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O CORPO

Que sei de mim?

Que sei de Deus, então? 

Corpo - pai.

Corpore - filho.

Corpus - espírito.

Surpreende-me o Corpo!

Meu corpo:

Deus sive Natura.

Modelo do meu espelho

Reflete o inconsciente pensamento

Desconhecido do Corpo.

No Corpo

Toda potência;

Toda vontade do Desejo:

Tristeza e Alegria.

No Corpo:

Deus e Natureza!

(João Batista Lago, 2009)



RESUMO

A pesquisa tem como foco o estudo da formação docente em Educação Física, cujo 
objetivo  foi  verificar,  na  proposta  da  Motricidade  Humana,  a  superação  ou 
permanência  do  mecanicismo  moderno.  A  pesquisa  foi  delineada  por  um 
levantamento bibliográfico e documental, contendo descrição, exploração e análises 
dos documentos oficiais do Conselho Nacional de Educação e do Ensino Superior. 
Foi  realizado  uma análise  comparativa  entre  duas  grades  curriculares  atuais  de 
universidades federais com a grade de 1939,do primeiro curso de Educação Física. 
Para o desenvolvimento da pesquisa foram elaborados três capítulos.  O primeiro 
capítulo  introduz  a  temática  do  mecanicismo  em  dois  momentos,  inicialmente, 
apresenta a posição da fundamentação cartesiana do mecanicismo, que servirá para 
entender os impactos deste último na estruturação da área da Educação Física. O 
capítulo dois versou sobre a crise da Educação Física e a expansão da teoria da 
Motricidade  Humana  no  seu  interior  que  significou  a  primeira  tentativa  mais 
elaborada  de  superar  o  mecanicismo cartesiano  da  área.  No  terceiro  capítulo  é 
posto  em  destaque  a  questão  da  formação  docente  em  Educação  Física, 
retomando,  primeiramente  o  período  mecanicista,  em segundo  lugar  a  crise  do 
modelo da década de 1980 e a superação pela motricidade Humana. Neste mesmo 
capítulo apreciamos os textos dos documentos oficiais e das Diretrizes, sempre com 
o intuito  de examinar  se houve ou não a superação do mecanicismo.  A análise 
demonstrou que estes documentos absorveram após 1980 as ideias da teoria da 
Motricidade  Humana.  Entretanto,  uma  vez  que  no  âmbito  da  pratica  formativa 
prevalece a tendência mecanicista, fomos conduzidos a realizar a comparação de 
grades curriculares, que nos levam mais próximo da prática sem deixar a esfera da 
formação docente.  Essa investida sobre as grades foi  importante para mostrar  a 
lacuna entre a absorção temática da Motricidade Humana nas Diretrizes e a prática 
docente.  Para  além  de  uma  confrontação  de  teoria  e  prática  notamos  que  as 
diretrizes dão a impressão de superar o mecanicismo na inclusão da temática da 
motricidade,  enquanto  que  as  grades  mantém  desde  o  seu  alicerce  os  traços 
seculares do mecanicismo moderno. O que resulta em outras palavras, não obstante 
a concepção de superação do mecanicismo, a formação recebe formato com traços 
predominantemente  mecanicista.  Digamos  agora  o  essencial:  em  todo  esse 
movimento teórico prático de superação, retomada e repetição fomos guiados pela 
temática  do  corpo,  que  demonstra  com  veemência  que  o  seu  tratamento  nas 
diferentes bases formativas ainda é mecanicista.

Palavras-Chave:  Corpo,  Formação  Docente,  Mecanicismo,  Motricidade  Humana, 
Educação Física.



ABSTRACT

The research focuses on the study of teacher training in Physical Education, whose 
aim was to verify the proposal of Human Kinetics, overrun or permanence of modern 
mechanism.  This  research  was  designed  by  a  bibliographic  and  documentary, 
containing  description,  exploration  and  analysis  of  official  documents  from  the 
National Council of Education and Higher Education. We carried out a comparative 
analysis between two syllabuses current federal universities with the grid in 1939, the 
first course of Physical Education. For the development of the research were drawn 
three chapters. The first chapter introduces the topic of mechanism in two phases, 
initially shows the position of the Cartesian reasoning mechanism, which will serve to 
understand the impact of the latter in shaping the field of Physical Education. Chapter 
two was on the crisis in physical education and the expansion of the theory of Human 
Movement  inside  which  meant  the  first  attempt  more  elaborate  mechanism  to 
overcome the Cartesian area. The third chapter is outlined in the issue of teacher 
training in Physical Education and retains the first time mechanistic, secondly,  the 
crisis of the 1980s and overcoming the Human kinetics. In this chapter we appreciate 
the texts of official documents and the Guidelines, always with the aim of examining 
whether or not the overcoming of the mechanism. The analysis showed that these 
documents after 1980 absorbed the ideas of the theory of Human Kinetics. However, 
as in the training practical mechanistic tendency prevails,  we were led to make a 
comparison of curricula, that lead us closer to practice without leaving the sphere of 
teacher education. This assault on the bars was important to show the gap between 
the absorption issue of Human Kinetics Guidelines and teaching practice. In addition 
to  a  confrontation  of  theory  and practice  we noticed that  the  guidelines  give the 
impression to overcome the mechanism of the inclusion of the theme of movement, 
while the bars keeps from its secular foundation traces of modern mechanism. This 
results in other words, despite the design to overcome the mechanism, receives the 
training format with features predominantly mechanistic.  Let's now essential: in this 
whole movement, theory and practice of resilience, recovery and recurrence were 
guided by the theme of the body,  which shows strongly that  his treatment of  the 
different training bases is still mechanical.

Keywords: Body,  Teacher  Training,  Mechanism,  Human  Motricity,  Physical 
Education.
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APRESENTAÇÃO

Minha trajetória acadêmica como pesquisadora influenciou diretamente no 

objeto de pesquisa. Sendo assim, o estudo inicia-se com uma breve apresentação 

dos caminhos percorridos. 

Alguns momentos marcaram a construção das idéias e o que sou hoje 

profissionalmente.  Durante  a  graduação,  alguns  professores  foram exemplos  de 

profissionais que instigaram a visão crítica da profissão e da sociedade.

Assim como os professores, diversas pessoas passam por nossas vidas, 

porém,  algumas  nos  proporcionam  enxergar  além  do  outro,  compreender  e 

surpreender  por  meio  de  uma  estrutura  embasada  no  respeito.  Os  estudos 

acadêmicos foram induzidos pela experiência de vida, e o contato constante com o 

mundo de crianças com necessidades educativas especiais me ensinaram o sentido 

da vida e uma forma diferente e transcendente de ver o corpo.

A pós-graduação com especialização  em Educação  Física  escolar,  em 

minha carreira, foi outro momento de contribuição para a linha de estudo atual, o 

primeiro momento foi o ingresso na faculdade de Educação Física, não pelo gosto 

ao  esporte,  mas sim,  pelo  corpo  humano em suas relações  e possibilidades de 

compreensões entre os corpos. 

Os estudos realizados na pós-graduação, especificamente o módulo sobre 

o corpo, num contexto histórico e numa abordagem sistêmica, foram o início para o 

foco de minha atenção na pesquisa sobre o corpo, no presente estudo. Houve a 

busca de um olhar além do corpo em movimento. Assim sendo, entendemos que a 

compreensão do corpo deve passar primeiramente pelo respeito e a igualdade, de 

modo a valorizar as diferenças. As relações sociais e afetivas são o marco inicial 
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para qualquer processo de aprendizagem, ou seja, o vínculo que se estabelece com 

o aluno.

As nossas convicções associadas à nossa historia, assim como a nossa 

filosofia de vida, são evidenciadas em nossas ações cotidianas.

O  caminho  acadêmico  provocou  questionamentos  sobre  o  estudo  do 

corpo  que  serão  apresentados  neste  trabalho  com  o  intuito  de  contribuir  para 

estudos  futuros  em Educação Física,  e  outras  áreas que utilizam o corpo como 

objeto de estudo. Todavia, ao longo dos anos, os estudos teóricos sobre o corpo e 

o  movimento  humano  permitiram  uma  aproximação  maior  da  Filosofia  com  a 

Educação  Física.  Desta  forma,  a  aproximação  foi  dificultosa,  devido  à  força  da 

tradição focada na prática, a qual fortalece a idéia de ser um campo cujo empenho 

focaliza no movimento humano. Por outro lado, a Educação Física sempre esteve 

próxima de um regime acadêmico e de pesquisas  ligadas à  tradição dos  temas 

estudados na formação de um corpo de conhecimento direcionada a área biológica. 

A força da tradição foi o que conduziu a um sentido de um campo teórico 

conhecido e seguro para confirmar a Educação Física como área de conhecimento. 

Área  essa  que  envolve  a  anatomia,  a  fisiologia  e  a  biomecânica  e  todos  os 

conteúdos ligados à questão do corpo e dos movimentos humanos – como esportes, 

a  ginástica,  a  dança,  as lutas,   as atividades lúdicas e todas as categorias  que 

envolvem a motricidade e que focaliza uma abordagem biológica e cultural.

Com base nessa tendência, focada numa abordagem biológica, presente 

por uma tradição, se segue um escopo conceitual. Percebemos que seria importante 

estabelecer  relações  entre  as  influências  do  método  cartesiano  apresentado  no 

século XVII, e que ainda encontramos raízes hoje, no século XXI, com a Educação 

Física que antes se encontrava voltada para a saúde e que expande-se para área da 

educação levando consigo a tradição biológica e cultural da qual falamos.
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Essa  tradição,  ao  direcionar  para  a  prática,  apresenta  uma  visão 

dicotômica,  espelhada  no  método  cartesiano  proposto  por  René  Descartes. 

Contudo, os estudos acadêmicos de pesquisa na Educação Física questionaram o 

dualismo entre corpo e alma. Por essa razão, percebemos que seria sensato fazer 

uma reflexão do corpo dentro da formação em Educação Física, para firma-se como 

ciência.  O  “terreno  seguro”  encontrado  foi  o  método  tecnicista/instrumentalista, 

presente na história da Educação Física, que esteve a serviço do âmbito social, das 

políticas públicas vigentes em cada época, e principalmente no campo da saúde 

direcionada para o estudo do corpo biológico em movimento.

Temos, então, o processo de evolução da sociedade e das ciências que 

conduziu  a Educação Física a passar  por  uma crise,  a  busca do seu objeto de 

estudo, se até então,  era um corpo biológico na visão mecanicista e dualista, ganha 

novos questionamentos, advindos com os estudos do professor Manuel Sérgio V. 

Cunha, em sua tese, que propõe uma nova ciência que dê conta das necessidades 

atuais  da  Educação  Física,  propondo,  então,  a  ciência  da  Motricidade  Humana, 

numa visão  de corpo  complexo  (visão do uno),  transcendente  (superação)  e  do 

movimento voltado para uma ação intencional, corpo-sujeito.

Assim,  o  corpo  em sua  história,  sempre  foi  utilizado  para  atender  as 

necessidades sociais,  mas de forma submissa.  Desse modo,  a  problemática em 

questão, busca esclarecer se a Educação Física superou o mecanicismo e evidencia 

uma formação pautada no corpo.

O estudo buscou responder porque “o estudo do corpo é fragmentado e 

utilizado de forma mecanicista e embasado na herança da medicina na Educação 

Física”. Sendo assim, há uma busca da ruptura de um do corpo mecanicista para o 

entendimento de um corpo em transcendência presente na Motricidade Humana e 

consecutivamente na formação docente.
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Para  atender  a  essa  problemática,  o  estudo  baseou-se  nas  seguintes 

hipóteses:

O método cartesiano está presente na metodologia de ensino em Educação Física, 

assim como a  presença  anatómo-fisiológica  está  presente  nas  bases  biológicas, 

consecutivamente aparecem nas Matrizes Curriculares; 

A formação em Educação Física apresenta indícios mecanicista, desde a sua origem 

com métodos ginásticos pautado na influencia militar e médica até os tempos atuais;

A  perspectiva  de  atuação  técnico  instrumentalista  (esporte)  está  presente  na 

formação docente em Educação Física;

A  Motricidade  Humana  realizou  uma  crítica  a  Educação  Física  tentando  uma 

superação a ideia mecanicista dicotômica da visão de corpo.

A partir  destas hipóteses, o objeto de estudo focaliza-se também na 

formação docente ao entender que há uma necessidade em pesquisar o corpo na 

sua complexidade, interligado com as ações culturais da diversidade humana. 

Assim,  o  objetivo  central  desta  pesquisa  está  em verificar  se  houve  a 

superação ou permanência do mecanicismo na formação docente pela Motricidade 

Humana.

O  caminho  aqui  descrito  nos  levou  a  construir  uma  trajetória,  que  se 

organizou em três capítulos. 

No primeiro capítulo,  realizamos uma breve explanação sobre a vida e 

obra de René Descartes na busca de uma melhor compreensão das suas ideias. 

Buscou-se uma reflexão sobre a obra “O discurso do método”, que propõe o método 

universal,  respeitado  pelo  seu  rigor  metodológico  e  organizado  por  cadeias  de 

razões: o preceito da evidência, da análise, da síntese e da certeza. Os estudos de 

Descartes  nascem  com a  construção  da  dúvida,  em  que  a  incerteza  conduz  a 

investigação,  e o método cartesiano apresenta o seu rigor,  postulado em quatro 
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preceitos: a dúvida - não aceitar algo como verdadeiro, a enumeração – dividir em 

partes, o ordenamento – conduzir por ordem os pensamentos e por último a revisão 

– rever  tudo para não esquecer  nada.  A razão é relatada por  Descartes  com a 

presença do racionalismo.

A materialidade é pautada numa visão cartesiana de corpo: mecanicista. 

As  concepções  de  Descartes  são  fundamentadas  em sua  parte  biográfica  e  no 

momento histórico vivenciado pelo ceticismo e propiciado pela Renascença. Assim, 

leva o autor a considerar a alma (res inextensa) como perfeita, pura e algo a ser 

entendido, na dimensão que nenhum pensamento resiste à dúvida,  "Penso, logo  

existo, (cogito, ergo sum)" e o corpo (re extensa) apenas atende a uma consecução 

de atividades automatas, tais como a de um relógio, ou no dualismo corpo e alma. 

Descartes, para compreender o corpo, precisou ir além de uma análise 

superficial e passou em seus estudos a entender o corpo não só como uma máquina 

simples.  O filósofo  abordou  complexidade e  funcionabilidade  interna,  na  obra  O 

tratado do homem,  e foi  no campo da medicina  que os  estudos da anatomia  e 

fisiologia ganharam a participação da física e da metafísica.

Na  medicina  cartesiana  apresentada  por  Descartes,  a  concepção  do 

corpo  humano  como  máquina  é  singular.  Os  escritos  transitam  seu  arcabouço 

teórico pela fisiologia e pela anatomia do corpo humano. Contudo, D'Abreu (2009) 

descreve que a nova noção de corpo humano, nascida no século XVII  – e mais 

precisamente,  a noção mecanicista cartesiana,   acabaram por permitir  uma nova 

análise do corpo político.  E este corpo humano foi concebido pelo filósofo francês 

como um autômato plenamente auto-regulador,  uma vez que suas respostas aos 

estímulos externos eram automáticas. O corpo humano se diferiria do animal apenas 

pela  existência  da  alma.  Esse  mesmo  corpo  animal  seria,  simplesmente,  uma 

reunião de reflexos, ou seja, não era mais do que uma máquina capaz de responder 
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espontaneamente ao estímulo de seu meio interno e externo.

Dessa forma, entendemos a necessidade em apresentar  o conceito  de 

corpo na concepção mecanicista, na Educação Física inicialmente. 

No entanto, para compreendermos os conceitos da Educação Física se 

faz necessário um breve levantamento de alguns momentos históricos, a partir do 

final do século XVIII.  Esses momentos marcaram a inserção da Educação Física no 

Brasil.  Entrelaçadas  a  este  contexto  histórico,  aparecem  também  as  influências 

cartesianas (Descartes).

No segundo capítulo, buscou-se situar e reconhecer o conjunto de ideias e 

os conceitos que abrangem a Motricidade Humana. Um dos princípios que a regem 

é  a  epistemologia,  o  princípio  da  motricidade  humana,  ou  “intencionalidade 

operante” à luz da fenomenologia, que visa à transcendência (ou superação). Um 

quadro de desenvolvimento sem precedentes na história do mundo, o referencial 

básico  para  a cientificidade das  áreas de conhecimento,  no entanto,  tem sido a 

existência de teorias epistemológicas, como afirma Betti (2009).

O  capítulo  explanou  sobre  a  crise  da  Educação  Física  que  surgiu  na 

década de 80, com o aparecimento de várias tendências pedagógicas que buscava 

situar a área como ciência fortemente marcada por uma corrente que inicialmente foi 

chamada  de  revolucionária,  mas  que  também  foi  denominada  de  crítica  e 

progressista,já  que buscava criticar a visão dualista e mecanicista.  

Na  superação  e  crítica  a  estes  modelos,  a  Motricidade  humana  é 

apresentada  como  o  objeto  de  estudo,  “o  movimento  corporal”,  e  encontra  na 

Ciência  da  Motricidade  Humana  um espaço  privilegiado  de  investigação.  Dessa 

forma, a construção aparece como suporte teórico vinculado à cultura corporal  e 

ainda como espaço de inquietações e reflexões relativas ao movimento humano. 

Diante dessas questões, o capítulo baseia-se em uma leitura reflexiva direta, para 
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apresentar os conceitos da Motricidade Humana.

No terceiro capítulo, o enfoque foi estudar a questão corporal no viés da 

formação  docente  em  Educação  Física.  No  desenvolvimento  foi  abordada  a 

formação docente em três momentos: nas bases da Educação física mecanicista, no 

momento da crise da Educação Física e a inserção da Motricidade Humana, guiados 

pelos documentos que embalou a formação em cada época e com as referências 

bibliográficas que propuseram o suporte da apresentação das informações. 

Para verificar se houve a superação ou permanência do mecanicismo na 

Motricidade  Humana,  estabelecemos  uma  pesquisa  do  tipo  documental  com 

enfoque qualitativo. Dos instrumentos de pesquisa elencados, destacamos a análise 

das Diretrizes Curriculares do Ensino Superior, em especifico a Resolução CNE/CP 

1 e 2, de 2002, a Resolução CNE/CES 7, de  2004 e o Parecer CNE/CES 58/2004.

Para ampliar  o campo de investigação, foi  realizada a análise de duas 

grades curriculares de universidades públicas que puderam auxiliar no levantamento 

dos dados.

Para a análise dos documentos, foi realizado um levantamento primário 

para encontramos pontos que congruissem com o objetivo da pesquisa para verificar 

a superação ou permanência do mecanicismo na motricidade Humana. 

Nos resultados da pesquisa, podemos observar alguns pontos: a presença 

da  fragmentação  entre  teoria  e  prática,  consequentemente  entre  as  áreas  de 

conhecimento; a valorização do corpo saudável e assim a presença marcante da 

saúde;  a submissão do corpo em prol  ao movimento e a teoria;  a discussão do 

objeto  de  estudo  que  não  elenca  o  corpo  como  fator  de  destaque  dentro  da 

formação. 

É  notória  a  permanência  do  mecanicismo  de  forma  sutil  em todas  as 

passagens destacadas, visto que a permanência é algo pertinente dentro da história 
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recente da Educação Física no Brasil,  e não se aniquila para sempre marcas da 

história. 

No processo de superação busca-se uma nova vertente,  neste caso a 

posição do  corpo  no processo  de formação  docente  que  é  proporcionado pelas 

diretrizes da Motricidade Humana. Podemos verificar que a proposta da Motricidade 

é de superar ao modelo mecanicista moderno apresentado por Descartes no século 

XVII atrelado a questão dicotômica, corpo e mente.

Por  fim,  neste  estudo,  pudemos  verificar  que  o  corpo  é  presente  na 

Educação  Física  pelo  movimento  humano  e  no  processo  de  formação  docente 

detectamos a permanência  mecanicista  com traços  sutis.  Em suma,  a  formação 

docente  continua pautada na fragmentação,  numa vertente  racionalista,  ou  seja, 

reproduzindo uma forma mecanicista vestida com uma nova roupagem. 
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CAPÍTULO I 

O MECANICISMO PROPOSTO POR DESCARTES E SUA 

PRESENÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nosso  objetivo  principal  no  presente  estudo  foi  entender  alguns  dos 

fundamentos da filosofia cartesiana no que se refere ao corpo. É importante salientar 

que Descartes apresenta em seu método o dualismo corpo e alma e também que 

um dos conceitos mais importantes cunhados pelo autor foi o racionalismo. 

O corpo, na teoria racionalista, é apresentado de forma racional, objetiva 

possuindo uma funcionalidade mecânica que norteia os estudos antigos e adentra-

se pelos séculos até os tempos atuais. Além disso, este estudo resgata na história 

fatos que corroboraram na constituição da sociedade atual  e especificamente no 

campo de estudo “A Educação Física”. 

Desta  forma,  nos  apoiamos  nos  estudos  de  René  Descartes,  que  se 

localizam  na  Idade  Moderna,  considerando  os  impactos  que  as  suas  idéias 

causaram na história do pensamento ocidental no que se refere à sua visão sobre 

corpo e à visão mecanicista uma vez que é apresentada pelo autor no século XVII e 

que influenciou os pensamentos até o século XXI.

Decidimos  estudar  a  Idade  Moderna1,  segundo  afirma  Dumont  (1985) 

1
 A Idade Moderna é o período da história ocidental compreendido entre meados do século XV e o final do 
século XVIII. De acordo com os historiadores franceses, começa em 1453 quando Constantinopla foi tomada 
pelos turcos e termina em 1789 com a Revolução Francesa. O período posterior à Revolução Francesa é a 
Idade Contemporânea. Porém, para os anglo-saxões ainda estamos na Idade Moderna. Assim, essas datas 
devem ser consideradas simplesmente indicativas. (TUBINO; ALVES, 2009)
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esse período possui, entre seus fundamentos, o entendimento do indivíduo como um 

“ser moral,  independente, autônomo e, assim, essencialmente, não social”.   Esse 

entendimento vai se constituir, concretamente, entre os séculos XVIII e XIX, e ser 

interiorizado no século XX. 

A Modernidade, então, é o momento de culminância de um processo em 

que não só se encontra a separação entre ser humano e natureza, como também a 

separação, ainda que formal, de todos os seres humanos que se tornam,  a partir 

daí, indivíduos.

Silva  (2009)  afirma  que  numa  sociedade  que  se  mostra  altamente 

racional e, ainda, alicerçada no dualismo, com predomínio das atividades mentais, é 

intrigante a presença de um interesse por tudo o que diz respeito ao corpo e por 

tudo o que diz respeito à aparência a ser apresentada em público.

Para  finalizar  o  capítulo,  a  última  parte  trata  da  conceituação  da 

Educação Física e sua constituição mecanicista, assim como a presença do enfoque 

sobre o corpo.

1.1 René Descartes

 René Descartes (1596 – 1650), (GHIRALDELLI JR., 2009)
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René Descartes é conhecido na história da filosofia como um filósofo 

dualista. De um lado, apresenta a substância espiritual, sede de todo conhecimento 

possível,  que  considera  a  essência  do  homem,  caracterizada  única  e 

exclusivamente  pelo  pensamento  puro.  De  outro  lado,  apresenta  a  substância 

corporal,  concebida  como  uma  extensão  indefinida,  capaz  de  receber  diversas 

ilustrações e movimentos, identificada como a própria natureza. A chama de seus 

escritos  permaneceu  acesa  durante  décadas,  influenciou  diversas  áreas  das 

ciências biológicas, humanas e exatas.

Não só os seus escritos deixaram registros na história, como pontua Silva 

(2009), mas também a marca forte de um homem independente e de gozo pleno da 

individualidade com os fundamentos materiais da autonomia e do espírito,  que o 

permite alimentar sem problemas o gosto pela solidão. Era um homem sempre muito 

bem informado dos acontecimentos à sua volta, principalmente no plano intelectual. 

Apresentava sempre um toque inovador e radical, jamais buscou a glória, cultivou o 

respeito dos seus amigos que admiravam sua genialidade. O caráter discreto de 

Descartes revelou a história da evolução do seu espírito.

