de entrelinhas, todas 

estas temáticas apresentam, inevitavelmente, a existência do corpo. Vê-se, porém, 

que este corpo parece ser invisível, pois mesmo sendo o sujeito do princípio e fim do 

ato educacional, ao pensar sobre esta questão corporal dentro dos processos 

educacionais, pouco é produzido diretamente neste sentido. 

 A Filosofia, Psicologia e a Educação Física são áreas que trazem esta 

problemática com estudos numericamente mais expressivos. 

 Para verificar mais proximamente as afirmações realizadas acima, o 

�Estado da arte da Formação de Professores no Brasil� elaborado por vários 

pesquisadores e organizado por André (1999) foi consultado e, posteriormente, o 

dossiê do periódico �Educação & Linguagem�, nº 17, da Universidade Metodista de 

São Paulo (2008), sob o título de �Corpo-educação on line: um ensaio sobre a 

produção acadêmica em pós-graduação no Brasil�. Este dossiê focaliza unicamente 

a produção acadêmica existente no Brasil sobre o tema do corpo na Educação, 

enquanto o estado da arte parte de uma visão generalizada dos temas mais 

abordados na área educacional. 

 Desta maneira, a presente investigação levou em conta tanto o aspecto 

específico do tema em questão, como também atentou para o aspecto generalizado 

das temáticas mais estudadas. 

 Seguindo esta forma de pesquisar, foi obtida a relação dos temas mais 

investigados e desenvolvidos, em livros, artigos e em produções acadêmicas. 

 Quando é visado particularmente o assunto do corpo na Educação, pode 

ser concluído que este é um tema relativamente pouco estudado, ou pelo menos 

com poucas produções textuais � sejam estas livros, artigos, dissertações ou teses. 
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Por esta razão, remetendo-nos à área estritamente educacional, esta pesquisa se 

propõe tecer reflexões iniciais sobre a existência da problemática corporal neste 

âmbito. 

 A partir do conhecimento, discussão e desenvolvimento das questões que 

se apresentam mais evidentes e que têm incidência expressiva no processo da 

Educação (fazendo, aqui, referência ao corpo dentro deste processo) poderá ser 

elucidada a possibilidade de transformação de certas estruturas que ainda 

concebem, em sua enorme maioria, a separação dualista e defendem a posição 

hierarquicamente superior da mente em relação ao corpo como paradigma escolhido 

para norteá-las. 

 A expressão das idéias que antecederam este momento e as que 

posteriormente serão desenvolvidas torna necessário o esclarecimento de qual 

Educação está sendo referenciada e constituindo o objeto de estudo nesta pesquisa. 

As concepções acerca desta, assim como seus objetivos e os fatores que sustentam 

a sua estrutura serão estudados a seguir. 

 A existência de mais de uma concepção relativa à Educação é fator 

fundamental que torna importante a delimitação do termo. De outra maneira (sem 

este momento explicativo) o texto se prestaria a uma livre interpretação, podendo, 

então, haver um entendimento distorcido do pretendido inicialmente. 

 O trabalho focaliza a Educação desenvolvida nas instituições que, devido 

a sua base estrutural, são consideradas pertencentes à Educação Formal. 

 As relações que podem ser estudadas entre Educação e Trabalho ou 

Educação e Sociedade, por exemplo, não constituem objeto direto de interesse 

neste trabalho, mas servirão como contraponto para o objeto central, o corpo. Será 

verificado que estes aspectos, da preparação para o trabalho e para a vida social, 

são visados como objetivos constantes da educação nos documentos oficiais e 

também na prática diária, contrastando com a falta de interesse pelo corpo e 

movimento humano. Pretende-se, portanto, vislumbrar e enfatizar a relação da 

estrutura educacional com o corpo dos indivíduos que a freqüentam e, assim, 

mostrar, simultaneamente, como esta é relegada a segundo plano, com o 

favorecimento dos primeiros aspectos aqui citados. 

 Também a idéia da possibilidade de transformação da estrutura 

educacional, não entendendo-a, portanto, como uma estrutura fixa e imutável, está 

aqui presente. Entre outras coisas, entende-se que �a educação é uma invenção 
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humana e, se em algum lugar foi feita um dia de um modo, pode ser mais adiante 

refeita de outro, diferente, diverso, até oposto� (BRANDÃO, 2005, p. 99). 

 Fica claro, com esta afirmação, que a Educação é um instrumento 

determinado por indivíduos que garantem sua existência e permanência e não o 

contrário, como em algumas ocasiões se poderia chegar a pensar. 

 Além disso, está incluída a idéia de que a Educação, da maneira como 

começou a ser delimitada dentro desta pesquisa, apresenta em sua essência a 

capacidade de ajudar a pensar e contribuir para o desenvolvimento de certos tipos 

de seres humanos. Esta capacidade pode ser percebida durante todo o período 

educacional a que os indivíduos são submetidos. Em seus processos formativos, as 

instituições acabam por enfatizar algumas características, seja através da matriz 

curricular, seja por meio das normas educacionais que vigoram. Isto implica, e quer 

dizer, que as propostas e o trabalho que são levados em consideração, assim como 

a omissão ou a atribuição em menor escala de outros aspectos, refletirá 

diretamente, ainda que não de maneira única, na formação e desenvolvimento dos 

indivíduos. 

 É por isso que é de grande relevância perceber quais conteúdos são 

abordados, mas também entender que o fato da marginalização ou inexistência dos 

que não se encontram contemplados nas estruturas educacionais também possui 

significado. 

 

 

2.1 DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS, UMA BREVE LEITURA EM BUSCA DO 

CORPO 

 

 

 Foram escolhidos dois tipos de documentos oficiais, de abrangência 

nacional, para salientar pontos que demarcam a estrutura educacional no país. O 

primeiro tipo é definido pelo texto das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB � Lei Federal n. 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996). O 

segundo tipo traz o Referencial Curricular Nacional (pertencente à Educação Infantil, 

compreendida de duas etapas, de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos, elaborados no ano de 

1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (divididos de 

1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª séries, publicados no ano de 1997, que equivalem ao 1º ao 
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5º ano e ao 6º ao 9º ano, atualmente) e os Parâmetros Curriculares do Ensino 

Médio, (do 1º ao 3º ano deste nível educacional e publicados no ano de 2000). 

 Primeiramente foram extraídos dos documentos, assuntos ou tópicos que 

têm ligação e influência direta com o tema da pesquisa. Algumas observações foram 

dispostas simultaneamente com os dados dos documentos, outras foram 

acrescentadas no momento seguinte. 

 Uma abordagem analítica intensa dos documentos de toda a educação 

escolar poderia ser realizada, no entanto, isto não foi levado adiante pela restrição 

temporal da pesquisa e pela discussão aqui desenvolvida não pretender este tipo de 

abordagem profunda de todos os itens, mas analisar a estrutura do âmbito 

educacional no todo, destacando a, praticamente, inexistência de consideração 

sobre o corpo dentro dela. Os documentos oficiais se mostram como um recurso 

interessante para fazer essa verificação generalizada da situação do corpo e do 

movimento humano na Educação, sendo, no próximo capítulo, evidenciado numa 

circunstância particular: a situação da disciplina da Educação Física como integrante 

nas instituições educacionais, portanto, dentro das estruturas e fundamentações 

educacionais. 

 Desta maneira, entendemos que os documentos representam uma fonte 

direta de informação, que vem complementar os subsídios teóricos, fundamentar e 

comprovar (ou refutar) a hipótese inicial, com o fornecimento de dados evidentes, já 

que a informação que deles é extraída leva a entendimentos sobre a 

contextualização de sua elaboração, revelando entrelinhas sobre esse mesmo 

contexto e facilitando a percepção das concepções que se encontram 

fundamentando essa elaboração (LUDKE; ANDRÉ, 1996). 

 Trata-se, portanto, de não apenas informação, mas de dados 

investigativos que vêm contribuir para o entendimento do panorama da estruturação 

educacional, já que, por legislação, é neles que as instituições educacionais do país 

devem se fundamentar. 

 Assim, o que a presente pesquisa se propõe é investigar e ressaltar 

trechos dos documentos que potencialmente se mostram como mais interessantes 

para a leitura e busca de temáticas relacionadas ao corpo e seu movimento. A partir 

disso, algumas sucintas análises puderam ser realizadas, além de alguns 

apontamentos iniciais, pois ao não existir estudos específicos sobre o que se 

procura, entende-se que, então, esta temática como é aqui elaborada marca passos 
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iniciais sobre isto e não, portanto, aprofundamentos maiores. O apontamento da 

aparição de questões relacionadas ao corpo humano e seu movimento é o objetivo 

central dessa parte da pesquisa. 

 Ao realizar o estudo destes documentos, percebe-se a presença de uma 

estrutura comum a todos os níveis, porém diferindo em alguns aspectos. As 

características estruturais podem parecer não extremamente significativas numa 

primeira impressão, quando se apresentam expressadas no texto. Na prática diária, 

porém, e por sua duração, já que se estendem por muitos anos e por muitas horas 

por dia, estes direcionamentos na vida dos indivíduos adquirem um peso muito 

considerável. Por isso, dois aspectos fundamentais dos documentos que pautam o 

desenvolvimento cotidiano da Educação foram extraídos dos documentos. 

 Para fundamentar a afirmação já realizada, no tópico imediatamente 

anterior, que o oferecido e o pretendido dentro do sistema educacional é o mesmo, 

e, ainda, que estes dois momentos são baseados em concepções racionalistas, 

foram utilizados, dos documentos citados, dois grandes tópicos que neles estão 

presentes. Para caracterizar o primeiro momento, o que se refere ao oferecido 

educacionalmente, foi trazido o tópico dos conteúdos, representado pelas áreas ou 

temas/disciplinas que compõem o currículo. Para o segundo, que representa o 

pretendido pela Educação nas instituições caracterizadas e pertencentes ao âmbito 

formal e oficial, o tópico escolhido e salientado foi o dos objetivos. 

 Com esta escolha, obtém-se um quadro bastante completo em relação ao 

tema proposto, já que a Educação Escolar Básica está contemplada, no que 

concerne a conteúdos, áreas e/ou temas/disciplinas e objetivos, de maneira total. A 

etapa que compreende o próximo nível da educação formal, o do Ensino Superior, 

teve apenas as disposições existentes na LDB destacadas. Não foi incluída no 

segundo grupo pela falta de esquematização específica em documentos de índole 

semelhante aos demais estudados, além de seu caráter não ser obrigatório por lei. 
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2.1.1 Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

 

 

 Concretamente, o texto da mais recente versão da LDB divide-se em 

nove etapas, sendo enumeradas crescentemente, compostas em algumas ocasiões 

por subetapas, e antecedidas pela palavra �título�. Concentrar-nos-emos, 

brevemente, em alguns destes pontos específicos para gerar um quadro que 

represente a totalidade e possa ser obtida, através do mesmo, a visão daquilo que 

sustenta a estrutura educacional em linhas gerais para auxiliar na leitura dos 

aspectos desejados. 

 Para isto deve ser levado em conta que a Educação Escolar, na LDB, 

está composta da seguinte maneira: 

 

  a) Educação Básica (formada pela Educação Infantil, pelo Ensino 

Fundamental e pelo Ensino Médio); 

 b) Ensino Superior. 

 

 Portanto, quando não for determinada a qual etapa pertencem 

especificamente, significa que as determinações aqui expostas se estendem a todos 

os níveis que compõem a Educação Básica. 

 Em primeiro lugar pode ser destacado o que se explica já no primeiro 

Título do documento: 

 

a) a concepção de Educação que se encontra na LDB é, no início, 

abrangente, defendendo que pode ser desenvolvida em outros núcleos além do 

escolar. Imediatamente, porém, é feita uma demarcação, afirmando que a educação 

escolar passará a ser o ponto referencial a partir desse momento e durante todo o 

prosseguir das disposições legais do texto; 

 b) aparece a idéia relacional entre a Educação, o Trabalho e a Sociedade, 

mostrando o caráter externo, voltado não para o indivíduo em si, mas visando a 

adaptação deste ao sistema social e trabalhista, além das relações e vínculos que 

este deve fazer. 
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 Isto leva ao entendimento de que os processos educacionais não devem 

apresentar um fim em si mesmos ou no desenvolvimento do ser humano, mas são 

concebidos, oficialmente, como uma etapa que antecede e que prepara para o 

mundo trabalhista e para a prática social. Isto possui especial significado, pois, 

demonstra que a Educação está voltada para a perpetuação de um sistema 

trabalhista (em que as oportunidades são desiguais) e não para um ensino que vise 

as necessidades do ser humano de uma maneira mais relacionada com o sujeito 

(como seria se ao invés do trabalho, o contemplado fosse o corpo, com todas as 

implicações e profundidade que o assunto tem). 

 Abaixo, dois trechos extraídos diretamente do texto da LDB que 

exemplificam e ilustram as idéias expressadas acima. O primeiro caracteriza o 

processo educacional novamente objetivando um desenvolvimento para sistemas 

externos. O segundo merece especial atenção em relação aos termos, 

principalmente �pensamento� e �saber�, que denotam uma concepção racional da 

aprendizagem, além da inexistência de qualquer palavra que faça referência à 

necessidade de desenvolvimento corporal ou motor. 

 Não importando o nível, no Artigo 22 que se refere às disposições gerais 

da Educação Básica, na primeira seção do capítulo II, encontra-se que: 

 

a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores (BRASIL, LDB, 1996, p.7). 
 

 No terceiro capítulo é definido que a Educação deve ser baseada com 

vistas a promover �liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber� (BRASIL, LDB, 1996, p.1). 

 Além disso, no capítulo II da Educação Básica, encontram-se dados 

indicativos desta racionalização da estrutura da Educação, o quê se entende por 

esta e quais diretrizes devem guiá-la. Para ilustrar esta afirmação, segue o núcleo 

das seções II, III e IV desse capítulo, que se incumbem, como disposto no texto da 

lei, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

respectivamente. Nos próximos quatro tópicos, o que a LDB traz sobre os três níveis 

de Educação Básica e do Ensino Superior. 
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2.1.1.1 LDB: Educação Infantil 

 

 

 A Educação Infantil visa o �desenvolvimento integral da criança, 

[contemplando os aspectos] físico, psicológico, intelectual e social� (BRASIL, LDB, 

1996, p.9). 

 É interessante perceber que somente neste nível educacional, dentro da 

LDB, existe menção à família e à comunidade do convívio do aluno. Além disso, fica 

claro durante o texto o caráter complementar que as ações da Educação Escolar 

devem ter junto a estas. A forma de avaliação desta etapa também é diferenciada, já 

que se propõe acompanhar o desenvolvimento do aluno sem objetivar a promoção 

deste para o próximo nível escolar. Nos outros níveis não acontece desta forma. 

 Pode-se entender que, no texto legislativo, a educação para a cidadania, 

acima literalmente citada, engloba o corpo como integrante nesta etapa inicial. 

 

 

2.1.1.2 LDB: Ensino Fundamental 

 

 

 Para atingir a finalidade maior do Ensino Fundamental, que é a formação 

básica do cidadão, consta na LDB que esta deve ser destrinchada em quatro pontos 

que contêm objetivos mais específicos, eles são: 

 

I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos, o pleno domínio da leitura e do cálculo; 
 
II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 
 
III- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 
 
IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social (BRASIL, LDB, 1996, p.10) (grifos meus). 
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 Vê-se a leitura e o cálculo como conteúdos essenciais desta etapa e os 

outros termos denotam especial interesse no desenvolvimento de capacidades para 

a socialização, englobando o sistema político, o ambiente natural, as artes e a 

tecnologia como conteúdos a serem compreendidos. A expressão �desenvolvimento 

da capacidade de aprender�, sendo o entendimento do termo �aprender� relacionado 

diretamente com a leitura e o cálculo, mostra a concepção racionalista tanto do 

conteúdo, como do processo de aprendizagem. Quando aparece por segunda vez 

esta expressão (no terceiro ponto), fica clara a diferença que se faz entre 

conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores. Apesar destes 

últimos também fazerem parte dos conhecimentos e habilidades de um indivíduo, 

isto não é assim entendido no texto da legislação, já que são colocados como 

pontos separados. 

 Por último, quando se faz menção à família, é feito de maneira diferente 

de quando foi citado nas disposições da Educação Infantil. Aqui não é visto como 

uma relação de complementação entre o âmbito escolar e familiar, mas a 

compreensão que possibilita o texto é de que o primeiro (o escolar) influencia o 

segundo (o familiar), praticamente, numa relação unidirecional. 

 

 

2.1.1.3 LDB: Ensino Médio 

 

 

 Este último tópico em relação à LDB trata do último nível da Educação 

Básica, o Ensino Médio. A legislação traz em seu texto as finalidades dispostas 

também em quatro tópicos. O primeiro está envolvido diretamente com a etapa 

anterior, defende a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do Ensino Fundamental. Os três seguintes trazem, novamente, os termos 

�trabalho�, �cidadania� e �intelectual�. Também aqui não há citações de nenhuma 

palavra relacionada direta ou indiretamente à necessidade do desenvolvimento 

corporal ou motor dos alunos. 

 É tratado o tema da preparação para o trabalho e cidadania, da finalidade 

de garantir aos alunos a capacidade de adaptação a �novas condições de ocupação� 

e também à possibilidade de continuação dos estudos. 
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 O aprimoramento da �pessoa humana� (assim colocado textualmente no 

documento), o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 

assim como a formação ética, também são citados como objetivos. Da mesma 

maneira é visada a compreensão �dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos� e a capacidade de relacionar aspectos teóricos e práticos a 

partir do que é desenvolvido em cada uma das disciplinas ministradas neste nível 

escolar (BRASIL, LDB, 1996, p.11). Assim, a citação do corpo vista nas disposições 

para a Educação Infantil já não mais aparece neste segunda fase educacional. 

 

 

2.1.1.4 LDB: Ensino Superior 

 

 

 Por não existir um documento seguindo os modelos do Referencial 

Curricular Nacional ou dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Superior, somente será feita menção às disposições encontradas na LDB com 

relação a este nível escolar. Apesar de não poder ser realizada uma revisão 

analítica de maneira a ter idéias da LDB e de outro documento mais específico deste 

nível da Educação para comparação entre os dois, é muito interessante observar o 

que está determinado para o mesmo dentro das disposições legais. Assim, também 

pode ser verificada positivamente a hipótese que aqui vem sendo investigada, que 

está diretamente relacionada com a crescente desvalorização do desenvolvimento 

corporal e motor dos alunos, à medida que estes avançam nos níveis do sistema 

educacional. 

 Outra questão deste nível educacional se refere à Educação Física (que 

neste estudo está sendo colocada como se entende na Educação, como a área que 

trata do corpo e de seu movimento, exclusivamente, excluindo totalmente as outras 

disciplinas desta incumbência). Trata-se do caso da disciplina propriamente dita que 

não aparece na matriz curricular dos outros cursos regulares de Ensino Superior, 

nem como disciplina complementar, como ocorria até alguns anos atrás. Pode-se 

concluir que, então, na perspectiva educacional, o corpo e seu movimento são vistos 

e entendidos como algo que finda, ou, então, como algo que não tem importância 

ser tratado no Ensino Superior, limitando, por exemplo, a Educação Física como 

disciplina apenas ao período da Educação Básica. 
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 Assim, como os outros níveis, a Educação Superior planeja suas 

atividades com a finalidade de atingir alguns objetivos. Encontrados na LDB, 

textualmente, agrupam-se em sete, que são os seguintes: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 
 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 

visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 

e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive; 
 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 
 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 

os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição 

(BRASIL, LDB, 1996, p.13). 
 

 Ao realizar a análise das palavras que compõem os objetivos, pode ser 

percebida uma repetição de alguns termos que se remetem constantemente a temas 

iguais ou muito semelhantes. A preparação e o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades visando a integração na esfera trabalhista e no âmbito social são dois 

deles. 

 Também é uma constante a escassa menção e/ou a ausência completa 

de outros assuntos, como observado em níveis anteriores da Educação na LDB. A 

inexistência da citação da necessidade do desenvolvimento corporal e motor é um 

exemplo disto. É interessante notar como, por outro lado, à medida que se avança 
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na leitura dos documentos (analisando, portanto, os níveis mais altos da 

escolarização básica e também no Ensino Superior), surge e aumenta a menção da 

necessidade do desenvolvimento dos conhecimentos tecnológicos. 

 

 

2.1.1.5 A LDB e as concepções racionalistas de origem cartesiana em relação ao ser 

humano e ao conhecimento 

 

 

 Havendo concluído esta etapa de leitura e escolha dos trechos mais 

pertinentes da LDB sobre a temática aqui investigada, segue-se o momento da 

proposta de possibilitar o esclarecimento e evidenciar a relação entre a estrutura do 

documento que representa as bases e diretrizes legais da Educação Nacional e o 

cartesianismo quando este defende as idéias dualistas entre corpo e intelecto e a 

hierarquização com notório destaque para o segundo (intelecto), como visto na 

primeira vertente de pensamento do autor. 

 Cabe, aqui, uma explicação: quando se faz referência ao ser humano se 

parte, normalmente, de uma concepção que fragmenta (ainda que muitas vezes 

quem profere ou tem esta concepção não o faz, nem adota essa visão, de forma 

totalmente consciente ou, melhor, desconhece as teorias dualistas e racionalistas). É 

por isso que atualmente nos valemos do termo �aspecto�. Assim, percebemos 

diferenças e proferimos os termos �aspecto físico�, �aspecto cognitivo�, �aspecto 

social�, �aspecto psicológico�, �aspecto emocional�, entre muitos outros, quando 

queremos nos remeter a algo específico do ser humano. 

 Admitindo a dificuldade de denominar de maneira integral/unitária/total 

todas essas características encontradas nos indivíduos, pode, então, ser entendida 

uma das razões da limitação ao tentar unificar o ser, através da expressão da 

linguagem. 

 A linguagem oral e escrita está construída de tal forma que torna 

extremamente difícil a explanação de um assunto que defende a totalidade de algo. 

Então, mesmo entendendo a importância do desenvolvimento integral do ser 

humano, freqüentemente, a estrutura lingüística se sobrepõe no momento de 

exteriorizar idéias. Desta maneira, a visão de unidade do ser humano esbarra na 
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forma de definir e encaixar concepções acerca do tema sem ser, pelo menos em 

algumas ocasiões, dúbio. 

 Quando se defende um entendimento integral, este fato acaba dando a 

impressão, portanto, de contradição. Isto porque, se se afirma que o ser é uma 

unidade, resulta paradoxal, por exemplo, defender a necessidade do 

desenvolvimento corporal ou motor dentro do processo educacional escolar. Desta 

maneira estaria sendo admitido que o corpo do ser humano se divide e deixaria, 

portanto, de ser uma unidade. Ou seja, se se entende corpo e mente como 

integrantes de uma unidade maior, não há necessidade de especificar qual aspecto 

se quer desenvolver, porque, na realidade, o que se pretende é um desenvolvimento 

unitário e não de uma das partes. Porém, isso deve ser feito pela dificuldade de 

transmitir essa idéia/concepção através da linguagem existente, que tende à 

fragmentação. 

 Então, no caso específico da presente pesquisa, se a presença (através 

de menção direta ou indireta) da característica integral do ser humano assim como 

seu desenvolvimento também pleno, incluindo o corpo e o movimento humano, está 

sendo procurado nos documentos, surge a questão de como fazê-lo se a linguagem 

já cria essa divisão. Por este motivo, para que exista pelo menos a possibilidade de 

ser encontrado algo similar ao que se pretende, o que passou a ser procurado não 

foram termos, palavras ou idéias que somente mostrassem ou mencionassem 

diretamente o caráter integral do ser. O leque de possibilidades, para que esta 

característica pudesse ser identificada, foi ampliado, inclusive, a termos, palavras ou 

idéias que se referissem também ao �aspecto corporal�, �aspecto físico�, 

�desenvolvimento motor�, �aspecto motor�, �desenvolvimento corpóreo�, �área física�, 

�conhecimento corporal�, �conhecimento físico�, �motricidade�, �movimento humano� 

e inúmeros outros, tentando levar em conta o que foi explicado sobre a linguagem. 

 Porém, ainda desta maneira, percebemos que destes quatro grandes 

tópicos, apenas o da Educação inicial, da Educação Infantil, mostra preocupação e 

cita como objetivo o desenvolvimento de maneira integral do educando. Nenhum 

indício, salvo essa única citação nas disposições gerais da Educação Infantil, foi 

encontrado em relação ao desenvolvimento de maneira plena e/ou ao corpo. 

 O trabalho se constitui a partir de uma hipótese inicial derivada de uma 

percepção particular da autora (construída através de experiências como aluna e 

docente) sobre a realidade educacional, e tem como base a idéia que existe na 
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visão atual da Educação, uma relação e/ou fundamentação com a concepção 

dualista e racional sobre o ser humano. 

 Além desta percepção da existência da concepção dualista no ambiente 

educacional, do mesmo modo se faz presente, na percepção que foi mencionada, o 

entendimento de que as estruturas educacionais brasileiras, de maneira geral, 

defendem que quatro elementos (ser humano, aprendizagem, conhecimento, ciência 

e, portanto, também a Educação) se relacionam, acontecem e desenvolvem apenas 

através do intelecto, da razão. 

 A pesquisa obtém a confirmação parcial de estas hipóteses (inicialmente 

perceptivas) pela fundamentação teórica através da materialização das concepções 

citadas na forma legislativa, oficial e federal, representadas pelo documento da LDB.  