A  história  desse  grande  homem  teve  início  em  La  Heye,  província 

francesa  de  Turena,  em março  de  1596.  Nesse  local,  nasceu  René  Descartes, 

proveniente de uma família da pequena nobreza. Em 1606 foi estudar no célebre 

colégio jesuíta de La Fléche, mesmo estudando em uma das escolas renomadas 

daquela época na Europa, manifestou sua inquietude e desencanto com o sistema 

de  ensino,  que  lhe  parecia  exprimir  uma cultura  sem fundamentos  e  vazia  aos 

interesses  da  vida  cotidiana.  Descartes  (1978)  pontua  que  as  ciências  daquela 

época eram designadas pelo nome de filosofia, o que ele considerava um absurdo. 

Para ele, as ciências se apresentavam muito bem definidas, cultivadas por homens 

célebres,  mas  ainda  com  opiniões  inseguras,  como  por  exemplo,  a  teoria  da 
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inutilidade da prática das letras que nessa época era discutida. 

Descartes deixa o colégio em 1614, e em 1616, faz seu bacharelado e 

sua licenciatura em direito,  em 1618 entra na carreira militar.  Neste mesmo ano 

aconteceu o encontro com Issac Beeckman, um jovem médico, que representou um 

momento marcante na vida intelectual de Descartes, segundo o que nos descreve 

Alquié  (1986).  Mais  velho  que  Descartes,  Beeckman  lhe  apresenta  a  física-

matemática e os progressos científicos da época. Todavia, o que realmente encanta 

o filosofo é o mecanicismo, que se apresenta como um dos pontos fortes do jovem 

médico. O vazio que sentia na sua formação é preenchido ao ser seduzido pela 

matemática, que em sua opinião era um chão sólido e claro. 

Huisman (1989) relata que Descartes entrega-se às matemáticas. E cheio 

de  entusiasmo,  acredita  estar  descobrindo  os  fundamentos  de  uma  ciência 

admirável.  Na mesma noite,  Descartes tem três sonhos que considera decisivos, 

encontrava então o mais forte e suscetível de sua produção.

Em 1620, decide ingressar na investigação científica e filosófica, e neste 

mesmo ano, renuncia a vida militar. Em 1622 se instala em Paris e no ano seguinte 

parte para Itália.  Descartes está de volta à França em 1625, onde permanece até 

1628, quando parte para Amsterdam. 

A partir  de  então,  Descartes  não  é  mais  um desconhecido,  nada  tem 

publicado  até  então,  mas sua  reputação  de  matemático  já  é  solida.   “Plempius, 

médico holandês que conheceu Descartes durante este período, fala de um homem 

que não lia livros e que não os possuía, e que era voltado para meditações solitárias 

que confiava ao papel e que algumas vezes [dedicava-se] à dissecação de animais 

[...]” (idem, 1989, p.10).

Em 1632, Descartes em carta ao amigo Mersenne relata “que disseca a 

cabeça de vários animais para explicar em que consiste a imaginação, a memória 
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[...]”. Assim, nesse momento, se inicia os estudos de Descartes sobre o corpo: ao 

buscar as interpretações da mente, encontra o corpo. Na mesma carta fala também 

da  acústica,  óptica,  balística  e  mecânica,  onde  revela  também  interesse  pelas 

manchas solares, pela natureza da luz e pelos mecanismos dos olhos (ibdem, p.11).

Essas investigações são, na verdade, parte de um projeto maior, intitulado 

Tratado do Mundo (Traité du Monde), no qual explica os fenômenos da natureza e 

de toda a física. Galileu, em abril  de 1633, é perseguido pela Santa Inquisição e 

submetido à retratação para se salvar da condenação.  Descartes decidiu, então, 

não publicar o  Tratado do Mundo,  esta obra englobava estudos de Física e tinha 

como central o heliocentrismo, o mesmo assunto abordado por Copérnico e Galileu 

(LINS, 1964).

No ano de 1635,  nasce a filha de Descartes,  que morrerá cinco anos 

depois, em sete de setembro de 1640. Já em 1636, o autor inicia os escritos sobre o 

discurso (Discours) e Descartes relata que:

[...] para que possais saber o que tenho desejo de publicar, haverá quatro 
tratados, todos em francês, e o título em geral será: projeto de uma ciência  
universal  que  possa  elevar  nossa  natureza  a  seu  mais  alto  grau  de  
perfeição. Além disso, haverá a  Dioptrique, a  Géometrie e os  Méteores,  
em que as matérias mais curiosas que o autor tenha podido escolher, para  
demonstrar a ciência universal que ele propõe, são explicadas de tal modo  
que  mesmo  aqueles  que  nada  estudaram  poderão  entendê-las.  Nesse 
projeto, eu descubro parte do meu Método, acrescentando-lhe várias outras 
coisas que serão, acredito, agradáveis para o leitor. (HUISMAN, 1986, p.12)

Enfim em 1637, o Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et  

chercher  la  vérité  dans  les  sciences,  surge  em Leyde.  O prefácio  desta  obra  é 

acompanhado de três ensaios como citados acima: o primeiro é Dioptrique que trata 

da  lei  da  refração,  em  segundo  lugar  a  Géometrie que  são  pesquisas  em 

matemática, especialmente na geometria analítica e finalmente os Méteores. 

Durante o período de 1637 até 1644, Descartes sofre diversas críticas, 
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inclusive da igreja católica, mas é em 1644 que Descartes expõe seu sistema de 

saber, publicando os Principia Philosophiae (Os princípios da filosofia) dedicados à 

princesa Elisabeth da Boêmia com quem trocou cartas e enfatiza a relação entre a 

metafísica2 e o saber. Já o período de 1647 a 1648 é o período de desencanto e de 

desgosto, Huisman (idbem, p.13) relata que esse desgosto “é tanto mais vivo quanto 

o  filósofo  aceita  de  mau  grado  a  acolhida  que  seus  livros  recebem,  que  é  de 

indiferença ou de incompreensão”. 

Em  1649,  se  deu  a  edição  do  tratado  Passions  de  L'âme  e  enfim, 

Descartes  é  reconhecido  mundialmente  por  seus  escritos  e  parte  para  Suécia  a 

convite da Rainha Cristina. Morre de pneumonia em Estocolmo em 1650. No ano de 

1662, a igreja Católica Romana, à qual ele sempre se submeteu, coloca todas as 

suas obras no Index3. 

O século XVII, foi ,todavia, uma época de profundas transformações no 

mundo  ocidental,  uma  época  marcada  por  descobertas,  repleta  de  ceticismo4 

propiciado pela Renascença. No final desse século, manifesta-se um movimento de 

reação a este  ceticismo.  Todo o movimento  gerado pelos  escritos  de  Descartes 

transpassou séculos e décadas e suas raízes podem ser vistas ainda hoje; é óbvio 

que não com tanta ênfase, mas quando passamos a estudar as bases e a origem de 

diversas  áreas,  nos  deparamos  com  as  contribuições  do  método  cartesiano5, 
2  Metafísica: Do grego meta physica (“depois dos tratados da física”), é a parte da filosofia que estuda o “ser 

enquanto ser”, isto é, o ser independentemente de suas determinações particulares; estudo do ser absoluto e 
dos primeiros princípios. Exemplos de problemas metafísicos: a essência do universo (cosmologia racional); a 
existência da alma (psicologia racional);  a existência  de Deus (teologia racional  ou teodicéia) (ARANHA, 
MARTINS, 1986, p.429). O termo metafísica é muitas vezes empregado como sinônimo de ontologia.

3  O Index Librorum Prohibitorum é uma lista de publicações proibidas que foram consideradas heréticas pela 
Igreja Católica Romana. A primeira lista de “Livros Proibidos” foi adotada no V Concílio de Latrão em 1515, 
então confirmada no Concílio de Trento em 1546 e sua primeira edição data do ano de 1557 como Index 
Librorum Prohibitorum e oficializada em 1559 pelo Papa Paulo IV, um homem considerado controverso e 
restritivo. A 32ª Edição publicada em 1948 incluía quatro mil títulos censurados.

4  O cético é visto, não apenas como um espírito hesitante ou tímido, que não se pronuncia sobre nada, mas 
como aquele que, qualquer coisa que aconteça ou qualquer coisa que se possa dizer, se refugia na crítica. 
Etimologia (skepsis em grego significa “exame”). Fonte: Dumont, 2009

5 Cartesiano em Latim refere-se ao Sistema Cartesiano: foi Leibniz (1646-1716) o primeiro a usar o termo 
cartesiano de Cartesius (  Descartes em Latim).  (PEDROSO, 2009) Portanto o método de Descartes.   O 
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principalmente no âmbito educacional. Há ainda autores que justificam a importância 

de se estudar Descartes, é como questiona Marques:

Valeria à pena, hoje em dia, ler Descartes? Podemos fazer alguma coisa 
com sua obra tão vasta e multifacetada? Talvez, em vez de fazer algo com o 
cartesianismo,  possa  ele  fazer  alguma  conosco,  se  nos  abrirmos  às 
perspectivas  que  nos  oferece  toda  obra  cartesiana.  Na  antropologia 
cartesiana, elegemos um primeiro momento como porta de entrada para a 
problemática  que  queremos  enfocar.  Descartes  desenvolveu  uma  teoria 
médica  que  ajuda  a  explicar  o  homem  na  totalidade  do  seu  sistema 
filosófico. (MARQUES, 1993, p.11-12)

A posição do autor, na citação acima, analisa a filosofia de Descartes e 

entende que essa Filosofia  é um estudo da sabedoria,  que não é pensada aqui 

como erudição nem ciência da vida diária, mas como um completo saber de todas 

as coisas que o homem pode conhecer não só para ter uma regra em sua vida, mas 

também para a conservação da saúde e a invenção de todas as artes.

Descartes buscava um caminho. Comentava que o movimento em reação 

ao ceticismo é visualizado no campo filosófico e científico “e se inicia pela busca de 

um caminho, um método para a ciência, que vai caracterizar as investigações no 

campo  da  filosofia  no  século  XVII”.   Além disso,  o  método  é  seguido  por  duas 

metodologias:  a  empirista,  baseada  na  observação  e  na  experimentação  e  a 

segunda teoria é baseada no racionalismo moderno, na busca dentro da razão dos 

recursos para a recuperação da certeza científica (DESCARTES, 1979, p.10).

René Descartes foi e é conhecido por ser um dos principais pensadores 

do Iluminismo6. Por suas obras e seu pensamento, é considerado o precursor do 

Racionalismo Moderno, foi um homem que tentou dar uma guinada epistemológica 

objetivo final do pensamento cartesiano afirma que alma e corpo, pensamento e extensão, são substâncias 
distintas e que conservam a  autonomia da alma em relação à matéria.
 Fonte: vidaslusofonas (2009)

6 Muitos pensadores que viveram nos séculos XVII e XVIII acreditavam que a razão poderia iluminar o mundo 
e os seres humanos. Iluminar, nesse caso, tem o sentido de “fazer compreender”, abrir a mente as novas 
idéias. Esses pensadores recebem o nome do Iluminismo ou Filosofia das Luzes. (VINICIUS, 2009)
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que  superasse  o  pensamento  filosófico-escolástico7.  Descartes  era  católico  e 

monoteísta, mas tentou dar uma nova orientação para o pensamento de sua época 

ao encetar as pistas para um pensar mais racionalista e universal. Marques (1993) 

pontua que toda a filosofia de Descartes é marcada pelo império da razão. 

Após uma breve explanação sobre a vida de Descartes, assim como as 

suas obras, torna-se relevante uma reflexão sobre a obra  O Discurso do Método, 

que apresenta pontos relevantes para uma discussão no campo da Educação física.

1.1.1 Reflexões sobre a obra O Discurso do Método 

Página de rosto da primeira edição do 
Discurso do Método, lançado em 1637.(PEDROSO, 2009)

A  primeira  obra  publicada  de  Descartes  apareceu  anonimamente  em 

Leyde em 1637. Cottingham (1995, p.52) relata que seu título completo é “Discours  

7 É uma corrente filosófica nascida na Europa da Idade Média, que dominou o pensamento cristão entre os 
séculos XI e XIV e teve como principal nome o teólogo italiano São Tomás de Aquino. (COTTINGHAM ,1995, 
p. 59)
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de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciencices  

(Discurso  sobre  o  método  de  bem  conduzir  a  razão  e  buscar  a  verdade  nas 

ciências)”. O volume incluia três obras que tratavam da Ótica, a Meteorologia e a 

Geometria. O autor ainda postula que o Discurso foi escrito em primeira pessoa e 

dirigido diretamente ao homem simples e de 'bom senso',  e que ganha forma de 

uma espécie de autobiografia intelectual.

A obra  “O Discurso do Método” é dividida em seis partes chamadas de 

meditações: na primeira parte é realizada uma descrição da formação educacional, 

já  mencionada  anteriormente.  Na  parte  II, grande  parte  daquilo  que  Descartes 

afirmava ter  logrado constituia-se na descoberta de um novo método “para bem 

conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências” (COTTINGHAM, 1995, p.119). 

O autor  afirma ainda, que Descartes dedicou bastante tempo, em uma 

atenção  sistemática  e  cuidadosa  para  elaborar  o  novo  método.  É  interessante 

ressaltar  que  algumas  recomendações  metodológicas  estavam  relacionadas  a 

problemas matemáticos restritos,  e outras num sentindo mais geral  ,  tangiam ao 

campo  descritivo  das  ações  cognitivas,  na  qual  a  mente  pode  alcançar  o 

conhecimento sistemático. 

As doze primeiras regras da obra Regulae apresentam discussão acerca 

da natureza da intuição, da dedução, da apreensão do intelecto para o uso correto 

da  imaginação.  Silva afirma ainda que Descartes se estendia muito na elaboração 

de  regras  extensas,  pois  queria  elaborar  termos  mais  simples  e  breves.  Assim 

sendo, acabava por tomar o tempo da apresentação das suas recomendações, que 

serviam para apresentar os sonhos que tivera, uma vez que não recorria aos livros 

para elucidar seus escritos. 

Faz  parte  dessa  organização  as  regras  implantadas  inicialmente, 

formando um conjunto de ações que geram a busca de uma verdade, e assim um 
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método, um caminho de pesquisa, que segundo Silva (1993) está organizado em 

quatro regras:

➢ Clareza e distinção. Só devo acolher como verdadeiro o que se apresente ao 
meu espírito de forma tão clara e distinta que eu não tenha como duvidar.

➢ Análise. Em presença de dificuldades no conhecimento, devo dividi-las em 
tantas parcelas quantas forem necessárias para chegar a partes claras e 
distintas e, assim, solucionar o problema.

➢ Ordem. Devo  conduzir  meus  pensamentos  por  ordem,  começando  pelos 
mais simples e proseguindo na direção dos mais complexos ou compostos. 
Devo  estabelecer  uma  ordem  entre  as  ideias  quando  elas  não  se 
apresentarem naturalmente ordenadas.

➢ Enumeração. Proceder  a  revisões  e  enumerações  completas,  parater  a 
certeza de que todos os elementos foram considerados. (SILVA, 1993, p.31)

Cottingham  (1995,  p.120)  relata  que  as  regras  são  individuais  e  mais 

parecem pequenos resumos de todo o procedimento,  e exemplifica que:  “com a 

regra  V:  todo  método  resume-se  em  ordenar  os  objetos  nos  quais  devemos 

concentrar o olho de nossa mente para descobrir a verdade”. Acrescenta ainda que 

na época que Descartes escreveu o Discurso, ele tivera êxito em reduzir suas regras 

metodológicas em apenas quatro, como citado anteriormente. 

As quatro regras do discurso são o modelo metodológico de Descartes, 

que foi empregado às ciências. 

Dessa  forma,  a  maior  parte  da  obra  de  Descartes  é  consagrada  às 

ciências  (domínios  da  matemática  e  da  ótica),  mas  o  que  ele  mais  queria  era 

conseguir  um  modo  de  chegar  a  verdades  concretas,  que  fossem  aplicadas  à 

qualquer ciência.

Para obter uma ciência verdadeira, Descartes parte da dúvida chamada 

metódica,  uma  vez  que  é  proposta  como  uma  via  para  se  chegar  à  certeza  . 

Todavia,  não  se  trata  de  uma  dúvida  sistemática  sem  outro  fim  que  o  próprio 

duvidar, como para os céticos. 
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O autor argumenta ainda que as idéias, em geral, são incertas e instáveis, 

sujeitas à imperfeição dos sentidos. Algumas, porém, se apresentam ao espírito com 

nitidez  e  estabilidade  e  ocorrem  à  todas  as  pessoas  da  mesma  maneira, 

independente das experiências dos sentidos, e isto significa que residem na mente 

de todas as pessoas e que são inatas. 

Descartes segue etapas, nomeia as idéias que ele inclui nessa categoria 

como claras, distintas e inatas . O autor demonstra também que essas são idéias 

verdadeiras, não podem ser idéias falsas.

A  terceira  parte  dispõe  de  uma  relevância  para  a  organização  e 

sistematização do ensino no processo educacional, assim como para diversas áreas 

das ciências. Ressaltando assim as contribuições desta obra.

A moral provisória permanente é tratada na parte III  que explica que a 

existência dessa moral deve-se ao fato de que se o conhecimento absoluto não é 

possível.  Não  obstante,  a  moral  não  pode  ser  provisória  uma  vez  que  agimos 

baseados em princípios que a constituem,  por  isso,  também é permanente.   De 

acordo com esse propósito, Descartes enuncia as quatro máximas:

A  primeira  máxima era  obedecer  às  leis  e  aos  costumes  de  meu  país, 
mantendo-me  na  religião  na  qual  Deus  me  concedera  a  graça  de  ser 
instruído a partir da infância, e conduzindo-me, em tudo o mais, de acordo 
com as opiniões mais moderadas e as mais distantes do excesso [...];
A  segunda máxima consistia em ser o mais firme e decidido possível em 
minhas ações [...];
Terceira máxima era a de procurar sempre antes vencer a mim próprio do 
que ao destino, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do 
mundo;
E por fim a quarta máxima, onde Descartes cultiva a razão e aprofunda-se 
no conhecimento da verdade. Desse modo faz um “pacto” com o mundo, as 
autoridades  sociais,  religião,  e  a  conduta  prática  da  sua  vida.  Isso  lhe 
permite, enfim, encarar o que constitui o essencial de sua tarefa, ou seja, o 
problema  metafísico,  o  fundamento  da  Filosofia.  (HUISMAN,  1989,  p.25; 
DESCARTES, 20098, p.16)

8 Versão digitalizada
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Na parte IV, “encontra-se o centro do “cogito”, está presente o ser humano 

que duvida, que pergunta e que, por isso, está separado de Deus e passa a contar 

apenas consigo próprio” (DESCARTES 1979, p. 99).

Horkheimer  (1976,  p.  12)  relata  que  o  “funcionamento  abstrato  do 

mecanismo  do  pensamento”  é  capaz  de  classificar,  inferir  e  deduzir, 

independentemente do conteúdo em questão e sua eficiência pode ser ampliada ao 

ser usada como método. Dessa faculdade devem ser removidos “quaisquer fatores 

não-intelectuais, tais como as emoções, conscientes ou inconscientes” (idem, p. 17). 

Essa forma de racionalidade é encontrada na base dos procedimentos científicos e, 

potencialmente, no discurso filosófico que sustentaria a Modernidade, tornando-se 

um de seus elementos fundamentais.

Outro  elemento  fundamental  que  se  estabeleceu  na  modernidade  e 

percorreu séculos foi a questão do dualismo cartesiano. Cottingham (1995, p.115) 

disserta que este é o rótulo mais comum , dada a ideia cartesiana em que há dois 

tipos de substâncias:  corpo -  'corpus'  (substância extensa) e mente (em francês, 

esprit, em latim, mens) ou alma (em francês, âme, em latim, anima) para referir-se 

ao  eu  pensante9 ou  consciente -  “este  'eu'  que  me  faz  ser  o  que  sou”.  Nas 

meditações Descartes desenvolve melhor essa concepção de forma mais completa: 

“que sou eu então” e responde: “Eu sou a rigor somente uma coisa que pensa (res 

cogitans),  isto  é,  sou  uma  mente  ou  inteligência  ou  intelecto  ou  razão”  esse 

apontamento do autor nos remete a lembrar da célebre frase “Penso, logo existo” 

(Cogito ergo sum). 

Assim,  o fato central  que emerge no final  das meditações sob o rótulo 

9
 Conforme a formulação no Discurso (AT VI 33: CSM I 127 apud COTTINGHAM, 1995, p. 115 ) AT VI 33: 
CSM I 127 rerefere-se a AT:C Adam e P. Tannery (orgs.) Oeuvres de Descartes (edição revista, 12 vols., Pa-
ris: Vrin/CNRS, 1964-76) as referências são feitas pelo número do volume (em romano) e pela página (em 
arábico).CSM:J Cottingham, R. Stoothoff e D. Murdoch (orgs.) The philosophical Writings of Descrtes (2 vols., 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985) as referências são feitas pelo número do volume (em roma-
no) e pela página (em arábico).
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geral de pensamento, “pertence a uma substância que é inteiramente separada do 

corpo” (idem, 1995, p.115).

O autor relata suas conclusões do mundo e das ciências, de forma a tecer 

observações que estão além de seu tempo. A sua trajetória  de vida trouxe uma 

inquietude ao dar sentido às coisas aprendidas, assim como a filosofia e as ciências 

aplicadas daquele tempo se fundamentaram em muitas das colocações trazidas por 

Descartes (HUISMAN, 1989).

Descartes  (1978)  salienta  também  a  busca  de  uma  razão  humana 

fundamentada  no  Eu,  formulada  a  partir  de  princípios  já  estabelecidos  desde  a 

criança, criando edificações na formação do sujeito. E são nessas situações factuais 

que apresenta-se a dúvida. A construção da dúvida não surge do nada, mas de 

nossas vivências e observações do meio social, essenciais para a elaboração do 

método. 

Esse raciocínio tornou-se célebre, por ser interpretado por investigadores 

que viram nele  uma manifestação  do livre  exame e do  racionalismo.  A vivência 

social e com o Eu gera os questionamentos contínuos. 

Na Parte V é enfatizada a questão da física. Entre os apontamentos de 

Descartes, nesta parte do discurso, relata que Deus cria uma matéria, definida como 

extensão geométrica, matematizável, e, em seguida compara:   

[...] os pintores que, não conseguindo representar igualmente bem numa tela 
plana  todas  as  diversas  faces  de  um  corpo  sólido,  escolhem  uma  das 
principais, que põem à luz, e, sombreando as outras, só as fazem aparecer 
tanto quanto se possa vê-las ao olhar aquela; receando dessa forma, não 
colocar  em meu discurso  tudo  o  que  havia  em meu pensamento,  tentei 
apenas expor bem amplamente o que concebia da luz; depois, na ocasião 
propícia, acrescentar alguma coisa a respeito do sol e das estrelas fixas, 
porque a luz provém quase inteiramente deles; a respeito dos céus, porque 
a transmitem; a respeito dos planetas, dos cometas e da Terra, porque a 
refletem; e, em particular, a respeito de todos os corpos que existem sobre a 
Terra, porque são ou coloridos, ou transparentes, ou brilhantes; e, por fim, a 
respeito do homem, porque é o seu espectador.(DESCARTES, 2009, p. 31)
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Deus é o elo e a base das duas certezas – a res cogitans e a res extensa. 

A res infinita é a substância que não é a partir de nenhuma outra, da qual

todas  as coisas nasceram e dependem. Na obra  Le Monde ou Le Traité  de la  

Lumière, Descartes revela a sua teoria geral da natureza como ato da criação divina 

por leis matemáticas, falando dos movimentos como causa de todas as mudanças 

que ocorrem no mundo a partir de um primeiro motor, Deus.

Dessa descrição Descartes apresenta uma mera atenção ao corpo, e faz 

uma comparação ainda com os corpos dos outros animais e plantas, essa atenção 

pode ser observada no trecho a seguir: 

Porém,  como  ainda  não  possuía  suficiente  conhecimento  para  falar  a 
respeito  deles  no mesmo estilo  que do resto,  ou seja,  demonstrando os 
efeitos a partir das causas, e mostrando de quais sementes e de que modo 
a natureza deve produzi-los, satisfiz-me em imaginar que Deus formasse o 
corpo de um homem inteiramente semelhante a um dos nossos, tanto no 
aspecto exterior de seus membros como na conformação interior de seus 
órgãos, sem compô-lo de outra matéria exceto aquela que eu descrevera, e 
sem colocar nele, no início, alma racional alguma, nem qualquer outra coisa 
para servir-lhe de alma vegetativa ou sensitiva, mas sim avivasse em seu 
coração um desses fogos sem luz que eu já explicara, e que não concebia 
outra natureza a não ser a que aquece o feno quando o guardam antes de 
estar seco, ou a que faz ferver os vinhos novos quando fermentam sobre o 
bagaço. (DESCARTES, 2009, p. 32)

Assim, Descartes inicia uma preocupação situada no corpo e na forma 

pela qual ele age, ou seja, o funcionamento e interação deste corpo com a alma. A 

relação com a natureza para compreender as funções do corpo humano também 

são evidenciadas e comparadas à natureza. 

A nossa alma, isto é, essa parte distinta do corpo cuja função, como já foi 
dito mais acima, é apenas a de pensar, para tal contribua, e que são todas 
as  mesmas,  o  que  consente  dizer  que  os  animais  sem  razão  se  nos 
assemelham, sem que eu possa encontrar  para isso nenhuma daquelas 
razões  que,  por  dependerem  do  pensamento,  são  as  únicas  que  nos 
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pertencem enquanto homens, enquanto encontrava a todas em seguida, ao 
presumir que Deus criara uma alma racional e que a juntará a esse corpo 
de certa maneira que descrevia.(DESCARTES, 2009, p. 33)

Descartes  estabeleceu,  então,  certas  leis  e  “imprimiu  de  tal  forma em 

nossas almas que,  após muita reflexão,  não poderíamos duvidar que não sejam 

exatamente observadas em tudo o que está ou que se faz no mundo: são as leis do 

movimento” (HUISMAN, 1989, p.26).

Ainda referindo-se ao corpo, relata que expusera qual deve ser a estrutura 

dos  nervos  e  dos  músculos  do  corpo humano,  para  fazer  com que os  espíritos 

animais10 que se encontram dentro deles tenham a força de mover seus membros. 

Inicia-se então uma descrição do processo do movimento do corpo humano, a partir 

do  coração  e  da  circulação,  na  qual  Descartes  faz  uma  longa  explicação  do 

processo de funcionamento, ou seja, o mecanicismo (idem, 1989). Este assunto será 

discutido no item 1.1.3 que trata do mecanicismo, seguido por 1.1.4, que por sua 

vez,  explicará  sobre  a  fisiologia  cartesiana,  ou  seja,  o  mecanicismo  aplicado  à 

medicina.

Portanto, tudo que se refere ao corpo e ao funcionamento (mecanicismo) 

deste  corpo,  apontado  por  Descartes  em  O  Discurso  do  Método, recebe  um 

tratamento  especifico  e  se  relaciona  de  forma  muito  estreita  com  o  campo  de 

investigação da Educação Física.

Na  parte  VI  Descartes  volta  a  mencionar  as  razões  que  o  levaram a 

publicar o Discours e aborda vários aspectos uma vez que “é necessário que outros 

sábios tomem conhecimento de suas pesquisas para que possam contribuir para o 

progresso cientifico.” Descartes demonstra ainda uma preocupação com o progresso 

da medicina, uma vez que trata da conservação da saúde, este princípio é o primeiro 

10 Apesar de um nome enganador, os “espíritos animais” cartesianos são elementos inteiramente físicos. Na 
fisiologia  de  Descartes,  desempenham  o  papel  atribuído  aos  impulsos  neuro-elétricos:  são  veículos  de 
transmissão de informação no sistema nervoso. (MARQUES, 1993, p.61)
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apoio  do  espírito  pensante.  “O  Discurso  do  Método manifesto  da  revolução 

cartesiana, fechou -se assim: com um apelo a todos aqueles que associam o bom 

senso ao estudo e que, como Descartes, contribuem para o progresso filosófico e 

cientifico da época” (HUISMAN, 1989, p. 27).

Assim, Descartes discursa que a razão é evidenciada como o ponto chave 

do seu método, ou seja, dá origem ao método cartesiano, no qual se estabelece o 

ser pensante como ponto central. Suas idéias, então, são vistas e conhecidas como 

dualistas e racionalistas. 

Trataremos a seguir sobre o pensamento racionalista, que culmina com a 

organização  do  mecanicismo  apresentado  por  Descartes  e  posteriormente 

apresenta-se na Educação Física.

1.1.2 O racionalismo

Homem Vitruviano de Leonardo da Vinc (HAMZE, 2008)i11

11 Segundo Hamze (2008), Leonardo da Vinci viveu no período da renascença foi um mestre da 
pintura, com obras destacadas como Mona Lisa (o mais reproduzido na história da arte) e A Ceia  
ou O Cenáculo (nenhum episódio sacro havia sido apresentado tão próximo e tão real). Leonardo 
estudou intensamente a anatomia humana e foi incriminado por dissecar cadáveres para estudar e 
descobrir o modo como tínhamos sido concebidos por Deus, e conseguiu retratar na Figura 3 a 
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Racionalismo é a corrente central do pensamento liberal que se ocupa em 

procurar, estabelecer e propor caminhos para alcançar determinados fins. Tais fins 

são postulados em nome do interesse coletivo (commonwealth),  base do próprio 

liberalismo e que se torna, também, a base do racionalismo. O racionalismo, por sua 

vez,  se  estabelece  como  base  do  planejamento  da  organização  econômica  e 

espacial da reprodução social (DEÁK, 2009).

Qualquer explicação sobre racionalismo transita em um posicionamento 

histórico. Habermas (1990, p. 26-27) pontua que “Na modernidade, a razão se torna 

autocompreensiva  ao  se  libertar  das  sugestões  normativas  do  passado,  que  lhe 

eram exteriores porque provindas das coisas ou das determinações religiosas, e ao 

se fundamentar em si mesma como sistema unitário de conhecimento autocentrado.

Marques (2009) completa e diz que Descartes pode ser considerado um 

dos precursores da racionalidade, já que fundamenta suas teorias no olho da mente, 

ou  consciência,  que  se  apresenta  como uma nova  base  de  apoio,  anterior  aos 

assuntos tratados e à capacidade de operar com ideias claras e distintas, que são 

fundamentadas para a razão. 

Na extensão do pensamento do autor, as ideias fazem parte deste novo 

paradigma da consciência individual como corrente de experiências e projeções, o 

homem cria  seu universo  científico  e,  em separado,  seu  próprio  universo  moral, 

segundo as normas da própria razão, a citação a seguir completa que:

As  regras  imanentes  do  funcionamento  da  mente  se  definem  como 
epistemologia  e  adquirem  a  função  metafísica  de  garantirem  os 
pressupostos  do  conhecimento  e  da  moralidade.  Invertem-se,  nesta 
revolução copernicana, as relações entre o sujeito e o objeto, com o domínio 
do sujeito sobre os objetos que ele representa e conIlustração.(MARQUES, 
2009, p. 6).

imagem do  homem com suas  simetrias,  calculado  rigorosamente.  A  concepção  de  corpo  no 
século XV é um pouco distante da imagem retratada atualmente.
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Conhecer é constituir os objetos que se conhecem. O homem conhece o

mundo ao transformá-lo pelos instrumentos materiais ou conceituais que  elabora. 

Assim  sendo,  transforma  para  conhecer  (MONDOLFO,  1980,  p.  275),  segundo 

podemos observar na citação a seguir:

Esta  soberania  dos  artefatos  da  razão  “institui  a  própria  razão  como 
princípio autônomo da produção do saber e em obediência às próprias leis. 
Em  sua  auto-afirmação,  a  razão  ignora  seus  limites  e  sua  necessária 
ancoragem em critérios  ético-políticos  de validação,  e  se  enclausura  na 
racionalidade  estritamente  instrumental  ou  estratégica,  do  emprego  de 
meios e artimanhas para fins de que não toma conhecimento. (MARQUES, 
1988, p. 66

Com o positivismo12, as ciências exatas e naturais reafirmam a crença em 

si  mesmas e se fecham em suas exclusivas competências,  segundo uma lógica 

desvinculada dos fins humanos (idem, 1988, p. 87).

Sendo assim:

O racionalismo é o movimento ou o ponto de vista que acentua o poder da 
razão  de  entender  verdades  substanciais  sobre  o  mundo  e 
correspondentemente  considerar  a  ciência  natural  como  um 
empreendimento a priori. Fundamental nesse esquema de pensamento é a 
necessidade  de  constituição  de  sistemas.  (WILLIAMS,  1969  apud 
MARQUES, 1993, p. 35-36) 13

É importante reforçar que a razão imperou nos estudos de Descartes, e 

um dos  elementos  que  compõe  essa  razão  é  o  racionalismo.  A  esse  respeito, 

Marques (1993) esclarece que se costuma dizer que Descartes é racionalista e que 

toda a sua filosofia é marcada pelo império da razão.

O modelo de racionalidade que governou ciência moderna constituiu-se a 

12  O Positivismo, de uma forma sucinta, é entendido como método científico que afirmava que todo o axioma 
racional  poderia  ser  explicado,  justificado,  por  uma lógica experimental  e  matemática.  As leis  da ciência 
regem o mundo, fugindo de explicações espiritualistas. (GOIS JUNIOR, 2009).

13 WILLIAMS, B. Rationalism, in The Encyclopedy of Philosophy, New York, London, 1969, p.69.
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partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes. 

Este modelo de racionalidade se estende às ciências biológicas,  e neste modelo 

está a Educação Física14 que também absorveu o modelo racionalista, que por sua 

vez, está inserido no método cartesiano. 

Sendo um modelo global, a racionalidade científica é também um modelo 

totalitário,  na  medida  em  que  nega  o  caráter  racional  à  todas  as  formas  de 

conhecimento  que se não pautarem em seus princípios  epistemológicos  e pelas 

suas regras metodológicas. É esta a sua característica fundamental e a que melhor 

simboliza a ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem (SANTOS, 

2009).

Santos expoe ainda que no século XVIII este espírito precursor é ampliado 

e  aprofundado  e  o  fermento  intelectual  que  daí  resulta  as  luzes  vai  criar  as 

condições para a emergência das ciências sociais no século XIX. Desta forma:

A  consciência  filosófica  da  ciência  moderna,  que  tivera  no  racionalismo 
cartesiano e no empirismo baconiano as suas primeiras formulações, veio a 
condensar-se no positivismo oitocentista.  Dado que,  segundo este,  só há 
duas formas de conhecimento científico - as disciplinas formais da lógica e 
da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo mecanicista das 
ciências naturais - as ciências sociais nasceram para ser empíricas. O modo 
como o modelo mecanicista foi assumido foi, no entanto, diverso. Distingo 
duas vertentes principais: a primeira, sem dúvida dominante, consistiu em 
aplicar, na medida do possível, ao estudo da sociedade todos os princípios 
epistemológicos  e  metodológicos  que  presidiam  ao  estudo  da  natureza 
desde o século XVI;  a segunda,  durante  muito tempo marginal  mas hoje 
cada vez mais seguida, consistiu em reivindicar para as ciências sociais um 
estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na especificidade 
do ser  humano e sua  distinção  polar  em relação  à  natureza. (SANTOS, 
2009, p. 04)

Estas duas concepções têm sido consideradas antagônicas, a primeira, 

14 Na Europa, entre os séculos XVII e XIX, que se lançam as bases  filosóficas que sustentarão o surgimento do 
conceito de Educação Física.(GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2008). Vale salientar ainda que as ciências 
que embalaram a formação da Educação Física além da filosofia, apresentam-se a medicina, a psicologia, a 
antropologia, entre outras. Surge na necessidade de educar o físico.
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sujeita  à  opressão  positivista  e  a  segunda,  reivindicando  o  monopólio  do 

conhecimento científico-social. 

Permeando  as  concepções  de  racionalismo  podemos  destacar  o 

mecanicismo apresentado por Descartes que deixou sua herança também para a 

Educação  Física,  uma ciência  nova,  mas que  tem suas  bases  de  formação em 

outras ciências da era moderna. Assim, o mecanicismo voltado para as ações do 

corpo é o foco de investigação desta  pesquisa,  e  para compreendermos melhor 

segue explicitado no item subsequente .

1.1.3 O mecanicismo 

 Charlie Chaplin (GESACEMFLORIANOPOLIS, 2009)– 
No filme “Tempos Modernos” 15

O mecanicismo foi certamente o grande movimento intelectual do século 

15 A imagem retrata uma crítica à "modernidade" e ao capitalismo representado pelo modelo de 
industrialização,  porém a ideia central  da posição da foto é a comparação do homem a uma 
máquina, na qual o ator representa em alguns momentos o homem comparado a uma máquina. 

http://gesacemflorianopolis.wordpress.com/
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XVII,  que  com  exceção  apenas  dos  escolásticos  remanescentes,  fizeram  parte 

praticamente todos os grandes filósofos e cientistas da época. O mecanicismo foi 

uma  espécie  de  mentalidade  de  visão  de  mundo,  uma  espécie  de  "paradigma" 

partilhado pela  maioria  dos  sábios  setecentistas,  mesmo que muitos  destes não 

tenham aceitado essa ou aquela de suas teses centrais. Nicola  aponta  uma 

definição para mecanicismo, vejamos:

É a ideia de que o mundo no seu conjunto seja uma grande e complicada 
máquina e que, portanto, todos os fenômenos sejam explicáveis pelas leis 
que governavam a mátria e o seu movimento. Excluindo que na natureza 
estejam em ação forças psicológicas ou finalistas, o mecanicismo defendido 
por Descartes e pelos cientistas racionalistas contribuiu enormemente para a 
critica do pensamento mágico e para a introdução na ciência de critérios 
matemáticos quantitativos. (NICOLA, 2005, p.234)

O  termo  “mecanicismo”  denomina  uma  filosofia  formulada  na  primeira 

metade  do  século  XVII  significando,  sinteticamente,  que  “todos  os  fenômenos 

naturais devem ser explicáveis,  em última instância,  por referência  à matéria em 

movimento [...]”, e que “a realidade física se identifica com um conjunto de partículas 

que se agitam e se entrechocam” (JAPIASSU, 1991, p. 93).

Calazans (2009) relata que, de acordo com Descartes, ao examinarmos a 

ideia que temos de corpo, percebemos que se trata de “uma substância extensa em 

comprimento, largura e altura”, coincidindo, então, com a idéia de espaço. Assim, é 

somente pelo pensamento que espaço e corpo se diferem, pois a extensão, que 

constitui  o corpo, constitui  também o espaço, ou seja,  a natureza de ambos é a 

extensão. Fica, portanto, estabelecida uma identidade entre a matéria e o espaço, 

visto que compartilham a extensão, como atributo essencial.

Entretanto,  cabe-nos  saber  de  que  modo  essa  matéria,  que  é 

essencialmente contínua, na medida em que compartilha com o espaço seu atributo 

essencial, pode manifestar-se aos sentidos de maneira descontínua? Ou seja, o que 
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permite aos sentidos a percepção daquelas qualidades não-essenciais da matéria? 

Segundo Descartes, a resposta é o movimento (idem, 2009).

Assim sendo, Battisti (2009) afirma que o mecanicismo do movimento, em 

seus aspectos mais gerais, pode ser definido como um modelo explicativo das mais 

diferentes manifestações do mundo natural a partir de cinco eixos básicos: 

➢ A uniformização e a redução das entidades e processos existentes na 

natureza, de modo que todo fenômeno possa ser explicado por meio de 

elementos  simples,  tais  como  a  matéria  e  o  movimento,  e  de  seus 

diferentes arranjos e combinações;

➢ A  utilização  de  modelos  explicativos,  inspirados  na  concepção  e 

funcionamento  das  máquinas,  de  sorte  que  os  fenômenos  naturais 

possam ser entendidos como mecanismos semelhantes aos inventados 

pelo  homem  e  cujo  conhecimento  implique  a  possibilidade  de  sua 

decomposição e reconstrução e, portanto, de sua reprodução e imitação; 

➢ A introdução da matemática como instrumento de análise e de explicação 

científica,  de  maneira  que o conhecimento  de  um fenômeno só  estará 

completo  se  puder  ser  traduzido,  em  algum  sentido,  quantitativa  ou 

geometricamente; 

➢ A substituição da distinção entre coisas naturais e coisas artificiais pela 

distinção  entre  mundo  humano  e  mundo  natural,  entre  o  mundo  da 

liberdade e  da  consciência,  por  um lado,  e  o  mundo do  determinismo 

material,  por  outro,  de  modo  que  não  se  poderá  mais  transpor 

propriedades entre eles nem avaliar um a partir do outro; 

➢ A clara distinção entre causa final e causa eficiente ou operativa, com a 

conseqüente  negação  da  possibilidade  de  conhecer,  caso  houver,  as 

causas finais da natureza.
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 O  autor  complementa  elucidando  o  mecanicismo  cartesiano  em  três 

passos: o ponto de vista filosófico, o fisiológico e físico, como poderemos observar 

a seguir:

a) O mecanicismo do ponto de vista filosófico:

 Filosoficamente falando, “o mecanicismo cartesiano tem como fundamento 

a distinção entre corpo e alma, bem como o reconhecimento da existência de um 

terceiro mundo, o mundo humano ou da união entre corpo e alma.” (MARQUES, 

1993, p. 7)

b) O mecanicismo do ponto de vista fisiológico:

Passando, agora, ao ponto de vista fisiológico, teremos a oportunidade de 

perceber como Descartes procede para demonstrar a subjetividade das qualidades 

secundárias e apontar para a realidade das primárias, ao mesmo tempo em que 

poderemos ver como ele entende o mecanicismo na própria fisiologia e na anatomia, 

que estão presentes na condição humana.

Para explicitar a ideia de mecanicismo Marques (1993) utiliza Discursos 3 

até 6 da Dióptrica,como observaremos na citação a seguir:

Na qual, tem por objetivo central fornecer um estatuto científico à técnica da 
utilização de lentes para o aperfeiçoamento da visão. Em outras palavras, ela 
pretende  legitimar  teoricamente  o  uso  de  instrumentos  que  aumentam  o 
poder  da  visão,  como  o  telescópio,  e,  portanto,  dar  cientificidade  a  tais  
instrumentos. Em outros termos, poderemos ver que tudo o que ocorre na  
visão,  enquanto  envolve  a  participação  do  corpo,  é  um  processo 
absolutamente  mecânico,  não  havendo  nada  de  qualitativo  ou  não 
matematizar.  Ao  contrário,  o  processo  sensitivo,  sendo  absolutamente 
mecânico, estabelece uma relação causal com o mundo exterior, de modo 
que  ambos  se  tornem homogêneos.  Assim,  não  haverá  interrupção  da 
causalidade mecânica entre o mundo exterior ao corpo e o processo que se 
passa  no  próprio  corpo.  Tudo  é  questão  de  movimento,  de  matéria  em 
movimento.(MARQUES, 1993, p. 9)
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c) O mecanicismo do ponto de vista físico:

Alguns  dos  elementos  que  caracterizam a  perspectiva  física  como,  por 

exemplo,  a  natureza,  por  meio  da  qual,  o  mecanicismo  é  instituído.  Descartes 

relaciona o mecanicismo do ponto  de  vista  físico à existência  do  movimento  do 

mundo.

Motta (2009)  ressalta  que,  obviamente,  a ciência  moderna e a filosofia 

mecanicista  não  foram criadas  por  uma pessoa  apenas,  mas  por  um grupo  de 

pensadores  e  filósofos,  tais  como  Gassendi,  Mersena,  Harvey  e  Descartes.  Ao 

afirmarem que “a matéria é perfeitamente inerte e desprovida de toda e qualquer 

propriedade  misteriosa  ou  de  forças  ocultas”  automaticamente  eliminam  “da 

Natureza as simpatias e as antipatias”; pelo fato dela, a Natureza, ser “totalmente 

desprovida de espírito e de pensamento: [...] os fenômenos naturais só se explicam 

em termos de tamanho, de forma e de velocidade das partículas” (JAPIASSU, 1991, 

p. 98).

Japiassu (1991, p. 98) salienta que Descartes se destaca neste cenário 

por ter realizado “uma síntese entre uma física abrindo caminho para uma exigência 

materialista  e  determinista,  e  uma  metafísica  salvaguardando  inteiramente  os 

direitos de uma ontologia espiritualista”.  E completa ao afirmar que

O cartesianismo faz uma junção de uma ontologia da substância pensante e 
de  um mecanicismo  para  a  substância  extensa  que  compõe  a  natureza 
material. Os direitos da metafísica ficam resguardados. Graças a Descartes, 
podia-se jogar, tanto em sua época quanto na França pós-revolucionária, 
dos dois lados: do lado do espiritualismo de inspiração religiosa e do lado 
do  mecanicismo de  estilo  científico.  Fica  mantida  a  unidade  de  duas 
reivindicações contraditórias. (JAPIASSU, 1991, p. 97)

O fato de Descartes ter destacado o papel e a força da razão,é ressaltado 

por Motta (2009) ao colocar a clareza e a distinção como critérios únicos para se 

chegar à verdade, e por ter mostrado interesse pelas novas ciências da psicologia e 
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da física,  o  tornou um dos primeiros filósofos a valorizar  o desenvolvimento dos 

princípios  metodológicos  que  caracterizam  o  pensamento  científico-filosófico  do 

mundo moderno e contemporâneo. 

Além  disso,  o  pensamento  cartesiano  influiu  profundamente  no 

humanismo científico, pois foi um dos responsáveis pela inauguração de uma nova 

idéia e uma nova concepção acerca do ser humano e da natureza, eminentemente 

distintas daquelas que prevaleceram durante a Idade Média.

Cottingham  (1995)  completa  ao  afirmar  que  um  dos  traços  sempre 

presente na abordagem de Descartes à explicação cientifica é o uso de modelos 

mecanicistas;  com efeito,  o perfil  'mecanicista'  é uma das marcas registradas da 

revolução cientifica do século XVII, que tem em Descartes um de seus principais 

seguidores, como já citado por Japiassu.

A ideia central subjacente a esse perfil é apresentada com admirável clareza 
e explicitude na Parte  IV dos Princípios de Filosofia:  Não vejo diferença 
alguma entre artefatos e corpos naturais, a não ser que as operações de 
artefatos  são,  em  sua  maioria,  ocasionadas  por  mecanicismos  grandes 
suficiente para que os sentidos os percebam com facilidade – como de fato 
o devem ser para que os seres humanos sejam capazes de fabricá-los. [...] 
a mecânica é uma divisão ou um caso especial  da física, e de todas as 
explicações a esta pertencem também àquela; é tão natural, portanto, um 
relógio  montado  com  estas  ou  aquelas  engrenagens  informas  a  hora, 
quanto  uma  arvore  nascida  desta  ou  daquela  semente  produzir  o  fruto 
adequado. Os homens experientes na lida com a maquinaria são capazes 
de  tomar  uma  máquina  especial  cuja  conjetura  acerca  do  desenho  das 
partes que não podem ver. Da mesma maneira, tentei considerar os efeitos 
observáveis  e  partes  dos  corpos  naturais  para  recuperar  as  causas 
imperceptíveis e as partículas que as produziram. (COTTINGHAM, 1995, p. 
103)

Dessa  maneira,  o  corpo  humano  é,  muitas  vezes,  descrito  como uma 

máquina e envolvido por uma série de processos biológicos, de percepção sensorial 

e de movimento dos membros. A sincronia e a exatidão desses movimentos levam a 

uma  descrição  do  corpo  humano,  e  assim,  podemos  ver  essa  descrição  numa 
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perspectiva mecanicista com Descartes na medicina. 

O  momento  em  que  Descartes  prega  e  defende  a  total  confiança  no 

homem é realçado por Marques (1993). O autor afirma também que “neste sentido, 

Descartes  é  verdadeiro  filho  de  seu  tempo”,  uma  vez  que  a  total  confiança  no 

homem é fator importante no mecanicismo, no qual, inclusive, a medicina cartesiana 

se inserirá.

Sendo  assim,  no  universo  cartesiano,  encontramos  um  mecanismo 

fisiológico  detalhado,  cuja  finalidade é compreender  a  matéria  –  corpo.  E  assim 

vamos buscar a intervenção das ideias de Descartes na medicina que influenciará 

diretamente a Educação Física, por isso se faz necessário trazer as contribuições do 

autor no presente estudo, como faremos a seguir, no item 1.3.1..