 Ao revisar aquilo que a LDB propõe em seu texto para a Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e para o Ensino Superior, 

relações tão fortes quanto as que levaram à elaboração da hipótese inicial puderam, 

então, ser construídas. 

 Como foi visto, o primeiro nível educacional, a Educação Infantil, é o único 

entre os quatro que aqui foram estudados que apresenta em seu texto a disposição 

para o desenvolvimento corporal. Apesar de não entrar em detalhes e, portanto, não 

fazendo menção ao movimento, a legislação contempla a questão. A ordem em que 

aparecem os aspectos que são alvo da Educação Infantil é diferente às que se 

sucedem nos outros níveis, deixando transparecer, novamente, um interesse 

desigual em relação ao tema aqui tratado. A ordem apresentada como finalidade 

relativa aos aspectos que a Educação Infantil procura desenvolver, no documento da 

LDB, é a seguinte: 

 

 a) físico 

 b) psicológico 

 c) intelectual 

 d) social (BRASIL, Lei nº 9.394/96, 1996, p.9). 

 

 O levantamento da importância do desenvolvimento integral é, também, 

unicamente citado nas disposições desta etapa. 

 Como pôde ser verificado nos outros tópicos que tratavam das etapas 

cada vez mais avançadas dentro da estrutura educacional, as características que 
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sobressaíram foram a da procura por um constante desenvolvimento no que tange 

ao aspecto intelectual, e a preocupação com a adaptação à vida social e ao sistema 

trabalhista. À medida que vai se afastando da etapa inicial, a Educação vai sendo 

pautada cada vez mais, crescentemente, pelo desaparecimento da atenção e 

interesse pelo corpo. 

 Para perceber a diferença abismal que vai se produzindo ao longo do 

tempo escolar em relação à importância do desenvolvimento corporal, pode ser 

tomado, por exemplo, o que está proposto para o primeiro nível da Educação 

Básica, a Educação Infantil, e o último, o Ensino Médio. Num espaço de 

aproximadamente dez anos, a diferença da importância que a legislação confere é 

muito visível, e como foi visto, apresenta-se em ordem decrescente. O que não está 

contemplado, porém, (ou se está contemplado de maneira implícita, é tido como 

menos importante) é que se há necessidades corporais e/ou motoras aos 6 anos de 

idade, estas ainda existem, mesmo que diferentes, aos 16 anos, por exemplo. 

 Exatamente por existirem necessidades corporais diferentes durante a 

vida e possibilidade de desenvolvimento constante do corpo, assim como defendido 

pela legislação em relação ao intelecto, isto também deveria estar contemplado nas 

estruturas educacionais, partindo pelos documentos e sendo vivenciado durante a 

freqüência às instituições educacionais. Mas, depois de estudar o documento oficial 

da legislação, pôde ser concluído que, tanto o desenvolvimento integral, como o 

aspecto corporal/corpo não são considerados dentro das bases que fazem parte da 

estrutura educacional, nem das diretrizes que a Educação segue. 

 

 

2.1.1.6 A questão do tempo e dos horários na LDB 

 

 

 As mudanças corporais que acontecem durante o desenvolvimento e 

avanço da idade não recebem grande valorização no cenário educacional. E, 

paradoxalmente, é o corpo dos indivíduos que é forçado a se adaptar ao sistema 

educacional e às suas estruturas voltadas para o desenvolvimento intelectual, e não 

o contrário. 

 Vejamos como essa afirmação consegue ser provada, ainda na leitura da 

legislação, na análise das seções que se encarregam das disposições gerais, mas 
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que não se concentram nas finalidades da Educação, que já foram estudadas na 

pesquisa. 

 Da análise destas, podem ser formuladas algumas observações; isto foi 

realizado de maneira muito sucinta. Os pontos analisados são, principalmente, os 

que demarcam a estrutura de horários. Existem vários outros que poderiam ser 

estudados, mas estes não foram incluídos no trabalho. Vejamos o que conseguiu ser 

observado, então. 

 Quando a LDB dispõe a duração de, no mínimo, quatro horas diárias 

efetivas de tempo na instituição educacional, está fixando este período sem 

considerar as necessidades corporais e de movimento de quem vai efetivamente 

cumpri-lo, já que os alunos encontram-se numa faixa etária em que a atividade e o 

movimento corporal é essencial e deve acontecer com uma grande freqüência 

(FREIRE, 2003). 

 Ainda na LDB, é determinada a duração mínima de oito anos, por 

exemplo, para o Ensino Fundamental. Do ano que foi promulgada a LDB (1996) para 

o presente, mais um ano foi acrescentado, completando nove no total. O caráter 

obrigatório e a faixa etária que deve freqüentar cada etapa, também são definidos e 

a duração das horas/aula e tempo total de permanência na instituição é estipulada, 

na Educação Básica, em ordem crescente. 

 O tempo diário dentro da escola segue essa direção de aumento no 

número de horas; as tarefas solicitadas para realizar fora do período escolar, 

também. Os horários reservados para o intervalo, em contrapartida, assim como o 

número de aulas que, em sua essência, propõem o desenvolvimento do corpo e o 

movimento, como as de Artes e Educação Física, representam uma porcentagem 

muito pequena e ficam diluídas dentro do total. 

 Estas últimas observações, somadas aos destaques realizados no 

documento nos tópicos anteriores, comprovam que o corpo não é visto como algo 

que tenha importância no processo educacional, ao menos na LDB. Apesar de se 

iniciar, passar e concluir nele todo o processo educacional, portanto não podendo 

ser separado de maneira alguma da experiência educativa, isto não é pensado desta 

maneira no texto da legislação. Esta concepção revela o entendimento dualista e 

que caracteriza o intelecto como aquilo que deve ser desenvolvido e levado em 

conta dentro da estrutura. 
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 A opção de recorrer a um segundo tipo de documento se deve a que, 

desta maneira, existem as possibilidades de confirmar completamente, ou refutar 

parcialmente, a hipótese inicial. De forma parcial esta confirmação já conseguiu ser 

realizada, como pôde ser visto anteriormente, através do estudo e análise da LDB. 

Para ter uma visão mais completa, então, foram consultados os documentos que 

tratam dos níveis educacionais mais profundamente e, em especial, os 

temas/áreas/conteúdos e objetivos que neles se desenvolvem. O Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil e os Parâmetros Curriculares Nacionais são 

os documentos que reúnem as condições favoráveis para este tipo de estudo por 

suas características muito mais expansivas e, ao mesmo tempo, detalhistas de cada 

etapa. 

 É válido acrescentar que a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Profissional e a Educação Especial são modalidades concebidas e presentes nas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estas, porém, não foram 

introduzidas e analisadas no trabalho porque atendem setores específicos da área 

educacional. Por este caráter de atender parcelas específicas, estas modalidades 

representam numericamente uma porcentagem menor dentro da Educação, é por 

isso que a inclusão destas neste trabalho não seria tão adequada quanto a 

realização de um no qual recebessem um tratamento e estudo mais característico e 

específico. 

 

 

2.1.2 Referencial e Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 

 Os documentos analisados neste tópico foram elaborados, oficialmente, 

para constituir referenciais nacionais de Educação. Integrante da série dos 

�Parâmetros Curriculares Nacionais�, o primeiro deles, o �Referencial Curricular 

Nacional�, encarrega-se do início da Educação Básica, representada pela Educação 

Infantil, que se encontra dividida em duas fases. A primeira delas está direcionada a 

crianças de 0 a 3 anos; a segunda a crianças de 4 a 6. 

 O documento designado para o Ensino Fundamental também leva em 

conta a separação já comentada por anos, portanto, os �Parâmetros Curriculares 
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Nacionais� estão divididos em dois. O primeiro faz referência aos cinco primeiros 

anos (1º a 5º) e o segundo aos quatro últimos (6º a 9º). 

 O terceiro e último nível a ser estudado recebe a denominação de Ensino 

Médio e após concluir o período de três anos, que é sua duração, completa-se a 

Educação Básica, de caráter obrigatório pela legislação. Os �Parâmetros 

Curriculares Nacionais� estruturados para o Ensino Médio contemplam os três anos 

que o compõem de uma única vez, ou seja, não há divisões em etapas como ocorre 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

 É importante destacar que os documentos aqui utilizados não são os que 

correspondem especificamente à área de Educação Física, mas os gerais, os que 

dão base para todas as disciplinas (inclusive Educação Física), porque, desta 

maneira, pode-se observar o quadro geral que estrutura a Educação. O que está 

sendo investigado é a situação/importância do corpo e seu movimento nas 

estruturas educacionais, e não dentro de uma determinada disciplina, isto foi 

esquematizado desta maneira, pois entende-se que os volumes específicos (como é 

esclarecido nos próprios PCN, 1997) remetem e foram estruturados levando em 

conta os princípios gerais encontrados no volume introdutório. Desta forma, fica 

claro que a importância/autonomia do documento que se refere exclusivamente à 

Educação Física é limitada, pois este deve se encaixar em estruturas formuladas 

nos documentos que a antecedem. Ou seja, não é determinante o que se encontra 

no documento da disciplina, pois este deve respeitar e se fundamentar em questões 

maiores anteriores do volume introdutório. 

 Por isso a discussão sobre se os documentos da Educação Física 

exclusivamente direcionam ou não o papel do professor na escola é, neste estudo, 

prescindível, porque o enfoque aqui dado pretende mostrar como as estruturas 

gerais oficiais (e não da disciplina em si) baseiam-se em concepções dualistas e 

racionalistas e tratam as questões do corpo e seu movimento a partir dessa linha de 

pensamento. Assim, a pesquisa não se concentra no que se espera da disciplina, 

mas investiga o lugar que esta ocupa nas estruturas dos processos educacionais, 

pois, assim, traduz o lugar do corpo e do movimento, também. 

 A concreticidade destes documentos poderá ser identificada, por 

exemplo, na composição das matrizes/quadros curriculares que se encontram na 

escola. Veremos que há coerência entre a pouca visibilidade do corpo e do 

movimento humano nos documentos e seu correspondente reduzido número de 
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aulas destinadas para estes. Mostra-se, assim, que apesar de existir a possibilidade 

que a penetração dos documentos oficiais seja limitada, pode-se afirmar que estes 

servem para estruturar a base do sistema educacional determinando graus de 

hierarquia diferenciados em relação à temática central deste trabalho. 

 

 

2.1.2.1 Referencial Curricular Nacional 

 

 

 O documento se apresenta em três volumes. O primeiro, a �Introdução�, 

precede os outros dois, explicando concepções que serviram para organizar os 

volumes posteriores. 

 O segundo volume, titulado �Formação Pessoal e Social�, procura auxiliar 

no desenvolvimento da �Identidade e Autonomia� do aluno. Isto representa um dos 

eixos desenvolvidos na Educação Infantil e é tido como base para favorecer a 

aprendizagem de outros conhecimentos, que serão focalizados no outro eixo. 

 O terceiro volume se volta para conteúdos que fazem parte do outro eixo 

explorado. Denominado �Conhecimento de Mundo�, tem como objetos de 

conhecimento seis grandes áreas que representam diferentes linguagens ou formas 

de expressão humana, elas são: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral 

e Escrita, Natureza e Sociedade, e Matemática. Este eixo de trabalho procura 

desenvolver conhecimento nesses seis tipos de linguagens, visando aprimorar as 

relações que os alunos mantêm com as mesmas. 

 Para cada uma destas áreas há objetivos e conteúdos específicos 

encontrados neste volume, da mesma maneira, no segundo, encontram-se os 

objetivos e conteúdos relativos à área trabalhada. Além disso, dentro dos 

documentos, estes conteúdos e objetivos estão separados por faixa etária, de 0 a 3 

anos e de 4 a 6. Por este motivo, para não estender demasiadamente o 

levantamento destes, foram escolhidos os objetivos gerais que se encontram no 

primeiro volume introdutório do documento elaborado para o nível escolar em 

questão, a Educação Infantil. Os conteúdos que constam no documento foram lidos 

em sua íntegra, escolhidos os mais pertinentes e, após esta escolha, feita uma 

síntese para posterior análise. 
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2.1.2.1.1 Objetivos 

 

 

 Os objetivos gerais da Educação Infantil visam o desenvolvimento de 

algumas capacidades nos alunos. Então, no documento se encontram registradas 

algumas competências que se espera que o aluno deste nível escolar, não 

importando a divisão etária, mas levando em conta as características individuais, 

seja capaz de ir construindo ao longo de toda esta fase. Elas são: 

 

desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 
mais independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; 
 

descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 

de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 
 
estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social; 

 
estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo 
aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os 
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de 
ajuda e colaboração; 

 
observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para sua conservação; 

 
brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos 

e necessidades; 
 

utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 

expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 

avançar no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;  
 

conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes 

de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade (BRASIL, RCNEI, 1998, v.1, p. 63). 
 

 Alguns pontos podem ser levantados em relação a estes objetivos. O 

objeto de conhecimento é neste período, básica, mas não exclusivamente, o aluno. 
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O desenvolvimento, nestes objetivos, tem como centro o aluno e seu corpo. 

Percebe-se, claramente, o incentivo à ação, à atitude e expressão do corpo do 

discente nesta etapa inicial. Pode ser acrescentado, como visto nas expressões 

grifadas, que uma das finalidades da etapa é que exista no educando a construção 

de diferentes linguagens (entre elas a corporal, através do movimento) e sua 

utilização, assim como a percepção gradativa e crescente das conseqüências que 

as ações corporais trazem ao meio externo e vice-versa. 

 Existe a separação entre o âmbito individual e o coletivo, que precisa ir 

sendo construído progressivamente, segundo os objetivos aqui estudados. 

 Observa-se, também, que existe a preocupação e há encorajamento para 

o desenvolvimento da articulação e expressividade dos pontos de vista, interesse e 

necessidade do aluno, assim como o conhecimento do próprio corpo, suas 

possibilidades e limites. Este ponto é crucial para posterior comparação com as 

próximas análises das seguintes etapas escolares em relação aos pontos que estão 

sendo estudados: áreas/temas/conteúdos/ trabalhados e objetivos pretendidos. 

 

 

2.1.2.1.2 Conteúdos 

 

 

 Vistos os objetivos gerais da Educação Infantil, segue a síntese dos 

conteúdos trabalhados nos âmbitos de experiência �Formação Pessoal e Social� e 

�Conhecimento de Mundo�. 

 Do volume 2, que trata da �Formação Pessoal e Social� e trabalha no eixo 

do desenvolvimento da Identidade e conquista da Autonomia, partindo disto para o 

processo Social, unindo as duas faixas etárias encontradas nesta fase, trabalham-

se, como conteúdos, o seguinte: 

 

 A comunicação e expressão e controle gradativo de necessidades, 

vontades e sentimentos, tanto os relacionados com a preferência como com o 

desagrado do aluno; 

O reconhecimento do próprio corpo e a identificação de singularidades do 

mesmo e dos outros que compartilham o cotidiano; 
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Interesse progressivo pelo cuidado com o próprio corpo (principalmente 

em relação à saúde e higiene); 

Independência ou o pedido de ajuda a terceiros, de acordo com as 

possibilidades e necessidades próprias; 

Respeito e participação de elaboração de regras sociais básicas; 

Interesse, participação e escolha em atividades/espaços/companhias 

diversificadas; 

 Respeito e valorização da cultura/aspectos individuais, conhecimento, 

entendimento e respeito à diversidade; 

Procedimentos relativos à alimentação e higiene pessoal e identificação 

de situações de perigo; 

Valorização de materiais/espaço individuais e coletivos; 

Cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros e 

valorização do diálogo em situações de conflito (BRASIL, RCNEI, 1998, v.2). 

 No volume 3, que se refere ao outro eixo e promove outros âmbitos de 

experiência, foi denominado �Conhecimento de Mundo�. Nele, os objetos de 

conhecimento se relacionam com as temáticas já mencionadas: Movimento, Música, 

Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

 A seguir, o que se propõe em relação a conteúdos, cada uma delas: 

Movimento: organizados em dois blocos. O primeiro procura explorar e 

desenvolver as possibilidades expressivas corporais, o segundo desenvolver o 

caráter de intencionalidade do corpo. Os blocos são: �Expressividade� e �Equilíbrio e 

coordenação�; 

Música: �O fazer musical� e �Apreciação musical� são os blocos de 

conteúdos. A exploração de materiais, a percepção da dimensão cultural da 

expressão musical e a vivência dos elementos musicais são trabalhados nestes dois 

blocos; 

 Artes Visuais: �O fazer artístico� e �Apreciação em Artes Visuais�; 

 Linguagem Oral e Escrita: para a primeira faixa etária, de 0 a 3 anos, um 

bloco único inclui a linguagem oral para expressão de sentimentos, vontades e 

necessidades, como também para ser usada como comunicação em forma de 

conversa e relato. Também o manuseio de materiais que se caracterizam como 

pertencentes à linguagem escrita, assim como a participação em situações de 

leitura/escrita de maneira direta e indireta. Para a segunda faixa etária, de 4 a 6 
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anos, os blocos de conteúdos são �Falar e escutar�, �Práticas de leitura� e �Práticas 

de escrita�; 

 Natureza e Sociedade: �Organização dos grupos e seu modo de ser, viver 

e trabalhar�, �Os lugares e suas paisagens�, �Objetos e processos de 

transformação�, �Os seres vivos�, �Os fenômenos da natureza�; 

 Matemática: �Números e sistema de numeração�, �Notação e escrita 

numéricas�, �Grandezas e medidas�, �Espaço e forma� (BRASIL, RCNEI, 1998, v.3). 

 A leitura dos conteúdos que fazem parte destas seis formas de 

linguagens e expressão mostra a referência constante, de maneira geral, à criança 

no documento estudado. Esta ênfase, porém, é mais clara, e abrange no texto dos 

conteúdos do segundo volume, exclusivamente, os processos de desenvolvimento 

corporal, expressivo e motor do aluno. Este volume dedica importância ao 

desenvolvimento do aluno visando obter uma base que possibilite a obtenção, 

construção e progressivo crescimento em relação às demais capacidades que são 

englobadas no terceiro volume. 

 No volume nº 3, vê-se como a figura central da Educação nesta etapa 

ainda é a da criança nos primeiros três temas (Movimento, Música e Artes Visuais). 

Porém nos três últimos, as disposições dos conteúdos começam a apresentar sinais 

de necessidade de contemplar conteúdos �externos�, estes não sempre diretamente 

presentes no cotidiano do aluno fora da instituição educacional. É importante 

esclarecer que estes conteúdos não são dispensáveis em sua totalidade, já que 

representam uma parte significativa para a compreensão e desenvolvimento total do 

aluno. O que se afirma, no entanto, é que estes, que compreendem como diz o 

próprio título do eixo de trabalho, o �Conhecimento do mundo�, não podem 

ultrapassar, em termos de relevância, as temáticas que favorecem o 

desenvolvimento essencial do aluno, como os vistos concentrados, neste caso, no 

segundo volume e nos primeiros três subeixos do terceiro. Quando isto acontece 

implica no desvio do interesse educacional. Este acaba se deslocando do sujeito, o 

indivíduo, para o ambiente, e objetos de conhecimento externo são mais 

evidenciados que os conhecimentos relativos ao desenvolvimento diretamente 

humano. 

 Fazendo o cruzamento com os objetivos gerais vistos, os conteúdos 

dependerão da prática diária para alcançá-los sem sufocar e subordinar o 

desenvolvimento integral (incluindo o corpo e seu movimento), privilegiando em 
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demasia outros conteúdos. Se não acontecer desta forma, a criança e suas 

especificidades deixarão de ser o centro do contexto educacional e as ações 

educativas acabarão aprisionando o corpo dos alunos, seu movimento, gestos, 

emoções, fala e outras formas de expressão e, conseqüentemente, também não 

será possível desenvolver o ser humano de forma plena. 

A seguir a estrutura do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, que mostra, de maneira ilustrativa, como se articulam os eixos de trabalho e 

demais detalhes que já foram aqui mencionados. 

 

ESTRUTURA DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

(BRASIL, RCNEI, 1998, vol.1, p. 85). 
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2.1.2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais / Ensino Fundamental 

 

 

 Os �Parâmetros Curriculares Nacionais�, que foram propostos para 

constituírem referenciais para a educação brasileira, como explicado na contra-capa 

do volume da introdução, �podem ser utilizados em diferentes ações educacionais 

como entre outras a formação de professores, elaboração de material didático, 

reelaboração curricular, desenvolvimento de projetos educativos nas escolas� 

(BRASIL, PCNEF, 1997). 

 Segue o quadro estrutural dos PCN para o Ensino Fundamental, 

abrangendo os quatro ciclos: 

(BRASIL, PCNEF � 1ª a 4ª séries � 1º ao 5º ano atuais �, 1997, vol. 1, p. 71). 
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Os quadros em branco representam a área (assim como os Temas 

Transversais) que serão desenvolvidos a partir da 5ª série (ou seu correspondente 

atual o 6º ano). 

 

 

2.1.2.2.1 Objetivos 

 

 

 Com os conteúdos que se abordam nas áreas mencionadas, o Ensino 

Fundamental, documentado nos �Parâmetros Curriculares Nacionais�, tem como 

objetivos gerais que o aluno seja capaz de: 

 
compreender a cidadania como participação social e política, assim 

como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 

respeito; 
 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 
 

conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais como meio para construir 
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao País; 
 

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais e sociais; 
 

perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 
 

desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento 
de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da 

cidadania; 
 

conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e 

agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde 

coletiva; 
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utilizar as diferentes linguagens � verbal, matemática, gráfica, 

plástica e corporal � como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, 

em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções 

e situações de comunicação; 
 

saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos; 
 
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, 

a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação (BRASIL, PCNEF, 1997, 
v. 1, p. 66). 

 

 

2.1.2.2.2 Áreas/Conteúdos 

 

 

 Como na educação formal a composição dos temas que fazem parte da 

matriz curricular é dividida por áreas, o volume introdutório se apresenta como o 

mais indicado para servir como instrumento que forneça a noção geral de todos os 

outros. Este volume, pertencente às quatro primeiras séries (ou primeiros cinco 

anos) da Educação Fundamental, serviu durante o trabalho para entender os 

horizontes e estruturas da educação brasileira. 

 Foi tomada como ponto de referência, do documento desta etapa escolar, 

a disposição por áreas, ao invés de todos os conteúdos trabalhados nestas áreas. O 

motivo principal que levou à opção de não detalhar em forma de conteúdos os 

assuntos desenvolvidos no Ensino Fundamental, teve relação direta com a extensão 

que isto provocaria na pesquisa. A opção de destacar somente as áreas 

desenvolvidas no Ensino Fundamental, porém, não impediu a análise que revelou 

pontos fundamentais para a verificação da hipótese da diminuição da importância do 

corpo dentro do sistema educacional. 

 Sete são as grandes áreas contempladas para atingir os objetivos do 

Ensino Fundamental. Elas são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

História, Geografia, Arte e Educação Física. A inclusão da oitava área, sendo esta a 

Língua Estrangeira, ocorre a partir da 5ª série/6º ano atual. 

 Pela disposição em que se encontram no quadro estrutural dos PCNs, 

nota-se a importância a elas designadas, correspondendo também ao número de 
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horas/aula que são atribuídas para cada uma. Assim, em grau decrescente de 

relevância e de carga horária, temos no extremo mais valorizado a área de Língua 

Portuguesa, seguida da de Matemática. No outro extremo, menos valorizado e com 

menor carga horária, encontramos a área de Artes, e em última colocação a de 

Educação Física. 

 Já do nível anterior, o da Educação Infantil, para este, primeiro do 1º ao 5º 

ano e depois do 6º ao 9º (com o acréscimo da Língua Estrangeira e os Temas 

Transversais), percebem-se diferenças na estrutura dos conteúdos/temas 

trabalhados. O aluno já não é mais visto como o centro do contexto educacional, e 

como pode ser notado, isto é gradativamente mais notório quando nos afastamos 

dos níveis primários da Educação. Nesta fase educacional ganham ênfase, em 

termos de conteúdo, questões que se afastam dos conhecimentos fundamentais 

para poder progredir na compreensão de outros. A inexistência de conteúdos 

específicos que envolvam questões de desenvolvimento pessoal e social e de 

autonomia e identidade (como no 2º volume do documento da Educação Infantil) é, 

praticamente, total. 

 Em porcentagem, quando se analisam os conteúdos que visam o 

desenvolvimento corporal, expressivo e espontâneo, como nas áreas de Artes e 

Educação Física, isto se torna mais crítico a partir do 3º ciclo, pois estas áreas 

dividem espaço e tempo com mais áreas que no 1º e 2º ciclos, sobrando, portanto, 

menos tempo e espaço. 

 Aqui, diferentemente da primeira análise realizada do documento da 

Educação Infantil, podemos perceber uma discrepância entre as áreas/conteúdos 

abordados e os objetivos pretendidos. Nos objetivos se visa, como visto nos grifos, 

por exemplo, que o aluno desenvolva a capacidade de conhecimento e cuidado do 

próprio corpo, porém isto não é contemplado nas áreas/conteúdos de maneira 

suficiente, como foi visto anteriormente. Em contraponto, visualizam-se vários pontos 

que objetivam o conhecimento e percepção do âmbito social e cultural, que visam a 

adaptação do indivíduo ao sistema. Com isto, a individualidade do aluno parece, 

progressivamente, diluir-se em meio ao contexto social já estabelecido e confirmado 

em forma de conteúdo pela instituição educacional. 