1.1.3.1 O Mecanicismo presente na medicina e as concepções de corpo para 

Descartes 

 André Vesálius, obra de 1537 "Fábrica Corporis Humani"
(FUNDACION ANNA VÁZQUEZ, 2009).
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Descartes  para  compreender  o corpo precisou ir  além de uma análise 

superficial e passou em seus estudos a entender o corpo não só como uma máquina 

simples.  O filósofo  abordou  complexidade e  funcionabilidade  interna,  na  obra  O 

tratado do homem,  e foi  no campo da medicina  que os  estudos da anatomia  e 

fisiologia ganharam a participação da física e da metafísica.

Na  medicina  cartesiana  apresentada  por  Descartes,  à  concepção  do 

corpo  humano  como  máquina  é  singular.  Os  escritos  transitam  seu  arcabouço 

teórico pela fisiologia e pela anatomia do corpo humano. Contudo, D'Abreu (2009) 

descreve que a nova noção de corpo humano, nascida no século XVII  – e mais 

precisamente,  a  noção  mecanicista  cartesiana  –  acabou  por  permitir  uma  nova 

análise do corpo político.  E este corpo humano foi concebido pelo filósofo francês 

como um autômato plenamente auto-regulador,  uma vez que suas respostas aos 

estímulos externos eram automáticas. O corpo humano se diferiria do animal apenas 

pela  existência  da  alma.  Esse  mesmo  corpo  animal  seria,  simplesmente,  uma 

reunião de reflexos, ou seja, não era mais do que uma máquina capaz de responder 

espontaneamente ao estímulo de seu meio interno e externo.

Desta  forma,  a  fisiologia  cartesiana  é,  definitivamente,  marcada  pelo 

constante movimento das partículas do corpo. Assim sendo, “O corpo, enquanto tal, 

está sujeito às leis do universo e, portanto ele é movimento (MARQUES, 1993, p. 

53-54).

Rupert Hall completa essa afirmação postulando a respeito da fisiologia 

cartesiana:

Sua fisiologia foi fundada sob esta dualidade, que envolveu o intercâmbio da 
liberdade  (o  controle  da  alma  independente  sobre  o  corpo)  com  a 
necessidade (o funcionamento mecânico do próprio corpo). Como resultado, 
Descartes foi o primeiro a perceber uma clara distinção entre os processos 
fisiológicos  voluntários  e  involuntários,  notados  obscuramente  desde  a 
antigüidade. De acordo com Descartes a alma estava situada na glândula 
pineal e era o centro preciso do sistema nervoso humano, perto da base do  
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cérebro. (RUPERT HALL16, 1981, p. 193 apud D'ABREU, 2009, p. 57)

O  grande  problema  da  fisiologia  cartesiana  seria  compreender  o 

movimento involuntário dessa máquina, e compreendê-lo em comunhão com a alma, 

que, a despeito das suas operações necessitaristas, era, no entanto, absolutamente 

livre. O mecanismo é empregado mais uma vez em analogia ao movimento e depois 

atrelado ao entendimento  da máquina corpo.  Existe a preocupação por parte do 

Descartes em entender o movimento interno e voluntário do corpo humano.

Assim,  D'Abreu (2009) relata que a respeito do estudo do corpo humano 

em  Descartes,  alguns  pressupostos  epistemológicos  e  ontológicos  se  fizeram 

necessários.  Em primeiro  lugar,  é  apresentada  a  compreensão  de  que  o  corpo 

humano era uma substância extensa e, portanto, que a sua essência era a de ser 

uma coisa material. Conforme observamos na citação a seguir:

Como  Descartes  identificara  extensão  e  matéria,  para  ele,  o  fato  de  a 
extensão  ser  infinitamente  divisível  era  o  mesmo  que  afirmar  que  a 
extensão/matéria era totalmente inerte. Em segundo lugar, o abandono da 
consideração  das  causas  finais  no  estudo  do  comportamento  dos 
fenômenos físicos, o que quer dizer conseqüentemente também no estudo 
do comportamento da ‘matéria’ do corpo humano (uma vez que esse corpo é 
essencialmente material). O que interessa no estudo do corpo humano é a 
compreensão de seus mecanismos,  e não tanto  a finalidade com a qual 
Deus fez o homem. (D'ABREU, 2009, p. 57)

Como vimos, para Descartes, o que dava ‘vida’ a esses corpos inertes não 

era, no entanto, suas almas. Em virtude de certo controle da alma sobre o corpo, ela 

podia determinar alguns movimentos musculares, concedendo efeito ao pensamento 

ou às decisões da vontade. Nos nervos que saíam do cérebro existiam tubos finos 

que finalizavam nos músculos. No entanto, nem todos os movimentos dos corpos 

16
 Hall, A Rupert. “From Galileo to Newton”, New York: Dover Edition, 1981, p. 193.
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eram comandados dessa maneira pela alma. O movimento peristáltico, obviamente, 

não o era. Aquilo que estava sob controle da mente era chamado de movimento 

voluntário, o que não estava, movimento involuntário.

Na  publicação,  em 1637,  do  Discurso  do  método,  possibilitou  a  René 

Descartes contatos dos mais importantes para a discussão e divulgação de suas 

idéias referentes à medicina.

Donatelli  (2009)  descreve,  ainda,  que  dentre  esses  contatos,  cabe 

destacar  o  médico  católico  Vopiscus  Fortunatus  Plempius17, da  Universidade  de 

Louvain, a quem Descartes encaminhou um exemplar do seu texto recém-publicado 

em que destacou a exposição sobre a circulação do sangue. Plempius se opõe às 

teorias apresentadas e Descartes elabora ainda uma explicação mecanicista que 

também  não  recebe  adesão  por  parte  de  Plempius,  especificamente  quanto  à 

fermentação do sangue que é considerada como invenção.  Plempius, ainda preso à 

tradição, defende a existência de uma faculdade pulsátil como causa do movimento 

do coração. Descartes, por sua vez, constrói sua explicação do batimento cardíaco 

com sustentação nas leis mecânicas. 

Descartes  compartilhou  sobre  suas  experiências,  também,  com  outros 

médicos  além  de  Plempius.  Regius,  professor  de  medicina  na  Universidade  de 

Utrecht , por exemplo, procurou Descartes depois de ter estudado  o  Discurso do  

Método e os Ensaios. Em carta de março de 1639, Regius defende a aplicação dos 

princípios da filosofia de Descartes na medicina. Outro médico com quem Descartes 

manteve correspondência foi Jan Van Beverwick. Todos esses médicos da época de 

Descartes utilizaram de seus estudos envolvendo o plano cartesiano, o mecanicismo 

e principalmente os estudos sobre o corpo (a metafísica). Todas as discussões na 

17
Plempius nasceu em Amsterdã, estudou medicina em Leiden, Pádua e Bolonha, onde concluiu seus estudos. 
Em 1633, torna-se professor na Universidade de Louvain, onde se opõe ao ensinamento do cartesianismo. 
Se, inicialmente, ele se opõe à defesa da circulação do BARRA, E. et alii. (orgs.) Anais do III Encontro da 
Rede Paranaense de Pesquisa em História e Filosofia da Ciência. Curitiba: SCHLA/UFPR, 2005.
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medicina foram iniciadas por esses três médicos que impulsionaram as discussões 

das  teorias  sobre  corpo  e  seu  movimento,  assim  como  a  funcionalidade  desse 

corpo.

Donatelli  (2009)  buscou  explicar  a  base  da  adoção  do  processo  de 

fermentação dos  processos  fisiológicos,  que se encontra  na  defesa da distinção 

entre corpo e alma, dotando a matéria de autonomia, de forma que ela, por sua 

conformação e movimento, consiga dar conta de todas as funções que dependam 

de sua disposição e do movimento das partículas que a constituem. 

Assim, nota-se nas explicações concernentes às funções do corpo que 

Descartes adota a fermentação como o processo básico, como explica Donatelli: 

O corpo, que passa a ser considerado de forma autônoma como máquina, 
necessita de um motor que possibilite todas as funções fisiológicas e esse 
motor tem por base o fogo cardíaco que, por um processo semelhante à 
fermentação, faz com o que o sangue entre em ebulição e distribua-se pelo 
corpo por meio das artérias. Tudo se dá da seguinte forma: o sangue, ao 
entrar no coração – portador desse calor – dilatase.
Esse calor cardíaco, além de dilatar e esquentar, torna o sangue mais sutil, 
de modo que ele escoará gota a gota pela veia cava, no ventrículo direito, 
de onde irá para o pulmão e daí, passará para o ventrículo esquerdo, do 
qual  se  distribuirá  por  todo  o  corpo.  Assim,  o  sangue  passa  por  um 
processo de destilação no coração, para, depois, passar por um processo 
de  condensação  nos  pulmões.  Descartes,  com  essa  interpretação,  vai 
contra a explicação galênica, dominante nos livros de sua época, segundo a 
qual o sangue se distribuiria do fígado por todo o corpo por meio das veias. 
(DONATELLI, 2009 p. 05-06)

Estamos diante da velha formulação do coração como motor, “exatamente 

porque no esquema mecanicista as propriedades orgânicas são reduzidas a uma 

série de pressões exercidas pelas leis do movimento”. (MARQUES, 1993, p.54)

O autor pontua que os estudos de Descartes indicam que o calor cardíaco 

está na origem do movimento do sangue e, conseqüentemente, de suas partículas 

mais  sutis  denominadas  espíritos  animais  que,  por  sua  vez,  determinam  os 
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movimentos do corpo a partir do cérebro e de acordo com a estrutura dos músculos 

e  dos  nervos,  além de  comporem a  base  explicativa  das  sensações.  Todas  as 

funções  do  corpo  remetem  ao  calor  cardíaco.  Descartes  defende  essa  posição 

desde “O tratado do homem”,  rejeitando qualquer explicação que recorra a outro 

princípio de vida que não seja o sangue e os espíritos animais.

Marques (1993) relata que essa concepção é reafirmada na  Descrição  

do corpo humano,  texto de  1648, no qual Descartes sustenta que o princípio de 

todos  os  movimentos  do  corpo  encontra-se  no  calor  cardíaco.   O  processo  de 

fermentação na base explicativa do movimento do coração também se encontra da 

mesma maneira. 

Na segunda parte  da Descrição do corpo humano, Descartes se detém 

na explicação detalhada do movimento do coração e do sangue, na qual recorre a 

dois expedientes: a  observação anatômica (recurso, aliás, já utilizado no Discurso  

do método) e a experiência , que completa a descrição do movimento do coração. 

Em relação  à  fermentação,  Marques  (1993)  afirma  que  ela  também  é 

defendida por Descartes no processo de digestão. A explicação mecanicista, ao se 

voltar para os movimentos que dependem de peças menores,  invisíveis,  adotará 

uma  ordem,  e  cada  movimento  representará  uma  função.  O  autor  completa  a 

afirmação postulando que a importância da fermentação no funcionamento do corpo 

vivo situa-se no fato de estar presente em processos fisiológicos fundamentais para 

o bom andamento da máquina corporal. Assim, os dois aspectos fundamentais de 

sua fisiologia – movimento do coração e digestão – adotam essa teoria na base de 

suas explicações, como extensão da adoção do mecanicismo na compreensão dos 

processos fisiológicos.

Donatelli  (2009) defende a idéia que é conhecida como a influência do 

mecanicismo cartesiano no pensamento médico, especificamente, no que concerne 
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à explicação do funcionamento do corpo. A influência do pensamento de Descartes 

nessa área, porém, agrega outra teoria, decorrente do mecanicismo: a fermentação 

já citado por Marques (1993) e agora retomada assim que o a introduz como uma 

teoria importante e muito usada nas explicações médicas do século XVII. Isso pode 

ser constatado em Harvey, ao explicar a diástole, e em Van Helmont, ao explicar o 

processo de digestão. Descartes, ao tomar por base a distinção substancial entre 

alma e corpo, estrutura suas explicações sobre as funções do corpo em operações 

materiais. Desta forma, a digestão e o movimento cardíaco são compreendidos por 

meio dessas operações materiais que estão na origem das fermentações.

Segundo Descartes,  então,  somos este  composto  de  corpo  e alma.  O 

corpo sem a alma seria apenas uma máquina funcionando para alguma determinada 

função:

Vemos  os  relógios,  as  fontes  artificiais,  os  moinhos  e  outras  máquinas 
semelhantes, que, sendo feitas só pelos homens, não deixam de ter a força 
de  se  mover  por  si  mesmas  de  diversas  maneiras;  e  eu  não  poderia 
imaginar tantas espécies de movimentos que supondo sejam feitos pelas 
mãos de Deus, nem lhe atribuir tanto artifícios que não se possa imaginar 
que essa máquina não os possua ainda. (MARQUES, 2009, p.146)

 Piovezan (2009) concorda com a afirmação acima ao comentar sobre os 

apontamentos de Descartes, e assim, como o homem produz máquinas diversas, 

como, por exemplo, os relógios, moinhos, etc., e estas, por sua vez, devido às suas 

estruturas, funcionam sozinhas. O autor pressupõe que Deus também "produziu", ou 

melhor,  criou  o  homem,  ainda  que  tenha  dado  a  ele  uma  alma  que  possui  a 

capacidade de sentir e de pensar, entre tantas outras finalidades. No entanto, se 

Deus não tivesse dado ao homem a alma, como mencionamos acima, o seu corpo 

funcionaria apenas mecanicamente.
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Na  explicação  do  homem  como  máquina,  o  autor  Descartes  falará, 

primeiramente,  de  que  maneira  se  dá  nessa  máquina  o  processo digestivo,  em 

seguida  o  respiratório  e,  por  último,  o  circulatório  e,  é  neste  último  processo 

fisiológico em que se situa a teoria  dos espíritos animais,  imprescindível  para a 

compreensão do surgimento das paixões. 

Para  contemplarmos  e  definirmos  o  surgimento  das  paixões, 

primeiramente, é importante considerar a existência do corpo e o coração. No que 

tange ao coração, em sua concavidade direita há um fogo18, que sem luz, infla e 

dilata o sangue que aí, necessariamente, tem de passar (MARQUES, 1993, p.143). 

Passando pelo coração, este sangue segue para o pulmão e o restante do 
corpo.  Contudo,  no  pulmão,  que  refrescado  pelo  ar  recebido  do  meio 
externo,  através  da  respiração,  o  sangue  condensa-se  novamente  para 
retornar ao coração, depois de passar pelo restante do corpo e órgãos, e, o 
processo da circulação sangüínea recomeçar.
Este sangue que faz uma "circulação perpétua" em nosso corpo é composto 
por algumas partes, e estas partes, Descartes dirá que vão ter ao baço, à 
vesícula biliar, às artérias, estômago, intestino, etc.
E,  em  todos  estes  lugares,  é  somente  a  situação,  a  conIlustração  e  a 
pequenez dos poros por onde elas (as partículas do sangue) passam que 
faz que umas passem antes do que as outras e que o resto do sangue não 
as possa seguir [...] Mas o que é necessário observar principalmente, aqui, é 
que todas as partes mais vivas, mais fortes e mais sutis deste sangue vão 
ter às cavidades do cérebro [...]. (MARQUES, 1993, p.147).

Na passagem supracitada tem-se, de uma forma ainda implícita, a teoria 

dos espíritos animais, que é fundamental para o desenvolvimento e realização das 

paixões em nós. Tanto que tal teoria é retomada nas Paixões da Alma, no capítulo I, 

para depois, a partir do capítulo II, Descartes começar a discussão sobre as paixões 

em geral. 

Piovezan  (2009),  ao  comentar  sobre  paixões,  esboça  uma  breve 

18
O diferencial entre os homens e animais é a alma, pois o fator caracterizador da vida, tanto nos homens, 
bem como nos animais, é este fogo que produz calor e, no entanto, não possui luz.
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explicação desta teoria cartesiana sobre os  spiritus animalis  comparando-a com a 

tradição antiga:

A tradição antiga desde Galeno, falava de "spiritus naturalis", formados no 
fígado, que, no coração, tornam-se "spiritus animalis", cuja característica é a 
leveza  e  a  fineza  de  sua  estrutura.  Fernel  explica  o  espírito  vital  como 
"corpus  aetherum caloris  facultatem  sedes  viniculum",  o  espirito  vital  "in 
aeris prope mutantur” e o espirito natural como "vaporis speciem animalem" 
(Universia Medicin, Phisiologia, liber IV).
Descartes  prefere  somente  usar  os  espíritos  animais  que  não  são 
produzidos  no  cérebro  mas  sim  comprimidos  nos  poros  dos  vasos 
sangüíneos. São de natureza material, móveis e semelhantes a uma chama. 
Por  causa  de  sua  natureza  corpórea  não  podem  ser  considerados 
intermediários entre corpo e alma. (ROTSCHUH, apud. MARQUES, 1993, p. 
147) 19

No  Tratado do homem,  a  teoria  se desenvolve com a discussão que 

temos sobre  o cérebro,  ou seja,  a  localização da glândula pineal  ou a pequena 

glândula no centro do cérebro, que é envolta por minúsculos vasos sangüíneos onde 

não passam as partes "mais volumosas" do sangue, uma vez que tais partes podem 

perder a sua agitação”, Marques (1993). 

Outros teóricos, como Huisman (1989), afirmam que a glândula pineal 

acomoda as ideias pela memória e as conserva e que a fantasia pode modificá-las 

sempre que for  necessário.  Os movimentos musculares e os ossos também são 

controlados por essa glândula, assim como as paixões e sensações interiores. No 

entanto, no que se refere às paixões:

É preciso reconhecer que embora a alma esteja unida ao corpo como um 
todo,  há  neste  uma  parte  em  que  ele  exerce  as  suas  funções  mais 
particularmente do que em todas as outras... Após um cuidadoso exame da 
questão,  penso  ter  demonstrado  que  essa  parte  não  é  o  coração,  ou  o 
cérebro no seu conjunto, mas apenas a parte mais interior do cérebro, que é 
uma pequena glândula, situada no meio de sua substância e acima do canal 
por onde os espíritos das suas concavidades anteriores comunicam-se com 

19
 Marques, J. Descartes e sua concepção de homem, 1993.
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aqueles  das  suas  concavidades  posteriores.  O  argumento  principal  de 
Descartes para lançar mão dessa “pequena glândula” (a glândula pineal ou 
conário) é que é preciso necessariamente haver um local em que as duas 
imagens que chegam pelos dois olhos, ou as duas impressões que vêm de 
um mesmo objeto pelos duplos órgãos dos sentidos, reúnam-se em uma só 
imagem ou  impressão  antes  de  alcançar  a  alma,  de  modo  que  não  lhe 
apresentem dois objetos em vez de um.(COTTINGHAM, 1995, p.74)

 

Esse argumento  vai  se  basear  no  pressuposto  de  que a consciência 

sensorial  tem lugar  quando a alma 'inspeciona'  uma imagem. Assim, portanto,  a 

comparação  do  corpo  humano  a  uma  maquina  é  explicado  pela  medicina,  que 

disseca e analisa as partes e o todo, assim como a sua funcionabilidade e perfeição, 

na qual enfatiza que uma máquina tão perfeita só poderia ter sido elaborada por um 

estância superior, Deus. 

Carmo  Júnior  (2005)  relata  que  uma  vez  que  a  anatomia  explora  a 

máquina corporal, jamais se encontra no corpo algo que desautorize a comparação 

com qualquer animal. A complexidade dos órgãos impede a realização do sonho dos 

médicos de descobrir o que nos faz realizar o primeiro momento da vida, por mais 

que venhamos conhecer a excitação de um nervo ou a sensação da dor. 

Descartes  sabia  disso,  pois  trata  das  paixões  da  alma  como  algo 
organicamente elaborado. Na confusa dúvida cartesiana, em nome da razão 
ou de Deus, todas as funções vitais jamais parecerão confusas e arbitrárias. 
Porém, se referirmos ao composto do espírito e do corpo, deixando fluir um 
sentido sensível, mesmo diante da lógica cartesiana, bem próximo da razão, 
repousa o corpo vivo, motor e como consciência. (CARMO JÚNIOR, 2005, p. 
75)

Assim , podemos afirmar que o corpo é vivo e analógico, e que é movido 

pelo movimento.
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1.2 Os impactos das concepções de Descartes na Educação Física

Símbolo da Educação Física20

(CONFEF, 2009)

Para compreendermos os conceitos da Educação Física se faz necessário 

resgatar  alguns  momentos  históricos,  a  partir  do  século  XIX.  Esses  momentos 

marcaram a inserção da Educação Física no Brasil.  Entrelaçadas a este contexto 

histórico, aparecem também as influências cartesianas (Descartes).

Utilizamos  as  obras  de  Castellani  Filho  (2001)  e  Soares  (2007),  como 

arcabouço teórico do presente estudo, no que se refere à Educação Física. O estudo 

apresenta  também  outros  estudiosos  que  seguem  a  mesma  linha  teórica  dos 

autores supracitados. 

Passamos a admitir como verdadeira a premissa de ter sido de competência 

da Educação Física, ao longo de sua história, a representação de diversos papéis 

atrelados  a  significados  próprios  de  cada  período,  segundo  o  que  nos  afirma 

20
O símbolo que representa a educação física é justamente a Figura acima, o Discóbolo estátua grega de 
bronze esculpida por Mirón no século V a.C. que retrata a força e o dinamismo característicos dessa área. 
Segundo  Steinhilber (2009) na Resolução Confef 049/02 o símbolo do Discóbolo - por estar baseado nos 
movimentos do corpo humano em ação. O Discóbolo de Mirón é a mais célebre das estátuas atléticas. 
Segundo pesquisa: "...o corpo revela um cuidadoso estudo de todos os movimentos musculares, tendões e 
ossos que fazem parte da ação; as pernas, os braços e o tronco inclinam-se para imprimir maior impulso ao 
golpe; o rosto não parece contorcido pelo esforço, mas calmo e confiante na vitória"[...].

http://www.confef.org.br/extra/resolucoes/conteudo.asp?cd_resol=87
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Castellani  Filho  (2001).   Assim,  o  autor  sugere  que  a  influência  sofrida  pelas 

instituições militares desde o Brasil império são confundidas em muitos momentos 

com a história dos militares no Brasil, como podemos observar abaixo:

A criação da carta Régia de 04 de dezembro de 1810, com o nome de 
Academia Real Militar [...]; a introdução da ginástica Alemã, no ano de 1860, 
através da nomeação do alferes do Estado Maior de segunda classe, Pedro 
Guilhermino Meyer, alemão, para a função de contra mestre de Ginástica da 
Escola Militar; a fundação, pela missão militar francesa, no ano de 1907, 
daquilo que foi o embrião da Escola de Educação Física da Força Policial do 
Estado de São Paulo; a portaria do ministério da Guerra, de 10 de janeiro de 
1922, criando o Centro Militar de Educação Física [...] (CASTELLANI FILHO, 
2001, p.34)

As influências das instituições militares trouxeram também a influência da 

filosofia  positivista,  e  para  as  compreendermos faremos uma melhor  explanação 

dessas influências nos parágrafos seguintes.

Na segunda metade do século XIX, três franceses foram importantes para 

a  cultura  brasileira:  Victor  Cousin,  Augusto  Comte  e  Ernest  Renan.  Comte 

apresentou o positivismo e fazia  elogios  às  ciências  naturais  e  propunha-as  até 

como princípio  metodológico  de análise  da sociedade humana.  O positivismo foi 

colocado como uma corrente de pensamento 

Marcada  por  um cienticismo  acrítico,  que  se  autopercebeu  com destino 
civilizatório,  com fortes traços de autoritarismo hierarquizante. Segundo a 
mentalidade positivista,  vivêramos o que chamavam de estádio  teológico 
durante  a  colônia  (que  fora  a  infância  ingênua  do  Brasil),  com  muito 
fetichismo  e  politeísmo  popular;  o  império  trouxeram-nos  para  o  estádio 
metafísico, o qual fizera curiosa combinação de crendice politeísta com um 
monoteísmo metafísico que já exigia ordenações mais racionais, em campo 
formal.  Agora  chegava a  “nova doutrina”,  acreditando só na positividade 
cientifica  para  modernizar  a  cultura,  que  lutaria  –  em  campo  político  e 
especificamente educacional. (MORAIS,1989, p.100)

O positivismo surge como sustentação aos saberes que buscam status de 
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ciência,  segundo  o  que  nos  lembra  Fensterseifer  (2001).  No caso  da  Educação 

Física,  percebe-se,  sem  muito  esforço,  a  influência  herdada  das  ciências  ditas 

positivas, o que acaba evidenciando um número elevado de pesquisas que buscam 

respaldar sua cientificidade na biologia, fisiologia, biomecânica e demais áreas afins. 