 A quantidade inferior de objetivos relacionados com o desenvolvimento do 

corpo e do conhecimento deste está diretamente relacionada com a menor 

proporção de conteúdos propiciados com esta finalidade. Assim, conclui-se, também 
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nesta etapa, que os conteúdos destinados ao desenvolvimento corporal são 

mínimos em relação aos que privilegiam o intelecto, enquanto o direcionamento 

social e trabalhista adquire mais espaço e tempo na estrutura educacional. 

 

 

2.1.2.3 Parâmetros Curriculares Nacionais / Ensino Médio 

 

 

 O Ensino Médio passou por uma reforma curricular e seu resultado se 

encontra no texto do documento estudado. Visando uma integração maior entre as 

disciplinas oferecidas, a denominada interdisciplinaridade, levando em consideração 

os objetos de estudo de cada uma delas, e concentrando os que se articulam 

melhor, foram organizadas três grandes áreas do conhecimento para este último 

nível da Educação Básica. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias 

são estas áreas. 

 

 

2.1.2.3.1 Objetivos 

 

 

 Esta última fase escolar obrigatória por lei, assim como as anteriores 

analisadas, tem como finalidade proporcionar meios para que competências e 

habilidades possam ser desenvolvidas nos alunos. Para isto, a partir das áreas que 

são trabalhadas, as ações educativas, de acordo com o texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, devem ser capazes de permitir que o 

aluno desenvolva algumas capacidades dentro daquelas três grandes áreas vistas. 

A área aqui destacada é a que tem a Educação Física, pois nas outras duas, pelo 

entendimento da Educação nenhum objetivo tem relação (direta ou indiretamente 

com) com o corpo do aluno e seu movimento. Isto se deve a que as disciplinas que 

se concentram nessas outras duas áreas são vistas e, por isso estruturadas, de 

maneira exclusivamente intelectualizada e, assim, nenhum objetivo que vise o 

desenvolvimento do corpo ou do movimento humano, é, obviamente, introduzido. 
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 Então, para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que tem 

como disciplina integrante a Educação Física, objetiva-se que o aluno seja capaz de: 

 

compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação; 
 
confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens 

e suas manifestações específicas; 
 
analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de 

acordo com as condições de produção e recepção; 
 
compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e 

da própria identidade; 
 
conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais; 
 
entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 

informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens 

que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar; 
 
entender a natureza das tecnologias da informação como integração 

de diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem 

como a função integradora que elas exercem na sua relação com as 

demais tecnologias; 
 
entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação 

na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social; 
 
aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida (BRASIL, 
PCNEM, 2000, v.1, p. 95) (grifos meus). 
 

 A linguagem corporal, não exclusiva, mas mais claramente que nas 

outras, pertence a esta área. A disciplina de Educação Física, por exemplo, foi 

situada oficialmente nela, mas não foi citada com a Língua Portuguesa e as Línguas 

Estrangeiras. 

Nenhuma meta para o desenvolvimento desta linguagem foi mencionada 

diretamente nos objetivos deste bloco. O movimento também não recebeu nenhuma 

menção. As tecnologias da informação e comunicação, o conhecimento e a vida 

social foram, por sua parte, citados inúmeras vezes. 
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O primeiro e segundo objetivos, únicos que se referem às várias 

linguagens, e poderia abrigar o corpo e seu movimento, depende dos conteúdos 

para ser alcançado. Como isto tampouco é, praticamente, contemplado nas áreas de 

conhecimento, torna-se muito difícil atingi-lo. Vê-se que ainda na própria área em 

que se encontra inserido o corpo/movimento humano, o real interesse por este é 

ínfimo, nas outras, é nulo. 

 

 

2.1.2.3.2 Áreas / conteúdos 

 

 

 Ainda distribuída desta nova forma, por áreas, as disciplinas encontradas 

nos currículos do Ensino Médio, concentram-se em disciplinas obrigatórias. O 

primeiro grupo engloba: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação 

Física, Arte e Informática. O segundo: Biologia, Física, Química e Matemática. E, o 

terceiro: História, Geografia, Sociologia, Antropologia e Política, e Filosofia. 

 Assim como visto no Ensino Fundamental (I e II), as horas-aula 

destinadas ao desenvolvimento corporal e motor representam uma porcentagem 

mínima da matriz curricular desenvolvida.  

 Vimos, de maneira geral nas três áreas, a presença massiva de objetivos 

que se voltam para o entendimento da sociedade e sua estruturação. Novamente, e 

com ênfase ainda maior que nos níveis anteriores, o âmbito do trabalho é citado. À 

tecnologia contemporânea, baseada na informação e processos de comunicação, é 

concedida, também, uma parcela grande das finalidades escolares. Conhecimentos 

específicos de áreas entendidas como predominantemente cognitivas, são 

valorizados, em detrimento, novamente de outros. E, como nos outros níveis, mas 

como uma abordagem ainda mais distante e com menos relevância se encontram os 

conteúdos voltados para o corpo e seu desenvolvimento. 

Pode ser ressaltado, além disso, que, se o desenvolvimento do corpo e 

do movimento não está sendo entendido como importante dentro da estrutura 

organizacional e curricular das instituições educacionais, como foi constatado nesta 

etapa da pesquisa, significa que outros conhecimentos são privilegiados em 

detrimento destes dois primeiros. No destaque a seguir, encontra-se o que está, 

oficialmente, no lugar do corpo e o movimento. Pode ser compreendido, então, que 
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a Educação sobrepõe, não apenas o intelecto em relação ao desenvolvimento 

corporal e motor, como também que: 

 

O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular no 

Ensino Médio, de acordo com as diretrizes traçadas pela LDB em 

seus Artigos 35 e 36. O significado desse destaque deve ser 
devidamente considerado: na medida em que o Ensino Médio é parte 

integrante da Educação Básica e que o trabalho é princípio 

organizador do currículo, muda inteiramente a noção tradicional de 

educação geral acadêmica ou, melhor dito, academicista. O trabalho 

já não é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao 
contrário, a lei reconhece que, nas sociedades contemporâneas, 

todos, independentemente de sua origem ou destino 
socioprofissional, devem ser educados na perspectiva do trabalho 
enquanto uma das principais atividades humanas, enquanto campo 
de preparação para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço 

de exercício de cidadania, enquanto processo de produção de bens, 

serviços e conhecimentos com as tarefas laborais que lhes são 

próprias. A riqueza do contexto do trabalho para dar significado às 

aprendizagens da escola média é incomensurável (BRASIL, PCNEM, 

2000, v.1, p. 79) (grifos meus). 
 

 Considerando todas as informações até aqui, podemos entender três 

coisas. Primeiro: O desenvolvimento que se pretende a partir dos conteúdos na 

Educação Básica é o da formação para a adaptação à sociedade, com destaque, 

praticamente exclusivo, para o processo trabalhista existente dentro dela. Também o 

desenvolvimento de conhecimento específico entende-se nas estruturas 

educacionais pelo favorecimento dos processos intelectuais, ignorando e/ou 

marginalizando outros. Segundo: O tempo e o espaço da Educação não são os do 

desenvolvimento do corpo e seu movimento, eles são o tempo e o espaço do 

trabalho. Terceiro: o desenvolvimento integral, portanto e obviamente, não está 

contemplado nas estruturas educacionais, pois apenas algumas questões são 

abordadas e oferecidas dentro do sistema, como também, somente alguns objetivos 

são tidos como metas a serem alcançadas. Fica determinada, assim, uma Educação 

que não considera o ser e seu conhecimento de maneira plena, apontando com 

insistência alguns caminhos e deixando sem percorrer, durante praticamente toda 

sua extensão, outros 

 Em outros pontos dos documentos, o texto estabelece como prioridade 

que a Educação deve se estruturar de maneira a favorecer o desenvolvimento 

integral, mas como pôde ser verificado, através da análise daquilo que pretende e 

oferece, esta prioridade fica invalidada pelas reais bases e nortes.
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2.1.3 A Ordem Crescente da Desvalorização Corporal e do Movimento Humano nos 

Textos Oficiais que Fundamentam a Educação 

 

 

 Levando em conta os dados destacados neste capítulo, podemos afirmar 

que a Educação se baseia em princípios fragmentadores e hierarquizadores, mas 

que, além disto, este processo de desvalorização corporal e do movimento humano 

apresenta-se de maneira crescente nas bases educacionais. Fundamentamos esta 

afirmação ao analisar a LDB, os RCNEI e os PCN. 

 Visualizamos e analisamos a escala epistemológica que apresenta a 

seguinte ordem: 

 1) Educação Infantil; 

 2) Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º 

ano); 

 3) Ensino Médio; 

 4) Ensino Superior. 

 Desta maneira, a hipótese aqui apresentada traz a idéia central de que na 

base da Educação (Ed. Infantil) são encontrados elementos que atendem a 

necessidade de movimento humano, assim como outras questões corporais e, na 

medida que vai se avançando nos níveis escolares, este interesse pelo aspecto 

corporal e do movimento vai se diluindo, culminando com seu total desaparecimento 

(isto podendo ser entendido, também, como um processo negligenciador) ao chegar 

ao topo desta mesma escala, representado pelo Ensino Superior. 

 A LDB será o primeiro instrumento analisado, pois traz disposições mais 

gerais sobre os diferentes níveis de ensino. Assim: 

 1) para a Ed. Infantil, esta lei traz, explicitamente, o objetivo de 

�desenvolvimento integral [do aluno, levando em conta] seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social� (BRASIL, LDB, 1996, p. 9). Isto nos permite ver que 

o corpo e o movimento (entendendo que estes estão considerados no termo �físico�, 

que, também, é o primeiro citado), assim como o desenvolvimento integral do ser, 

encontram-se textualmente citados e devem ser tidos como objetivos gerais desta 

etapa. Portanto, a legislação explicita para a primeira etapa, para a base da 

Educação, o interesse sobre o corpo do aluno e seu movimento. Assim, a afirmação 

hipotética sobre a crescente desvalorização do corpo/movimento humano irá se 



92 

 

confirmar, na LDB, se os próximos níveis forem deixando de lado a citação destes 

dois elementos, mostrando, então, uma diminuição no interesse educacional por 

estes. 

 2) Ensino Fundamental I e II: a LDB traz estes dois níveis apresentando 

finalidades comuns para ambos, portanto será realizada uma única análise destes. 

 Neste ponto, o texto legislativo se concentra na formação básica do 

cidadão entendendo que esta se desenvolve através de quatro pontos (estes já 

foram mencionados no item 2.1.1.2) (BRASIL, LDB, 1996). Destes quatro pontos, 

apenas um deles pode ser relacionado indiretamente com o corpo e o movimento 

humano, pois no texto isto já não é apresentado de maneira direta e explícita, como 

na Ed. Infantil. Os três que não apresentam essa possibilidade tratam da 

aprendizagem explicitamente ligada à leitura e ao cálculo (conteúdos racionalistas), 

ao ambiente natural e social (não relacionados com o corpo/movimento do aluno) e 

novamente à vida social. O terceiro ponto tem �em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores� (BRASIL, LDB, 

1996, p. 10). 

 Como visto, por não estar especificado textualmente o âmbito corporal ou 

de movimento humano do aluno, podem ser relacionados, indiretamente, a este 

item, porém já demonstra que, ao contrário da Ed. Infantil, o texto não é direto nem 

traz termos que sejam explícitos sobre o corpo e seu movimento. 

 Assim, o que existia na primeira etapa da Educação, a citação direta e 

clara do corpo e do movimento do aluno como preocupação legislativa, já começa a 

se diluir, sendo possível a identificação apenas por uma interpretação indireta. 

 3) O texto da LDB para o Ensino Médio, última etapa da Educação 

Básica, não traz nenhuma citação sobre o corpo e/ou movimento humano e nem 

indiretamente pode ser feita essa interpretação do texto. Este apresenta termos 

�trabalho�, �cidadania� e �intelectual� citados diretamente. Isto demonstra que o 

caráter direto encontrado na Ed. Infantil ou o indivíduo do Ens. Fundamental já não 

podem ser mais detectados neste último nível, verificando nos objetivos o interesse 

pelo aprofundamento das três questões do Ensino Fundamental que não tem 

relação com o corpo e/ou movimento humano e o acréscimo de objetivos 

relacionados ao mundo trabalhista, tecnológico e ao sistema social. 

 4) O Ensino Superior, última etapa vista da legislação, não só não traz 

direta nem indiretamente objetivos relacionados ao corpo/movimento humano, como  
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potencializa o caráter dos referentes ao mundo trabalhista, tecnológico e social dos 

encontrados no Ensino Médio, afastando e suprimindo definitivamente qualquer 

intenção de desenvolvimento ou interesse pelo corpo e/ou do movimento do aluno. 

 Assim, vemos que: 

 1) o texto da Educação Infantil traz a temática do desenvolvimento 

corporal e do movimento humano de maneira clara e expressa de forma direta, com 

os termos �desenvolvimento integral� e �aspecto físico� podendo ser entendidos 

como prova disto; 

 2) o texto do Ensino Fundamental apenas permite uma interpretação 

indireta da possibilidade do desenvolvimento do corpo/movimento humano; 

 3) o texto do Ensino Médio não apresenta nem sequer a possibilidade 

indireta de perceber o aspecto corporal e/ou do movimento humano e acrescenta 

aos objetivos racionalistas, a necessidade de desenvolvimento e adequação aos 

sistemas trabalhista, tecnológico e social; 

 4) o texto do Ensino Superior, assim como do Ensino Médio, não 

apresenta nem sequer a possibilidade indireta de perceber o aspecto corporal e/ou 

do movimento humano e ainda acrescenta à visão dualista e racionalista objetivos 

trabalhistas, tecnológicos e sociais muito mais diretos e em quantidade maior que no 

nível anterior. 

 Num quadro, as informações ficariam assim: 

NÍVEIS 

EDUCACIONAIS 

APRESENTA DADOS QUE PERMITEM VER O INTERESSE 

DA EDUCAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO CORPORAL 

E DO MOVIMENTO DO ALUNO? 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
SIM 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 
INDIRETAMENTE 

ENSINO MÉDIO 
NÃO (E ACRESCENTA AOS OBJETIVOS RACIONALISTAS, 

OBJETIVOS TRABALHISTAS, TECNOLÓGICOS E SOCIAIS) 

ENSINO 

SUPERIOR 

NÃO (E POTENCIALIZA A RACIONALIZAÇÃO 

ACRESCENTANDO, MAIS MARCANTEMENTE QUE NO 

ENSINO MÉDIO, TERMOS RELACIONADOS AO TRABALHO 

E ADAPTAÇÃO AO SISTEMA) 
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 Assim, fica evidenciada a comprovação, na LDB, da hipótese da 

desvalorização crescente e o movimento humano. 

 Segue análise dos documentos RCNEI e PCN para verificação da 

hipótese nestes também. O Ensino Superior não será analisado por motivos já 

explicados no tópico 2.1.1.4. 

 1) Educação Infantil: como anteriormente visto, os documentos deste 

nível se apresentam em três volumes. O primeiro, chamado de �Introdução� é base 

explicativa dos outros dois. O segundo pode ser entendido como direcionador para o 

desenvolvimento direto para o corpo da criança, e o terceiro para as diferentes 

linguagens que a Educação entende como importantes para o aluno se desenvolver. 

 Desta maneira, vê-se que, neste nível, existe um volume inteiro (de dois) 

que trata diretamente de questões sobre o corpo do aluno. O outro volume, que traz 

questões sobre diferentes linguagens a serem desenvolvidas, traz (entre seis) o 

�Movimento� como uma destas. 

 Os objetivos propostos para esta fase estão elaborados por frases que se 

concentram na autodescoberta e autoconhecimento do corpo dos alunos, a 

utilização de diferentes linguagens(entre elas a corporal, ligada ao movimento) e 

outros relacionados ao estabelecimento de vínculos com o meio externo e com 

outros indivíduos (BRASIL, RCNEI, 1998, v.1). 

 Os conteúdos também trazem o reconhecimento do corpo e o interesse 

com o auto-cuidado corporal, da comunicação oral e escrita, da autonomia, do 

entendimento de regras básicas de convívio. 

 Percebe-se, através destes conteúdos, o interesse declarado pela LDB 

para este nível, do aluno poder se desenvolver em vários aspectos (físico, 

psicológico, intelectual e social). Portanto, direta e explicitamente há elementos, 

tanto na composição dos documentos (que destinam um volume inteiro à formação 

pessoal, no qual o centro é o corpo do aluno), como nos objetivos e conteúdos que 

permitem afirmar que o corpo e o movimento humano se encontram considerados 

nos textos que se referem à Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. 

 2) Ensino Fundamental: esta etapa intermediária traz a estruturação dos 

documentos por áreas/disciplinas, portanto um volume específico que trate do corpo 

do aluno não pode ser encontrado, pois o direcionamento para a organização dos 

textos não tem como princípio o discente e os diferentes conhecimentos que ele 
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pode desenvolver (como na Educação Infantil), mas apenas estes segundos, 

concentrados então em volumes específicos sobre componentes curriculares. 

 Em relação aos conteúdos dos oito volumes de disciplinas específicas 

(considerando a inclusão do volume sobre Língua Estrangeira, a partir do 6º ano), 

apenas duas disciplinas podem ser consideradas, por suas características e por 

focalizar diretamente o corpo do aluno (e não conteúdos externos a este), como 

relacionadas, como dito, com o corpo e com seu movimento. Estas são Educação 

Física e Arte. Os temas transversais trazem a possibilidade também de desenvolver 

o corpo do aluno, porém, estas dependem muito das concepções do docente, que, 

normalmente, encontra-se engajado com as concepções dualistas e racionalistas do 

sistema educacional, pode acabar direcionando também estes temas baseando-se 

nessas concepções. 

 Assim, das áreas mais claramente determinadas (vistas como disciplinas), 

apenas duas são entendidas dentro da compreensão educacional como incumbidas 

de se ocupar do corpo/movimento do aluno, ficando clara a diminuição da 

importância em quantidade representativa, em relação ao nível anterior, destes dois 

elementos (corpo/movimento) para esta etapa. 

 Em relação aos objetivos gerais, que contemplam todas as áreas, de dez 

que são apresentados, apenas três trazem a menção do corpo. Destes três, 

somente um o faz de maneira direta e isolada de outros elementos racionalistas que 

se encontram no texto (ver 2.1.2.2.1). 

 Estes dados ressaltam a diferença do nível anterior para este, mostrando 

que na elaboração e organização dos documentos, nos conteúdos trabalhados e nos 

objetivos existe uma drástica diminuição da importância atribuída ao corpo do aluno 

e seu movimento. 

 Se isto se repetir na próxima e última etapa, ficará comprovada, de 

maneira total nos documentos, a hipótese anteriormente trazida. 

 3) Ensino Médio: este nível, o último da Educação Básica, tem três 

volumes, cada um deles trata de uma área. Assim, os conteúdos do corpo e 

movimento humano, pela característica fragmentadora da Educação, concentram-se 

em algumas disciplinas, como já comentado, a Arte e a Educação Física. Com isto, 

percebe-se que estas devem dividir tempo e espaço dentro da matriz curricular com 

mais 12 disciplinas. 

 



96 

 

 Em relação aos objetivos, que são vinte e nove somando as três áreas, 

nove são destinados à área em que se encontra localizada a Educação Física, sob a 

denominação, como proferido anteriormente, de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. Destes nove objetivos exclusivos da área, apenas dois podem ser 

relacionados com a Educação Física (já que esta é entendida pela Educação como 

responsável por cuidar do corpo), e isto, somente pode ser feito de maneira indireta 

e de forma compartilhada com as demais disciplinas. Os objetivos para a Educação 

Física não trazem os termos de maneira clara, como acontece, por exemplo, com a 

L. Portuguesa, L. Estrangeira e Informática, que têm objetivos exclusivos entre 

esses nove e, ainda, fáceis de ser identificados, pois os termos utilizados para 

compor os objetivos para estas disciplinas são diretos, explícitos, fazem menção ao 

título da disciplina e não ficam diluídos com outros componentes curriculares. 

 Além disso, o primeiro deles dos dois que podem ser relacionados com a 

Ed. Física, traz o objetivo divido em duas fases. A primeira é a que permite a 

possibilidade de relacioná-la com a Ed. Física, com o corpo/movimento humano, 

porém, a segunda parte do objetivo mostra que o que verdadeiramente se objetiva é 

a �organização cognitiva da realidade� (BRASIL, PCN, 2000, v.1, p.95), que, nas 

concepções dualistas e hierarquizadoras educacionais equivale a entender que o 

que poderia ser objetivado para o corpo, acaba servindo para objetivar, mais uma 

vez, o intelecto. Portanto, apenas um dos nove objetivos pode ser (e ainda 

indiretamente e de maneira diluída entre as outras disciplinas) entendido como 

destinado à Ed. Física e às questões corporais e de movimento humano. 

 Cabe, portanto, para finalizar esta etapa de análise dos documentos 

oficiais (da LDB, do Referencial Curricular Nacional e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais), reforçar que a verificação completa da hipótese traçada inicialmente 

pode ser realizada após a leitura destes. O texto daquilo que é ensinado, oferecido 

(seja na leitura das áreas/eixos/conteúdos) e o que é pretendido, na forma de 

objetivos e finalidades da Educação Básica como um todo, apontam, claramente, 

esta desvalorização em ordem crescente, tanto do corpo, do movimento humano e, 

conseqüentemente, do desenvolvimento integral do ser. O dualismo traduz esta 

maneira de conceber o ser humano e o conhecimento, de maneira fragmentada, 

valorizando o intelecto e invalidando a importância do corpo, que é situado à 

margem do processo gnosiológico. Por compartilhar estas concepções, a estrutura 
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educacional pode ser pensada e encaixada dentro desta maneira cartesiana (da 

primeira vertente de pensamento do filósofo), moderna de entendimento. 

 Este processo de separação e hierarquização nos documentos oficiais da 

Educação que foi sendo mostrado, primeiro através dos destaques e nesta posterior 

seqüência de apontamentos e inicial análise, vai de encontro, em caminho oposto, 

às idéias que em sua obra desenvolve Freire: 

 

Uma certa desproporção entre mente e corpo na universidade ainda 

seria admissível, embora não compreensível. Afinal, um indivíduo 

adulto já ultrapassou o período do crescimento físico. Mas, quanto às 

crianças, é incompreensível o descuido com a educação motora. O 

desenvolvimento humano depende de tal maneira das condutas 
motoras, e isso foi tão fartamente demonstrado por autores 

importantes, como Piaget e Wallon, por exemplo, que custa a crer no 
descaso da escola pela atividade corporal infantil (2003, p. 182). 
 

 Vemos que na ordem hierárquica estabelecida pela Educação em seus 

documentos, a partir das concepções fragmentadoras e hierarquizadoras, de 

desenvolvimento, aparecem, em quantidade e profundidade aqui ressaltadas, 

questões relacionadas ao intelecto, à adaptação do sistema social, do mundo 

trabalhista e dos processos tecnológicos. Questões que tratam do corpo e do seu 

movimento são tratadas apenas na base, na Educação Infantil, e vão se perdendo 

até se extinguir ao chegar ao Ensino Superior, o que denota a veracidade da 

hipótese sobre a crescente desvalorização corporal dentro das estruturas 

educacionais brasileiras. 

 Finalizando este momento da pesquisa, concluindo, até aqui, que o corpo 

e seu movimento não têm lugar garantido nas instituições, demonstrado pelos 

documentos de abrangência nacional e entendemos que a restrição do movimento 

corporal é causada pelas concepções que o inferiorizam, valorizando o intelecto 

unicamente. Compartilhamos com Freire: 

 

  corpo e mente devem ser entendidos como componentes que 
integram um único organismo. Ambos devem ter assento na escola, 

não um (a mente) para aprender e o outro (o corpo) para transportar, 

mas ambos para se emancipar. Por causa dessa concepção de que 

a escola só deve mobilizar a mente, o corpo fica reduzido a um 

estorvo que, quanto mais quieto estiver, menos atrapalhará (2003, p. 

13-14). 
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 Na próxima etapa da pesquisa será analisada a situação da disciplina de 

Educação Física dentro das estruturas escolares estudadas aqui. Entendendo isto 

como um recurso para mostrar que o agravamento do desaparecimento da 

importância do corpo e seu movimento (compreendendo este processo, além disso, 

como desvalorização crescente do corpo) acontece, concretamente, com a situação 

da Educação Física no âmbito educacional. Entendemos que existem inúmeras 

outras maneiras de estudar este processo de marginalização e desvalorização do 

corpo nas estruturas. Algumas de suas características foram ressaltadas e 

problemáticas em relação ao corpo e ao movimento humano dentro desta disciplina, 

especificamente, também foram abordados. 

 A temática abordada no próximo capítulo não constitui um elemento 

isolado do resto da investigação, tem intensa relação com os dois primeiros e 

procura, como este segundo, evidenciar a existência do dualismo e do racionalismo 

que estruturam a Educação brasileira. A opção de apresentar as idéias que seguem 

em um capítulo próprio se deve a que estas (apesar do objeto de análise, a situação 

da disciplina de Educação Física, ser um complemento explicativo e demonstrativo 

do que já foi tratado nesta etapa) constituem um grau diferente de demonstração da 

que foi procurada e evidenciada na leitura dos textos educativos legislativos e 

documentais. Os textos legislativos e documentos oficiais educacionais escolhidos 

representam um tipo de elemento para análise e a estrutura específica que se 

encontra para organizar e que se refere ao corpo através da Educação Física 

escolar, outro. 