O autor  estende  sua  explanação  e  afirma que  esse  recorte  feito  pela 

Educação Física serve,

Para dar conta de seu objeto que, embora com controvérsias, parece definir-
se  como  movimento  humano,  já  traz  à  luz  o  entendimento  de  que  as 
“ciências da natureza” podem dar conta do “fato humano” em sua totalidade, 
ou então que o adjetivo “humano” deve ser ignorado, tratando o “movimento” 
como  atributo  exclusivo  da  “res  extensa”  cartesiana.  (FENSTERSEIFER, 
2001, p. 27)

De acordo com o posicionamento  do autor,  começamos a perceber  os 

impactos da filosofia cartesiana na Educação Física, na qual o corpo é o centro das 

atenções do século XIX. Contudo, como afirma Soares (2007), a sua utilização é 

feita  como  força  de  trabalho.  A  autora  afirma  ainda,  que  a  Educação  Física 

acompanhou a construção da nova sociedade consolidada no triunfo do capitalismo, 

e ainda, que as condições objetivas para essa construção foram regidas pelas leis 

do  capital  e  pautadas  na  abordagem  positivista  de  ciência.  Todavia,  esta 

abordagem,  “é  calçada  nos  princípios  da  observação,  experimentação  e 

comparação, é aquela que realizou, ao longo dos séculos XVII à XIX, aquilo que 

poderíamos  chamar  de  uma  naturalização  dos  fatos  sociais,  criando  um “social 

biologizado” (SOARES, 2007, p.7).

Assim,  o  foco  volta-se  para  o  homem biológico,  e  não  para  o  homem 

antropológico que se apresenta como centro da nova sociedade, que o mundo físico 

e humano deve obedecer e que a ciência deve descobrir,  a fim de torná-lo este 

homem instrumento de trabalho e descobridor de novos instrumentos. O modelo de 
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conhecimento adotado por esta corrente de pensamento positivista,  baseia-se na 

física, mas sobretudo na biologia e na história natural, é o modelo mecanicista.

A sociedade passa, então, a ser comparada ao orgânico e vista como um 
grande organismo vivo que evolui do inferior ao superior, do simples para o 
complexo. Consolida-se a ideia de que é regida por leis naturais, invariáveis 
e  independentes  da  ação  humana,  porque  até  mesmo  o  homem  fica 
reduzido aos seus determinantes biológicos. Organicismo, evolucionismo e 
mecanicismo  unem-se  e  conferem  a  racionalidade  moderna  os  traços 
característicos do século XIX. (SOARES, 2007, p.7).

Como podemos observar, é nesse modelo de sociedade que desponta a 

Educação Física que foi entendida como um elemento de extrema importância para 

construir  um  indivíduo  forte,  saudável  e  indispensável  ao  processo  de 

desenvolvimento  do  país.  Porém,  Castellani  Filho  ressalta  que  a  construção  e 

organização  da  nação  para  construir  o  seu  próprio  modo  de  vida  levou  o 

entendimento de Educação Física à Educação do Físico, à saúde Corporal. Todavia, 

não  se  deve  aos  militares  essa  conIlustração,  mas  aos  médicos.  Embasada  na 

medicina social21 de índole higiênica, que buscava favorecer a instituição familiar e a 

ordem e os fundamentos próprios daquela organização social  que se contruia,  a 

ênfase higienista22 se instalava.

Assim sendo, lançaram mão da Educação Física, definindo-lhe um papel 

de grande importância: criar o corpo saudável, robusto e harmonioso organicamente. 

21 As concepções, os valores e os hábitos que a ciência médica desenvolveu tiveram um papel significativo na 
construção e na ordenação da racionalidade social, racionalidade esta que nasce colada às exigências de 
saúde do “ corpo biológico” para a manutenção do corpo social, para produção do capital. A ciência médica, 
porém, não possui uma homogeneidade de discurso e pratica. Acaba chegando a té conceber o homem além 
dos  limites  dados pela  biologia,  pela química  e  pela  fisiologia,  aproximando-se  de  um entendimento  da 
medicina como ciência social, dando origem a um novo ramo da medicina a “medicina social”. (SOARES, 
2007, p.22)

22 A ênfase  higienista  tem sua bases na medicina  social,  embora  que “a  eugenia permitiu  a  utilização do 
argumento da raça para justificar toda a exploração de classe ou colonial; até podia ser utilizada para provar 
que os brancos e os negros pertenciam a espécies diferentes “.(BERNAL, 1976, p. 119 apud SOARES, 2007, 
p.18)
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Além disso, vai incorporar e vincular a ideia da hierarquia da ordem, da disciplina, da 

fixidez, do esforço individual, da saúde como responsabilidade individual. 

O  capital  exigia  e  exige  “corpos  saudáveis”.  Os  “corpos  doentes” 

precisavam ser justificados, as doenças não poderiam ser vinculadas às questões 

sociais da época. Se não eram de cunho social, as causas seriam então biológicas; 

daí  a interferência da medicina social  com predominância no higienismo de forte 

caráter  moralizador,  normativo  e  adaptativo-educativo.  Desta  forma,  coube  à 

Educação Física a tarefa de disciplinar e prevenir doenças por meio de exercícios. 

(SOARES, 2007).

Na  história  da  Educação  Física  no  Brasil,  os  autores  Rui  Barbosa, 

Fernando  de  Azevedo  e  Carlos  Sanches  de  Queirós  (1942)  tiveram  relevante 

importância para compreendermos as observações trazidas até o momento.

Rui Barbosa ao que se refere à Educação Física deu-lhe um destaque 

ímpar  ao  propor  a  inclusão  da  ginástica  nos  programas  escolares  por  meio  do 

Parecer  de  número  224,  denominado  a  Reforma  do  “Ensino  Primário  e  várias 

instituições complementares da Instrução Pública” proferido na sessão da Câmera 

dos Deputados em 02 de setembro de 1882.

Castellani Filho, pontua que Inezil (1953), um estudioso que trouxe contri-

buições na história da Educação Física, viu no Parecer de Rui Barbosa, “o qual, por 

seu feito, dele recebeu o título de Paladino da Educação Física no Brasil” - a consa-

gração do aforisma de Juvenal Mens sana in corpore sano23 (CASTELLANI FILHO, 

1989, p.48)

23
“Mens Sana in Corpore Sano”  foi pronunciada na décima sátira do poeta Juvenal, por volta dos anos 90 e 
130 aproximadamente. DÉCIMO JÚNIO JUVENAL – poeta romano que nasceu aproximadamente entre os 
anos 50 e 60 e supõe-se que morreu entre 135 e 140 d. C. A celebre frase é conhecida como “A máxima de 
Juvenal”. (MENDES, 2009, p. 2)
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As compreensões de corpo, saúde24 e educação subsumidas na Máxima de 
Juvenal são reapropriadas e ressignificadas pela Educação Física no final 
do século XIX e início do XX, tendo como base a ideologia do ser saudável, 
através de um discurso normatizador propagado pelos médicos modernos 
que intentavam controlar as existências. A ideologia do homem saudável vai 
se  espalhando  por  diversas  épocas  e  sociedades,  inclusive  no  final  do 
século XIX e início do século XX, no Brasil. A favor da normalidade ideal, 
em prol do saneamento do corpo, de um físico atlético, de uma moral sã, de 
uma inteligência culta e científica (FRÓES, 1923 apud  MENDES, 2009, p. 
2).

Dessa máxima, Castellani Filho expõe que Rui Barbosa busca responder 

aos que negam ao corpo e que se conIlustração no homem de modo a  revelar a 

influência por ele sentida do idealismo platônico, uma vez que é

Responsável pelo enaltecimento daquilo que emana do campo das ideias, 
em detrimento daquilo referente ao mundo corpóreo – e do racionalismo 
cartesiano  –  que  afere  a  unidade  de  Homem  à  soma  de  suas  partes 
material  e  espiritual  –  ambas conduzindo  à  uma visão dicotomizada  de 
Homem, donde o componente  material, corpóreo, apresenta-se subjugado 
ao  elemento  espiritual,  a  ele  servindo  de  suporte.(CASTELLANI  FILHO, 
2001, p.49)

O posicionamento de Rui Barbosa em relação ao corpo se assemelha à 

idéia de Descartes em relação ao dualismo corpo e mente, na qual se concentra a 

separação completa de dois âmbitos: a substância pensante e a substância extensa 

(o corpo). A Educação Física, segundo o pensamento de Rui Barbosa, vai focalizar 

no corpo os seus estudos. A medicina social designou também esta função, na qual 

a Educação Física deve proporcionar um corpo saudável. A porta de entrada é a 

biologização favorecida pelo positivismo.

Todavia,  vale  ressaltar  dois  pontos.  O  primeiro  é  que  os  estudos  a 

24 Segundo  a  OMS  (Organização  Mundial  da  saúde)  “A  saúde sendo  definida  nesse  mesmo 
documento como um  estado de completo bem-estar  físico,  mental  e social  e não consistindo  
somente da ausência de uma doença ou enfermidade”.



62

respeito da res extensa – o corpo, em Descartes, também caminhou no campo da 

biologia, principalmente na fisiologia cartesiana, que contribuiu para os avanços da 

medicina  e  que  os  autores  não  fazem  referência  a  Descartes  em  suas  obras. 

Contudo, abordam indiretamente a filosofia cartesiana em algumas passagens do 

texto. 

O outro ponto retoma a questão do Parecer de Rui Barbosa, este serviu 

de referencial nos primórdios do período republicano e nas primeiras décadas do 

século  XX,  que  vieram  a  defender  a  Educação  Física  no  sistema  educacional 

brasileiro, na função educativo moral. 

Dentre os defensores da ideia de Rui Barbosa, encontra-se Fernando de 

Azevedo que, em 1916, publica “A poesia do corpo”. Nesta obra, Azevedo faz um 

estudo aprofundado num contexto epistemológico; o autor buscava a cientificidade 

da Educação Física e também reconhecia na Máxima de Juvenal um modelo de um 

ideal  educativo  capaz  de  eliminar  a  fraqueza  do  povo  brasileiro.  Assim,  nesse 

momento, se aspira estreita relação com o movimento higienista brasileiro.

Para ele, a eugenia é

A ciência ou disciplina que tem por objetivo o estudo dos fatores que, sob o 
controle social possam melhorar ou prejudicar mentalmente, as qualidades 
raciais das gerações futuras; ou por outras palavras, o estudo das medidas 
sociais, - econômicas, sanitárias e educacionais que influenciaram, física e  
mentalmente, o desenvolvimento das qualidades hereditárias dos indivíduos 
e, portanto, das gerações.(AZEVEDO, 1929, p. 231 apud SOARES, 2007, 
p.120 – Grifo nosso)

Em A Poesia do corpo, Azevedo (1929) estabelece estreita relação entre a 

Educação  Física  e  Medicina  e  apóia-se  nas  palavras  do  médico  francês  Philipe 

Tissié (1920), que afirma que o professor de Educação Física 
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Deve ter quase os mesmo conhecimentos que o higienista, não bastando 
ser um pedagogo, mas sendo mister que seja um médico, não bastando 
que  a  sua  competência  se  estenda  aos  mais  sólidos  conhecimentos 
didáticos,  mas  importando  vitalmente  que  a  sua  propedêutica  abranja 
noções  seguras  de  higiene  e  anátamo  –  fisiologia  [...]  porque  na  sua 
formula precisa [...] a educação física e higiene é medicina. (TISSIÉ, 1920 
apud SOARES, 2001)

Embora que Aristóteles vai dizer que a ginástica é a ciência do movimento 

humano.  Aristóteles também valorizava o papel da ginástica, dando-lhe um cunho 

científico, quando diz que "a ciência da ginástica deve investigar quais exercícios 

são mais úteis ao corpo, segundo a constituição física de cada um".Os exercícios 

físicos praticados pelos gregos tinham um caráter natural.(OLIVEIRA, 2003)

Em  duas  passagens  sobre  a  obra  de  Azevedo  (1929)  que  foram 

retratadas,  podemos  ver  traços  da  filosofia  de  Descartes.  Podemos  observar 

novamente o dualismo, na relação com a medicina e na visão anátomo-fisiológica e 

também com a presença do mecanicismo na ginástica. 

Camargo (1995, p. 263) relata que Azevedo (1929) defendia a ideia da 

ginástica racional (em que o corpo que trabalha pela racionalidade produz saúde e 

beleza). De uma maneira geral, verifica-se a valorização das diferenças individuais e 

a defesa do culto da eficácia,  tanto do corpo como do espirito.  Desta forma, “A 

ginástica racional deve contribuir no sentido de resultados mensuráveis de forma 

objetiva e passiveis de verificação estatística.” 

Na  primeira  parte  desta  pesquisa,  ao  tratarmos  da  vida  e  obra  de 

Descartes, é possível compreender a contribuição incisiva da matemática no método 

cartesiano, assim como podemos verificar essa ênfase na constituição da ginástica 

racional. 

A  seguir,  será  destacada  outra  referência  ao  método  cartesiano, 

entretanto, aplicar-se-á às regras  e, assim, poderá ser lido como um método, um 
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caminho de pesquisa. 

A ginástica racional defendida por Azevedo (1960), ao ser direcionada à 

escola, é chamada de ginástica escolar. Segundo essa visão, esse tipo de ginástica 

deveria, do ponto de vista fisio-anatômico, desenvolver a saúde e o vigor; a agilidade 

e a destreza; assim como a beleza corporal na forma de movimento. Contudo, na 

defesa  da  ginástica  que  deveria  ser  racional,  Azevedo  (1960)  propunha  “um 

programa gradual  e progressivo,  caminhando dos exercícios mais fáceis para os  

mais  difíceis,  do  simples  para o  complicado,  levando-se  em conta,  na  aplicação 

desses princípios as diferenças individuais”. (CAMARGO, 1995, p. 263, Grifo nosso)

Esse  método  de  ensino  é  utilizado  durante  décadas,  nas  quais  se 

assegura  uma  certeza  no  aprendizado  do  aluno,  visto  que  a  divisão  em partes 

proporcionada  por  uma  sequência  didática  pedagógica  que  vai  do  exercício  ou 

movimento  mais  simples  e  caminha  para  o  complexo  ou  movimento  completo, 

constituindo, assim, a ideia de fragmentar em partes para se compreender o todo.

Soares  (2007)  relata  que  Azevedo  (1929)  analisou  as  escolas  alemã, 

francesa  e  sueca  de  ginástica.  As  escolas  supracitadas  foram  as  primeiras  a 

sistematizar cientificamente sobre o exercício físico e “esboçam se os contornos de 

uma Educação Física como sinônimo de saúde física e moral, contornos fornecidos 

pela fisiologia, anatomia, biologia[..]”. Supoe-se, assim, que os profissionais referidos 

dessas áreas obtinham o conhecimento científico. Nessa aproximação, poderia ser 

justificada a busca de status cientifico para a Educação Física.  Portanto integra-se a 

ideia  explanada  no  parágrafo  anterior,  relacionada  ao  método  de  ensino,  como 

apresentada por Descartes no primeiro capítulo deste estudo.

As vantagens e desvantagens da utilização de uma ou outra escola de 

ginástica  são  analisadas  por  Soares  (2007,  p.128)  e  relata  que  os  argumentos 

pautados nas ciências biológicas, tem “ o conhecimento sobre o corpo humano em 



65

movimento  limita-se  à  verificação  de  possibilidades  musculares  e  articulares 

estando, portanto, reduzido a apenas um de seus aspectos: o biológico.” 

No século XX, nas décadas de 30 e 40 não foi diferente, porém no ano de 

1942, houve uma preocupação com o adestramento físico / preparação de mão de 

obra em razão da inquietação dos problemas econômicos e consequentemente com 

a defesa da nação.

O desenvolvimento industrial foi o ápice naquele momento. Soares (2007) 

expõe que a Educação Física, em um determinado ponto, se encontra atrelada aos 

conceitos  da  biologia,  atrelado  ao  equilibro  das  funções  do  corpo.  Além  da 

preocupação com o ócio, a ideia era proporcionar ao trabalhador um bem estar físico 

e mental para, para que assim, produzisse mais. Este pensamento vai de encontro 

ao conceito de saúde colocado pela OMS, em suma: o bem estar físico, psíquico e 

social com ausência de doença.

O  trabalho  na  área  da  Educação  Física  tem  seus  fundamentos  nas 
concepções de corpo e movimento. Ou dito de outro modo, a natureza do 
trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação com a compreensão 
que se tem desses dois conceitos. Por suas origens militares e médicas e 
por seu atrelamento quase servil aos mecanismos de manutenção do status  
quo vigente na história brasileira, tanto a prática como a reflexão teórica no 
campo da Educação Física restringiram os conceitos de corpo e movimento 
– fundamentos de seu trabalho – aos seus aspectos fisiológicos e técnicos. 
Atualmente,  a  análise  crítica  e  a  busca  de  superação  dessa  concepção 
apontam a necessidade de que, além daqueles, se considere também as 
dimensões cultural, social, política e afetiva, presentes no corpo vivo, isto é, 
no corpo das pessoas, que integram e se movimentam como sujeitos sociais 
e  como  cidadãos.  (Parâmetros  Curriculares  Nacionais:  Educação  Física, 
volume 7, 1997, p. 25)

Como podemos  observar  nesta  última  citação,  apesar  da  presença  do 

dualismo  e  o  destaque  para  o  movimento  entrelaçarem  as  questões  sociais, 
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culturais, políticas e afetivas no corpo , este ainda é biológico. Dessa maneira,  as 

inferências atribuídas nesta parte da pesquisa são abertas ao questionamento da 

pesquisa,  uma vez que a Educação Física apresenta traços do mecanicismo, no 

entanto,  agora com uma nova roupagem, com os avanços da ciência e tecnologia e 

a evolução do pensamento humano. 

Direcionamos-nos e estudamos a Educação Física também no âmbito do 

movimento corporal. Assim sendo, surgem algumas questões que dizem respeito ao 

tema .  Primeiramente  surge o questionamento  se existem  muitas  as diferenças 

entre a  proposta de Fernando de Azevedo,  no início do século XX, e hoje , no início 

do  século  XXI.   Se  olharmos  numa  ótica  de  corpo  embasada  na  biologia  as 

diferenças  serão  estreitas.  A  segunda  questão,  tange  às  diferenças  e  suas 

comparações com a filosofia de Descartes. Sobre esse assunto,  podemos observar 

várias aproximações no decorrer do texto, entretanto, a que mais se identifica com a 

Educação Física é a perspectiva mecanicista. Embora os autores não mencionem 

diretamente a relação das concepções de Descartes atrelada à Educação Física, 

poderemos observar de forma indireta esta relação no item a seguir.

1.2.1 O mecanicismo na Educação Física

 Étienne-Jules Marey, em 1887, ao desenvolvimento da cronofotografia a fixação 
fotográfica de várias fases de um corpo em movimento. (ÉTIENNE, 2009)
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Retomamos nesse item a ideia de mecanicismo. Podemos lembrar que 

“o termo “mecanicismo” denomina uma filosofia formulada na primeira metade do 

século  XVII,  significando,  de forma resumida,  que “todos os  fenômenos naturais 

devem ser explicáveis, em última instância, por referência à matéria em movimento  

[...]”, (JAPIASSU, 1991, p. 93).

Kunz (2008, p. 385) ressalta que os estudos do movimento referem-se 

quase sempre a um movimento artificial  e fragmentado da realidade.  Atualmente 

existem disciplinas científicas próprias para a pesquisa e o ensino do movimento 

humano,  uma  delas  é  chamada  biomecânica.  O  autor  explica  também  que  “o 

movimento humano como deslocamento  em que as  intenções e  referências  são 

extremamente colocadas, apresentando-se como uma ação alienante do executor.”

A  ciência  do  movimento  é  a  base  da  Educação  Física.  O  método 

cartesiano, por sua vez, empresta conceitos à Educação Física, que é responsável 

por remontar a seqüência do complexo a partir do simples. 

Brandl (2008) afirma que a Educação Física, conhecida ao longo de sua 

história como dualista (por cuidar do corpo) e mecanicista (usar como parâmetro o 

movimento),  influenciada pelo paradigma cartesiano,  que domina tanto a Ciência 

como a Educação nos últimos séculos, teve e tem, em sua caminhada, nas duas 

últimas décadas, movimentos e momentos que caracterizam sua evolução.

A Educação Física, então, passa a ser vista e estudada como ciência do 

movimento. O corpo é visto como unidade de estudo, mas de modo fragmentário. O 

movimento,  contudo,  é  analisado  do  ponto  de  vista  anatômico,  fisiológico, 

psicológico e sociológico. 

Daolio (2003) destaca que:

é a semelhança entre os conceitos de homem motor (Tani et. al.), homem 
psicológico (Freire),  homem social  (Coletivo de Autores) e homem cultural 
(Kunz, Bracht e Betti) com a abordagem estratigráfica que Clifford Geertz 
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apresenta  quando  critica  as  formas  tradicionais  de  abordagem  do  ser 
humano  pelas  ciências  humanas.  Segundo  ele,  na  tentativa  de 
compreender o ser humano ao longo da tradição científica, buscou-se uma 
ordenação  das  várias  ciências,  inclusive  reclamando-se  autonomia  para 
cada  uma delas.  Ao  centro  estaria  o  núcleo  biológico  humano,  tomado 
como original ao longo da evolução e estudado pelas ciências biológicas. 
No segundo estrato, estaria a dimensão psicológica, superposta à primeira 
e  posterior  a  ela  no  caminho  evolutivo,  reclamada  pelos  primeiros 
psicólogos do século XIX. Na terceira camada estaria a dimensão social, 
estudada pela nova ciência da sociedade que surge no século XIX. Até a 
terceira camada não haveria plena distinção entre os humanos e outros 
animais, uma vez que seria possível falar tanto em psicologia animal como 
em organização social de animais inferiores.
A quarta e última camada seria a cultural, específica dos humanos e a mais 
recente da história filogenética. O ser humano seria um composto de níveis, 
cada um deles superposto aos inferiores e reforçando os estratos que estão 
acima deles.
Para se compreender o ser humano nessa perspectiva, bastaria ir retirando 
e  estudando  cada  um dos  níveis.  Nessa  forma  de  análise,  percebe-se  
claramente  a  maior  importância  dada  ao  núcleo  biológico  humano  e  a  
concepção  de  cultura  como  conseqüência  de  maturação  do  sistema  
nervoso. (DAOLIO, 2003, p.121, Grifo nosso)

Na visão do autor, o homem na Educação Física pode ser dividido em 

quatro vertentes: o motor, psicológico, social e cultural. E destaca no final da citação 

a relevância que é dada a questão do homem biológico.

Ao  tratarmos  do  entendimento  de  Descartes  sobre  o  mecanicismo, 

podemos  fazer  uma  analogia  com a  Educação  Física.  Percebemos  que  ambos 

referem-se ao corpo no âmbito biológico, compartilham a discussão do dualismo e 

empregam a metodologia cartesiana25·. Considera-se que a Educação Física surge 

no final do século XVIII e já traz consigo outras influências de pensadores como “F. 

Bacon  (1561-1626),  J.  Locke  (1632-1704)  e  J.J.  Rousseau  (1712-1778),  que 

ressaltam a importância dos cuidados com o corpo e dos exercícios físicos para a 

formação dos indivíduos. [...]”. (BETTI, 2009, p.144)

Oliveira (1994) reforça a ideia e pontua que 

25  Na Educação Física, o método de partir de ações simples para o movimento a ação completa, ou 
seja, complexa.
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Entre  os  pensadores  que,  numa  fase  pós-renascentista,  influenciaram  a 
Educação e, consequentemente, a Educação Física, não podemos deixar de 
fazer uma referência especial  a Locke e a Rousseau. O antagonismo de 
suas idéias marcou um cotejo que acompanha o pensamento educacional 
até  a  atual  idade.  Locke  foi  o  grande  representante  de  uma  teoria  que 
formulava um conceito disciplinar de educação. Em contrapartida, Rousseau 
seria o líder de uma tendência naturalista para o terreno pedagógico. Para 
Locke,  a  educação  utilizaria  a  repressão  e  a  disciplina  das  tendências 
naturais, tendo como objetivo principal a formação do caráter. Rousseau, por 
sua  vez,  não  acreditava  que  a  educação  tivesse como objetivo  principal 
instruir, reprimir ou modelar o ser humano. (OLIVEIRA, 1994, p. 23)

Mas  pensando  no  paradigma  mecanicista  segundo  o  que  nos  afirma 

Moreira (2001),  explicita-se no modelo newtoniano-cartesiano26, ou seja, as teorias 

de Newton e Descartes, em que o todo é constituído da soma de suas partes em 

uma clara expressão do credo reducionista. Esse pensamento advoga o princípio 

básico  de  que  se  acumulando  os  conhecimentos  com  os  detalhes  e  rigor  nas 

pesquisas,  chegaremos  ao  conhecimento  científico.  O  estudioso  trata  ainda  do 

paradigma do mecanicismo hegemônico, identificando-o anteriormente na ciência e 

na educação, e afirmando que também está presente na Educação Física. Completa 

ainda que “na Educação Física escolar em relação as outras disciplinas curriculares 

o aluno é sinônimo de cabeça pensante, para a Educação Física ele é sinônimo de 

corpo fatigado”.

Dessa forma, a visão mecanicista permeia as análises da produção teórica 

visto que se detém única e exclusivamente aos fatores externos, às determinações 

do currículo pela estrutura econômica,  política e social.  Praticamente não há um 

debruçar sobre os fatores internos da Educação Física. 

26
 Descartes e Newton são representantes de um mesmo paradigma, o paradigma newtoniano-cartesiano, uma 
vez que ambos insistem numa proposta que converge para um pensamento mecanicista e racionalista. Esse 
paradigma da ciência foi tomado pela educação, o que ocasionaria uma prática pedagógica racionalista, com 
a falsa crença de que a ciência responde todos os problemas e necessidades do homem, essa prática tam-
bém se firmou fragmentada e reducionista, não concebendo a realidade como um todo, mas como partes iso-
ladas que devem ser mantidas distantes umas das outras, a fim de serem mais bem entendidas e estudadas. 
(SOUZA, 2009, p. 206) 
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Caparroz  (2008)  comenta  ainda  que  o  desenvolvimento  da  Educação 

Física  teve  que  obedecer  e  seguir  cegamente  o  caminho  traçado  pela  classe 

dominante, ou seja, segue aos domínios das políticas de cada época, utilizando-a 

como instrumento para manipulação das massas, seja formadora de soldados, seja 

para higienização da população ou ainda voltado para a manutenção da saúde. Mas 

sempre direcionada para o campo biológico, focada no movimento corporal.

As  dificuldades  da  Educação  Física  para  se  constituir  como  ciência 

perpassa por conflitos de identidade e pela necessidade de mudança e liberdade, 

que se faz necessária como pontua Fensterseifer para uma ampliação no campo 

das ciências, passando por uma mudança de concepção de racionalidade,

Ultrapassando  o  caráter  exclusivamente  instrumental  que  assumiu  na 
modernidade e resguardando o caráter pluridimensional da práxis humana, 
condição de qualquer projeto que tenha como telos a emancipação humana. 
(FENSTERSEIFER ,2001, p. 43). 

Soares  (1999)  aponta  que  na  busca  da  superação  dessa  forma  de 

racionalidade instrumental e hegemônica na modernidade, surgem proposições que 

forneceram as bases científicas dentro da Educação Física moderna, assim sendo, 

 

pensá-la tendo por objeto o “gesto27” e não o “movimento”. A justificativa 
apontada é a de que,  por maior que seja a preocupação em destacar a 
adjetivação “humana” do movimento, qualificando-o, este conceito tem uma 
forte  conotação do positivismo do século  XIX [...]  (SOARES,  1999 apud 
FENSTERSEIFER, 2001, p.43) 

Assim como discorre Fensterseifer o gesto é mais representativo que o 

movimento, utilizar o termo movimento vai relacionar diretamente com o positivismo.

27 Gesto do latim  gestu (maneira  de proceder,  atitude,  movimento espressivo)  O gesto pode ser 
entendido  como  uma  ação  corporal  visível  que  transmite  um  determinado  significado  [...]. 
(RAMOS, 2005, p.209)
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O debate desta questão é relevante para a Educação Física, mas a tarefa 

aqui não é detalhá-la e sim, apresentá-la para que se ilustre sua base mecanicista 

embalada pelo racionalismo, o que em boa medida, ainda é um solo a desvelar e a 

romper. 

1.2.1.1 O corpo na Educação Física na perspectiva mecanicista

 O corpo. (LAGO, 2009)

Ajuriaguerra (1985) apresenta o corpo como podemos observar em sua 

citação a seguir, para o autor, o corpo

É  uma  entidade  física,  no  seu  sentido  material  do  termo,  com  sua 
superfície, seu peso e sua profundidade, cuja atividade própria evolui do 
automatismo para o voluntário, reumatizando para uma liberdade de ação 
[...] através de sua evolução, o “corpo atua” pela ação do outro se tornando 
corpo atuante e transformador [...] o corpo nos pertence, mas ele faz parte 
do mundo das formas da natureza, ele é superfície e interior, é inerte e 
palpitante, habitáculo e habitado. (AJURIAGUERRA, 1985, p.340).

Outros  teóricos  como  Cavalcanti  (2008,  p.02)  definem  corpo  como: 
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“unidade orgânica ou inorgânica que ocupa lugar no espaço. Parte material do ser  

em oposição  ao  seu  animu”.  Nesta  definição  pode  se  verificar  os  conceitos  da 

filosofia cartesiana fortemente arraigada na percepção ocidental-moderno-burguesa, 

somada à herança dos valores iluministas, onde a dualidade se impõe dividindo o 

indivíduo em dois, a saber, corpo-mente. 

Nesta definição, verificamos que o corpo é visto somente como um ente28 

físico  delimitado  sob  a  pele,  que  parece  ser  a  última  fronteira  do  indivíduo. 

Cavalcanti  (2008) relata que este indivíduo nasce com a modernidade e essa se 

funda num discurso científico  e por  ele  se legitima.  Um discurso cada vez mais 

distante de influências religiosas. O autor descreve que podemos chamar de uma 

perspectiva moderna, em que o corpo e o indivíduo estão circunscritos na pele.

Cavalcanti (2008, p.03) relata ainda que “após a Idade Média o corpo foi 

dessacralizado,  ou seja,  passou a deixar  de ser  visto  como algo proibido de se 

manipular. Assim, com a ascensão de uma  ciência positiva29 separada de valores 

religiosos e do espaço da moralidade, o corpo passa a ser objeto de estudo de 

algumas ciências,  principalmente  a medicina,  que dá um salto  muito  grande em 

matéria de conhecimento sobre o corpo.

A  partir  do  momento  em  que  os  estudos  de  anatomia  foram  sendo 

ampliados, como conseqüência dessa dessacralização, um movimento para dentro 

do  corpo  se  inicia  no  sentido  de  tornar-se  um  objeto  passível  de  estudos  e 

28
 Deve-se então saber-se que em sentido estrito ‘ente’ se diz de duas maneiras, como afirma o filósofo no livro 
V da Metafísica: numa, ‘o termo se divide pelos dez gêneros; na outra, ‘ente’ é o que significa a verdade das 
proposições. A diferença entre as duas está em que, na segunda, pode chamar-se ‘ente’ a tudo aquilo de que 
é possível formar uma proposição afirmativa, mesmo que não corresponda a nada na realidade. É neste sen-
tido que as privações e as negações são designadas ‘entes’. Na verdade, dizemos que a afirmação é o con-
trário da negação ou que a cegueira está na vista. Mas na primeira maneira não pode chamar-se ente senão 
ao que corresponde a algo na realidade. Por isso, na primeira, negações e privações como a da cegueira ou 
outras não são entes. (AQUINO, 2009, p. 4-5)

29 Ciência Positiva: é o estudo dos seres enquanto oferecem relações extrínsecas. Esta definição se 
opõe à de filosofia,  como estudo da natureza intrínseca,  lá  onde não ocorre  possibilidade de 
experiência. (SIMPOZIO, 2009, p.10).
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intervenções. O corpo passa a ser potencializado pela técnica.

Freire  (1991)  indaga:  “quem  somos  nós”  e  pontua  que  somos  essa 

entidade que integra todas as coisas que chamamos de nossa. Uma entidade que 

teve que abrir mão provisoriamente das coisas sensíveis para dar lugar à hipertrofia 

da razão para sobreviver. O autor lança também uma crítica sobre a utilização do 

corpo e a sua desvalorização perante o uso. Segundo ele, este corpo transporta 

consigo  uma  ferramenta  de  trabalho,  não  como  entidade  de  compreensão  e 

valorização do ser que está presente, que não se resume a corpo e nem a alma, 

mas a um conjunto que estrutura uma entidade chamada ser humano.

Alguns apontamentos foram feitos por Medina (1998) ao tratar do corpo, 

através dos tempos. No campo filosófico as noções de corpo e coisa se confundem. 

Dessa forma Abbagnano (1985) descreve que 

O corpo é sinal  da alma, é o instrumento do espírito.  E é a partir  deste 
dualismo  corpo-alma  que  a  nossa  civilização  se  faz  e  se  impregna  de 
divisões.  Nossa  cultura  hipertrofia  abstração  e,  com  ela,  sedimenta  o 
idealismo e a metafísica. O homem se separa do mundo. (ABBAGNANO, 
1985 apud MEDINA, 1991, p.49)

O  autor  ainda  relata  que,  durante  muito  tempo,  a  doutrina  da 

instrumentalização do corpo, ou seja, o corpo dominado pela alma acabou sendo 

perpassado pelos filósofos antigos. Contudo, é com o dualismo cartesiano que se 

passa  a  abandonar  esse  conceito  de  instrumentalização  do  corpo.  Segundo 

Descartes

O corpo e alma constituem-se duas substâncias diferentes e independentes. 
O cogito cartesiano, como passou a ser chamado, fez com que Descarte 
privilegiasse a mente em relação à matéria e levou-o a conclusão de que as 
duas eram separadas e fundamentalmente diferentes. (DESCARTES, 2009, 
p.35 Versão on line)
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A separação  entre  corpo  e  mente  causou  um profundo efeito  sobre  o 

pensamento  ocidental,  proporcionando  o  autoconhecimento  de  nós  mesmos  e 

privilegiando  o  trabalho  mental  em  relação  ao  trabalho  manual.  Essa  divisão 

impregnou-se profundamente no espírito humano nos três séculos seguintes a morte 

de Descartes.

No campo da filosofia moderna e contemporânea, busca-se solucionar o 

problema colocado por Descartes. Abbagnano aponta quatro tendências que foram 

elencadas a seguir:

A  primeira  nega  a  diversidade  das  substâncias,  e  reduz  a  substância 
corpórea à espiritual;
A segunda entende o corpo como expressão da alma e do espírito;
A terceira interpreta o corpo e a alma como sendo duas manifestações de 
uma mesma substância;
A quarta analisa o corpo como forma de experiência ou como modo de ser 
vivido, mas que tem um caráter especifico ao lado de outras experiências ou 
modo de ser. Um exemplo dessa tendência se encontra na fenomenologia 
[...]. (ABBAGNANO, 1985 apud MEDINA, 1991, p. 51-52) 

Faz-se, por meio dessa citação, uma ressalva sobre o avanço das idéias, 

em que se encontra  um dos grandes acontecimentos  do século  XX,  a  Segunda 

Guerra Mundial, que traz consigo uma explosão nos discursos sobre o corpo, cujas 

influências  são  advindas  de  movimentos  da  classe  social  dominante.  Nesta 

perspectiva verifica-se que: 

Apesar do desejo humano ser presa fácil do capitalismo monopolista, é no 
próprio  bojo  dos  processos  sociais  manipulados  por  interesses  políticos, 
econômicos e ideológicos alienantes, que surgem os movimentos que vêem 
no homem concreto (portanto no corpo) um caminho em busca da totalidade 
humana,  de  melhor  compreensão  da  realidade,  enfim  uma  autêntica 
libertação. (MEDINA, 1991, p.52).

Mesmo  assim,  a  humanidade  ainda  não  conseguiu  conquistar  essa 
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liberdade, ampla e condizente com o avanço tecnológico e científico. Observa-se a 

dominação  do  Estado  frente  ao  papel  ideológico  de  dominar  para  dividir.  Essa 

relação é percebida na alienação dos homens, que percebe as partes e detalhes, 

mas não consegue ver a unidade na sua totalidade, Medina faz uma relação nessa 

discussão  e  pontua  que  a  humanidade  não  conseguiu  sequer  proporcionar 

elementos básicos à sobrevivência biológica, muito menos compreender a dignidade 

dos homens enquanto seres autenticamente humanos.

Nesta  perspectiva  de  corpo,  a  Educação  Física  tem  por  base  essas 

heranças, mas também há outros pontos que merecem destaque. Assim Foucault 

nos lembra que 

Houve durante a época clássica uma descoberta do corpo como objeto e 
alvo  de  poder.  Encontraríamos  facilmente  sinais  dessa  grande  atenção 
dedicada então ao corpo – ao corpo que se manipula, se modela se treina, 
que  obedece,  responde  se  torna  hábil  ou  cujas  forças  se  multiplicam 
(FOUCAULT, 1987, p.117).

Este é o ser humano concebido como máquina, pois pode ser operado e 

manipulado, disciplinado e controlado e, com isso, oferece um retorno produtivo e 

padronizado. 

 A Educação Física entende, de acordo com Bracht (2009), que

O corpo é alvo de estudos nos séculos XVIII e XIX, fundamentalmente das 
ciências biológicas. O corpo aqui é igualado a uma estrutura mecânica - a 
visão mecanicista do mundo é aplicada ao corpo e a seu funcionamento. O 
corpo não pensa, é pensado, o que é igual a analisado (literalmente, "lise") 
pela racionalidade científica. Ciência é controle da natureza e, portanto, da 
nossa natureza corporal. A ciência fornece os elementos que permitirão um 
controle eficiente sobre o corpo e um aumento de sua eficiência mecânica. 
Melhorar o funcionamento dessa máquina depende do conhecimento que se 
tem de seu funcionamento e das técnicas corporais que construo com base 
nesse conhecimento. (BRACHT, 2009, p.51)
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A definição de Bracht  deixa claro os laços da Educação Física com o 

mecanicismo, e a maneira pela qual este mecanicismo ainda é operante. Moreira 

(2001, p. 203) afirma, que “a formação dos profissionais e a consequente ação dos 

professores  de  Educação  Física  revelam,  ainda  hoje,  a  vertente  mecanicista”  e 

empregam no corpo as ações, ou seja, o movimento.

Há então, por meio das instituições sociais, um conjunto de agenciamento 

para  disciplinar,  para corrigir  as  operações  do corpo que o  transformam em um 

elemento analisável e manipulável. Este processo está impregnado com a noção de 

docilidade “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado.” (FOUCAULT, 1987, p. 118).

Assim, é verificado que o corpo atua em consonância ao movimento. E 

nesse processo de movimento e evolução, o entendimento desses dois conceitos 

também  ganham  novas  roupagens  diante  dos  avanços  científicos.  Sobre  essa 

vertente que tratará a próxima fase da pesquisa.
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CAPÍTULO II

A IDEIA DE MOTRICIDADE HUMANA E O MOVIMENTO DE SUPERAÇÃO AO 

MODELO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Este  capítulo  busca  situar  e  reconhecer  o  conjunto  de  ideias  e  os 

conceitos que abrangem a Motricidade Humana.

Todavia se faz importante saber que a primeira parte do trabalho, ou seja, 

o  capítulo  1  serviu  para  explicar  as  concepções de Descartes  num enfoque um 

pouco mais generalizado, de forma a relacioná-las à Educação Física. O presente 

capítulo  concentra-se  em apresentar  os  conceitos  que  constituíram  a  Educação 

Física como ciência e as influências cartesianas sobre a disciplina, assim como a 

presença do mecanicismo em seus referenciais teóricos.

Para  nortear  o  entendimento  sobre  o  mecanicismo  e  racionalismo,  no 

presente estudo, foi realizada uma explicação que será apresentada logo após as 

reflexões  sobre  método  cartesiano.  O  mecanicismo  empregado  por  Descartes 

estende-se à medicina uma vez que o filósofo contempla os pontos de problemática 

da concepção de corpo que caracterizam o entendimento dualista e racionalista na 

modernidade.

Esses conceitos estenderam-se até o período contemporâneo e podemos 

verificar a presença na constituição da Educação Física e conjunto a busca pela 

cientificação da área. Esta busca pela cientificidade tem marcado a humanidade há 

algumas décadas em todos os campos de atuação e conhecimento humano. Esta 
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afirmação  ficou  consolidada  primeiramente  nas  diversas  interpretações  de 

racionalidade científica. 

A Educação Física é fruto do racionalismo e destinava-se ao que, no ser 

humano,  é  puramente  material  e  mecânico.  Só que a Razão não se basta  a si 

própria; precisa da complexidade humana para poder viver. E é por ser visível a 

complexidade  que  o  racionalismo  e  a  Educação  Física  atravessam  uma  crise 

profunda. (MANUEL SÉRGIO, 2009)

A  palavra  Epistemologia  vem  do  vocábulo  “episteme”  significa 

etimologicamente “conhecimento”, isto é, ciência. Assim, a Epistemologia pode ser 

explicada  como  “o  ramo  da  Filosofia  que  estuda  os  conhecimentos  científicos 

estabelecidos  a  partir  do  conjunto  de  fundamentos  e  teses  desenvolvidos  sobre 

concepções e percepções nas áreas de atuação e conhecimento humano” (TUBINO, 

2001).

O princípio da motricidade humana, ou “intencionalidade operante” à luz 

da fenomenologia, que visa à transcendência (ou superação) está atrelada a um dos 

princípios  que  regem  a  epistemologia.  O  desenvolvimento  sem  precedentes  na 

história  do  mundo,  e  o  referencial  básico  para  a  cientificidade  das  áreas  de 

conhecimento tem sido a existência de teorias epistemológicas, como afirma Betti 

(2009).

Assim a construção de novas referências contemporâneas sobre a cultura 

corporal do movimento encontra-se na Ciência da Motricidade Humana um espaço 

privilegiado  de  investigação.  Dessa  forma,  a  construção  aparece  como  suporte 

teórico vinculado à cultura corporal e ainda como espaço de inquietações e reflexões 

relativas ao movimento humano. Diante dessas questões, a pesquisa baseia-se em 

uma leitura reflexiva direta, para apresentar os conceitos da Motricidade Humana. 

Todavia  se  faz  necessário  entender  os  motivos  que  levaram à  busca  de  novos 
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paradigmas, buscando esclarecer essa questão, decorre a próxima seção. 

2.1 A crise da Educação Física e a presença dos estudos do corpo. 

A evolução da espécie humana. (NOGUEIRA , 2009)

O corpo é alvo de estudos, nos séculos XVIII e XIX, predominantemente 

nas  ciências  biológicas.  O  corpo  foi  apresentado  e  igualado  a  uma  estrutura 

mecânica,  na qual  a visão mecanicista do mundo é aplicada ao corpo e ao seu 

funcionamento. Bracht (2009, p.73) relembra que “o corpo não pensa, é pensado, o 

que é igual a analisado (literalmente, “lise”) pela racionalidade científica. Ciência é 

controle da natureza e, portanto, da nossa natureza corporal”. 

O autor afirma ainda, que a ciência fornece os elementos que permitirão 

um controle  eficiente  sobre  o  corpo  e  um aumento  de  sua  eficiência  mecânica. 

Melhorar o funcionamento dessa máquina, segundo essa concepção, depende do 

conhecimento  que  se  tem  de  seu  funcionamento  e  das  técnicas  corporais  que 

construo com base nesse conhecimento. Esse pensamento é descendente da idade 

moderna, da fisiologia cartesiana.
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Assim,  o  surgimento  da  Educação  Física  se  deu,  por  um  lado,  para 

cumprir a função de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, voltada 

para uma educação estética (da sensibilidade). O direcionamento dessa educação 

estava centralizado numa adequação dos corpos ao processo produtivo e a uma 

perspectiva  política  nacionalista  que  foi,  também,  legitimado  pelo  conhecimento 

médico-científico do corpo que referendava as possibilidades, a necessidade e as 

vantagens de tal intervenção sobre o corpo, no período hegemônico ressaltada por 

Betti (2005).

Contudo,  as mudanças no âmbito  político  forçam a Educação Física a 

seguir por outros caminhos. Saviani (1983 apud CASTELLANI FILHO, 2001, p. 26) 

aponta o caminho para o entendimento do que se passou nos anos que sucederam 

ao  período  do  Estado  Novo  até  próximo ao  movimento  de  64.  Este  movimento 

caracterizou-se  pelo  caráter  unicamente  político,  onde  a  preservação  da  ordem 

sócio-econômica predominava e estende-se aos anos seguintes. Entretanto, a ideia 

positivista, substitui 'Ordem e progresso' por 'segurança e Desenvolvimento'. Essa 

ideia  surge  com  o  apoio  norte-americano,  na  implantação  do  aceleramento  do 

progresso da nação.  Assim, a inspiração liberalista  cede lugar  à nova tendência 

tecnicista.

A  Educação  Física  neste  processo  de  mudança  acaba  por  seguir  a 

tendência política educacional, em que o foco está na qualificação profissional. A 

esse respeito, Covre (1983) relata que

A ascensão da concepção tecnocrática30 de educação revela a ascensão 
hegemônica  do  monopolismo  no  embate  das  visões  educacionais  das 
frações do capital: o embate entre uma concepção mais liberal, nomeada 
humanista,  e  uma  concepção  mais  funcional,  empresa-educação,  a 
tecnicista. Na primeira, 'o estudante, como Homem, é o fim da educação, 

30  A concepção tecnocrática busca desenvolver uma visão crítica sobre o direito na sociedade contemporânea 
e refletir sobre os mecanismos de funcionamento do sistema de valoração técnica e a exigência da defesa da 
dignidade da pessoa humana. Franca (2009) 
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enquanto  na  da  opção  tecnocrática  (...)  o  ser  humano  é  o  meio  ou 
instrumento da educação. (COVRE, 1983 apud CASTELLANI FILHO, 2001, 
p. 106)

Essa nova perspectiva de educação revela à Educação Física o caráter 

instrumental, além de enfatizar a preparação, recuperação e manutenção da força 

de  trabalho,  e  a  “mão  de  obra  fisicamente  adestrada  e  capacitada”.  Podemos 

observar essa perspectiva instrumental que é evidenciada no decreto nº 69.459/71 e 

refere-se  à  Educação  Física  como  atividade  “que  por  seus  meios,  processos  e 

técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando”. (idem, 107)

 A palavra  atividade31 teve peso,  o que torna  difícil  de justificar,  sob o 

ponto  de  vista  pedagógico,  sua  presença  no  currículo  escolar,  uma  vez  que 

enquanto "atividade",  "fazer pelo fazer",  não propicia reflexão teórica passível  de 

sistematização  em  forma  de  conhecimento,  tarefa  que  no  meu  entender  é 

fundamental  em  uma  instituição,  que  embora  possa  prestar-se  a  diversas 

realizações,  tem  como  tarefa  educacional  básica  a  questão  do  conhecimento 

(FENSTERSEIFER, 1992, p. 28 apud FENSTERSEIFER, 2009) 32.

Segundo o decreto de lei 69450/71 no,

Art.  1º  A  educação  física,  atividade  que  por  seus  meios,  processos  e 
técnicas,  desperta,  desenvolve  e  aprimora-forças  físicas,  morais,  cívicas, 
psíquicas e sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a 
conquista das finalidades da educação nacional. (BRASIL, 2009).