 No próximo capítulo procura-se, então, verificar se há elementos dualistas 

e racionalistas (como os já ressaltados nos documentos) que se materializem e 

concretizem em ações/disposições que organizem e estruturem a localização na 

escala hierárquica educacional de importância para o corpo e o intelecto, sendo 

examinada, para isso, a situação específica que é designada para a disciplina de 

Educação Física escolar. 
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3 AFINAL: ORDEM E PROGRESSO OU A HORA DE NÃO FAZER NADA? 

 

 

 Ao ter o corpo e o movimento humano como objeto de estudo e, em 

relação a estes, os saberes desenvolvidos nas aulas da Educação Básica, além de 

se encontrar presente nas estruturas educacionais oficiais, a Educação Física 

escolar torna-se um meio importante e direto para entender, através dele, a situação 

em que o corpo humano e seu aspecto motor se encontram na hierarquia de 

saberes dentro da Educação. 

 Assim, se a Educação Física, que tem como princípio desenvolver 

aspectos corporais através do movimento humano, é relegada a condições 

desfavoráveis/desfavorecidas dentro da esquematização das estruturas 

educacionais, isto quer dizer e demonstra, objetivamente, que o corpo e o 

movimento humano, em conseqüência, também são submetidos a estas condições 

que limitam seu desenvolvimento. A inversa também pode ser considerada como 

verdadeira, ou seja, se o corpo e o movimento humano são pouco importantes na 

Educação, é por isso que, conseqüentemente, a disciplina de Educação Física 

também deixa de sê-lo. Para os fins desta pesquisa, a ordem não importa, porque o 

objeto de interesse concentra-se no corpo humano e seu movimento que, nas duas 

situações, encontra sua importância diminuída visivelmente nas concepções 

educacionais. 

 Nesta pesquisa a situação analisada do corpo se dá pelo estudo direto da 

Educação Física escolar, porém, entendendo, que o fenômeno corporal, assim como 

seu movimento, não se esgotam, de maneira alguma, nesta disciplina. Como 

explicado anteriormente, o presente trabalho não tem como objetivo principal 

estudar nem discutir sobre as concepções no interior da área da disciplina, mas 

procura ressaltar a situação em que esta se encontra e, assim, tornar-se um recurso 

importante para verificar a posição que é designada ao corpo e ao movimento 

humano, na escala hierárquica existente na Educação. 

 A Educação Física no Brasil tem transitado, historicamente, por diversas 

tendências e sofrido várias influências que acabam determinando a quais instâncias 

esta deve prestar atenção, assim como que aspectos desenvolver e, com isso, quais 

conteúdos trabalhar e objetivos buscar alcançar. Estas tendências e influências 

(pedagógicas ou de outra índole) foram delineando e caracterizando a Educação 
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Física escolar; tratar disto permite entender o percurso desenvolvido pela disciplina, 

mas também almejar maior e mais profunda evolução desta dentro das estruturas 

educacionais atuais, acreditando que sua inserção é fundamental, se o 

desenvolvimento humano que se pretende não ignora nem negligencia o aspecto 

corporal e motor, condição básica, natural e primordial no ser. 

 No sentido que já foi descrito aqui, ainda no primeiro capítulo, da relação 

entre a concepção que as disciplinas na escola adotam sob a influência da 

sociedade e a implicação que isto causa na maneira de entender, abordar e 

desenvolver os saberes nas aulas (MOREIRA; SILVA, 2000; SAVIANI, 2003), 

podemos, obviamente, incluir a Educação Física escolar. 

 

 

3.1 A QUESTÃO DAS INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS 

 

 

 Se fosse possível escolher um lema que representasse a Educação 

Física ligada à influência historicamente sofrida por esta no cenário brasileiro, 

�ordem e progresso� poderia ser o escolhido. A disciplina transitou e se modificou 

durante todo o tempo, caracterizando-se pela forte insistência na disciplina corporal, 

acreditando que é a partir do treinamento do corpo (forte base do pensamento 

militarista), que se obtém progresso. Por outro lado, inversamente, a Educação 

Física tem sido vista, nas últimas décadas e no que tange a sua presença na escola, 

como a disciplina que permite uma liberdade total para os alunos, o que se mistura e 

entende, entre muitas coisas, como apenas uma aula que promove uma situação 

caótica ou semi-caótica, com falta de reais conteúdos e objetivos. 

 A inserção da mesma no currículo escolar é percebida como um momento 

necessário para não realizar atividade produtiva alguma, um momento de alívio para 

os professores de sala de aula e para os alunos extravasarem a necessidade de se 

movimentar. 

 Acreditando na possibilidade real de contribuição para o desenvolvimento 

de importantes aspectos, o corporal e o motor, pode ser entendido que a disciplina 

precisa encontrar meios de substituir estas duas visões opostas, apostando no 

desenvolvimento de uma terceira, própria, para que, efetivamente, os envolvidos 

possam se beneficiar da existência da disciplina na escola. 
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 Para entender a instância da Educação Física na contemporaneidade, 

serão delineadas, sucintamente, as influências que marcaram a disciplina no país 

em relação, novamente frisando, à Educação formal. Isto é feito, e visto como 

importante, partindo do entendimento que os vínculos que a disciplina manteve nos 

tempos passados com a concepção higienista, eugenista e nacionalista (com 

influências médicas e militares basicamente) foram estruturantes para sua formação, 

ainda que, atualmente, estas concepções estejam em modificação. 

 No Brasil, a aparição inicial de atividades físicas orientadas e 

supervisionadas por um responsável, inicialmente designadas sob o termo ginástica, 

(que dera origem à posterior Educação Física), data do início do século XIX e 

apresentava, nesse início, a preocupação central com a saúde e higiene. Buscava-

se, através da disciplina, a obtenção de um corpo saudável, sendo visada, também, 

a ação eugenista. Fortalecendo a importância que a elite política e intelectual da 

época outorgava à manutenção da raça humana, desenvolviam-se idéias e métodos 

que pudessem preservar e melhorar a raça, entendendo que isto visava, 

unicamente, os indivíduos brancos e, assim, repudiava-se, por exemplo, a 

miscigenação destes com a raça negra e a possibilidade de procriação pelos 

deficientes; estas idéias, entre outras da mesma índole, eram amplamente 

divulgadas (BENITES; SOUZA NETO, 2006). 

 É interessante perceber como naquela época, a atividade física/corporal 

era entendida pelos setores do poder e pela elite como algo relacionado com os 

escravos e, hoje, como a atual elite (política, intelectual e econômica) ainda 

permanece com uma idéia semelhante, entendendo, muitas vezes, que a atividade 

motora, vinculada ao trabalho braçal, devia restringir sua presença ao setor operário 

(entende-se também com isto, as camadas populares menos favorecidas econômica 

e intelectualmente), e isto, claramente, sendo visto como algo inferior, de menos 

valor e status que a atividade intelectual/mental. 

 Essa compreensão das atividades corporais e motoras sob uma condição 

inferior às cognitivas tornava difícil a implantação oficial e obrigatória da disciplina 

nas escolas. 

 Ao se consolidar, em 1851, como disciplina obrigatória no município da 

Corte, as alunas, em muitos casos, foram proibidas por seus pais de realizar as 

aulas, pois como esta estava diretamente relacionada com as atividades e ideais 
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militares, considerava-se, pela maioria, um campo exclusivo do sexo masculino 

(LEANDRO, 2002). 

 A posterior inclusão da disciplina como obrigatória, em 1854, de maneira 

a abranger todo o país, foi realizada defendendo que a atividade física serviria para 

um adequado desenvolvimento intelectual (BENITES; SOUZA NETO, 2006). 

 Segundo Leandro (2002), já no século XX (nos anos anteriores a 1930), a 

Educação Física brasileira se baseava nos métodos adotados pelo Movimento 

Ginástico Europeu. Este movimento tinha vários métodos diferentes. No país, os 

mais destacados foram, cronologicamente, o sueco, o alemão e o francês. Estes 

métodos fundamentavam-se em princípios biológicos. 

 Os objetivos eugenistas e higienistas ganharam, novamente, força nos 

anos em que se propagavam, mundialmente, as idéias nazistas e, no Brasil, 

estreitavam-se, mais uma vez, os laços entre a Educação Física e os militares. As 

idéias nacionalistas que englobavam a obtenção de um corpo forte e saudável, 

através do adestramento físico (este fato previsto na legislação) para servir a nação, 

viam na Educação Física um meio muito adequado para se desenvolver, apesar de 

que nas escolas a falta de profissionais capacitados era notória; isto refletia na 

dificuldade de efetiva implantação prática no setor educacional. O sentimento de 

necessidade de fortalecer os corpos da população trabalhadora também existia na 

época e era vinculado à melhora da economia do país (LEANDRO, 2002). 

 Nos anos posteriores, o esporte passou a ser incluído e mais valorizado 

nas aulas de Educação Física, que haviam se tornado obrigatórias, por lei de 

alcance federal, para o ensino primário e secundário. O conteúdo tradicional, a 

ginástica, havia perdido terreno dentro da disciplina. 

 O interesse no desenvolvimento de mão-de-obra qualificada ganhou lugar 

de destaque com a tendência tecnicista no final da década de 1960; as questões 

técnicas e físicas passaram a ser as mais objetivadas na Educação Física. Por outro 

lado, a partir de 1970, novamente com o incentivo e investimento dos militares, que 

estavam no poder, a Educação Física escolar voltava seus objetivos para o 

sentimento nacionalista (com objetivos internos, de integração e evolução 

econômica, e externos, de segurança), juntamente com a ampla implantação de 

idéias ligadas à divulgação do esporte e competição desportiva, também visto como 

uma demonstração de nacionalismo (LEANDRO, 2002). 
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 A partir da década de 1980 até o presente ano de 2009, período que está 

sendo analisado, a Educação Física, segundo fontes oficiais, como o volume 

exclusivo da disciplina dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1997), rompeu laços com a esportivização exagerada nas 

escolas (que assemelhava as aulas a um treinamento desportivo) e voltou seu olhar 

para o desenvolvimento psicomotor dos alunos. Com o aumento de produções 

acadêmicas da área, novas concepções começaram a surgir, expandindo a visão 

biológica e física para outras questões de âmbito reflexivo, com entrelaçamento de 

idéias da psicologia, sociologia e filosofia. Aproximando-se, portanto, da área de 

ciências humanas, a Educação Física começou a ampliar a visão e concepção do 

ser humano, entendendo sua dimensão de forma a englobar mais aspectos que os 

puramente biológicos, técnicos e físicos mencionados (BRASIL, PCNEF, vol.7, 

1997). 

 Historicamente, então, vemos como a Educação Física esteve muito 

atrelada a ideais externos, não surgidos de suas próprias necessidades, reflexões e 

concepções, mas do setor militar e médico, principalmente. É, em parte, devido a 

isto, que a Educação Física, após duzentos anos, aproximadamente, de sua 

aparição no cenário brasileiro, encontra-se, ainda, num processo de aquisição e 

afirmação de identidade. Este fato, de rupturas e concepções diferentes no âmago 

da disciplina, é um dos fatores que possibilita inúmeras visões por parte de quem 

não é da área (e, do mesmo modo, muitas vezes, dos próprios envolvidos com a 

área diretamente) e, parcialmente, também dificulta a consolidação efetiva da 

mesma dentro das estruturas educacionais formais. 

 

 

3.2 A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Ainda numa perspectiva que ressalta questões de ordem histórica, um 

elemento que se destaca no auxílio da delimitação e constituição tanto do campo de 

atuação da área como da formação do profissional de Educação Física é a 

legislação federal brasileira que, no século XX, foi se modificando e, assim, também 

ocasionando mudanças nos âmbitos citados. 
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Em ordem cronológica, as modificações que podem ser identificadas 

estão relacionadas, principalmente a: a) constituição do campo de Educação Física, 

b) revisão do currículo, c) criação do currículo mínimo na formação acadêmica (com 

inclusão de disciplinas especificamente pedagógicas) e d) bacharelado e 

licenciatura. Assim, seguindo esta ordem, ressaltamos a seguir pontos relevantes de 

cada mudança ocorrida em virtude da legislação, entendendo, então, que tanto a 

formação do profissional como a delimitação do alcance da área de atuação do 

mesmo foram se constituindo numa relação intensa com essas normativas legais. 

Os seguintes pontos têm com base e fundamentação o artigo que aborda 

especificamente o tema, sob o título de �A formação do profissional de Educação 

Física no Brasil: uma história sob a perspectiva da legislação federal no século XX�, 

publicado por Souza Neto et. al. (2004). 

Em 1934 (apesar de haver sido idealizada em 1931) começava o 

funcionamento do primeiro curso de formação de profissionais de Educação Física 

no país que não tinha relação nem pertencia ao domínio militar. Após cinco anos, 

em 1939, estabeleceu-se o decreto-lei que, além da criação da Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos e do estabelecimento das diretrizes para a formação 

profissional, contribuiria para a delimitação e constituição do campo da Educação 

Física, organizando e regulamentando a profissão, passando a existir, assim, a 

separação entre leigos e não-leigos dos saberes pertencentes a esse campo. É 

importante salientar que existiram vários cursos diferentes dentro da área nesse 

momento inicial. Estes tinham uma base comum de disciplinas e, de acordo com a 

atuação profissional pretendida, um conjunto de outras disciplinas específicas.  

A formação profissional dividia-se conforme mostra o quadro abaixo, que 

é uma seleção parcial do original encontrado no referido artigo: 

 

 

(SOUZA NETO et. al., 2004). 
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A obrigatoriedade do diploma de graduação para exercer a profissão e a 

duração de um ano para a formação dos profissionais de todos os cursos citados no 

quadro acima (com exceção do curso para formação de professor de Educação 

Física, com dois anos de duração e que tinha a formação técnica generalista como 

sendo ponto marcante) eram as características encontradas nesta primeira proposta 

de estruturação e organização da área. 

Avançando na ordem cronológica da publicação dos textos legislativos 

encontramos o segundo decreto-lei, de 1945, que manteve a proposta de 1939 em 

relação aos saberes, como mostra o quadro a seguir, com a seleção proposital do 

conteúdo original: 

 

 

     (SOUZA NETO et. al., 2004). 

 

A transformação do currículo, especificamente do curso de formação de 

professores de Educação Física, foi contemplada neste decreto-lei em extensão e 

em conteúdo, já que passou a existir uma carga obrigatória voltada para a formação 

pedagógica, que representava 1/8 do total, distribuída em disciplinas durante os três 

anos de curso (não mais dois). A carga horária atingia, assim, 1800 horas-aula. 

Ainda, no entanto, o caráter técnico do curso era o que prevalecia e para o ingresso 

a exigência continuava a ser a conclusão do secundário fundamental. A 

preocupação e o acréscimo específico de algumas disciplinas no currículo visando 

uma formação mais sólida na modalidade licenciatura no curso foi decorrente de um 

trato exclusivo que a LDB de 1961 deu a esse assunto e que culminou com a 
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apresentação de dois pareceres (em 1962 e 1969) em que se propunha um currículo 

mínimo para todos os cursos que estivessem sob essa categoria (licenciatura), 

estabelecendo para estes um núcleo de matérias pedagógicas. 

Este terceiro momento delimitado por ações como as recém citadas, 

provocou (além do já comentado sobre a implantação de um currículo mínimo e 

maior atenção para a formação pedagógica) a restrição dos cursos de formação de 

professores (que se subdividiam como apresentado no 1º quadro) a apenas dois. Os 

cursos que permaneceram foram o de formação de professores de Educação Física 

e o de técnico de desportos. 

Assim, com um quadro bastante modificado desde a organização inicial e 

distribuição dos saberes do profissional de Educação Física, chegamos ao quarto e 

último ponto que, através da promulgação do parecer de 1987 e da resolução do 

mesmo ano teve como destaque a criação do bacharelado em Educação Física e a 

manutenção da licenciatura. 

A organização proposta ficou esquematizada da seguinte maneira: 

 

 

(SOUZA NETO et. al., 2004, p. 121). 

 

Fundamentalmente, nesta nova proposta existe a ampliação da 

quantidade de anos de duração do curso, passando para quatro (num total de 2.880 

horas-aula, com cumprimento obrigatório de estágio supervisionado) e a 

implementação do bacharelado que trazia imbricada junto com essa nova 

organização curricular a intenção de proporcionar maior flexibilidade (superando a 

limitação imposta pelo currículo mínimo proposto em 1969), mas também de conferir 

ao curso de Educação Física uma maior estabilidade dentro do âmbito universitário, 
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passando por uma credibilidade advinda do conhecimento específico teórico que se 

passava a estruturar para a Educação Física. Ou seja, a partir desta nova disposição 

e estruturação visava-se que este processo elevasse o status científico da área no 

ambiente acadêmico (SOUZA NETO et. al., 2004, p. 125). 

Com isto, entendemos que no último período, de 1980 até o momento, o 

panorama citado no tópico anterior começou a ser modificado e profissionais da área 

atualmente envolvem-se com debates, procurando chegar a um consenso sobre o 

objeto de estudo e traçar objetivos comuns que possibilitem a atuação efetiva e 

compromissada pela categoria. Porém, este momento de crise e ruptura ainda não 

foi superado, já que o curso de Educação Física no Ensino Superior, por exemplo, 

era entendido, até pouco tempo atrás, como integrante ora da área das ciências 

biológicas e da saúde, ora das ciências humanas. 

 Sobre a questão relacionada a qual área o curso de Educação Física 

deve pertencer, já que isto ficava no entendimento particular de cada 

estabelecimento, uma estratégia teve que ser adotada muito recentemente pelas 

faculdades, seguindo as mudanças ocorridas na legislação. O curso foi dividido em 

bacharelado e licenciatura, com enfoques diferentes. O primeiro habilita o 

profissional para a atuação nas áreas de treinamento esportivo, ramo de promoção e 

organização de eventos esportivos, no treinamento personalizado, em atividades de 

academia, acampamentos, condomínios, pesquisa científica em laboratórios com 

base fisiológica, cineantropométrica, cinesiológica e do exercício e em qualquer 

espaço/tipo de realização de atividades físicas com exceção da escola, em qualquer 

nível, atrelada à educação formal. O enfoque é mais técnico e aproximado da 

vertente biológica. 

 O segundo se restringe, exclusivamente, à formação do profissional que 

tem a opção de ingressar no âmbito da Educação Básica, em todos seus níveis. A 

presença de disciplinas fundamentadas na didática escolar, na pedagogia do 

movimento e nas estruturas escolares, é a base do curso. 

 Com a extinção do currículo generalista, que outorgava, após quatro 

anos, os títulos de bacharel e licenciado em Educação Física (concomitantemente), 

o que existe, atualmente, são as duas modalidades oferecidas separadamente. A 

licenciatura e o bacharelado são oferecidos em três anos, mas existe a possibilidade 

de, ao se cursar mais um ano no bacharelado, obter o título referente à licenciatura 

também. Isto é um indicativo de que a tendência do curso, apesar da separação, 
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ainda é fortemente ligada à concepção biológica e técnica, em seus sentidos 

restritos, do corpo humano e seu movimento. 

 Estas modificações foram estabelecidas pelo ministério da Educação 

(MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e instituídas através da 

Resolução 1, de 18 de fevereiro de 2002 (ligada, exclusivamente, à Licenciatura) e 

Resolução 7, de 31 de março de 2004 (referente às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Bacharelado) (STEINHILBER, 2006). No ANEXO A deste trabalho, 

encontram-se estas resoluções, com os pontos mais destacáveis sobre as questões 

aqui mencionadas. Estas foram retiradas, integralmente, do artigo sob o título 

�Licenciatura e/ou Bacharelado � Opções de graduação para intervenção 

profissional�. 

 A tendência antes da separação pela mudança curricular, que determina 

o campo de atuação para o futuro profissional, era optar pelo bacharelado, 

explicitando desta maneira, o baixo interesse dos futuros alunos, ou mesmo dos 

alunos já dentro do curso, das faculdades de Educação Física. O interesse e 

preocupação com a área educacional, assim como com as questões que nela estão 

envolvidas, detêm uma porcentagem muito menor (em relação às questões que 

permeiam o bacharelado) entre os alunos da graduação, isto se reflete também nas 

expectativas pela área de atuação profissional e ainda no momento da própria 

atuação. A opção inicial é, na grande maioria, o bacharelado, tendo a licenciatura e 

a atuação na escola como uma possibilidade, mas não como um desejo dos alunos. 

 Algumas faculdades, ao se adequar às novas exigências incorporadas 

com a legislação, oferecem a possibilidade de acrescentar a licenciatura, com 

apenas um ano de duração, no curso de bacharelado. O baixo prestígio da 

Educação Física ligada à área educacional e às experiências propiciadas pelas 

aulas na Educação Básica, mesmo nos próprios estudantes que escolhem o curso 

em seu nível superior, faz-se notar. 

 Estas afirmações puderam ser constatadas, por exemplo, num trabalho 

realizado no sul do país, numa universidade federal, num levantamento de dados no 

segundo semestre de 2005 e primeiro de 2006, com alunos do curso que ainda 

estudavam com o currículo generalista, que abrangia as duas modalidades. 

 Também é importante saber os motivos destacados pelos estudantes ao 

proferir preferência, caso voltassem a prestar vestibular da maneira atual em que se 

encontra dividido o curso, e ter que optar entre licenciatura ou bacharelado. Seguem 
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os que foram mais escolhidos: entre os que optariam por licenciatura, 32,5% 

(somando-se a porcentagem da preferência dos alunos, 22%, e das alunas, 43%), 

destaca-se, entre as questões assinaladas, o �desejo em ser professor�, com 60% 

(reforçando que esta porcentagem se refere apenas ao motivo assinalado pelos que 

optariam por licenciatura). Entre os que optaram pelo bacharelado, 59,5% (com 72% 

da preferência nos alunos e 47% das alunas), a �preferência pela área do 

treinamento físico e esportivo� (53% entre as opções determinadas), foi o motivo 

assinalado. A porcentagem total de indecisos foi de 8% (PINHO et al., 2007). 

 Analisando além das evidências numéricas, os motivos apontados, pode-

se ver uma disparidade qualitativa, pois o primeiro grupo mostra uma identificação 

com uma imagem específica da profissão, mais exatamente apenas com a figura do 

professor. Isso demonstra que o propulsor principal não é a área em si, mas o que 

se relaciona com a atividade desse professor, ou seja, o que ele representa nas 

concepções desses alunos que optam pela licenciatura. O segundo, com uma 

abrangência maior, traz uma identificação com a área, de maneira mais geral, mais 

ampla, o que mostra que os alunos, portanto, estão considerando mais questões 

para realizar esta escolha. Isto caracteriza, assim, uma escolha mais ponderada, 

que engloba questões de diversas índoles, como por exemplo, a pesquisa científica 

que pode ser realizada dentro dessa área escolhida, não limitando esse interesse à 

atuação de uma categoria profissional específica, mas optando pela área em si. Isso 

também pode ser causa que se reflete posteriormente, por exemplo, no número 

elevado de produções científicas, principalmente artigos acadêmicos, relacionadas 

diretamente com a área do bacharelado em relação às da licenciatura 

especificamente. 

 Além disso, a porcentagem da preferência pelo bacharelado é 

praticamente o dobro em relação à que se refere à licenciatura. Nos alunos do sexo 

masculino, esse percentual se eleva, chegando a atingir 72%, um número muito 

elevado, se se leva em conta, também, que entre os indecisos e os que optam pela 

licenciatura, a porcentagem para dividir é de apenas 28% (PINHO et al., 2007). 

 Apesar de ser um estudo de uma universidade específica, estes dados 

podem ser tomados, ainda que com cautela, como indicadores da preferência geral 

dos estudantes de Educação Física neste período de transição do currículo 

generalista, para a situação de dois cursos distintos, com características diferentes, 



110 

 

assim como concepções de ser humano, corpo e movimento também distintas entre 

si. 

 

3.3 A QUESTÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 O caráter excessivamente generalista e a grande abrangência do campo 

de estudo da área impediam a unificação e, assim, um possível aprofundamento em 

seu objeto, que acabava sendo impulsionado para o entendimento da concepção 

desenvolvida historicamente na disciplina, levando em conta somente os aspectos 

técnicos, físicos e biológicos do ser humano. 

 Assim, surgiram questões como as expostas no final do item anterior, que 

mostram pouca clareza ou convicção pela preferência da licenciatura (lembrando 

que se apresenta em grau muito inferior ao bacharelado, 32,5%, como já 

mencionado). 

 A forte influência que a sociedade também acaba impondo, direcionando 

e outorgando maior prestígio e relevância ao trabalho desenvolvido na área fora da 

escola, é um fator que não pode ser desconsiderado, pois acaba tendenciando a 

opinião e a preferência entre os alunos. 

 Um ponto de destaque da pesquisa traz como dado de relevância a 

influência mínima (2,3%) que as aulas de Educação Física, vivenciadas na 

Educação Básica, têm na escolha do curso superior de Educação Física e na opção 

profissional (PINHO et al., 2007). 

 Este dado é importantíssimo, pois reflete uma situação que primeiramente 

pode parecer paradoxal. Se um indivíduo escolhe o curso superior de Educação 

Física, pode-se pensar que é, em grande parte, influenciado pelo contato que este 

teve na escola com a disciplina e, por exemplo, ao haver tido experiências 

agradáveis e marcantes, procura perpetuar este sentimento e também oferecê-lo a 

seus futuros alunos, adquirindo conhecimentos acadêmicos específicos da área. 