Assim,  a  Educação  Física  teve  sua  inserção  no  campo  educacional 

enquanto "atividade",  limitava-se a um simples "fazer",  expresso na afirmação de 
31 Atividade: No campo da filosofia o termo atividade possui dois sentidos que correspondem ao 

significados da palavra ação(ABBAGNANO, 1985). 
32

 FENSTERSEIFER, Paulo E. A Educação Física e sua Legitimação no Processo Pedagógico. In : Educação 
para crescer  :  Projeto melhoria da qualidade de ensino – Educação Física 1º e 2º Grau, Secretaria da 
Educação/RS. Porto Alegre : Pallotti, 1992. p. 28-30.
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que o lugar do corpo é o pátio de responsabilidade da Educação Física, enquanto o 

lugar da mente é a sala de aula, a cargo das disciplinas ditas teóricas, como uma 

realização da máxima de Juvenal: "Mens sana in corpore sano". Esse pensamento 

remete a ideia de conhecimento apenas no campo empírico. 

Castellani  Filho  (2001),  pontua  que  tal  pensamento  faz  “reforçar  a 

percepção da Educação Física acoplada, mecanicamente, à “Educação do Físico”, 

pautada  numa compreensão de Saúde de ordem bio-fisiológica”,  porém distante 

daquela observada pela Organização Mundial de Saúde – OMS33.

A perspectiva biológica, portanto, segue a Educação Física, e a atenção 

permanece no corpo. 

Fensterseifer  (2009)  descreve que a Educação Física foi  encarnando a 

dicotomia, que na verdade já era colocada nos primórdios do século XIX. Diante da 

nova concepção, o autor relata que os profissionais de Educação Física limitaram 

sua  formação  teórica  aos  aspectos  técnico-instrumentais,  o  que  os  mantinha 

afastados das discussões mais amplas travadas na escola e na própria sociedade. 

Nesse  período,  as  instituições  de  ensino  superior  de  Educação  Física, 

superdimensionavam o saber técnico e as capacidades físicas em seus currículos, 

utilizando-os,  inclusive,  como  um  dos  critérios  seletivos  para  ingresso  em  seus 

cursos. 

Depois dessa fase, passou-se, então, à predominância do desporto, e o 

cenário nos estudos voltou-se para a pedagogia da Educação Física. A Educação 

Física,  então,  incorporou-se  à  Pedagogia,  sem  necessidade  de  mudar  seus 

princípios mais fundamentais, que estavam focados na biologia.  

Contudo,  essa  “nova”  técnica  corporal,  o  esporte,  agregado  agora,  em 

33 A Organização Mundial de Saúde nos conduz a refletir sobre a necessidade de – ao nos referirmos à saúde 
de um povo – termos em mente o conceito de Saúde Social por ela desenvolvido, segundo o qual, povo 
saudável  é aquele que possui  atendidas sua necessidades básicas de alimentação,  moradia,  transporte, 
educação, trabalho, lazer... 
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virtude  das  intersecções  sociais  (principalmente  políticas)  desse  fenômeno, 

incorporou  novos  sentidos/significados,  como,  por  exemplo,  preparar  as  novas 

gerações  para  representar  o  país  no  campo  esportivo  (internacional).  Tal 

combinação  de  objetivos  está  bem  representada  no  conhecido  Diagnóstico  da 

Educação Física/Desportos, realizado pelo governo brasileiro e publicado em 1971. 

(COSTA, 1971).

Segundo  o  que  nos  sugere  Bracht  (2009)  os  princípios  da  Educação 

Física eram os mesmos e o núcleo central era primeiramente a intervenção no corpo 

(máquina), em segundo lugar a busca do seu melhor funcionamento orgânico (para 

o  desempenho  atlético-esportivo  ou  desempenho  produtivo).  O  conhecimento 

básico/privilegiado,  que é  agregado pela  Educação Física  continua  sendo o que 

provém  das  ciências  naturais,  sobretudo  a  biologia  e  suas  mais  diversas 

especialidades, auxiliadas pela medicina, como uma de suas aplicações práticas.

O autor ressalta ainda que o eixo central da crítica à Educação Física foi 

referente ao paradigma da aptidão física e esportiva, no qual foi dado pela análise 

da função social da educação, e da Educação Física em particular. As discussões 

realizadas no campo da pedagogia sobre o caráter reprodutor da escola e sobre as 

possibilidades de sua contribuição para uma transformação radical  da sociedade 

capitalista foi absorvida pela Educação Física. 

Em  continuação  à  história  da  Educação  Física,  a  década  de  80  foi 

fortemente marcada por essa influência, constituindo-se, aos poucos, uma corrente 

que inicialmente foi chamada de revolucionária, mas que também foi denominada de 

crítica e progressista. 

Como nos esclarece Ribeiro e Mendonça (2009,  p.01),  essa tendência 

possuía cunho socialista, que defende que a educação,  era considerada em suas 

relações  reversíveis  com  a  sociedade,  ou  seja,  “homem  e  meio  em  relação 
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recíproca,  de modo que ao mesmo tempo em que o homem modifica  o meio  é 

também por ele modificado. Em termos de teoria e prática, esse grupo as considera 

em relação dialética”. Seu principal defensor é Florestan Fernandes, cuja defesa da 

escola pública se faz na medida em que considera que “[...] somente esta pode se 

configurar como instrumento eficaz na superação do subdesenvolvimento” (BUFFA, 

1979, p. 81). 

Vale  ressaltar  a  valorização  do  discurso  didático  e  com  isso  o 

direcionamento da discussão pedagógica na Educação Física, que segundo Bracht 

(1996) não se inicia neste período (década de 70 à 80). O autor alega que antes a 

ele já  poderia  se enxergar  o predomínio do conhecimento das ciências  naturais, 

principalmente  da  biologia  e  seus  derivados,  como  o  conhecimento  de  caráter 

pedagógico que se voltava para a intervenção educativa sobre o corpo.

Desde a chegada das teorias críticas educacionais à área de Educação 

Física no Brasil, na década de 1980, seus pesquisadores têm afirmado que ela se 

encontra  em crise34 (Medina,  1983;  Carmo,  1985;  Guiraldelli  Jr,  1988;  Mariz  de 

Oliveira, 1988; Bracht, 1992; Go Tani, 1988). Essa crise se nota de maneira mais 

expressiva no âmbito escolar, uma vez que a Educação Física tem sido considerada 

como uma disciplina sem um lugar muito claro na escola. 

Muitos  pesquisadores  caracterizam  a  Educação  Física  como  uma 

atividade sem legitimidade (Bracht, 1992), sem função social (Betti, 1991; Coletivo 

de  Autores,  1992),  sem função  política  (Guiraldelli  Jr,  1988)  e  até  mesmo  sem 

função educativa (Mariz de Oliveira, 1988) no interior da escola. 

Todos  esses  estudos  caracterizam-se  por  uma  visão  estrutural  que 

34
Uma sociedade e uma economia só serão sustentáveis quando seus lideres e seus cidadãos são movidos 
por valores e princípios que respondem aos desafios da crise, pouco importando as dificuldades exigidas. 
São  assumidos  com  coragem  porque  é  uma  exigência  deste  momento  histórico  e  não  por  interesses 
daqueles filisteus de Wall Street que nos induziram ao erro. Estes toleram, com resistências, controles desde 
que não prejudiquem a dinâmica do mercado livre e a lógica da acumulação. Querem o mesmo apenas mais 
seguro. (BOFF, 2009)
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envolve as abordagens ou tendências e que tenta proporcionar uma cientificidade, 

além de procurar romper também  com o modelo atual (tradicional que tem por base 

a  aptidão  física  e  o  esporte).  Não  nos  esqueçamos  da  marca  registrada  de 

racionalismo empregada pelo dualismo corpo e mente já explicitada e a herança 

biológica. Não nos esquecendo de mencionar a herança higienista e militar.

Dentre todos esses pontos abordados, o corpo esteve presente,  assim, 

como o movimento na perspectiva de um corpo, por um olhar biológico. 

No entanto,  diante  da  situação instalada,  em determinado  momento,  a 

Educação Física entrou  em crise como apresentado anteriormente pelos autores 

supracitados.

Finck (2009) relata que a falta de legitimidade na Educação Física decorre, 

também, da ausência de organização de uma matriz teórica que a identifique, de 

modo a resgatar sua legitimidade social a partir de sua construção histórica e da 

definição do corpo teórico que lhe seja próprio e específico.  O autor descreve ainda 

que a crise da Educação Física não pode ser vista e analisada como algo isolado, 

uma  vez  que,  de  certa  forma,  está  relacionada  com a  crise  pela  qual  passa  a 

sociedade e a escola.  Tornando-os um dos principais campos de intervenção da 

disciplina,  uma vez que a mediatização de seus conteúdos interfere no processo 

educacional de inúmeras crianças e jovens. Assim,  valores  são  questionados, 

práticas são revistas, pesquisas realizadas, a polêmica disseminada. 

De acordo com Bracht (1992),

[...]  os  períodos  de  crise  são  extremamente  férteis  porque  abrem novas 
possibilidades ao pensamento. Neste sentido, eles permitem o surgimento 
de  alternativas  aos  modos  de  pensar  anteriores.  Revelam também que, 
muitas  vezes,  o  verdadeiro  sentido  do momento pelo  qual  passamos só 
pode ser estabelecido e avaliado a posteriori, em retrospecto, quando e se, 
de acordo com a terminologia de Kuhn, se instaurar um novo contexto de 
‘normalidade’. (BRACHT, 1992, p. 47) 
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No  esforço  da  normalidade,   os  profissionais  da  área  lançam-se  em 

pesquisas  e  propostas  metodológicas,  a  fim  de  buscar  um  significado  e  o 

crescimento qualitativo.  Como afirma o autor  nas citação anterior,  a crise se faz 

necessária para entramos num movimento de mudança.

Desta  maneira,  o  movimento  de  mudança  proporcionou  novos  rumos. 

Veremos  na  sequência  a  proposta  de  Manuel  Sérgio  Vieira  e  Cunha  para  a 

construção  de  uma  cientificidade  na  Educação  Física,  pautada  na  motricidade 

humana.

2.1.1 Crítica ou superação ao modelo da Educação Física?

Mudança35.(JUIZDEVALOR, 2009)

Como visto nas seções anteriores,  a Educação Física,  nos meados da 

década de 80, entra em crise. A desordem ocorrida aparece vinculada a diversos 

fatores, porém  é destacada aqui a questão do emprego da ciência. 

Desta maneira, para iniciarmos a compreensão entre Motricidade Humana 

35 Reflexão: Mudar nunca é fácil, mas torna-se muito mais difícil quando não se quer fazê-lo ou quando não se 
quer enxergar a necessidade da mudança.
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e Educação Física precisamos compreender o que se estabelece entre ambas, a 

crítica ou a superação da Motricidade Humana sobre a Educação Física? 

A  discussão  vai  inicialmente  permear  sobre  o  objeto  de  estudo  da 

Educação Física. Bracht (1999) relata que o objeto da Educação Física como prática 

pedagógica não tem, então, as mesmas características fundadoras de um objeto da 

ciência.  O  objeto  da  Educação  Física,  como  prática  pedagógica,  é  retirado  do 

mundo da cultura corporal/movimento, ou seja, é selecionado a partir de critérios 

variáveis, dependentes de uma teoria pedagógica desse universo. Configurado de 

forma  mais  abstrata,  esse  objeto  seria  a  cultura  corporal  de  movimento.  Como 

conseqüência,  tomar a cultura corporal  de movimento como objeto da Educação 

Física implica em avançar do fazer corporal para um saber sobre o movimentar-se 

do ser humano, o qual deve ser incorporado pela Educação Física como um saber a 

ser disseminado por seus profissionais.

A Educação Física apresenta-se como um campo amplo de investigação, 

tão amplo que se perde. Sobre esse conflito, Manuel Sérgio (1986) busca respostas 

e afirma que a Educação Física continua sem uma teoria especifica e questiona 

inclusive a existência  uma teoria  anterior.  O autor  pontua ainda que a teoria  se 

apresenta com uma articulação lógica de um conjunto de proposições dedutíveis e 

refutáveis, que lhe proporcionam apenas singularidade. 

Ressalta  ainda  que  “a  Educação  Física  não  extrapola  a  esfera  do 

subjetivo, do oportunismo ou até ideológico, soprado, fomentado pelas centrais de 

manipulação da opinião pública, mais interessada em modular besta esplendidas do 

que humanizar  desenvolvimento  e desenvolver  humanizado”  (MANUEL SÉRGIO, 

1989, p.25).

O autor ainda pontua que a Educação Física encontra-se em crise, e vive 

na diversidade de interesses, estímulos e leituras, seguidas por um ponto de vista 
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médico, militar, desportivo e até partidário. No entanto, o autor  ressalta ainda que a 

crise emerge de algo interno, que se trata de uma crise de identidade e de definição 

e  aponta  que  para  superá-la  devemos  tentar  resolver  em  três  níveis:  o 

epistemológico, o político e o cultural, mas a ênfase é justamente no epistemológico.

A epistemologia é colocada por Manuel Sérgio (1989), como o caminho da 

Motricidade  Humana  para  fundamentar-se  ao  relacionar-se,  ao  completar,  ao 

encontrar a totalidade do real, em que  o politico-institucional e o sócio-cultural estão 

inevitavelmente presentes.

Esclarecendo o conceito de Motricidade Humana, Feitosa (1993) emerge 

superando a confusão e a indefinição da Educação Física e práticas corporais, uma 

vez  que  inaugura  uma  nova  era  fundada  em  autores  clássicos  da  Filosofia, 

Sociologia,  Medicina  entre  outras  como  Thomas  Kuhn,  Paul  Feyerabend,  Edgar 

Morin. Quando um postulado científico já não explica a sociedade e não contempla 

os  questionamentos  e  indagações,  se  faz  necessário  recorrer  a  outros 

conhecimentos,  construir  novos  estatutos  que  possam  ajudar  o  homem  a 

compreender o mundo e a compreender-se. Estamos caminhando para a autonomia 

da Motricidade Humana.

Barbieri (1990) afirma que 

A palavra ciência comporta muitos significados. De um modo geral,  ela é 
empregada como sinônimo de saber ou conhecimento ( do latim scientia = 
saber, conhecer). Porém, num sentido mais restrito, ciência refere-se a uma 
forma  especial  de  conhecimento,  o  conhecimento  científico,  em 
contraposição  a  outras  formas  existentes,  tal  como  o  conhecimento 
[empírico]  ou  senso  comum.  Também  a  propósito,  o  mencionado  autor 
declara  que  o  que  se  convencionou  chamar  de  método  científico  é  um 
conjunto de operações, tais como a observação, classificação, mensuração, 
formulação de hipóteses, etc., que variam conforme o objeto de estudo e a 
própria concepção dos pesquisadores sobre este objeto. (BARBIERI, 1990, 
p. 23)

Assim, o autor pontua que toda ciência pressupõe três componentes que a 
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caracterizam  como  tal:  o  primeiro  trata-se  de  um  núcleo  de  conhecimento 

estruturado, que constitui uma doutrina específica, o segundo é um método próprio 

de  investigação  e  o  terceiro  um  campo  experimental  para  a  verificação  das 

proposições desta doutrina. 

Um estudo da evolução das ciências foi realizado por Kuhn36 (1992) que 

identificou que a ciência progride de duas formas: por evolução e por revolução. A 

revolução ocorre na mudança de idéias fundamentais de uma ciência, levando a um 

total redirecionamento nos estudos. A estas idéias fundamentais Kuhn deu o nome 

de  paradigmas.  "Considero  paradigmas as  realizações  científicas  universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares 

para uma comunidade de praticantes de uma ciência." (KUHN, 1992 apud ARAGÃO, 

2009, p.01 grifo do autor)

Como nos esclarece Manuel Sérgio (1989), a Educação Física passa por 

uma  crise  que  é  também  de  toda  a  humanidade.  Essa  crise  se  localiza  na 

perspectiva da ciência paradigmática37, pois discute com veemência entre o modelo 

cartesiano e o de unidade total holística, em seu processo de transição. Sempre que 

estamos  discutindo  uma  nova  concepção,  tratamos  de  alguma  concepção 

desencadeadora de incertezas e vale lembrar que a incerteza gera a crise.

A crise é entendida por Tojal (1994) como uma perturbação que altera o 

curso  ordinário  das  coisas.  Nessa  crise,  a  Educação  Física  sempre  buscou 

encontrar  um referencial  teórico  que  pudesse  justificar  e  garantir  sua  existência 

enquanto disciplina. 

Como  podemos  verificar,  a  Educação  Física  tinha  uma  proposta  de 

superar  o  dualismo  apresentado  por  Descartes,  no  entanto,  acabou  apenas  por 

inverter as posições. Assim, enfatizou o corpo movimento, ou ainda como colocado 

36
 KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.

37 Uma definição paradigmática e mais ou menos consensual da ciência da informação. Robredo (2009)



90

por  Bracht  (1999)  e  Betti  (1996)  Cultural  corporal  do  movimento.  Este  foi  um 

caminho apresentado, numa tentativa de superação, porém, Tojal (2009) relata que,

 

A Educação Física continua sem uma teoria específica que a sustente, uma 
vez  que  não  apresenta  e  mesmo  não  consegue  justificar  qualquer 
composição  de  conhecimentos,  conteúdos,  conceitos  e  práticas  que  lhe 
atribuam singularidade, condição e comportamento observáveis até mesmo 
numa  ampla  gama  de  docentes  do  ensino  superior  nessa  área,  que 
advogam ser o esporte e a prática escolarizada a sua parcela principal de 
conhecimentos.
Como  não  dispõe  de  uma  comunidade  científica  própria  que  lhe  dê 
objetividade e sustentabilidade, vive ela do proselitismo e da manipulação 
ideológica de muitos pseudoprofissionais, que pela e através da prática da 
demonstração enquanto modelos perfeitos, normalmente advindos e mesmo 
decorrentes das modalidades e práticas desportivas que desempenharam 
enquanto atletas,  agora como instrutores,  acabam subvertendo a opinião 
pública,  contudo,  mantendo  sempre  aquela  postura  e  titulação  como 
professor, visando o resguardo de sua imagem, mas que devido ao baixo 
nível  de  configuração  do  conhecimento  específico,  acabam  por  não 
extrapolar  qualquer  condição  de  subjetividade  em  suas  ações.  (TOJAL, 
2009, p.01)

Dessa forma, a Ciência da Motricidade Humana (CMH) busca superar a 

Educação Física implantada. Entre alguns autores que propuseram novas teorias 

para adoção de novos conceitos,  podemos destacar  Parlebas (1981);  Le Boulch 

(1981); Manuel Sérgio (1986).

Palerbas38 (1981  apud  MANUEL  SÉRGIO,  1986)  afirmava  que  a 

Educação Física se encontra em crise em vários planos. Segundo o autor, a criação 

de  novas  técnicas  e  métodos  esportivos  favorecia  a  fragmentação,  e  assim, 

dispersando a disciplina por vários caminhos de modo a perder sua unidade.  O 

autor  pontua  ainda  que  de  nada  vale  acumular  centenas  de  técnicas  e 

procedimentos  se  a  disciplina  não tiver  um sentido  fundamental.  Completando a 

afirmação, Palerbas39 (1981 apud MANUEL SÉRGIO, 1986)  postula que por muito 

38 PALERBAS, Pierre. Contribution à un Lexique commenté em Science de I'Action Motrice, INSEP, Ministère 
de la Jeunesse, des Eport et des Loisirs. Paris, 1981.

39 PALERBAS, Pierre. Contribution à un Lexique commenté em Science de I'Action Motrice, INSEP, Ministère 
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tempo a Educação Física foi  orientada através do movimento,  mas não se deve 

considerar somente o movimento, mas a quem o movimenta. Para o autor, o ponto 

central  é  a  conduta  motriz,  que  leva  em consideração  os  dados  observáveis  e 

objetivos do comportamento motor e os dados subjetivos da pessoa em ação.

Le Boulch40 (1981 apud MANUEL SÉRGIO, 1971) procurou demonstrar 

que a Educação Física não teve condições de corresponder às necessidades de 

uma educação real  do corpo,  e em 1961 acreditaria ter  lançado a base de uma 

ciência mais global na obra intitulada “O futuro de uma educação física científica”. O 

autor declara a possibilidade de distinguir na Educação Física dois problemas: um 

centrado  no  rendimento  mecânico  do  movimento,  e  o  outro  ligado  ao  nível  de 

controle e do comando, na qual chama de psicomotor. 

Assim, Manuel Sérgio buscou investigar uma nova teoria. Inquieto com a 

situação da Educação Física,  preocupou-se em apresentar  uma nova teoria  que 

buscasse encontrar o objeto teórico de estudo. Afirmou que todo saber científico é 

precedido  de  um saber  não-científico,  uma pré-ciência,  constituída  por  opiniões, 

ideologias teóricas, obstáculos epistemológicos. Para ele,  torna-se evidente que a 

Educação Física é a pré-ciência da Motricidade Humana.

Dessa forma, a ciência da Motricidade Humana, que se opõe à Educação 

Física, partiu do principio de que o homem é um ser itinerante e caracterizado pela 

práxis,  a  caminho  da  transcendência  (superação).  A  motricidade  como  “a 

capacidade  para  o  movimento  dessa  transcendência”,  constitui  assim uma nova 

teoria  defendida  por  Manuel  Sérgio.  Por  conseguinte  a  ciência  da  motricidade 

humana  é  “a  ciência  da  compreensão  e  de  explicação  das  condutas  motoras”. 

(TOJAL, 1994, p. 49).

Tojal41 ressalta que esse é um conhecimento recente que necessita de 

de la Jeunesse, des Eport et des Loisirs. Paris, 1981.
40 LE BOUCH, Jean. Vers une science du mouvement humain. ESF, Paris, 1971
41 Ibid.
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tentativas de refutação enquanto teoria, para que no futuro possa ser considerado 

como uma nova ciência.  Neste ponto,  os princípios de Tojal  confronta-se com a 

investigação, na qual decorre esta pesquisa. O questionamento apontado trouxe a 

proposta de superação da Educação Física pela Ciência da Motricidade Humana 

que neste momento também passa por uma análise para averiguar os seus pontos 

de  contribuição  para  a  área  ciências  da  saúde.  Assim  sendo,  surge  mais  um 

questionamento  a  ser  respondido  por  meio  do  presente  estudo  e  que  procura 

descobrir primeiramente como se constitui as ciências e  em segundo lugar, procurar 

descobrir uma ciência do quê e de quem.

Na busca  de  uma identidade  para  a  confirmação  no  campo científico, 

enquanto ciência há uma emersão de novos paradigmas, desencadeados por uma 

crise que levou a surgir  novas idéias que a superasse,  assim a tese de  Manuel 

Sérgio (1986),  definiu  que  a  Ciência  da  Motricidade  Humana  é  a  ciência  da 

compreensão e da explicação das condutas motoras e, portanto, assim como todo 

conhecimento  científico,  a  Motricidade  Humana  é  segundo  esse  autor,  também 

teoria. 

Observando a construção dessa afirmação feita pelo Filósofo Português, 

Tojal  (1994,  p.  96)  declara  que se pode considerar,  que:  “Toda conduta  motora 

inaugura um sentido, através do corpo”, concordando ainda com Manuel Sérgio, que 

A Motricidade Humana emerge da corporeidade como sinal de quem está 
no mundo para alguma coisa, isto é, como sinal de um projeto,  e dessa 
forma o homem é presença no espaço e na história, com o corpo, no corpo, 
desde o corpo e através do corpo, uma vez que basicamente não existe 
qualquer diferença entre motricidade e corporeidade, tendo em vista que 
ambas fazem parte da complexidade biológica do humano (TOJAL, 2004, p. 
153-154).

Dessa complexidade biológica  do  humano,  Manuel  Sérgio  (1986,  p.11) 

afirma que há também a verdade da percepção, entendendo esse perceber com o 
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sentido de tornar presente qualquer coisa com a ajuda do corpo, considerando que: 

“não estou diante do meu corpo, estou no meu corpo, sou o meu corpo” 

Tojal  (2004)  relata  que  Manuel  Sérgio,  defende  que  a  Motricidade 

Humana, a qual considera mesmo enquanto nova ciência, uma vez que é a Ciência 

do movimento intencional da personalização em relação e direção à transcendência, 

ou seja, o homem movimentando-se com sentido e conteúdo – o conteúdo do desejo 

e  o  sentido  da  transcendência  –  pois,  toda  a  existência  do  ser  humano  é  uma 

sucessão de superações, de transcendências, em direção ao mais-ser, à amplitude 

que possibilita o superar e ou superar-se, isto é, ao seu absoluto.