 Na realidade, o percentual de apenas 2,3% que seria o que representa a 

questão colocada anteriormente, mostra que não é isto que acontece. Há que se 

buscar outras motivações que levam os estudantes a escolher o curso de Educação 

Física no Ensino Superior. No levantamento de dados de pesquisas sobre isso, 

encontramos que os alunos, em sua enorme maioria (97,7%), justificam sua opção 
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para ingresso pelos seguintes motivos: 1) realização profissional; 2) gosto pela 

atividade física e esporte; 3) a experiência como atleta (BARA FILHO, M. G. et al. 

apud PINHO et al., 2001). 

 Isto demonstra que as experiências vivenciadas nas aulas de Educação 

Física escolar não são determinantes positivamente, nem estimulantes diretas para 

que os alunos procurem o curso. Outras motivações, outras situações em outros 

ambientes, fora das aulas da disciplina no âmbito da Educação Formal, são os 

elementos que determinam e estimulam esta escolha, levando a pensar que a 

qualidade das aulas oferecidas na escola está aquém do esperado e, também, por 

essa razão não motivam ou apresentam influência positiva nos alunos, já que não 

promovem experiências capazes de estimular nestes a vontade de optar 

posteriormente pelo curso. 

 No entanto, por outro lado, encontra-se a realidade de possibilidades no 

mercado de trabalho. E, nesse ponto, o que se destaca é a estabilidade para o 

professor de Educação Física na área escolar. Isto está vinculado à questão da 

extrema competitividade na área extra-escolar, onde, por exemplo, no campo 

estritamente esportivo de competição, a absorção dos profissionais está ligada a 

vínculos anteriores ou durante o próprio curso da prática esportiva como atleta ou 

envolvimento direto com o esporte (como auxiliar, por exemplo), não tendo relação 

direta, então, com a obtenção do diploma acadêmico pelo aluno/futuro profissional. 

Esta situação ressalta a importância, para o mercado de trabalho, do envolvimento 

na prática esportiva de rendimento, por exemplo, que os estudantes devem ter, 

tornando-se isto uma condição ou prioridade e não, necessariamente, a aquisição 

acadêmica de conhecimento na área (PINHO et al., 2007). 

 Por essa dificuldade de ingresso nos setores atendidos pelos profissionais 

do bacharelado, é que, em muitas ocasiões, os possuidores de ambas as 

habilitações migram para o setor educacional, apesar de este fato não ser motivado 

por um desejo ou interesse primário, mas estar mais relacionado com uma 

necessidade de empregabilidade. Isto pode provocar ou desencadear, em alguns 

casos, o descontentamento com a área escolar e, além disso, o profissional que tem 

uma predominância conceitual do corpo e seu movimento voltada para o aspecto 

físico e de treinamento, por exemplo, (como se caracteriza o entendimento na área 

de competição desportiva, abrangida na modalidade de bacharelado), pode acabar 

implantando essa visão mesmo dentro do setor educacional, o que é, visivelmente, 
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uma concepção inadequada para esse setor de atuação profissional. Os conteúdos, 

maneiras de aplicá-los e objetivos nas aulas dentro da Educação Física escolar não 

podem se guiar pelos mesmos princípios do Treinamento Desportivo, por exemplo. 

 

 

3.4 A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES EXPOSTAS E A IMPORTÂNCIA DA 

FORMAÇÃO DE CONCEPÇÕES 

 

 

A preferência de escolha pelo bacharelado em tão significante proporção 

em comparação à licenciatura dentro do curso universitário de Educação Física 

(como visto no tópico anterior) pode estar relacionada com a concepção geral sobre 

a profissão docente em si, que vai se formando no transcorrer dos anos na 

sociedade, mas também a questões ocorridas no âmago da própria área docente 

que, ainda que tenham a participação/influência de outras áreas para este processo 

de formação de concepções (como a comunicação, por exemplo, como destaca o 

autor), o foco permanece no que acontece no campo pedagógico. 

Tratando exclusivamente da modalidade de licenciatura, ainda que não 

numa perspectiva voltada exclusivamente para a formação dos professores de 

Educação Física, obtemos ajuda nas idéias de Nóvoa (1999) que traz, com caráter 

generalista, quatro questões sobre a formação de licenciados no Ensino Superior. 

Algumas destas questões, como afirma Nóvoa (1999), trazem uma ambigüidade, 

retratando, por um lado, o excesso de discurso sobre questões educacionais e, por 

outro, a pobreza das práticas. Assim, o autor aborda situações deste excesso 

discursivo que pode ser encontrado e se expande através de indivíduos que ocupam 

diferentes papéis sociais e fazem parte de distintos grupos e instituições. Nóvoa 

evidencia, então, que o excesso discursivo sobre assuntos pedagógicos que 

acontece através dos meios de comunicação de massa, das organizações 

especialistas (como a UNESCO), do meio acadêmico e dos próprios professores. 

Em sua análise, esta propagação excessiva em relação a assuntos educacionais 

acaba se contrapondo a uma grande gama de carências existentes no setor 

educativo. 

Neste trabalho separamos quatro grandes subtemas sobre as reflexões 

de Nóvoa: 
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1) o excesso discursivo através da retórica política e dos meios de 

comunicação de massa escondem a pobreza das práticas políticas educativas 

 Relativo a este ponto, Nóvoa (1999), considera que há um excesso de 

responsabilidade atribuída à profissão docente, acreditando e divulgando-se, através 

dos meios de comunicação de massa, que o docente é responsável pelo futuro, mas 

que, por outro lado, este se encontra desacreditado. Existe, portanto, ambigüidade 

por parte das concepções que se divulgam e vão se fortalecendo, pois o a idéia de 

�excesso de futuro� que se divulga contrasta com a pobreza do presente. Neste 

caso, problemas políticos acabam sendo entendidos como problemas pedagógicos, 

atribuindo ao professor responsabilidades que não lhe competem, que pretendem 

(pela diferença social, econômica e cultural que existe entre os alunos que 

freqüentam a escola na atualidade) contornar/amenizar uma situação que está, 

obviamente, além da sala de aula, que se cria e se reproduz no âmbito social, não 

pedagógico, mesmo que se reflita, também, neste último. 

 O autor, ainda neste primeiro ponto, afirma que há no campo educacional 

(diferentemente do social e político, por exemplo) a defesa da necessidade de existir 

autoridade, o que leva a deduzir que na Educação o discurso democrático, para 

alguns líderes de opinião, não tem razão de existir. Segundo o autor, para estes 

deve existir uma cultura educacional que promova o respeito à autoridade, o cultivo 

do esforço, da promoção por mérito, a seleção dos melhores, etc. Autoridade e 

competição seriam palavras-chave para uma Educação de qualidade, deixando de 

lado democracia e participação. No entanto, essas idéias sobre o processo 

educacional cultivadas e disseminadas pelos meios de comunicação e pelos líderes 

políticos, não são compatíveis, na ótica de Nóvoa (1999), com a concepção 

existente nos professores de que devem cuidar dos alunos e do futuro destes 

(entendido também como futuro de todos), garantindo democracia e participação no 

ambiente escolar. 

2) A linguagem dos especialistas contrasta com a pobreza dos programas 

de formação dos professores 

 O autor ressalta que os textos elaborados e publicados por órgãos 

especialistas internacionais tratam constantemente da temática de �formação inicial 

e continuada de professores� atrelada à idéia de �escolarização� do professor, 

passando por um �mercado de formação ao mesmo tempo que vai se perdendo o 

sentida da reflexão experiencial e da partilha de saberes profissionais. 
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 O vasto mercado propício para o desenvolvimento de ações privadas 

neste setor (o de formação de professores) é terreno fértil e tentador 

economicamente. Isso atrai instituições e grupos científicos exclusivamente pelo 

retorno financeiro e faz surgir (ou ao contrário, deriva de) idéias que defendem que é 

importante entender o sistema de ensino de forma similar ao das empresas (calcado 

na inovação, competição e qualidade, entre outras coisas), já que a Educação se 

perfila como um grande mercado do século XXI. 

 3) O excesso do discurso científico-educacional versus a pobreza das 

práticas pedagógicas 

 Nóvoa (1999) traz a reflexão de que existe uma quantidade enorme (já 

nas décadas de 1970 e 1980) de textos científicos sobre Educação e que no meio 

universitário referente à área pedagógica, muitos são os alunos que a freqüentam. 

Entende que há, por isso, uma proliferação do discurso científico-educacional 

produzido nas comunidades acadêmicas, levando a gerar uma concepção rígida 

curricular pautada pelos livros e materiais escolares desenvolvidos pelas grandes 

empresas que culmina com uma pobreza atual das práticas pedagógicas e que se 

encontra calcada pelo desaparecimento de movimentos pedagógicos (coletivos de 

professores que se organizam em torno a princípios educativos, propostas de ação, 

difusão de métodos de ensino ou a defesa de determinados ideais). 

 Relacionando isto com idéias já apresentadas, o autor interpreta que a 

diversidade do público que freqüenta a escola (oriundo de variados setores 

econômicos e sociais, além das tecnologias da informação e comunicação que 

fazem parte da vida deles) impregna o ato educativo de complexidade e 

imprevisibilidade. Assim, é tentador alicerçar a prática pedagógica em materiais pré-

preparados (o que leva a uma rigidez no processo educativo) como em recursos 

condicionados pelos meios tecnológicos. Para contrapor esse quadro, a solução 

possível parece ser o reforço das práticas pedagógicas inovadoras geradas a partir 

de reflexões sobre as experiências. 

 Sobre o horizonte ético do trabalho docente, na relação com os alunos, dá 

a entender que �a definição da consciência e da responsabilidade profissional não se 

esgota no acto técnico de ensinar e prolonga-se no acto formativo de educar� 

(NÓVOA, 1999, p. 19), compreendendo nesta idéia também o entendimento que a 

escola deve constituir-se como referencial da profissionalidade docente. 
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 4) A excessiva quantidade de �vozes� docentes e a pobreza das práticas 

associativas dos mesmos  

 No último ponto aparece a idéia de que os professores assumem 

responsabilidades (que outros setores também lhe incumbem) além das que podem 

ou devem assumir, �sobredimensionam� sua atuação, ainda que não possam suprir, 

logicamente, a ausência de outras instâncias sociais e familiares no processo de 

educar. O coletivo profissional (as práticas associativas) sofre com a oscilação 

extrema entre �individualismo� na ação pedagógica e modelos sindicais típicos de 

�funcionários do Estado�, isto leva a um quadro que escasseiam os espaços de 

debate, planificação, análise que acentuem a troca e a colaboração entre os 

docentes para gerar co-responsabilização e partilha entre eles (NÓVOA, 1999). 

 Assim, realizando uma análise entendemos que cada uma destas 

questões com características próprias exerce um papel que acaba por sobrepor e 

evidenciar a pobreza atual relativa às práticas educacionais existentes e, juntas, 

auxiliam para que aconteça uma formação fortemente representativa de concepções 

acerca da profissão docente em si. Se bem no caso específico do curso de 

Educação Física há outros fatores que também influenciam na formação destas 

concepções, as idéias trazidas pelo autor aqui retratadas podem ajudar a pensar e 

entender o quadro geral que caracteriza a profissão docente na atualidade. Conclui-

se, também, que tem faltado ao professorado uma dimensão coletiva, não no 

sentido corporativo, mas na perspectiva de �colegialidade� docente (que permita a 

construção de uma cultura e rotinas que desenvolvam essa partilha e cooperação). 

Isso ainda engatinha nas pesquisas acadêmicas e também concretamente na 

prática diária nas escolas. A ação coletiva, assim como a análise igualmente 

coletiva, faz-se necessária para aperfeiçoar a competência individual que não traduz 

a totalidade que pode ser alcançada com a competência coletiva. 

 No sentido em que vêm sendo tratadas estas questões no trabalho, deve 

ser ressaltado que: 

 

  no geral é fundamental apontar que a construção de uma prática 

pedagógica, fundamentada, está à mercê de influências da formação 

inicial, dos saberes docentes, da valorização da profissão e, o 

principal, está condicionada a uma concepção de ensino e a uma 

identidade profissional (BENITES; SOUZA NETO, 2006, p.1). 
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 Por isso, sintetizando os três itens recém expostos no tópico anterior, 

temos questões particulares da área de Educação física: 

 1) a influência historicamente advinda de outras áreas (que deriva numa 

dificuldade de aquisição e solidificação de uma identidade própria da área); 

 2) a questão de formação que não estimula, em nível de Ensino Superior, 

os alunos de Educação Física, a ter um envolvimento maior destes futuros 

profissionais com as questões relativas ao universo educacional. Isto acaba, já no 

momento da atuação no setor educacional, deteriorando a oportunidade de realizar 

um desenvolvimento corporal interessante, real e significativo nas aulas, impedindo 

que se eleve a qualidade e que estas possam, efetivamente, contribuir para 

sedimentar um espaço que seja mais representativo para o corpo e o movimento do 

aluno, ainda que dentro das estruturas educacionais, a disciplina não tenha uma 

grande representatividade numérica, quando se analisa a matriz curricular total na 

Educação; 

 3) a abrangência exagerada do objeto de estudo (que acaba resultando 

em inúmeras concepções e, desta maneira, impede que se determine uma 

possibilidade para, então, conseguir avançar na produção e divulgação do 

conhecimento científico e na melhora da atuação profissional). Disto deriva, por 

exemplo, a atribuição de valores elevados a questões que não condizem com a área 

educacional, que são advindas de preocupações e interesses específicos da área do 

bacharelado, e passam a ser introduzidas na área de formação e no exercício da 

licenciatura em Educação Física dentro das escolas. Esta distorção na atribuição 

inadequada de valores elevados a questões extra-escolares na área educacional 

acaba por distorcionar também os objetivos e, conseqüentemente, os conteúdos e 

formas de aplicá-los e avaliá-los, fazendo que as aulas na Educação Básica da 

disciplina não atinjam uma qualidade adequada. 

 Estas são questões internas nas que a área deve se concentrar para 

superá-las e, desta forma, constituir um campo respeitado de conhecimento, que 

interfira a favor do desenvolvimento corporal e motor na escola. 

 Entendemos, no entanto, que estas questões colocadas, contrapõem-se 

a, por exemplo: 

 1) a possibilidade direta que a Educação Física escolar tem de 

desenvolver e ampliar o universo motor do aluno, e que isto lhe confere especial 

peculiaridade em relação às outras disciplinas; 
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 2) a prática de Educação Física escolar pode colaborar com uma nova 

aquisição, uma construção individual de autopercepção e relacionamento do aluno 

com seu próprio corpo. Ou seja, através do corpo o aluno apresenta a capacidade 

de se perceber e, a partir de esta percepção, modificar suas atitudes, caso entenda 

que isto é necessário. O movimento humano e o corpo, na Educação Física, são os 

propulsores diretos desta autopercepção, o que dá subsídios concretos ao aluno 

sobre si. Isto não quer dizer que nas outras disciplinas não aconteça, mas traz a 

idéia de que é mais perceptível e fácil de ser trabalhado na Educação Física, já que 

as ações motoras se tornam mais evidentes para os próprios alunos e, por isso, 

mais concretas e diretas. A autopercepção é facilitada por este caráter imediatista 

entre a ação motora realizada, a compreensão desta e a correção (caso visto como 

necessário) ou manutenção e continuação das próprias atitudes, entendidas como 

corporais; 

 3) através da ampliação da consciência sobre o movimento do ser 

humano, a Educação Física escolar se torna capaz de oferecer um desenvolvimento 

de autocompreensão por parte dos alunos perante suas atitudes corporais e o que 

estas ocasionam, tanto positiva como negativamente, diretamente no meio em que 

este se insere. 

 Ainda que as questões colocadas se refiram a níveis diferentes, 

especialmente as três primeiras, que tem ligação direta com a Educação Física no 

Ensino Superior, não estão desvinculadas daquilo que acontece em níveis 

educacionais da Educação Básica, portanto, podem ser relacionados entre si. 

 A questão das influências históricas sofridas pela área de Educação 

Física, assim como as questões trazidas da Formação dos Professores desta área 

de Educação Física, e o entendimento e a determinação crucial do objeto de estudo 

são problematizações que se vêem refletidas diretamente nas aulas da Educação 

Básica através dos próprios professores de Educação Física e, portanto, fazem 

parte de um mesmo processo, ainda que em níveis diferentes. Viu-se, através do 

estudo, que, por exemplo, a questão inversa do reflexo das experiências tidas na 

Educação Básica na disciplina no futuro dos alunos, também acontece. Isto é visto 

tanto nos alunos que optam pelo curso de Educação Física no Ensino Superior (que 

no exemplo aqui trazido, permitiu observar a pouco marcante e ínfima influência 

positiva das experiências na Educação Básica das aulas de Educação Física), como 

os que não. Este fato se comprova na relação que os indivíduos adotam com as 
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atividades físicas, com a Educação Física e, principalmente, com o corpo e seu 

movimento, derivada do entendimento que estes vão construindo, a partir das 

experiências, e, assim, vai se solidificando. 

 Estas questões são importantes, já que a partir destas concepções, os 

indivíduos passam a entender o próprio corpo e, assim, determinam-se as atitudes 

que terão com seus próprios corpos, ou dito de outra maneira, com eles mesmos e 

os outros corpos, podendo ser no último caso (com os outros) direta ou 

indiretamente. 

 Neste caso em particular, as relações tecidas e a visão que se passa a ter 

da Educação Física escolar são, evidentemente, muito importantes quando os 

indivíduos estão envolvidos com a área educacional, sejam estes professores de 

Educação Física ou não. Pode ser afirmado isto, pois são estas concepções que 

definem e representam, por exemplo, o grau de importância que, da Educação, o 

corpo e seu movimento receberão, concretizado (escolhendo, para exemplificar, 

entre os casos citados nesta pesquisa) na carga horária de Educação Física. É o 

entendimento que os indivíduos foram desenvolvendo sobre isto que as faz optar 

por, no caso dos que deliberam sobre a carga horária, colocar uma quantidade 

mínima desta disciplina e, atribuir a outras, com características intelectuais, uma 

porcentagem muito maior. Demonstra-se através desta designação horária a visão 

dualista e racionalizada (e que pretende ser, também, racionalizante) que foi se 

desenvolvendo e que acaba derivando na escolha da forte intelectualização nas 

estruturas educacionais. É também o desenvolvimento de concepções sobre o 

corpo, o movimento humano e a Educação Física, que faz surgir em alguns 

indivíduos a idéia de que a disciplina é uma oportunidade para descansar, para 

professores e alunos, para não produzir conhecimento algum, ou, ainda, para 

praticar algum esporte (preferencialmente futebol, vôlei ou handebol) e sempre 

realizar corridas de 12 minutos, exercícios abdominais e flexões de braço. Este 

mesmo processo de desenvolvimento de concepções faz com que outros indivíduos, 

sobre estes mesmos temas, tenham entendimentos totalmente diferentes a estes 

mencionados. 

 Estas concepções têm, geralmente, intensa relação com experiências 

vividas e são importantes bases na hora de formular estas representações sobre 

algo, que serão exteriorizadas, também posteriormente, através de atitudes 

corporais e/ou expressões de idéias. 
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 Estas reflexões são importantes, pois permitem entender que o dualismo 

e racionalismo dentro da Educação se encontram reforçados constantemente. Isto 

se dá desde a Educação Básica até a formação no Ensino Superior (e, na maioria 

dos casos, também no sentido inverso), o que acaba por se tornar um processo 

cíclico e vicioso. 

 Por isso, é importante pensar sobre a postura que ressalta e afirma (como 

a encontrada nas concepções gerais da Educação) que o ser humano deve ser 

tratado de maneira dualista e perceber que isto contribui para a permanência de um 

sistema que, constante e ininterruptamente, anuncia a divisão do ser e, a partir disto, 

visualiza uma suposta superioridade do intelecto em relação ao corpo. 

 Há que se fazer uma ressalva neste ponto. Se a Educação Física, como 

área e disciplina escolar, aderir (e normalmente é isto que vem acontecendo) e 

compartilhar desta concepção dualista da Educação em relação ao ser humano e à 

possibilidade compartimentalizada de aquisição e desenvolvimento de conhecimento 

por este, acabará por afirmar uma abordagem que, inevitavelmente, auxiliará na 

perpetuação deste tipo de pensamento. Com esta base dualista, obtêm-se duas 

situações. Por um lado, a Educação entende esta divisão e vê importância apenas 

na cognição dos indivíduos, isto é um indicativo do porquê a inclusão e o interesse 

no corpo são, praticamente, inexistentes nas estruturas educacionais. Por outro 

lado, a Educação Física, também vendo o ser de forma dualista, acaba 

superlativizando, unicamente, as atividades físicas, práticas, em seu sentido restrito, 

passando a desenvolver seus conteúdos sem considerar igualmente relevante o 

desenvolvimento intelectual (isto não significa, porém, que o aspecto intelectual não 

se encontra envolvido também no movimento humano, representa apenas uma 

maneira de pensar a questão). Assim, o abismo ou cisão criado de ambas as partes, 

não apresenta possibilidade de findar, pois a base que divide o ser, o dualismo 

polarizado, encontra-se plenamente instaurada na Educação e, parcialmente 

também, na própria Educação Física escolar. 

 Além disso, esta situação permite a continuidade da hierarquização, 

momentaneamente em um âmbito, ocasionalmente em outro, mas, pela abrangência 

avassaladora do tempo e da dedicação ao intelecto, a situação educacional culmina 

com a predominância absoluta das estruturas que acaba objetivando, apenas este 

último aspecto (intelectual). 
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 Ou seja, a insistência na concepção dualista não favorece o intelecto ou o 

corpo, nem a Educação ou a Educação Física, mas ao continuar a imposição desta 

forma de ver o ser humano, pode ser concluído que a Educação Física acaba por 

não conquistar um espaço, (e, assim, o corpo e o movimento humano deixam de 

ganhá-lo também), já que esta nunca concorrerá, assim, em condições iguais, ou ao 

menos similares, com a Educação � entendido nesta também as disciplinas 

�intelectuais� que predominam �, assim como com o aspecto intelectual que esta se 

propõe e predispõe desenvolver. 

 Isto permite entender que, se por um lado, os dois aspectos perdem � já 

que o ser não se desenvolve de maneira plena �, um deles perde mais que o outro; 

e quem será sempre menos contemplado e defendido, como vem ocorrendo 

historicamente, de acordo com esta visão educacional fragmentária, continuará a ser 

o aspecto corporal e motor. 

 Como afirma Freire (1991):  

 

  nunca me permiti aceitar a idéia preconceituosa de que um grande 
músico ou pintor vale por suas idéias. O que seria mais importante 

em cada um deles? Seu cérebro, suas idéias, ou suas mãos? 

Qualquer uma dessas partes torna-se tão imprescindível no ato de 

criação e expressão que, na sua falta, não haveria música ou pintura. 
É preciso deixar as hierarquizações de lado. É hora de largar nossos 

preconceitos. As mãos do pintor não são iguais ao seu cérebro, é 

claro. Basta olhar um e outro. Mas também não são mais ou menos 

importantes uma que o outro; são diferentes, mas igualmente 
importantes, e, se não cumprirem o papel que lhes é designado no 

sistema que integram, não há função, não há pintura (p. 33-34). 
 

 Vendo isto, somado a todas as reflexões anteriores, buscamos 

fundamentação para as idéias desta pesquisa. Assim, nas palavras de Freire: 

 

  Esse corpo total, confuso, imprevisível, complexo que somos, ainda 

não pôde ser pensado. [...] [O corpo é] um sistema [...] que funciona 

surpreendentemente bem, sem precisar de um comando central 
incorpóreo. [...] de fato, as partes são diferentes umas das outras: 

cérebro, mãos, fígado, braços e pernas, cada qual com suas 

peculiaridades, cada qual com suas funções. Mas [estas] não 

poderiam garantir a existência [...] se não se integrassem a um todo 

maior onde [perdem] qualquer característica hierárquica (1991, p. 

34). 
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 Entendendo e concordando com as idéias de Descartes (1996), quando o 

autor, apesar de toda a influência e estudos nas áreas matemáticas e sua inclinação 

e procura pelo racionalismo, admite que corpo e mente não se encontram separados 

no ser humano, compreendemos, automaticamente, uma questão relacionada com o 

conhecimento e a Educação. Esta questão mostra que o entendimento do ser, em 

relação ao desenvolvimento de conhecimento por este, não pode, exclusivamente, 

tratar de um ou outro aspecto. As disciplinas desenvolvidas dentro de sala de aula, 

principalmente as que são tidas como historicamente mais importantes (tanto pela 

sociedade no geral, como pelos documentos que regem e determinam uma inserção 

em quantidade altamente predominante), parecem satisfeitas com esta divisão e 

hierarquização. Isto porque esta estrutura, assim determinada, com a divisão, 

separação categórica e hierarquização, confere um status elevado ao intelecto, e, 

por conseqüência desta mesma idéia, isto também é, automaticamente, estendido a 

estas disciplinas. 
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3.5 ANÁLISE DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS NÍVEIS 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 No Brasil, nenhum componente curricular, nenhuma disciplina, ultrapassa 

ou iguala, em quantidade horária, as horas-aula determinadas para a língua-mãe (L. 

Portuguesa) e Matemática. Há que se notar que mesmo a carga horária destas 

disciplinas sendo, sempre, predominantemente maior, em relação a todas as outras, 

quando se aumenta o tempo de permanência na escola de maneira geral, seja em 

horas, dias letivos ou até mesmo anos (como, atualmente, a inclusão do nono ano), 

o aumento recebido por estas duas disciplinas é, novamente, superior aos outros 

componentes curriculares. 

 No Art. 26 da LDB 9394/96, o §3º, que trata da Educação Física na 

Educação Básica, já sofreu duas alterações desde sua redação original em 1996. Na 

primeira não aparecia como componente obrigatório. A segunda alteração refere-se 

à prática facultativa da disciplina, que na segunda versão, declarava ser opcional 

apenas para os alunos que cursassem o curso noturno. Atualmente, a redação é a 

seguinte, abrangendo mais casos para os que se torna facultativa a participação nas 

aulas da disciplina:  

 
§ 3

o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno: 
 

I � que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
 

II � maior de trinta anos de idade; 

 

III � que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 

similar, estiver obrigado à prática da educação física; 
 

IV � amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; 
(refere-se aos alunos portadores de afecções, entre eles deficientes, 

portadores de necessidades especiais relacionadas a dificuldades de 
realização de atividades físicas, ainda que em casos esporádicos e 

ocorrências isoladas); 
 

V � (VETADO) 
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VI � que tenha prole (BRASIL, 2003). 

 

 Desta maneira, a legislação permite que a condição de optar pela 

freqüência nas aulas da Educação Física se torne mais fácil e isto se reflita numa 

incidência maior, já que engloba muitos casos. Obviamente, há casos clínicos que 

necessitam atenção especial para realizar atividades físicas, porém, como para 

todos os outros casos citados na lei, a não atuação nas aulas não condiz como 

medida a ser adotada e incentivada. Entende-se que o movimento e o 

desenvolvimento do aspecto corporal é um direito de todos os alunos e, ao ser 

componente obrigatório da Educação Básica, os alunos que desta fazem parte, 

também podem/devem realizar as aulas da disciplina. Cabe ao professor monitorar 

como se dará esta intervenção do aluno. 

 Comentando o 1º item, que trata dos alunos que trabalham num período 

igual ou superior a seis horas, a lei entende que o aluno pode optar por freqüentar 

ou não a disciplina, mas quais são as fundamentações para que isto seja 

considerado apenas para as aulas de Educação Física e não para outros 

componentes curriculares, por exemplo? 

 Neste sentido, pode ser acrescentada a análise de algumas questões da 

Educação Infantil e dos seguintes quadros que compõem a distribuição da carga 

horária no Estado de São Paulo, para o ano de 2009, para o Ensino Fundamental e 

Médio, mas que não diferem, em linhas gerais, e para o que este trabalho procura, 

dos modelos de outros estados ou de anos anteriores, na época que foi referida 

como sendo a visada (duas últimas décadas do século XX e primeira década do 

século XXI). 

 No caso da Educação Infantil, existem duas questões que podem ser 

ressaltadas. A primeira delas é que, segundo a LDB 9394/96, a Educação Física é 

componente curricular obrigatório na Educação Básica, o que inclui creches e pré-

escolas. No entanto, há uma incidência que permite perceber a substituição da 

Educação Física por aulas específicas de algum segmento temático ou abordagem 

relacionado ao movimento. Assim, encontram-se no lugar da Educação Física, aulas 

específicas de futebol, ballet, capoeira, judô, natação, etc. Isto acontece, 

principalmente, nas escolas particulares e pode ser verificado, com uma rápida 

investigação na internet. A exclusividade de um tema impede o desenvolvimento 

necessário da criança nesta faixa etária e isso contraria, além das idéias defendidas 
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por autores como Piaget (1975), os próprios documentos da Educação Física 

brasileira, quando ressaltam a importância da variedade de temas e atividades, 

dentro da disciplina específica, entendendo que esta deve oportunizar e estimular o 

desenvolvimento motor e a cultura corporal sob a questão da variedade, o que 

claramente não pode ser resumido a apenas um tema ou tipo de atividade (PCN, 

vol. 7 � Educação Física, 1997). 

 Nas escolas estaduais e municipais, a segunda questão é mais freqüente. 

A Educação Física é ministrada pelo(a) professor(a) da sala de aula, não pelo 

docente especialista, com o título em licenciatura plena em Educação Física, isto 

porque não há obrigatoriedade legislativa que determine a presença do professor(a) 

especialista. Esta questão trata, portanto, também, da qualificação específica 

requerida para a atuação ao ministrar este componente curricular; novamente fica 

em evidência a importância de entender quais concepções são designadas ao 

corpo, ao movimento humano e à Educação Física na Educação, pois ao permitir 

que o conteúdo seja planejado, orientado e colocado em prática por profissionais 

que não apresentam formação acadêmica específica nestes temas, abre-se a opção 

para que concepções não adequadas com a essência da disciplina e seus 

componentes sejam instauradas, com maior probabilidade. Os professores 

polivalentes da Educação Fundamental I, também costumam assumir as aulas de 

Educação Física, apesar do que traz a legislação sobre isso: 

 

  § 3º- As aulas de Educação Física e Arte, previstas nas matrizes 

curriculares das séries/anos iniciais, deverão ser desenvolvidas: 
 

  1 - com duas aulas, por professor especialista na conformidade do 

contido no Anexo I; 

 

  2 - com acompanhamento obrigatório do professor regente da classe 

e do Aluno/Pesquisador da Bolsa Alfabetização, quando for o caso; 
 

  3 - em horário regular de funcionamento da classe; 

 

  4- pelo professor da classe, quando comprovada a inexistência ou 

ausência do professor especialista (SÃO PAULO, 2008). 

 Existe aqui uma situação para ser questionada, referindo, especialmente, 

ao 4º item. Por que não haveria de haver professor de Educação Física, com a 
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formação em licenciatura plena, para poder administrar as aulas nas instituições 

públicas, se o ingresso destes se faz por concurso ou por contratação? Os 

concursos sempre apresentam número muito elevado de candidatos, então, isso 

demonstra que há interessados com a formação adequada para assumir essas 

aulas específicas da disciplina. No entanto, é comum nas escolas públicas ver os 

professores polivalentes assumindo a disciplina. No município de São Bernardo do 

Campo, no próprio estado de São Paulo, por exemplo, a prefeitura mantém o 

professor polivalente, o responsável pela sala de aula, ministrando as aulas de 

Educação Física, tanto na Educação Infantil, como no Ensino Fundamental I, que 

são os existentes na rede municipal. A rede municipal difere em algumas questões 

da estadual, porém, a base legislativa continua sendo a mesma e, por isso, as 

opções de um professor polivalente assumir as aulas de Educação Física também. 

 A segunda questão é: pode um professor com a titulação em licenciatura 

plena em Educação Física, assumir uma disciplina que não seja a própria Educação 

Física? Não, e isso é coerente e se explica a seguir. 

 Pesquisas sobre a qualificação dos docentes da Educação Infantil de 

forma geral são desenvolvidas, desde que este nível foi inserido oficialmente pela 

LDB 9394/96. 

 Assim há entendimento que �a legislação veio somar-se à idéia de que, o 

grau de escolaridade e qualificação específica no desempenho profissional de 

cuidado e educação de crianças pequenas influem decisivamente sobre a qualidade 

do serviço� (AQUINO, 2005). Vendo a importância destas palavras e idéias do texto 

consultado, que se aplicam à Pedagogia e ao tratamento dos alunos, porque a 

questão da qualificação especializada, quando se trata da Educação Física, não é 

vista da mesma maneira? O professor polivalente precisa de conhecimentos 

específicos sobre o corpo e o movimento humano para, assim, poder traçar um 

plano de aula que seja real e possa ajudar no desenvolvimento de questões 

importantes nestes alunos. Se ele não tem, como podem ser outorgadas a ele estas 

aulas? O caso inverso também poderia, então, ser feito, mas não existe, 

obviamente, nenhum professor com licenciatura plena em Educação Física que 

tenha designadas aulas de caráter intelectual, segundo a instância educacional. E, 

desta maneira, demonstra-se, em mais um ponto, que a visão racionalista permite 

que certas condutas sejam tomadas em prol da inferiorização, da 

marginalização/descaso com o corpo e do movimento humano, mas, de nenhuma 
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maneira, isto é cogitado, muito menos colocado em prática, quando se trata do caso 

inverso, com o aspecto intelectual. 

 Entendendo que isto também reflete uma posição oficial da Educação que 

demonstra, também nesse aspecto, uma determinação de relevância inferior às 

questões referentes e necessárias ao corpo, vê-se que existe, então, a proposta de 

inclusão do componente curricular, mas não se oferece para os alunos a real 

possibilidade de concretizar o desenvolvimento corporal e motor com o profissional 

mais adequado. 

 Exclusivamente tratando do Ensino Fundamental (I e II) e também do 

Ensino Médio foram escolhidos os três quadros mais representativos referentes a 

estes níveis de ensino sobre as questões que até aqui vem sendo tratadas na 

pesquisa. Estes foram retirados dos anexos da Resolução SE � 83, de 25-11-2008, 

republicada no Diário Oficial em 28-11-2008, com o intuito de analisar as matrizes 

curriculares destas etapas educacionais, procurando enfatizar a análise na carga 

horária destinada à Educação Física e, pelo entendimento trazido neste estudo, 

conseqüentemente, ao corpo e ao movimento humano. No ANEXO B deste trabalho, 

encontram-se a referida resolução na íntegra, assim como todos os quadros que a 

ela estão anexados e a compõem. Seguem os quadros, extraídos diretamente da 

resolução citada, que se baseiam nas diretrizes federais para a organização 

curricular do ano de 2009, no estado de São Paulo: 

 

 
A = Ano; S = Série     (SÃO PAULO, 2008). 
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 O primeiro dado que pode ser notado na análise deste quadro é em 

relação ao primeiro ano deste nível. A Língua Portuguesa e a Matemática, as 

disciplinas tidas como as incumbidas principalmente, segundo a Educação, de 

ajudar no desenvolvimento intelectual, ocupam todo o tempo da matriz curricular. 

Isto afirma o que vem sendo estudado neste trabalho e vai em sentido contrário às 

bases dos próprios cursos relacionados com a Educação, por exemplo no curso 

superior de Pedagogia. Neste, as matrizes curriculares se apóiam e incluem em 

seus programas autores como Piaget, Vygotsky e Wallon, assim como os próprios 

documentos educacionais (Referencial Curricular Nacional e Parâmetros 

Curriculares Nacionais) também o fazem. 

 Esses três autores citados, fazendo uma menção muito simplista e 

condensada de suas teorias, discutem a importância da experiência corporal, do 

movimento, da interação, da ação da criança para o desenvolvimento cognitivo, 

entendendo esta atividade motora como um meio de estabelecer relações com o 

mundo, de adaptação e de transformação. Esses aspectos das teorias dos autores 

são gerais, não entrando em detalhamentos mais profundos de cada um, mas para o 

objeto da presente pesquisa, já trazem um dado relevante. Este entendimento se 

refere à leitura das obras �A construção do real na criança� (1975), �Pensamento e 

linguagem� (2000) e �Do acto ao pensamento� (1966), de Piaget, Vygotsky e Wallon, 

respectivamente. A escolha da leitura destas obras se deve a que estas (além de 

outras mais dos mesmos autores) estão fundamentando os documentos nacionais 

aqui vistos. 

 Assim, ao ressaltar que estes autores demonstram a relevância do 

aspecto corporal e motor, há que frisar a disparidade e contradição que se forma na 

Educação a partir disso. Estes autores se encontram, com grande número de obras, 

referenciados nos documentos oficiais da Educação (Referencial Curricular Nacional 

e Parâmetros Curriculares Nacionais), no entanto, as idéias trazidas e desenvolvidas 

pelos autores nessas obras não se traduzem ou são utilizadas concretamente no 

âmbito educacional brasileiro e, como exemplo disto, pode ser tomada a formação 

da matriz curricular escolar e a distribuição da carga horária desta. 

 Visto isso, entendemos que é contraditório utilizar idéias que pressupõem 

o entendimento de um aspecto (neste caso o corporal e o motor) e no momento de 

efetivar e concretizar tais idéias, não fazê-lo. 
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 A composição curricular do 1º ano do Ensino Fundamental é um exemplo 

superlativo disto. Se a Educação entende que o aspecto cognitivo deve receber 

atenção exclusiva na base educacional, como visto no 1º ano (e as disciplinas 

correspondentes a este, Língua Portuguesa e Matemática, principalmente, como já 

comentado) significa que a Educação não pode, verdadeiramente, estar se 

baseando, para organizar a matriz curricular e distribuir as disciplinas, em autores 

que declaram o oposto ou, minimamente, têm concepções diferentes disto. 

 Os autores citados divergem em alguns pontos, mas a base de idéias é 

similar. Em especial Piaget (1975) defende a experiência corporal como uma base 

necessária para a posterior aquisição de desenvolvimento no aspecto cognitivo � 

interesse principal declarado pela Educação �. Portanto, supõe-se, que a fase inicial 

da Educação (se esta se fundamenta neste autor, como é o caso da brasileira), deve 

possibilitar e promover o movimento humano, levar em conta o corpo, se pretende 

que este, a partir dessa base se desenvolva intelectualmente. Para isso, a Educação 

Física, que é entendida na Educação (como já foi explicado anteriormente) como 

uma disciplina puramente física, motora, deveria se encontrar numa alta 

porcentagem, pelo menos nos primeiros anos, nos níveis iniciais, ao menos para 

apresentar coerência com o que é declarado e possibilitar o desenvolvimento do 

aspecto que é entendido como o mais importante e, praticamente, o único, para a 

instância educacional. A presença da Educação Física, no 1º ano do Ensino 

Fundamental do Estado de São Paulo, no entanto, é nula. A Língua Portuguesa 

aparece com 80% da carga horária e o restante, 20%, é destinado à Matemática. 

 Vê-se que há desrespeito ou incoerência, portanto, às idéias dos próprios 

autores escolhidos para compor os documentos de referência na Educação e ao 

corpo/movimento humano nesta fase. A necessidade de experimentação corporal, a 

experiência imediata do corpo, característica principal das crianças, demonstrada 

por inúmeros autores, inclusive os próprios utilizados na composição dos 

documentos oficiais da Educação, não aparece no ano analisado do quadro citado. 

 Nos anos subseqüentes, a porcentagem mínima de 7,5% é designada 

para a Educação Física. A outra disciplina que pode-se encaixar em concepções 

similares é a Educação Artística. Juntas, do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

somam 15% da carga total de horas. Isto quer dizer que, ainda que aconteça a 

incrementação de outras disciplinas, como História, Geografia, Ciências Físicas e 

Biológicas, com sua inclusão a partir do 3º ano, não é um incremento que visa maior 
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desenvolvimento ou importância do aspecto corporal/motor dos alunos. Simboliza, 

apenas, a compartimentalização das disciplinas tidas como intelectuais, mas não 

modifica a situação do corpo na Educação. 

 Levando em consideração a carga horária anual de 200 dias letivos, que 

é o que propõe o Artigo 3 da Resolução SE � 83, de 25-11-2008, as aulas terão 

duração de 50 minutos cada, o que totaliza 1.000 aulas anuais. 

 Então, do 1º ano, de 1.000 horas-aula possíveis, 100% destas devem ser 

para Língua Portuguesa e Matemática. Não há nada além disto que mereça atenção 

para o desenvolvimento dos alunos, segundo os interesses impostos e refletidos na 

estruturação da matriz curricular. 

 Nos outros anos, do 2º a 5º, o 7,5% designado para o corpo/movimento 

humano, representado pela presença da Educação Física, equivale a 75 h/a, o 

restante fica a cargo de disciplinas oferecidas com objetivos intelectualizadores, num 

total de 925 horas-aula. Esta enorme diferença de atribuição de importância entre o 

corpo e a mente, que a Educação demonstra nestes números, confirma a seguinte 

seqüência de idéias: 

 

Vi o corpo fragmentado como os homens sempre viram o universo 
fragmentado. Mas a ciência, que tem feito um grande esforço de 

encaixar as peças do universo, por que não tenta juntar as do 

homem? Por que ficaria o homem fragmentado, se ele também faz 

parte do universo? Mas eu já percebi que os homens da ciência se 

preocupam mais com o universo que está para além de suas 

próprias peles que com o universo de dentro deles (FREIRE, 1991, p. 

15). 
 

 Ao se referir à ciência podemos interpretar o termo também como 

Educação, pois é no sentido de conhecimento capaz de ser comprovado e que 

pode, então, ser tomado como oficial, que os dois termos se baseiam. É o 

verdadeiro conhecimento que procuram e divulgam. Vê-se, realizando a análise do 

quadro, por exemplo, que o conhecimento verdadeiro e importante não é, em 

hipótese alguma, relacionado ou faz referência ao corpo/movimento dos alunos. 

 A seguir, o próximo quadro retirado da já citada Resolução, que nela está 

inserido como anexo II. Existe mais um quadro deste mesmo nível, Ensino 

Fundamental II, as diferenças se referem à quantidade de turnos que o 

estabelecimento escolar que cumprirá esta matriz curricular apresenta, e, com isso, 

determinará, com estes quadros, a diferença no número de aulas entre um quadro e 
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outro. Porém, essas diferenças são mínimas e, devido a isto, apenas este quadro 

desta etapa escolar foi apresentado no corpo do trabalho. O outro, encontra-se no 

ANEXO B, como já comentado. 

 

 
(SÃO PAULO, 2008) 

 

 Este segundo quadro, avançando já para o ciclo II, que contempla os 

anos do 6º ao 9º, traz duas situações bastante parecidas com o quadro anterior, 

porém com um agravante no que se refere especialmente à Educação Física. 

 Deste quadro, quatro grandes subitens de análise foram feitos, ainda que 

possam existir outros: 

 

 1) a comparação entre a carga de horas-aula de Língua Portuguesa e 

Matemática e a carga de horas aula da Educação Física; 

 2) o número total de horas e a carga horária da Educação Física; 

 3) a distribuição das horas da �Parte Diversificada� da matriz curricular; 

 4) o horário em que a Educação Física deve acontecer. 
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 Assim sendo, seguem as considerações destes subitens: 

 1) a soma das cargas horárias de Língua Portuguesa e Matemática 

totalizam 10 h/a semanais, o que representa 41,6% da Base Nacional Comum. Isso 

indica que somente estes dois componentes, tidos como mais representativos para o 

desenvolvimento intelectual, já constituem pouco menos que a metade do total. Se a 

este dado forem acrescentadas as 3 (três) aulas da Parte Diversificada, que podem 

ser distribuídas entre qualquer disciplina que faça parte da Base Nacional Comum, e 

geralmente se aglutinam em Língua Portuguesa e Matemática, o percentual se eleva 

para 48,1%. Praticamente a metade do tempo passado pelos alunos na escola é 

dedicado ao ensino da Língua Portuguesa e Matemática, o que vimos, 

anteriormente, não garante o desenvolvimento real proporcional à quantidade de 

aulas oferecidas nestas disciplinas. Isto, portanto, deveria constituir um ponto a ser 

revisto, já que o acréscimo constante de horas de aula para ambas, ou, ainda, a 

grande quantidade de horas destinadas a estas disciplinas originalmente no 

currículo (sem precisar levar em conta esses acréscimos que acontecem), não se 

justifica se não há o esperado avanço intelectual, que é proferido como objetivo pela 

Educação. 

 2) o número total de horas neste nível, deve, quando for a situação que 

compreende a maior carga horária determinada, garantir 1.080 horas-aula anuais. 

Assim, ao vermos a representatividade das aulas de Educação Física, que em 

termos numéricos é de 7,4%, surge a questão: realmente o aspecto corporal e motor 

deve representar menos de 10% na vida educacional? Obviamente, recorrendo aos 

autores aqui já citados, mas também refletindo sobre a existência, sobre a vida, 

inevitavelmente ligada ao corpo (entendendo que não há vida sem corpo) e, 

somando a isto, que não existe forma de expressão que não seja motora (FREIRE, 

1991), compreendemos que estes 10% não suprem a necessidade motora do ser 

humano; nem se está oferecendo, educacionalmente, a possibilidade de 

desenvolver este aspecto. 

 3) ao já analisado sobre a Parte Diversificada, há que acrescentar que 

estas aulas podem ser encaixadas no horário de qualquer disciplina, desde que 

estas não sejam incrementadas à carga horária da Educação Física ou do Ensino 

Religioso. Este último somente está incluído na matriz curricular no último ano, 9º, 

significando portanto que a única disciplina que não pode ter sua carga horária 

aumentada, desde o 6º até o 8º ano, é a Educação Física. Este ponto também é um 
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que vem somar-se à afirmação da hipótese de que o corpo e o movimento humano 

são desvalorizados dentro da Educação, pois é a única disciplina que não tem o 

direito de ter sua carga aumentada (compreendendo que, no entendimento do 

âmbito educacional, o número de horas-aula é indicativo fortíssimo de importância � 

visto que às consideradas mais importantes, as �intelectuais�, se lhes é designado 

um número muito grande). Isto contribui, também, para a afirmação da ínfima 

importância do corpo e do movimento humano na Educação formal. Estes dados são 

objetivos e existem muitos mais (objetivos e não objetivos também). Ainda que reais, 

os subjetivos são mais difíceis de provar, por isso a opção por estes dados 

concretos mostram a realidade de uma maneira mais palpável e perceptível, por 

isso, são mais indicados num trabalho acadêmico. 

 4) a matriz curricular esclarece que, para este nível, no período diurno, as 

duas aulas semanais da Educação Física devem acontecer dentro do horário regular 

de aulas. Para os alunos do período noturno, não obstante, a indicação é para 

acontecer fora do horário de aulas, preferencialmente nos dias sábados. Diante disto 

cabem algumas observações. Os alunos que estudam no período noturno, 

geralmente, são os que freqüentam este período por necessidade, não é uma opção 

aleatória ou ligada ao gosto de estudar à noite. Estes alunos, supostamente, 

deveriam pertencer a uma faixa etária (sem contar os repetentes) que compreendem 

desde os 11 aos 14 anos. Supondo que o aluno não haja repetido nenhuma série, 

muitos deles cuidam de irmãos menores durante o período diurno, em que os pais 

se encontram fora de casa trabalhando. Alguns deles também nesta idade começam 

a se envolver com a vida trabalhista. Portanto, a freqüência fora do horário habitual 

de aulas fica comprometida, já que o período diurno é utilizado por estes alunos para 

realizar outras atividades extra-escolares. 

 Restando apenas o dia sábado para a realização da aula, isto cria um 

inconveniente relacionado a questões de motivação. O fator motivacional é um 

aspecto a ser considerado ao tratar da ida dos alunos, fora dos dias usuais das 

demais aulas, para o comparecimento exclusivo à aula de Educação Física. Pelas 

inúmeras questões aqui já colocadas, somadas à percepção que a própria escola 

desvaloriza a disciplina, colocando-a fora do quadro horário onde se encontram 

todas as outras, a dificuldade em motivar os alunos para freqüentar a aula se torna 

muito grande. 
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 Segue o terceiro e último quadro. Neste nível escolar, Ensino Médio, 

existem mais dois quadros e as diferenças entre eles são, como no caso anterior, 

poucas. 

 

 

(SÃO PAULO, 2008) 

 

 Este último quadro analisado, representante do Ensino Médio, do período 

noturno, apresenta igualdade na base das análises na maioria dos pontos 

comentados anteriormente, com exacerbação de alguns dados. Assim, a situação 

escolhida para análise é a do último ano, 3º, que é também o último ano de 

Educação Básica. 

 As aulas de Educação Física no 3º ano (e em todo o nível) são realizadas 

fora do período regular de aulas, preferentemente aos sábados. Ao estarem numa 

faixa de idade mais avançada que no nível anterior, supostamente entre 15 e 17 

anos, os comentários que trataram da questão no Ensino Fundamental sobre as 

responsabilidades com o emprego e outros afazeres dos alunos, aumentam sua 
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amplitude, já que são mais os alunos que têm estas características de possuírem 

outras tarefas no período oposto ao horário de aulas regular. 

 As disciplinas de apoio curricular, num total de 6 h/a semanais, podem, 

como visto anteriormente, serem distribuídas entre outras disciplinas, e o que ocorre 

é que, devido ao interesse voltado para o vestibular, o preenchimento destas é 

realizado com as disciplinas que ali serão avaliadas. Conforme o § 1º, do Artigo V da 

Resolução já citada, devem ser distribuídas duas destas, entre cada uma das 

disciplinas que integram cada área do conhecimento. Na área de Conhecimento de 

Linguagens e Códigos, a única disciplina que existe na matriz curricular, no 3º ano, 

no ano de 2009, no Estado de São Paulo, é a Língua Portuguesa e Literatura. O § 2º 

esclarece, porém, que é obrigatório que estas aulas mencionadas, também para os 

outros dois anos, que têm Educação Física e Arte na matriz curricular, sejam 

distribuídas, exclusiva e obrigatoriamente, para a Língua Portuguesa e Literatura. 

 No ano de 2009, na matriz curricular do 3º ano, não consta nenhuma 

hora-aula destinada para a Educação Física (ou para a disciplina de Arte); a 

justificativa dada pelo Estado, que será incluída de maneira mais completa no 

próximo item, é a inclusão de uma aula de Filosofia e uma de Sociologia, como 

componentes obrigatórios novamente, na matriz curricular. Alega-se que é devido a 

isto que não há carga horária, ou seja, não existem aulas disponíveis que se possam 

remanejar para a Educação Física (entendendo, como na Educação, que então não 

há aulas para destinar ao corpo e seu movimento). Isto carrega certa ironia, já que a 

carga total, sem ter que remover a Filosofia e a Sociologia, é de 23 aulas semanais. 