Desta forma, o autor ao tratar da passagem da Educação Física para a 

Motricidade Humana elucida que ao desenvolver uma análise epistemológica sobre 

as  atividades  com  as  quais  se  envolvem  os  profissionais  de  Educação  Física, 

verificou que é a Motricidade que busca fundamentá-las. Isso ocorre visto que, para 

a  Educação  Física,  ainda  faltam  enunciados  fundamentais  que  estabeleçam  as 

devidas demarcações, o que tem ocorrido a partir das disciplinas biomédicas ou da 

pedagogia. Segundo Estrela (1992, p. 11), trata-se de área que também não possui 

um autêntico estatuto científico. 

Portanto, no que tange à complexidade do ser humano,  assim como às 

atitudes e atividades dele decorrentes,  entende o autor citado,

Que  a  Motricidade  Humana,  venha  a  ser  o  radical  científico  onde  se 
fundamenta o desporto, a dança, a ginástica, a ergonomia, a reabilitação, o 
Yoda,  as lutas,  as artes  marciais,  a capoeira,  e outras.  (TOJAL,  2004 – 
p.155)

No que se refere à Motricidade Humana, Tojal (2004), constata que não há 

negação do físico, mas que existe também o social, o político e tudo que compõe a 

complexidade  do  humano,  seja  em  qualquer  situação  de  participação  ou 
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envolvimento do indivíduo. 

Deve-se levar em consideração as diferentes estruturas envolvidas para 

cada ação, seja: corpo / espírito / desejo / natureza / sociedade em dialética íntima e 

constante, observada a experiência natural do sujeito por meio  da sua história de 

conduta:  sendo  assim não há  experiência  vivida  sem a  intersubjetividade  que  a 

práxis  supõe.  Todavia,  essa  práxis  abre  para  um mundo  de  possibilidades  e  a 

Motricidade  Humana  desvenda  criatividades  admiráveis,  específicas  de  um  ser 

agente e promotor de cultura.

Manuel  Sérgio (1986)  declara  que o homem é um ser de carências e, 

como tal, um ser prático, ser que se faz atuando na sociedade, ou seja, só pode 

viver se atua, e por essa razão,  visa sempre agir para ser mais, o que representa a 

sua capacidade e possibilidade de transcendência.

Assim  sendo,  a  Motricidade  Humana,  representa  a  intencionalidade 

operante do próprio indivíduo, na busca de superação de algo que lhe interessa, 

visando alcançar seu absoluto, que é só seu, para isto necessita de um profissional 

que  ofereça  assistência  para  identificar  suas  capacidades,  possibilidades  e 

caminhos para a consecução desse seu objetivo. (TOJAL, 2004). 

Medina (1998) completa essa afirmação pontuando  que a obra de Cunha 

surge  no  momento  fundamental  para  a  superação  da  crise  que  atravessava  a 

Educação Física. Concordando, Souza Neto (1999, p. 80) destaca que  “[...] agora 

na  ‘ciência  da  motricidade humana’,  o  corpo  se  torna  referência  de  tudo.  Neste 

‘paradigma emergente’, antidualista e holístico [...] a Educação Física é a pré-ciência 

da Ciência da Motricidade Humana”.

Podemos  observar  no  decorrer  dos  momentos  de  crítica  a  posição  da 

Educação Física, no campo da ciência, mas verificamos também nas palavras de 

Manuel Sérgio, Tojal e por último de Medina, que a Motricidade Humana vem para 
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superar a Educação Física com uma proposta pautada no conhecimento cientifico, e 

que  assim,   evidencia  que  a  Educação  Física  é  a  pré-ciência  da  Motricidade 

Humana. Para compreendermos será exposto a ideia de Motricidade Humana

2.1.2 A Motricidade Humana

 O corpo em movimento. (BRUN; VÁLERIA, 2009)

Manuel Sérgio Vieira e Cunha, mais conhecido como professor Manuel 

Sérgio, nascido em Lisboa, Portugal, a 20 de abril de 1933, licenciado em Filosofia, 

doutorado e professor agregado em Motricidade Humana pela Universidade Técnica 

de Lisboa. É professor catedrático reformado da Faculdade de Motricidade Humana 

da  Universidade  Técnica  de  Lisboa.  Foi  professor  catedrático  da  Universidade 

Fernando Pessoa e do Instituto Superior da Maia. Desde 2 de outubro de 2001 é o 

presidente do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT 

- Instituto Piaget/Almada/Portugal).
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Além  disso,  foi  o  primeiro  autor  a  teorizar  o  paradigma  em  que  se 

fundamenta o trabalho científico da Sociedade Portuguesa de Motricidade Humana 

(SPMH)  e  a  Sociedade  Internacional  de  Motricidade  Humana  (SIMH),  sendo  de 

ambas,  sócio-fundador.  Já  publicou  28  livros  e  inúmeros  artigos  em  revistas 

portuguesas e internacionais. (TOJAL, 1994)

A importância de  Medina (1988) se percebe nessa seção uma vez que 

descreve Manuel Sérgio como personalidade marcante, apaixonado pelo que faz, 

irradiando energia; uma energia feita por uma sólida cultura, de grande inteligência 

e, sobretudo de uma ternura que contagia a todos,  um português admirável  que 

surpreende e envaidece a todos.

Sua tese  sobre  a  Ciência  da  Motricidade  Humana,  a  ciência  da 

compreensão  e  da  explicação  das  condutas  motoras  e,  portanto,  como  todo 

conhecimento científico, é também teoria.   Foi apresentada pela primeira vez em 

provas  públicas  no  doutoramento  em  junho  de  1986,  no  Instituto  Superior  de 

Educação  Física  -  INEF  –  hoje  Faculdade  de  Motricidade  Humana  -  FMH  da 

Universidade Técnica de Lisboa – Portugal. Percebe-se com certa tranqüilidade, que 

esse  é  um  conhecimento  recente  e  que  necessita  de  tentativas  de  refutação 

enquanto teoria, para que no futuro possa ser considerado como uma nova ciência.

Para  elucidar  os  primórdios  da  nova  teoria,  faremos  uma  breve 

explanação da obra  Filosofia das atividades corporais intitulada por Manuel Sérgio 

em 1981. A breve apresentação restringe-se a três capítulos que são importantes 

para progredir na compreensão da teoria do autor.

No primeiro capítulo, o autor apresenta uma reflexão sobre o que é corpo 

e  faz  um  alinhamento  deste  questionamento  a  valores  éticos  e  políticos, 

relacionados,  assim  ao  corpo.  Tojal  (1994)  ressalta  que  Manuel  Sérgio  mesmo 

reconhecendo a insipiência dos estudos filosóficos sobre o corpo destaca alguns 
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valores:

- É pelo corpo que se atinge uma concepção global do homem;
- Por meio da linguagem corporal o homem se comunica e dialoga de forma 
extraordinária;
- O corpo revela uma personalidade, uma cultura e conseqüentemente, uma 
sociedade;
- É pelo corpo que o homem reconhece seus limites. (TOJAL, 1994, p. 87).

Na segunda parte desta mesma obra,  intitulada “Certa sociedade para 

uma certa motricidade”, Tojal (1994), relata que Cunha imprime à esta sociedade as 

crianças, por acreditar  que a educação motora deve ser voltada principalmente à 

infância e juventude e estendendo-se à vida adulta. Assim, num traço mais poético 

pontua  que  a  educação  motora  tem como uma das  suas  bases  a  formação  da 

personalidade,  nomeando  o  jogo  e  o  desporto  como  forma  de  conhecimento  e 

orientando que o mesmo seja engajado no sistema educacional.

A  terceira  e  última  parte  desta  obra,  podemos  dizer  que  é  o  mais 

importante  neste  trabalho.  Foi  intitulada  como “Prolegômenos,  a  uma ciência  do 

homem”. No período em que foi lançada, o conceito da ciência do homem começa a 

ser  desvelado  por  meio  de  afirmações.  Manuel  Sérgio  completa  essa  afirmação 

postulando que,

O movimento humano de que nos ocupamos neste despretensioso trabalho, 
simultaneamente  logus e poesis,  razão e  imaginação,  ciência,  técnica  e 
arte.  Diz  mais  respeito,  no  entanto,  ao  homo ludens42 do  que  ao  homo 
faber43, ao homem criador do que ao homem repetitivo, ainda na totalidade 
humana, tudo se influência e relaciona dialeticamente. (MANUEL SÉRGIO, 
1981, p. 138)

42  Huizinga (2001) chamou Homo Ludens, que é a parte do ser humano que gosta de apostar, que gosta da 
aventura do jogo, da despesa, do desperdício, da embriaguez, de corridas e todas essas coisas. (MORIN, 
2009)

43  Homo faber é o homem que cria técnicas e o homo econimicus é o homem que age em função de seu 
interesse econômico pessoal. (MORIN, 2009)
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Manuel  Sérgio  (2008)  aponta  ainda  para  problema  ontológico,  pela 

ausência de um paradigma organizador que norteasse a prática e a investigação ou 

pesquisa. Trata-se de pessoas em movimento intencional: a expressão Educação 

Física e o seu conteúdo são insuficientes.

O ser pensa-se, dizendo-se, ou seja, é o ser em ação. Por isso, parece 

válido questionar, se é possível, na área do conhecimento que estudamos,existir  um 

vocabulário científico com a palavra física no lugar de pessoa. Percebemos, assim, 

que as expressões culturais físicas, a atividade física e a educação física resultam 

de uma linguagem que o racionalismo popularizou e universalizou e o senso comum 

dos políticos decretou e oficializou. 

De acordo com o que Manuel Sérgio (2008) descreve, é importante repetir 

que a Educação Física nasce na Europa, nos séculos XVII e XVIII, precisando do 

capitalismo colonizador para globalizar-se. Em 1569, em Veneza, ainda, Hieronymus 

Mercurialis  publicava  o  De Arte  Gymnastica,  obra  em seis  volumes,  em que se 

distingue três tipos de ginástica: a médica, a militar e a atlética.

Além  disso,  é  importante  lembrarmos-nos  da  ideia  de  “ciência  da 

motricidade humana” que foi teorizada e apresentada para a comunidade acadêmica 

da Educação Física como uma alternativa à problemática oriunda do cartesianismo e 

dos ditames biomédicos sobre os quais a área estaria radicada. 

 A Ciência da Motricidade Humana rompe com o velho dualismo alma-

corpo e aponta para um problema epistemológico. É por meio de uma inequívoca 

mudança de paradigma que se cria um discurso novo; é um problema ontológico, 

pois concede prioridade à pessoa no ato da transcendência e não ao físico ou ao 

corpo-objeto. Trata-se ainda de um problema político uma vez que, nesta ciência, se 

tem a incorporação do poder como algo determinante na constituição de práticas 

estruturalmente  situadas.  A  construção  científica  do  corpo  não  se  faz  sem  a 



99

motricidade humana, sem o estudo do movimento intencional. (MANUEL SÉRGIO, 

2004)

Dessa forma, a Ciência da Motricidade Humana nos orienta a não nos 

limitarmos  à  área  do  “movimento”,  mas  do  “movimento  intencional”,  ou  seja,  da 

“motricidade”.  De acordo com a definição da escola fenomenológica,  parece-nos, 

indubitavelmente, ser a Motricidade Humana o nosso objeto de estudo e o espaço 

em que se concretiza uma prática profissional. 

Se a base da estruturação da motricidade situa-se na compreensão da 

fenomenologia apresentado por Merleau-Ponty, há a necessidade de apresentar a 

sua definição. Assim, o termo fenômeno origina-se etimologicamente do verbo grego 

phaínesthai, que significa "mostrar-se". Fenômeno, quer dizer: o que se mostra em si 

mesmo, o que se revela, foi Edmund Gustav Albert Husserl (1859-1938), que deu 

um conteúdo novo a essa palavra, já antiga. (GRANGER, 1937)

Josgrilberg (2000) descreve que o filósofo Husserl passou a desenvolver 

idéias buscando superar essa dicotomia sujeito-objeto, que deve ser entendida, não 

como teoria, mas sim, como atitude filosófica diante do mundo, visando à apreensão 

mais rigorosa da realidade dos fatos. A fenomenologia nega haver dicotomia sujeito-

objeto, e estabelece, originalmente, uma relação sujeito-objeto.

A fenomenologia de Husserl originou-se com a ampliação da noção de 

experiência por meio de uma compreensão da intencionalidade ativa da consciência 

e  de  seu  trabalho  produtivo  em relação  aos  objetos  que  se  dão  à  consciência. 

(JOSGRILBERG, 2000, p. 87) 

Capalbo (1996, p.41),  descreve que o problema colocado por Husserl, 

desde  as  suas  primeiras  obras  era:  “o  que  resta  quando  eu  realizo  a  dúvida 

universal  no sentido cartesiano?”.  O autor  afirma que para Descartes a resposta 

seria é o “ego cogito, o eu pensante”. Porém, para Husserl, o que permanece no 
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íntimo deste cogito são as atividades do “eu pensante”, ou seja, um Eu que traduz 

em atos o que constitui as coisas e os outros. 

Concordando com Capalbo, Dartigues (1992) pontua que:

Husserl concorda com Descartes, em relação ao que eu penso é a primeira 
certeza. A partir da qual devem ser obtidas as outras certezas, mas o erro 
de Descartes é ter concebido o eu do cogito como uma alma - substância, 
por conseguinte como uma coisa (res.) independente da qual restava saber 
como poderia entrar em relação às outras coisas, colocada por definição 
como exteriores. (DARTIGUES, 1992, p. 22)

Entretanto,  Dartigues  (1992)  esclarece  que  o  resultado  da  redução 

fenomenológica  difere  totalmente  da  dúvida  cartesiana,  isto  devido  a 

intencionalidade44.

Uma das idéias principais  da fenomenologia é que toda consciência e 

consciência de alguma coisa, essa idéia trazida por Bretano45. 

Se o objeto é sempre objeto para uma consciência, ele não será jamais 

um objeto em si, mas objeto-percebido ou objeto-pensado, rememorado, imaginado. 

A  análise  intencional  vai  nos  obrigar,  assim,   a  conceber  a  relação  entre  a 

consciência e o objeto  sobre uma forma que poderá parecer  estranho ao senso 

comum. Consciência e objeto não são, com efeito, duas entidades separadas na 

natureza que se trataria, em seguida, de por em relação, mas consciência e objeto 

se definem respectivamente a partir desta correlação que lhes é de alguma maneira, 

co-original. (DARTIGUES, 1992).

Dartigues (1992,  p.  19)  ressalta  ainda que “se a consciência e sempre 
44 Intencionalidade: Merleau-Ponty  fala daquilo que gira em torno de conexões funcionais entre os organismos 

e o seu meio ambiente, a saber, a intencionalidade. A ela corresponde o princípio básico de Husserl de uma 
intencionalidade "atuante", que não é uma intencionados de atos conscientes, mas sim que fundamenta uma 
"unidade natural, ante-predicativa do homem e do mundo" (MERLEAU-PONTY, 1966, p. 15). 

45  Franz (Clemens) Brentano, (1838-1917), ex-sacerdote católico e filósofo alemão, geralmente considerado o 
fundador do intencionalismo. Em 1874 Brentano foi designado professor na Universidade de Vienna. Gozava 
de  grande  popularidade  entre  os  estudantes,  entre  os  quais  estavam Sigmund  Freud,  o  psicólogo  Carl 
Stumpf, e o filósofo Edmund Husserl. (COBRA, 2001)

http://www.cobra.pages.nom.br/fcp-husserl.html
http://www.cobra.pages.nom.br/fcp-stumpf.html
http://www.cobra.pages.nom.br/fcp-stumpf.html
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consciência de alguma coisa e se o objeto e sempre objeto para consciência,  é 

inconcebível  que possamos sair  dessa correlação, já que,  fora dela,  não haveria 

nem consciência e nem objeto.” Sendo assim,  encontra-se o campo de análise da 

fenomenologia, ela deve explicar a essência dessa relação, na qual não aparece tal 

ou qual objeto, mas se estende o mundo inteiro. 

Há um ponto sólido:  a intencionalidade. Para além de todo e qualquer 

particularismo, o pensamento só é pensamento se é pensamento de algo. Aí estava 

a  marca  irremovível  da  vida  humana,  a  "certeza  primeira"  que  o  método 

fenomenológico daria para a filosofia e para as demais áreas de estudo, assim como 

a sua contribuição para a Ciência da Motricidade Humana.

Uma superação gerida por uma intencionalidade é a proposta da Ciência 

da Motricidade Humana para novos caminhos. Mostrou-se aqui uma nova ciência 

que abarcasse as necessidades da atualidade, mas surge mais um questionamento: 

será  que está  ciência  consegue suprir  as  problemáticas  vigentes  em relação ao 

corpo, ao ser humano, ou ao corpo em movimento?

Podemos  verificar,  então,  que  os  estudos  da  Ciência da  Motricidade 

Humana estiveram embasados em Maurice Merleau-Ponty (1994) especificamente, 

mas então porque enunciar com Husserl?

Partimos  do  pressuposto  que  se  é  necessário  entender  a  escola 

fenomenológica  precisaríamos  integrar  a  pessoa  que  a  retomou,  deu  um  novo 

sentido a um campo de estudo da filosofia que estava em adormecido. Vale ressaltar 

que Merleau-Ponty foi aprendiz de Husserl, mas que não seguiu os mesmo passos 

de  seu  mestre  uma vez  que propôs  uma nova  linha de estudos  embasados  na 

corporeidade, na percepção.

Merleau-Ponty (1994), em seu estudo da Fenomenologia da Percepção, 

obra de  destaque, apresenta sua concepção de corpo fenomenológico, 
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Corpo  próprio,  que  é  o  corpo  da  experiência  desse  mesmo corpo,  cuja 
motricidade não é uma serva da consciência,  mas um modo de ser-no-
mundo,  o  que  implica  um  duplo  horizonte  de  corporalidade  tão  bem 
explicitado  nos  conceitos  de  esquema  corporal,  de  figura  e  fundo,  de 
sistema  de  equivalências,  e  de  busca  de  essência  e  sua  reposição  na 
existência, a procura do reencontro do contato espontâneo do homem com 
o mundo. (MERLEAU-PONTY46 1994 apud MARTINS, 2009, p. 01)

A  fenomenologia  de  Merleau-Ponty  é  conhecida  como  filosofia  da 

antiguidade,  segundo  Lisboa  e  Pereira  (1994),  isto  porque  ele  compreende  que 

nosso conhecimento se enraíza na percepção. 

As autoras relatam que Merleau-Ponty irá falar de uma intencionalidade 

que deixa de ser atributo da consciência para ser característica de um corpo voltado 

para o mundo, Na concepção de Merleau-Ponty “a verdade não habita o homem 

interior, ou antes, não há homem interior; o homem está no mundo, e é no mundo 

que ele se conhece”. (LISBOA; PEREIRA, 1994, p. 105)

Esclarecendo  a  questão  do  movimento  humano,  ponto  marcante  na 

Ciência da Motricidade Humana, Santim (1987, p.79) afirma “que todo movimento 

humano, quando nascido do dinamismo expressivo do homem, transforma-se em 

linguagem”. O autor ressalta ainda, que Merleau-Ponty dedica um capítulo inteiro à 

abordagem  do  corpo  como  expressão  e  palavra.  Segundo  o  autor,   “É  a 

corporeidade que se torna palavra. O gesto é uma linguagem sem possibilidade de 

se desvincular o movimento gestual do significado, assim como é impossível separar 

a  melodia  dos  sons  de  uma sinfonia”  (MERLEAU-PONTY47 1945  apud SANTIN, 

1987, p. 79)

Assmann (1995, p. 101) faz um paralelo a respeito da linguagem apontada 

46
Merleau-Ponty,  Maurice  Fenomenologia  da  percepção.  Trad.  Carlos  Alberto  Ribeiro  de  Moura.  São 
Paulo:Martins Fontes, 1994. 662 p. (Coleção Tópicos).

47
 Merleau-Ponty, Maurice.  La phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
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por Santin, e ressalta,

Corporeidade  e  motricidade  são  linguagens  de  uma  só  fala  porque  “a 
motricidade é o vetor da identidade corporal”, corpo e movimento humano 
são muito mais que ato mecânico de deslocamento no espaço, um está para 
o  outro  através  da  história  revelada  na  análise  dos  movimentos  que  o 
homem realiza através do tempo. (ASSMANN, 1995, p. 101)

As  essências,  o  sentido,  a  significação  do  mundo  e  das  coisas  é 

alcançada através da percepção, de acordo com o que afirma Manuel Sérgio (1986). 

O autor afirma ainda que a fenomenologia se integra dessas coisas e mantém um 

diálogo com elas. Essa percepção de mundo é definida por Merleua-Ponty48 ( 1963 

apud MANUEL SÉRGIO,  1986,  p.11)  “perceber  é tornar  presente qualquer  coisa 

com a ajuda do corpo.” “Com efeito, eu não estou diante do meu corpo, estou com o 

meu corpo, ou melhor, sou o meu corpo.” A própria relação alma e corpo deve pôr-

se e compreende-se na perspectiva de um corpo vivido, que se orienta no mundo e 

capta as coisas[...]”.

Mas as colocações sobre o dualismo são rompidas uma vez que o autor 

afirma que alma e corpo não se unem por um acidente e nem exteriormente, mas se 

constituem uma única estrutura, descreve. “Se definimos a percepção, como o acto 

pelo  qual  conhecemos a  existência,  então  todos  os  problemas  do mundo vivido 

remetem  à  percepção,  a  qual  cimenta  a  certeza  que  o  corpo  e  a  alma  são 

significados  como  sentido  tão-só  ao  desígnio  interpretativo  da  consciência”. 

(MERLEUA-PONTY 1963 apud MANUEL SÉRGIO, 1986, p.11).

Assim, a motricidade aborda na fenomenologia da percepção, justamente 

essa visão de transcendência, a visão de um ser práxico, agente do seu viver, das 

realizações,  sem perder de vista os processos evolutivos,  mas principalmente os 

48
 Merleau-Ponty, MauriceLe Primat de la perception et ses conséquences philosophiques. Paris 1947.



104

valores  da  dignidade,  solidariedade  presentes  na  convivência  pessoal.  Manuel 

Sérgio (1986),  entretanto,  ressalta  que  os  temas  centrais  dessa  nova  visão  de 

mundo centra-se na totalidade, na linguagem, na práxis e no futuro, e questiona o 

que são estes, sem a corporeidade e a motricidade.

O autor relata que a motricidade,    

Porém é um modo de ser da corporeidade, aquele em que a percepção não 
se limita a abranger o instante da duração do “aqui e agora” e se alarga à 
dimensão  interia  da  temporalidade.  Dentro  do  processo  adaptativo, 
evolutivo,  ativo,  como  processo  no  processo  humano  a  motricidade  é  a 
forma da criatividade, é o devir-percepção de um projeto,  é um processo 
originariamente subjetivo. (MANUEL SÉRGIO, 1986, p. 13)

No projeto, de acordo com o autor, o homem prova que não é só razão, 

mas também imaginação,  in-consciência e pré-consciência,  tudo reunido num eu 

singular e unificante. 

De acordo com Manuel Sérgio49 a motricidade supõe

➢ A  existência  de  um  ser  não  especializado  e  carenciado,  aberto  ao 

mundo, aos outros e à transcendência.

➢ E,  porque  aberto  ao  Mundo,  aos  outros  e  à transcendência,  e  deles 

carente,  um ser práxico,  procurando encontrar  (e  produzir)  o que,  na 

complexidade, lhe permite a unidade e a realização.

➢ E,  porque  ser  práxico,  com  acesso  a  uma  experiência  englobante, 

agente da cultura, projeto originário de todo o sentido. Não é ao nível do 

puramente animal, mas do intrinsecamente cultural, que o homem pode 

viver e sobreviver.

49 Ibidem.
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Manuel  Sérgio50 completa  dizendo  que  a  motricidade  em  seu  turno 

constitui:

➢ O processo adaptativo de um ser não especializado e, por isso em 

que  o  ritmo  evolutivo,  incluindo  as  estruturas  componentes  do 

sistema nervoso  central,  é  lento,  implicando  a  existência  de  uma 

demorada puberdade e de uma família estável e duradoura.

➢  O processo evolutivo de um ser, com predisposição à interioridade, à 

prática humanizante e a