Nenhuma destas aulas, porém, pode ser disponibilizada para o corpo/movimento do 

adolescente, no qual a etapa de maturação corporal e mudança é latente? 

 Nesta etapa, surgem também questões que tratam diretamente da saúde 

corporal, da tolerância à diversidade, da autonomia crescente entre os adolescentes. 

Estas questões, que são conteúdos que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

declaram como importantes e que devem ser trabalhados, parecem se diluir (muito 

mais ainda do que nos outros níveis), no Ensino Médio. 

 É importante voltar às questões apontadas na LDB 9394/96, quando esta 

traz os objetivos gerais do Ensino Médio. O aprofundamento dos conhecimentos 

desenvolvidos no Ensino Fundamental, a preparação para o trabalho, o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico e, finalmente, a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos são 
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eles. Nada, nem indiretamente citado, nesses objetivos gerais traz o corpo e o 

desenvolvimento deste como um fator a ser ponderado. 

 Finalizando, vemos como os quadros trazem numericamente 

representada a concepção dualista e racionalista que a Educação traz imbricada 

intensamente com seus conteúdos, objetivos e com as estruturas, de maneira geral, 

nas que se sustenta. Isto pode ser constatado durante todo o trabalho, e em todos 

os níveis escolares da Educação. No caso específico da carga horária destinada em 

grandes porcentagens para as disciplinas �intelectuais�, verifica-se que este fato, no 

entanto, não se traduz em melhoras no rendimento dos alunos nestas mesmas 

disciplinas, o que quer dizer que não é devido ao aumento de horas-aula apenas, 

que poderá se garantir um conhecimento na área pretendida. Ao afirmar isto, não é 

apenas vinculado ao conhecimento da Língua Portuguesa, de Matemática ou das 

outras disciplinas que recebem a mesma abordagem racionalista, que entendemos 

que não há avanço dentro do esquema tradicional, mas também em situações extra-

escolares, onde não existe a pressão avaliadora, os alunos também não conseguem 

manifestar avanços significativos na aquisição e desenvolvimento de aprendizagem 

em questões que envolvem e referenciam aspectos destas disciplinas citadas. 

 Apesar de esta situação ocorrer há anos, por toda a extensão no território 

nacional (já que os fundamentos que baseiam as estruturas são os mesmos, pois a 

legislação é de alcance nacional), a insistência no mesmo modelo continua. 

Pesquisas sobre o fracasso escolar são realizadas em quantidades proporcionais ao 

insucesso dos alunos. Entendemos que este insucesso, assim como o sistema que 

perpetua suas fundamentações dualistas e racionalistas (que se pretendem 

racionalizantes também), também continuará, pois a base educacional permanece a 

mesma. Fazendo uma relação desta análise das bases da Educação, podemos 

apoiar nossas idéias e fundamentá-las no pensamento da segunda vertente aqui 

tratada do filósofo Descartes. 

 Analisando as afirmações de Descartes (1996) compreendemos que se 

há uma mistura obscura entre corpo e mente, não se pode pretender a divisão 

categórica e suprema destes, em nenhuma situação. Se se entende que para um 

aspecto se desenvolver (e é isto que a Educação faz) há que se anular, silenciar, o 

outro, o desenvolvimento que ocorre ficará sempre aquém daquele que poderia 

ocorrer, justamente porque, ao não existir separação entre o corpo e a mente 
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humana, não existe, tampouco, a possibilidade de separação ao ocorrer as 

situações educacionais. 

 É importante que a Educação Física, como disciplina escolar, também 

alargue seus horizontes e entenda o desenvolvimento corporal e motor não 

exclusivamente como o componente físico, técnico e biológico, mas que se perceba 

que o sujeito que se encontra na aula, ultrapassa essa visão; é um ser integral e, 

portanto, o que se deve almejar é um desenvolvimento também integral, não 

compartimentalizado. 

 Desta maneira, a concepção usual, que entende que as disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo, são responsáveis por desenvolver a 

cognição, o intelecto humano e que a Educação Física promove o desenvolvimento 

corporal, físico, fica vulnerável, plausível de ser superada. 

 Por este entendimento dualista e hierarquizador, ser uma concepção 

altamente difundida na sociedade e na Educação, de forma generalizada, o 

desenvolvimento de uma concepção diferente e integral, plena, do ser não é tarefa 

simples. Neste sentido, encontramos apoio nas palavras e idéias de Freire (1991, p. 

17): 

 

É muito difícil ver o corpo no pensamento; é muito difícil ver o 

pensamento na prática corporal. Mas ser oculto não quer dizer 

inexistente. Assim como eu vi a argamassa na beleza da casa, creio 
que poderia ver o inteligível e o sensível e con-fundindo na ação 

corporal. 
 

 E ainda: 

 

Por tanto tempo aceitamos como natural a superioridade do espírito 

sobre o corpo que qualquer afirmação em contrário nos choca. Como 

se se tratasse de uma lei da natureza, dentro da melhor tradição de 

se tratar como natural as nossas construções artificiais (FREIRE, 

1991, p. 32). 
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3.5.1 A Frágil Situação da Educação Física no Contexto Educacional 

 

 

 Para concluir esta etapa, vemos como a visão inicial do fortalecimento 

corporal, da busca histórica da ligação do �corpo forte� com a Educação Física, 

transformou-se numa situação oposta para a própria área. A frágil situação da 

Educação Física brasileira no contexto educacional, ainda que avanços internos 

tenham ocorrido, é notada, além de tudo o que já foi citado, nos dois textos a seguir. 

 Ainda que as situações especificamente analisadas sejam relativas ao 

estado de São Paulo, a situação em outras localidades do país são similares, 

quando não mais agravadas, pois a base comum, da Legislação aqui utilizada, como 

dos documentos que são oficiais para a estruturação escolar, é de alcance federal. 

Acrescentado a isso, as matrizes curriculares, que são formuladas em nível 

estadual, não diferem muito, pois a base dualista e racional perpassa as estruturas 

educacionais de maneira geral e, se não se pode ter a pretensão de generalizar em 

demasia as questões aqui colocadas, há que entender, contudo, que, ao menos, 

uma reflexão inicial pode ser feita. E, ainda, mesmo que algumas situações, como 

as que serão colocadas a seguir, sejam relativas a um caso específico, do estado de 

São Paulo, no ano de 2009, isto já se apresenta não como um indício isolado da 

situação e da diminuição da importância do corpo e do movimento humano perante 

o dualismo e racionalismo educacional, mas é um ponto que confirma, já de maneira 

completa (acrescentando e fortalecendo tudo o que foi aqui pesquisado e 

desenvolvido), pois este estado, particularmente, pode ser utilizado como fator/ponto 

relevante e de referência, por suas características. 

 Estas, ligadas a fatores numéricos de população, renda per capita, grau 

de escolaridade, quantidade de instituições educacionais, situação avançada das 

pesquisas na área educacional e inúmeras outras questões relacionadas 

especialmente à Educação e que lhe conferem destaque diante de outros estados, 

permite que este seja ponto de fundamentação. 

 Seguem trechos de dois artigos jornalísticos, que servem para, 

definitivamente, confirmar a imposição pretendida da superioridade intelectual e 

relação ao corpo, sendo isto materializado na marginalização do componente 

curricular Educação Física, nas estruturas do sistema educacional brasileiro: 
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  Estado cancela aulas de Educação Física 

 
[...] A justificativa é que o governo está obrigado, por lei, a oferecer 

Filosofia e Sociologia e, diante da falta de espaço, optou por retirar a 

disciplina. Além disso, "os jovens têm outras preocupações nesta 

época, como o vestibular", informou a assessoria de comunicação. 

Cerca de 35 mil estudantes podem ser afetados na região.[...] 
 
[...] "A Educação Física é um componente curricular como qualquer 

outro. Temos a responsabilidade de levar aos alunos a cultura de 
movimento. Não é só esporte, mas uma relação de corpo. Para se ter 

idéia do absurdo, recebemos um caderno da secretaria com 

sugestões de atividades para todos as séries, inclusive o terceiro ano 

do Ensino Médio", diz o professor Bruno Oliveira. [...] 
 
Para especialistas, resolução é descaso 

 
Descaso e falta de conhecimento curricular. Para a coordenadora do 
curso de Pedagogia da PUC (Pontifícia Universidade Católica), Maria 

Estela Graciani, a decisão tomada pela Secretaria de Estado da 

Educação chega a ser ridícula. "É difícil até de acreditar. Uma matriz 

curricular integrada exige ponderação entre os diferentes saberes de 

que os alunos necessitam para sua formação ao longo da vida que, 

particularmente nessa faixa de idade, requer ações de lazer e 
cultura. A falta desses elementos, muitas vezes, leva o jovem ao 
tráfico, ao crime organizado." 
 
Para a especialista, o governo está tirando do estudante entre 16 e 

17 anos a chance de extravasar de maneira saudável. "É uma ação 

contrária a qualquer política pública direcionada ao jovem. Todos 

defendem a prática de esportes como forma de socialização. Na 

escola isso é muito forte. É em torno das atividades físicas que se 

formam as amizades. Além disso, quem definiu que uma matéria é 

mais importante do que a outra? Não há priorização no 

conhecimento. O que se busca é a interdisciplinaridade", afirma. 
 
Para os principais atingidos, a notícia parece não ter sentido. O 

estudante William Alves Rodrigues, 16 anos, vai cursar o terceiro ano 
do Ensino Médio em 2009 e não entende o motivo do cancelamento 

das aulas de Educação Física. "Todo mundo da minha escola 

freqüenta. Temos um time de futebol montado. Sempre foi um 

momento legal, até porque saíamos da sala um pouco", diz. 
 
[...] A medida ainda contraria as tradicionais dicas dadas a quem está 

em fase pré-vestibular. Além de estudar, os alunos são incentivados 

a praticar atividades que proporcionem relaxamento. "A Educação 

Física é ponto estratégico para o desenvolvimento do caráter. Muitas 

vezes delineia uma identidade, na vida profissional ou pessoal", 
completa a pedagoga Maria Estela Graciani. 
 
Montanaro descobriu o talento para o vôlei em escola estadual 

 
Foi um professor, de uma escola estadual, que apresentou o vôlei a 

José Montanaro Júnior. O ex-craque da seleção brasileira - medalha 



139 

 

de prata dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984 - cursava 
exatamente o terceiro ano do Ensino Médio. Tinha 17 anos, quando 

passou a reconhecer o valor do esporte. "Olha só no que deu. Minha 

vida mudou graças à Educação Física", afirma. 
 
Apesar do talento nato, o atual diretor de vôlei do Santander pensou 

em resistir ao convite. "Naquela época, era considerado esporte de 

menina. Mas não deu, o professor me obrigou. Ainda bem. Nessa 

idade, praticar exercício é muito importante. Não sei como podem 

tirar da grade curricular. Está totalmente errado, demonstra a falta de 

cultura em relação até ao conteúdo da matéria, já que o esporte é 

apenas uma parte da Educação Física", diz. 
 
Para o atleta, tirar a disciplina da escola é como deixar de ensinar 
Matemática ou Português e declarar total descaso ao profissional. "A 

Educação Física tem a ver com saúde, principalmente nesses 

tempos em que os jovens estão cada vez mais sedentários. É uma 

maneira de tirá-los de frente da televisão, da internet, de fazer com 
que se socializem e fujam do lazer estático." 
 
Se levada adiante, a medida trará resultados negativos a longo 

prazo, segundo Montanaro. "Vai fazer falta, com certeza, 
principalmente nos grandes centros, onde a violência cresce entre os 
jovens. Se não dermos importância a isso na escola, ninguém dará. 

Exercícios físicos são as melhores ferramentas educacionais de 

convivência. Ensinam a saber ganhar, perder, treinar e conviver com 

a dor. Sem dúvida, é um erro gravíssimo." (FERRAZ. Diário do 
Grande ABC. 22 dezembro 2008). 

 

 No entanto, no dia 25 de dezembro de 2008, três dias depois da primeira 

notícia, o jornal publicou a suspensão do cancelamento das aulas de Educação 

Física no estado de São Paulo. Seguem trechos do artigo: 

 

  Estado volta atrás e mantém Educação Física 

 
[...] Para isso, cortou na proposta final duas aulas de Matemática e 

Língua Portuguesa (uma de cada) que seriam acrescidas como 

obrigatórias em 2009. 
 
O governo estadual afirma que realmente houve proposta para 
extinção de aulas de Educação Física para alunos do terceiro ano 

em 2009, mas que os responsáveis pela produção do currículo 

voltaram atrás. 
 
A supressão da matéria no currículo de alunos do último ano do 

Ensino Médio provocou revolta e foi alvo de críticas de educadores e 
personalidades ligadas ao esporte, como o ex-jogador de vôlei José 

Montanaro Júnior, que contou ter descoberto sua vocação durante 

aulas de Educação Física. A medida foi considerada inapropriada 

porque adolescentes precisariam de ações de lazer e cultura, 
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proporcionadas nesta faixa etária principalmente pela prática 

esportiva. 
 
[...] Para introduzir as cinco novas aulas, a Secretaria de Estado da 
Educação alega que teve de retirar aulas de ensino técnico do 

currículo. Agora, o Curso de Gestão de Pequenas Empresas passará 

a ser extra-curricular, oferecido no contra-turno e aos sábados, para 

aqueles que se interessarem. 
 
A secretaria ressalta também que os diretores de escola teriam 

autonomia para remanejar parte da grade, o que possibilitaria a 
introdução de mais seis aulas de forma geral: até mais duas em 

Língua Portuguesa e Matemática, elevando para seis aulas a carga 

nestas disciplinas (CARDOSO. Diário do Grande ABC. 25 dezembro 

2008). 
 

 Além da notícia central, que destaca a suspensão e a volta das aulas de 

Educação Física para a matriz curricular, o que já, isoladamente, serve como ponto 

que fundamenta a frágil situação da disciplina e, com ela, do corpo e do movimento 

humano, em mais um aspecto dentro da estrutura educacional, vê-se, a partir dos 

trechos selecionados e, como já referido em outros pontos do trabalho, que os 

indivíduos têm diferentes concepções perante o que significa e qual a finalidade da 

Educação Física escolar. Ainda quando se adotam posições para defender a 

permanência da disciplina na carga horária na Educação Básica, as explicações 

tomam um rumo que acaba, em síntese, não fundamentando realmente a 

importância desta. No caso destas entrevistas, fica evidente essa confusão. 

 A Educação Física escolar pode, pelas características lúdicas em que 

esta se desenvolve, ser uma oportunidade de lazer (como apontado nos artigos), 

mas o objetivo central da aula não é simples divertimento, lazer ou realizar 

�atividades esportivas� (também assinalado nestes artigos). Estas últimas, as 

atividades esportivas, fazem parte do conteúdo dos blocos temáticos tidos como 

componentes da cultura corporal e do movimento, como se encontra explicado no 

volume específico da disciplina nos PCN (BRASIL, 1997), porém, não se pode 

reduzir a capacidade de movimento, em quantidade e qualidade, apenas ao contato 

das experiências esportivas nas aulas de Educação Física escolar. 

 Nesse sentido, também se insere o caso do comentário do ex-atleta de 

vôlei que aparece posteriormente. Este causa a impressão que a Educação Física 

no âmbito escolar ajuda a promover e desenvolver atletas, o que não é, tampouco, 

objetivo da disciplina. Se a isto constituísse, como já ocorreu no passado e neste 
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trabalho foi citado nas influências e tendências históricas da disciplina, objetivo a ser 

alcançado, o caráter educacional da aula deveria ser substituído pelos princípios do 

treinamento. A escola, por não ser clube ou centro de treinamento, não pode 

equivaler conteúdos e objetivos, por exemplo, com uma equipe de rendimento 

esportivo. 

 Entre as concepções distorcidas sobre a disciplina, encontramos nestes 

artigos, duas que ressaltam, também, o aspecto racional da Educação. O 

racionalismo é encontrado intensamente no primeiro parágrafo (na frase �os jovens 

têm outras preocupações nesta época, como o vestibular�). O que isto indica, na 

realidade, é que existe uma estrutura que solicita do aluno também um 

entendimento dualista e racional na maneira de se entender. Devido ao vestibular, 

que avalia para selecionar (concentrando seus conteúdos avaliados em saberes 

racionalizados) o aluno, em conseqüência, passa a ter esse envolvimento maior, 

com esse momento da etapa educacional. Observa-se, no entanto, que isso não é 

uma opção voluntária, mas uma necessidade imposta, uma vez mais, pelas 

estruturas racionalizadas e racionalizantes. 

 Também no sexto parágrafo é encontrado esse pensamento racionalista, 

na fala da coordenadora do curso de Pedagogia da PUC (Pontifícia Universidade 

Católica), quando, novamente, trata-se da questão do vestibular. A coordenadora 

lembra que nessa etapa estudantil, deve-se, além de �estudar�, praticar atividades 

que promovam �relaxamento� (os termos entre aspas foram os utilizados pela 

coordenadora). Assim, em seu entendimento, a entrevistada encaixa a Educação 

Física escolar entre as atividades de relaxamento que devem se contrapor à 

atividade intelectual, ajudando na melhora do rendimento (racional) do aluno. Isto, 

portanto, não representa uma importância da inclusão/permanência da disciplina por 

ela mesma (nem do corpo/movimento humano), mas é entendido como um suporte 

para o que é visto como importante: o vestibular (entendido, pelas características 

apontadas, como mais um dos processos entre as estruturas racionalizadas e 

racionalizantes da Educação). 

 Ainda sobre este comentário, pode ser acrescentado que a prática de 

atividade física, como foi referenciada, não precisa ser realizada, então, dentro do 

âmbito educacional, nas aulas de Educação Física. Com o intuito de �relaxamento�, 

as opções de atividades físicas podem ser inúmeras, não tendo relação direta com a 

disciplina de Educação Física escolar em si, pois esta tem propósitos educacionais 
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sobre o corpo e o movimento humano e não, exclusivamente, para proporcionar 

�relaxamento� nos alunos. 

 Da mesma maneira, quando ao proferir sua opinião, o estudante utiliza as 

frases �[...] temos um time de futebol montado. Sempre foi um momento legal, até 

porque saíamos da sala um pouco�, confirma, também, questões anteriormente 

tratadas, da esportivização das aulas e destas entendidas como um descanso da 

intelectualização exagerada das outras disciplinas e �extravasar� (como apontado no 

terceiro parágrafo pela coordenadora do curso universitário). A necessidade corporal 

e de movimento no ser humano é algo evidente e que não pode ser questionado, 

mas os momentos para supri-las na vida escolar são escassos, como também já foi 

referenciado na pesquisa. 

 A aula de Educação Física acaba sendo vista (exemplificado nos casos 

do estudante e da coordenadora da PUC) como um momento de sair da sala de 

aula, de equilibrar a carga racional que é vivenciada durante, praticamente, todo o 

tempo que os alunos se encontram na escola. A Educação Física escolar serve, 

assim e equivocadamente, para suprir questões corporais e de movimento imediatas 

(podendo ser percebidas nos alunos na necessidade imperiosa de sair da sala de 

aula, movimentar-se e expressar-se, também oralmente) o que faz que se criem 

concepções de que esta disciplina apresenta-se em forma de aulas num ambiente 

caótico. O constante movimento e expressão oral dos alunos nesta aula existem 

reforçados pelas características das atividades, que favorecem o surgimento natural 

destes dois fatores, porém, a necessidade exacerbada deve-se, principalmente, a 

que esta não encontra espaço dentro da própria sala de aula para poder fazê-lo, 

portanto, o impulso ao realizá-lo quando se encontra esse espaço acaba levando a 

um extravasamento impetuoso. 

 Os trechos dos artigos citados trouxeram contribuições interessantes para 

análise e para comprovar questões sobre o que se entende por Educação Física, 

corpo e movimento humano em situações ligadas à Educação. Indivíduos que 

ocupam diversas posições no âmbito educacional (coordenadora de curso superior, 

aluno, pedagoga, professor de Ed. Física, atleta e representantes do governo) 

proferiram opiniões que evidenciaram concepções sobre a disciplina, o corpo e o 

movimento humano que já haviam sido levantadas na pesquisa. Serviram, então, 

para verificar, positiva e concretamente, a existência desse pensamento dualista 

hierarquizador que se perpetua na Educação. 
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 Em sentido contrário, porém, vão os estudos de João Batista Freire, 

fundamentados em Piaget (estes últimos sendo também citados como referência 

para a elaboração dos documentos oficiais da Educação). Estes estudos dividem em 

três grandes etapas a questão do desenvolvimento do ser humano. Sem estipular 

idade para cada uma, segue a explicação destas, utilizadas como fundamentação 

para a idéia da necessidade de superação/substituição da concepção dualista e 

racional encontrada na Educação. 

 Para Freire (2003), baseando-se em Piaget, a característica que marca a 

etapa inicial da vida é a intensa atividade motora. O movimento, as experiências 

corporais, na primeira infância, particularmente, caracterizam a interação da criança 

com o meio (meio ambiente, objetos e outros indivíduos). 

 A atividade motora, recurso inicialmente automático, vai se 

desenvolvendo e permitindo a constituição dos movimentos intencionais. Assim, �do 

ponto de vista motor, antes mesmo do surgimento de uma linguagem verbal, todos 

os esquemas motores básicos estão formados� (FREIRE, 2003, p. 27). Com isto, 

vemos que o surgimento do símbolo e o desenvolvimento da atividade mental são 

dependentes diretos da atividade motora primária, das relações corporais. 

 A segunda etapa permite que a criança possa amadurecer os processos 

cognitivos e corporais, que se apresentam conjuntamente, potencializando as 

representações mentais. A abstração sobre questões ligadas às experiências 

corporais, que auxiliam no desenvolvimento do ser e sua compreensão, dependem, 

ainda, profundamente, dos �limites definidos pelo mundo concreto vivido pela 

criança� (FREIRE, 2003, p. 34). A terceira fase caracteriza a descentralização das 

ações motoras e da cognição das ações do próprio sujeito, e a substituição parcial 

de movimentos corporais pela linguagem/processos cognitivos/formação do símbolo, 

possibilitada pela aquisição de uma nova maneira de se relacionar com o mundo 

(através da representação e de processos cognitivos) não anula a outra (a de ordem 

motora) já existente e que continua a necessitar estímulos e experiências para que o 

desenvolvimento desse indivíduo seja de caráter integral. (FREIRE, 2003). 

 Assim, destas três grandes etapas podemos extrair o núcleo que 

interessa para o tema abordado neste trabalho. Existem características corporais e 

cognitivas no ser humano, e estas se apresentam em intensidades diferentes, 

dependendo da fase da vida em que este se encontra. Contudo, nenhuma das duas 

características é nula em nenhuma etapa, ambas encontram-se presentes durante 
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toda a vida e, assim, como são interdependentes, necessitam estímulos para que o 

indivíduo possa se desenvolver integralmente. 

 O processo educacional formal que aqui foi estudado, por conceber o ser 

de maneira a separar estas duas características e entender que unicamente o 

intelecto deve prevalecer, no entanto, acaba por limitar o desenvolvimento pleno. 

Justamente por não compreender e atender à necessidade de interdependência 

destes dois âmbitos, o corporal e o intelectual, não promove desenvolvimento 

significativo nem sequer naquele que se propõe (o intelectual), pois, ao negligenciar 

o primeiro (corporal), conseqüentemente, também limita o segundo. Em síntese, a 

Educação, devido a sua concepção dualista e racional, negligencia o corpo, 

limitando, assim, o intelecto, não obtendo, portanto, desenvolvimento significativo no 

ser humano de maneira geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Percebeu-se, através da pesquisa, que os principais pontos da concepção 

histórica sobre o corpo e o movimento humano existentes ao se tratar da Educação 

como um todo (e da visão particular que esta tem quando este corpo e movimento 

humano estão referidos na Educação Física escolar especificamente), ainda são 

marcados pelo dualismo e racionalismo do período moderno. Ainda neste sentido, 

cabe enfatizar que esta compreensão dualista e racional demonstra pontos de 

contato com o desenvolvimento de idéias trazidas por Descartes. Observa-se, no 

entanto, que a relação dedutiva entre o pensamento do filósofo e a generalização 

deste com a concepção da Educação não pode ser totalmente realizada. Ou seja, 

não se pode afirmar que o dualismo que Descartes pensou é o mesmo fundamento 

que se encontra instaurado na Educação brasileira atual. Realizar essa afirmativa 

seria ignorar a concepção que o autor desenvolveu em relação ao tema (quando 

este declara existir não a separação entre corpo e alma racional no ser humano, 

mas uma �mistura obscura�), violentar as reais idéias deste ou, ainda, fazer uma 

análise incompleta daquilo que foi a base do estudo do filósofo. 

 Também pode ser percebido que as conclusões pelo autor realizadas não 

defendem realmente o dualismo da maneira como se lhe impõe usualmente e que 

chegou ao entendimento, após inúmeros estudos e reflexões, que, embora 

substancialmente diferentes, o corpo e o espírito/mente não estão divididos 

categoricamente, mas que há entre eles uma �união e como que [uma] mistura� 

(DESCARTES, 1996, p. 329). 

 Ao ficar claro que Descartes, ao se debruçar dedicadamente à questão da 

separação corpo-mente, não pôde tomar esta idéia dualista como conclusiva, pode 

se entender que isto já se diferencia da concepção dualista extrema que existe nas 

estruturas educacionais que foram intensamente evidenciadas durante o trabalho. 

 Por isso, podemos relacionar as idéias dualistas e racionalistas somente 

com as idéias equivalentes de Descartes, as que entendem a separação polarizada 

e intransponível entre os aspectos corpo-mente no ser humano e, assim, é mais 

adequado afirmar que as bases e horizontes da Educação se calcam em ideais 

dualistas e racionalistas da modernidade e não do autor em si. 
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 Ao separar, evidentemente, corpo e mente, por exemplo criando 

disciplinas escolares que supõem tratar exclusivamente de um ou de outro aspecto, 

isso fica confirmado. Também, quando estratégias são criadas para a tentativa de 

inferiorizar a importância do corpo e do movimento dos alunos, impondo condutas 

consideradas adequadas para o desenvolvimento � entendido como aprendizagem 

intelectual �, mas que contradizem as reais necessidades dos corpos que nas 

escolas se encontram. A constante busca pelo silêncio e imobilidade corporal dentro 

das instituições educacionais brasileiras formais explicita essa questão. 

 O escasso tempo de intervalo entre uma aula e outra, assim como a 

disposição dos alunos, somados a exemplos já citados e análises dos documentos 

oficiais educacionais, da legislação relacionada e da concreta situação da Educação 

Física nas estruturas, são questões que provam que a Educação entende não 

apenas o dualismo, a separação absoluta entre corpo e mente, mas também o 

racionalismo categórico, com a divisão e superioridade hierárquica intransponível e 

impermutável da mente em relação ao corpo. 

 Questionando a causa dessa concepção dualista e racionalista que 

existe, retomada, também, no e pelo sistema educacional e que almeja, 

constantemente a sua própria propagação (de maneira imposta), buscamos 

fundamentação nas idéias de Freire, que destaca que �a identificação com essa 

realidade corporal [...] crivaria de dúvidas nossa fé na imortalidade do espírito. Afinal, 

essa matéria apodrece e nenhum de nós quer apodrecer com ela. Temos que 

abandoná-la ao seu destino menor. E a vamos deixando [...]� (1991, p.29). O corpo, 

portanto, torna-se inferior nesse processo de compreender, gradualmente, a 

mente/alma como encarregada de ações sublimes, imortais, ao contrário das 

corpóreas. 

 A Educação se pretende um fator que pode propiciar desenvolvimento 

cultural no ser humano, a mesma assim se declara � indiretamente � quando aponta 

na LDB que deve se basear visando promover �liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura� (BRASIL, 1996), da mesma forma entende que a 

Educação Física escolar, como componente curricular obrigatório, deve ser 

compreendida, através dos conteúdos que aborda, como �expressão de produções 

culturais, como conhecimentos historicamente acumulados e socialmente 

transmitidos. [...] como uma cultura corporal� (PCN, 1997, vol. Educação Física, p. 

23). 
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 Se a Educação Física é entendida, em síntese, como uma cultura 

corporal e a Educação objetiva a liberdade de aprender, ensinar pesquisar e divulgar 

a cultura (como dito anteriormente), pode-se entender que isto também inclui, de 

maneira plena, a Educação Física. Para que isto então se concretize, além das 

citações nos documentos, é primordial que se ofereçam, a partir das estruturas 

educacionais, oportunidades reais de realizar, promover e incentivar estas ações de 

aprendizagem, ensino, pesquisa e divulgação da cultura corporal e do movimento, e 

não apenas do intelecto, como pode ser percebido durante a realização do trabalho. 

Para isso, a concepção que divide (e separa) em corpo e mente o ser humano e 

entende como verdadeiro e importante somente o desenvolvido pelo intelecto, deve 

ser superada, entendendo que �o corpo não é apenas a sede do sensível; é também 

a do inteligível. O inteligível se embebeda de sangue, suor e lágrimas tanto quanto o 

sensível. O ser que pensa é o mesmo que sente. Se um dos dois faltar, é o mesmo 

que faltar tudo� (FREIRE, 1991, p. 35). 

 O aspecto intelectual e o corporal �apenas fazem sentido quando se 

solidarizam num todo maior que os integra, como a tudo mais que nos faz existir: o 

corpo� (FREIRE, 1991, p. 36). 

 À inferiorização constante e crescente do corpo e seu movimento 

encontrada na estrutura educacional, que verificou de maneira positiva e completa a 

hipótese que a relacionava esta fundamentação às concepções dualistas e 

racionalistas, contrapõe-se o fato que existimos corporalmente (e não corporal-

mente ou corporal/mente) e o conhecimento e desenvolvimento que faz sentido 

almejar também detêm essas características, integrado, pleno, sem hierarquizações. 
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ANEXO A � RESOLUÇÕES SOBRE A LICENCIATURA E BACHARELADO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

  

fonte: http://www.fae.br/cur_efisica/08_LICENCIATURA_OU_BACHARELADO.pdf 
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ANEXO B � RESOLUÇÃO SE � 83, DE 25-11-2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

REPUBLICADA em 28-11-2008 

 

 

Resolução SE - 83, de 25-11-2008                                                         DOE de 

28/11/08 

 

Estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do 

ensino médio nas escolas estaduais. 

 

A Secretária da Educação, considerando; 

a necessidade de aperfeiçoar a reorganização curricular da educação básica, uma 

das ações viabilizadoras das metas de melhoria do processo educacional paulista a 

implementação, em 2008, das propostas curriculares do Estado de São Paulo 

elaboradas por esta Pasta para os ensinos fundamental e médio; 

a necessidade de adequação das matrizes curriculares vigentes às novas diretrizes 

nacionais, resolve: 

Artigo 1º - a organização curricular das escolas estaduais que oferecem ensino 

fundamental e ensino médio se desenvolverá em 200(duzentos) dias letivos, com a 

carga horária anual estabelecida pela presente resolução. 

Artigo 2º - o ensino fundamental terá, em 2009, sua organização curricular, 

desenvolvida em regime de progressão continuada, estruturada em 09 (nove) anos, 

constituída por dois segmentos de ensino (ciclos): 

I - anos iniciais, correspondendo ao ensino do 1º ao 5º ano; 

II - anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 9º ano. 

§ 1º- As unidades escolares estaduais darão início à implantação da organização do 

ensino fundamental de 09(nove) anos, a partir de 2009, de forma gradativa e 

contínua, inclusive com a adequação da nomenclatura.  

§ 2º- Excepcionalmente, em 2009, a implantação a que se refere o parágrafo 

anterior dar-se-á a partir do 2º ano, correspondente à 1ª série do ensino fundamental 

de oito séries. 

§ 3º- em casos devidamente justificados, as unidades escolares estaduais poderão, 

em 2009, atender a alunos do 1º ano da nova organização curricular, desde que 
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devidamente autorizadas pela Diretoria de Ensino e prévia homologação da 

respectiva Coordenadoria de Ensino. 

§4º- Excetua- se do atendimento ao contido no caput do artigo, conforme disposto 

no artigo 1º da Del. CEE nº 73/2008, as escolas estaduais do Município de São 

Paulo. 

Artigo 3º - no segmento de ensino correspondente aos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental, de que trata o Anexo I desta resolução, deverá ser assegurada a 

seguinte 

carga horária: 

1 - em unidades escolares com até dois turnos diurnos deverá ser observada a 

carga horária de 25 (vinte e cinco) aulas semanais, com a duração de 50 (cinqüenta) 

minutos cada, totalizando 1000 aulas anuais; 

2 - em unidades escolares, com três turnos diurnos e calendário específico de 

semana de 06 (seis) dias letivos, com 24 (vinte e quatro) aulas semanais, com a 

duração de 50 minutos cada, totalizando 960 aulas anuais. 

§ 1º - no segmento de ensino correspondente aos anos/séries finais do ensino 

fundamental deverá ser assegurada a seguinte carga horária: 

1 - no período diurno, em unidades escolares com até dois turnos diurnos, 27 (vinte 

e sete) aulas semanais, com a duração de 50 (cinqüenta) minutos cada, totalizando 

1080 aulas anuais, objeto do Anexo II. 

2 - no período diurno, em unidades escolares com três turnos diurnos, com 

calendário específico e semana de 06(seis) dias letivos, 24 (vinte e quatro) aulas 

semanais com duração de 

50 (cinqüenta) minutos cada, totalizando 960 aulas anuais, objeto do Anexo III 

3 - no período noturno, com 27 (vinte e sete) aulas semanais, com a duração de 45 

(quarenta e cinco) minutos cada, totalizando 1080 aulas anuais, sendo que 

Educação Física será ministrada fora do horário regular de aulas, preferencialmente, 

aos sábados, conforme Anexo II. 

§ 2º- a prioridade dada ao desenvolvimento das competências leitora e escritora e 

dos conceitos básicos da matemática, nos anos/séries iniciais, não exime o 

professor da classe da abordagem dos conteúdos das demais áreas do 

conhecimento. 

§ 3º- As aulas de Educação Física e Arte, previstas nas matrizes curriculares das 

séries/anos iniciais, deverão ser desenvolvidas: 
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1 -com duas aulas semanais, por professor especialista na conformidade do contido 

no Anexo I; 

2 -com acompanhamento obrigatório do professor regente da classe e do 

Aluno/Pesquisador da Bolsa Alfabetização, quando for o caso; 

3 - em horário regular de funcionamento da classe; 

4 - pelo professor da classe, quando comprovada a inexistência ou ausência do 

professor especialista. 

§ 4º- As aulas da disciplina Produção e Leitura de Textos serão atribuídas a 

professores portadores de licenciatura plena em Língua Portuguesa, 

preferencialmente, a docentes titulares de cargo, como carga suplementar, e na 

conformidade do processo regular de atribuição de classes e aulas. 

Artigo 4º - o ensino médio, em três séries anuais, terá sua organização curricular 

estruturada como um curso de sólida formação básica, que abre ao jovem efetivas  

oportunidades de consolidação das competências e conteúdos que o preparam para 

prosseguir seus estudos em nível superior e/ou inserem no mundo do trabalho. 

Artigo 5º - Como um curso de sólida formação básica, o ensino médio terá sua 

matriz curricular organizada na seguinte conformidade: 

I - período diurno, com 06(seis) aulas diárias, com duração de 50 (cinqüenta) 

minutos cada, totalizando 30 (trinta) aulas semanais e 1.200 aulas anuais, conforme 

Anexo IV; 

II - período diurno, com três turnos diurnos, com calendário específico, semana de 

06 (seis) dias letivos, 04 (quatro) aulas diárias de 50 (cinqüenta) minutos cada, 

totalizando 24 

(vinte e quatro) aulas semanais e 960 aulas anuais. 

III - período noturno, com 05 (cinco) aulas diárias, com duração de 45 (quarenta e 

cinco) minutos cada, totalizando 27 (vinte e sete) aulas semanais e 1080 aulas 

anuais, sendo que Educação Física será ministrada, preferencialmente, aos 

sábados, conforme Anexo VI; 

§1º - As aulas das 3ª séries, integrantes da parte diversificada das matrizes 

curriculares, que se caracterizam como disciplinas de apoio curricular, serão 

distribuídas pela direção da escola, em número de 02 (duas) aulas para um dos 

componentes que integram cada área do conhecimento. 
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§ 2º - em se tratando da área de Linguagens e Códigos, a distribuição de que trata o 

parágrafo anterior, deverá contemplar, obrigatoriamente, nos Anexos IV, V e VI, a 

disciplina Língua Portuguesa e Literatura. 

§ 3º - com relação à matriz curricular do período diurno, três turnos, Anexo V, 

assegurada a distribuição de que trata o parágrafo anterior, aulas remanescentes 

serão destinadas em número de 01 (uma) aula, às demais áreas do conhecimento. 

§4º - por constituírem oficinas de revisão e consolidação das aprendizagens das 

disciplinas desenvolvidas ao longo das séries do ensino médio, as aulas a que se 

refere o § 1º deste artigo, se diferenciarão pelo uso de materiais próprios, que 

disponibilizados 

ao professor ampliarão as oportunidades do aluno prosseguir seus estudos em nível 

superior, assegurando ao docente acesso a recursos tecnológicos inovadores e 

atividades de aprimoramento e atualização profissional. 

§5º - Dado o caráter de especificidade dessas disciplinas, as aulas deverão ser 

atribuídas, respeitada a classificação do processo regular de atribuição de classes e 

aulas, pela direção da escola, preferencialmente, a professores titulares de cargo, 

como carga suplementar, que demonstrem interesse em trabalhar com temas 

transversais, abordados inter e transdisciplinarmente, que tenham familiaridade com 

ferramentas de multimídia e que disponham de condições para estudos e pesquisas 

complementares. 

Artigo 6º- As oportunidades de estudos de qualificação e ou habilitação profissional a 

serem oferecidos aos alunos do ensino médio, serão objeto de resolução própria e 

ocorrerão na conformidade dos termos de parcerias celebrados entre a Secretaria 

da Educação e as instituições especializadas legalmente habilitadas. 

Artigo 7º- Os alunos da 2ª série do ensino médio, do período diurno e noturno que, 

em 2008, constituíram turmas de �Formação Básica e Profissional�, cujos estudos 

profissionalizantes foram oferecidos pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica 

�Paula Souza�, independentemente da forma como os iniciaram, deverão dar 

continuidade a seus estudos na conformidade dos procedimentos que se 

constituirão em resolução própria. 

Parágrafo único - o aluno de que trata o caput do artigo, deverá efetivar sua 

matrícula separadamente, ou seja, no curso do ensino médio e, semestralmente, no 

curso da qualificação profissional, objeto do módulo do curso de nível técnico 

desenvolvido. 
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Artigo 8º - Os cursos da modalidade de educação de jovens e adultos dos ensinos 

fundamental e médio, observada a organização semestral que os caracterizam, 

adotarão, respectivamente, as matrizes curriculares do período noturno, objeto dos 

Anexos II e VI da presente resolução, à exceção de Ensino Religioso, conforme 

contido na Res. SE nº 21/2002. 

Artigo 9º - As matrizes curriculares dos cursos de ensino fundamental das unidades 

escolares que funcionam em período integral ou das classes em funcionamento em 

instalações da Fundação Casa serão objeto de normatização específica. 

Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Res. SE nº 92/2007. 

(Publicado novamente por ter saído com incorreções). 

Editado em 26/11/08 
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fonte: 

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2

008/executivo%20secao%20i/novembro/28/pag_0020.pdf&pagina=20&data=28/11/2008&ca

derno=ExecutivoI

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2
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ANEXO C � NOTÍCIA RELACIONADA COM O CANCELAMENTO DE AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 2009 

 

 

SETECIDADES 

segunda-feira, 22 de dezembro de 2008, 07:02 

Estado cancela aulas de Educação Física 

Adriana Ferraz 

Do Diário do Grande ABC 

A grade curricular dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio da rede estadual terá um 

buraco em 2009. Resolução da Secretaria da Educação cancelou a disciplina de Educação 

Física para o curso da manhã. A justificativa é que o governo está obrigado, por lei, a oferecer 

Filosofia e Sociologia e, diante da falta de espaço, optou por retirar a disciplina. Além disso, 

"os jovens têm outras preocupações nesta época, como o vestibular", informou a assessoria de 

comunicação. Cerca de 35 mil estudantes podem ser afetados na região. 
 
A decisão causa indignação entre os professores, já que na mesma programação há seis aulas 

semanais reservadas a disciplinas de apoio curricular, não especificadas pelo Estado. Há ainda 

outro ponto controverso. Segundo a lei estadual 11.361/2003, as aulas de Educação Física são 

componentes obrigatórios em todas as séries da rede. Há professores concursados para a 

função. A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) 
movimenta a classe para a adoção de medidas contrárias ao estabelecido. 
 
A diretora Vera Lucia Zinberger afirma que a secretaria não pode sobrepor uma resolução a 

uma lei estadual. "É ilegal. Estamos em contato com os diretores das escolas para orientá-los. 
Eles devem montar a grade com Educação Física. Não há motivos para tirar a disciplina 

diante da reserva para apoio curricular. Nem sabemos o que é isso," 
 
O sindicato defende que as próprias escolas adaptem seu espaço com todas as disciplinas. Os 
alunos do período noturno, por exemplo, farão as atividades físicas aos sábados. "Por que essa 

possibilidade não é dada também a quem estuda de manhã? Temos de conseguir um acordo 

para que ninguém saia prejudicado", reclama a supervisora de ensino do CPP (Centro de 
Professorado Paulista), Maria Lúcia de Almeida. 
 
Para quem lida com os jovens no dia-a-dia, trata-se de mais uma decisão imposta, sem 

diálogo. "A Educação Física é um componente curricular como qualquer outro. Temos a 

responsabilidade de levar aos alunos a cultura de movimento. Não é só esporte, mas uma 

relação de corpo. Para se ter idéia do absurdo, recebemos um caderno da secretaria com 

sugestões de atividades para todos as séries, inclusive o terceiro ano do Ensino Médio", diz o 

professor Bruno Oliveira. 
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Procurada, a secretária Maria Helena Guimarães não atendeu ao pedido de entrevista feito 

pela reportagem. 
 
Para especialistas, resolução é descaso 

 
Descaso e falta de conhecimento curricular. Para a coordenadora do curso de Pedagogia da 
PUC (Pontifícia Universidade Católica), Maria Estela Graciani, a decisão tomada pela 

Secretaria de Estado da Educação chega a ser ridícula. "É difícil até de acreditar. Uma matriz 

curricular integrada exige ponderação entre os diferentes saberes de que os alunos necessitam 
para sua formação ao longo da vida que, particularmente nessa faixa de idade, requer ações de 

lazer e cultura. A falta desses elementos, muitas vezes, leva o jovem ao tráfico, ao crime 

organizado." 
 
Para a especialista, o governo está tirando do estudante entre 16 e 17 anos a chance de 
extravasar de maneira saudável. "É uma ação contrária a qualquer política pública direcionada 

ao jovem. Todos defendem a prática de esportes como forma de socialização. Na escola isso é 

muito forte. É em torno das atividades físicas que se formam as amizades. Além disso, quem 

definiu que uma matéria é mais importante do que a outra? Não há priorização no 

conhecimento. O que se busca é a interdisciplinaridade", afirma. 
 
Para os principais atingidos, a notícia parece não ter sentido. O estudante William Alves 

Rodrigues, 16 anos, vai cursar o terceiro ano do Ensino Médio em 2009 e não entende o 

motivo do cancelamento das aulas de Educação Física. "Todo mundo da minha escola 

freqüenta. Temos um time de futebol montado. Sempre foi um momento legal, até porque 

saíamos da sala um pouco", diz. 
 
Professor da disciplina, Bruno Oliveira se considera atacado. "Os professores vão ter de brigar 

pelas aulas agora. Há muita gente que prestou concurso para trabalhar na rede estadual. O que 
a secretaria vai fazer com eles?", questiona. Segundo a assessoria de comunicação, os 

profissionais da matéria serão remanejados, sem qualquer prejuízo. A Pasta só não mencionou 

de que maneira, já que o número de aulas cairá em todo o Estado. 
 
A medida ainda contraria as tradicionais dicas dadas a quem está em fase pré-vestibular. Além 

de estudar, os alunos são incentivados a praticar atividades que proporcionem relaxamento. 

"A Educação Física é ponto estratégico para o desenvolvimento do caráter. Muitas vezes 
delineia uma identidade, na vida profissional ou pessoal", completa a pedagoga Maria Estela 
Graciani. 
 
Para revogar a determinação, a classe precisa aprovar nova grade curricular, mas a 

probabilidade, segundo o governo, é nula. 
 
Montanaro descobriu o talento para o vôlei em escola estadual 

 
Foi um professor, de uma escola estadual, que apresentou o vôlei a José Montanaro Júnior. O 

ex-craque da seleção brasileira - medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 

1984 - cursava exatamente o terceiro ano do Ensino Médio. Tinha 17 anos, quando passou a 

reconhecer o valor do esporte. "Olha só no que deu. Minha vida mudou graças à Educação 

Física", afirma. 
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Apesar do talento nato, o atual diretor de vôlei do Santander pensou em resistir ao convite. 
"Naquela época, era considerado esporte de menina. Mas não deu, o professor me obrigou. 

Ainda bem. Nessa idade, praticar exercício é muito importante. Não sei como podem tirar da 

grade curricular. Está totalmente errado, demonstra a falta de cultura em relação até ao 

conteúdo da matéria, já que o esporte é apenas uma parte da Educação Física", diz. 
 
Para o atleta, tirar a disciplina da escola é como deixar de ensinar Matemática ou Português e 

declarar total descaso ao profissional. "A Educação Física tem a ver com saúde, 

principalmente nesses tempos em que os jovens estão cada vez mais sedentários. É uma 

maneira de tirá-los de frente da televisão, da internet, de fazer com que se socializem e fujam 

do lazer estático." 
 
Se levada adiante, a medida trará resultados negativos a longo prazo, segundo Montanaro. 
"Vai fazer falta, com certeza, principalmente nos grandes centros, onde a violência cresce 

entre os jovens. Se não dermos importância a isso na escola, ninguém dará. Exercícios físicos 

são as melhores ferramentas educacionais de convivência. Ensinam a saber ganhar, perder, 

treinar e conviver com a dor. Sem dúvida, é um erro gravíssimo." 
 
fonte: http://setecidades.dgabc.com.br/default.asp?pt=secao&pg=detalhe&c=1&id=3259155 

 

 

 

 

http://setecidades.dgabc.com.br/default.asp?pt=secao&pg=detalhe&c=1&id=3259155
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ANEXO D � NOTÍCIA RELACIONADA COM A SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO 

DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 

2009 

 

 

SETECIDADES 

quinta-feira, 25 de dezembro de 2008, 07:17 

Estado volta atrás e mantém Educação Física 

William Cardoso 

Do Diário do Grande ABC 

A Secretaria de Estado da Educação voltou atrás na intenção de extinguir Educação Física do 

currículo de alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Para isso, cortou na proposta final duas 

aulas de Matemática e Língua Portuguesa (uma de cada) que seriam acrescidas como 

obrigatórias em 2009. 
 
A edição de quarta-feira do Diário Oficial do Estado trouxe na grade curricular a presença da 

Educação Física. Porém, diminuiu de cinco para quatro o número de aulas de Matemática e 

Língua Portuguesa em relação à proposta inicial. A secretaria não confirma, mas foi a forma 

encontrada para devolver à grade curricular a matéria suprimida na proposta inicial. 
 
O governo estadual afirma que realmente houve proposta para extinção de aulas de Educação 

Física para alunos do terceiro ano em 2009, mas que os responsáveis pela produção do 

currículo voltaram atrás. O fato de a medida estudada anteriormente não ter sido posta em 

prática de forma efetiva é a principal ressalva de quem administra a educação em São Paulo. 
A resposta do Estado é a confirmação de reportagem publicada pelo Diário na segunda-feira, 
que apontava a mudança para 2009 com a extinção das aulas de Educação Física. 
 
A supressão da matéria no currículo de alunos do último ano do Ensino Médio provocou 

revolta e foi alvo de críticas de educadores e personalidades ligadas ao esporte, como o ex-
jogador de vôlei José Montanaro Júnior, que contou ter descoberto sua vocação durante aulas 

de Educação Física. A medida foi considerada inapropriada porque adolescentes precisariam 

de ações de lazer e cultura, proporcionadas nesta faixa etária principalmente pela prática 

esportiva. 
 
Com a publicação no Diário Oficial, o Estado rebate a afirmação de que estaria suprimindo 

aulas do currículo e afirma que, na verdade, a redistribuição apresentada na proposta atual 
possibilitou a manutenção de Educação Física e ampliou, em relação à grade de 2008, aulas 

obrigatórias de Matemática e Língua Portuguesa no segundo ano do Ensino Médio (de quatro 

para cinco). Haveria também a introdução de aulas de Sociologia e Filosofia. 
Para introduzir as cinco novas aulas, a Secretaria de Estado da Educação alega que teve de 

retirar aulas de ensino técnico do currículo. Agora, o Curso de Gestão de Pequenas Empresas 
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passará a ser extra-curricular, oferecido no contra-turno e aos sábados, para aqueles que se 

interessarem. 
 
A secretaria ressalta também que os diretores de escola teriam autonomia para remanejar parte 

da grade, o que possibilitaria a introdução de mais seis aulas de forma geral: até mais duas em 

Língua Portuguesa e Matemática, elevando para seis aulas a carga nestas disciplinas. 
 
fonte: http://setecidades.dgabc.com.br/default.asp?pt=secao&pg=detalhe&c=1&id=3874534 
 

http://setecidades.dgabc.com.br/default.asp?pt=secao&pg=detalhe&c=1&id=3874534
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ANEXO E � LEI ESTADUAL DO ANO DE 2003 SOBRE A OBRIGATOREIDADE DA 

DISCIPLINA 

 
 
Lei Nº 11.361/2003 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da disciplina de educação física 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, 

componente curricular obrigatório em todas as séries da rede estadual de ensino. 
Parágrafo único - A disciplina a que se refere o "caput" facultativa nos cursos 
noturnos. 
 
Artigo 2º - Somente profissionais devidamente habilitados, portadores de licenciatura 
plena em educação física, podem ministrar a disciplina a que se refere o artigo 

anterior. 
 
Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

a contar da data de sua publicação. 
 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 17 de março de 2003 

GERALDO ALCKMIN 

 

fonte: http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm 

 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm

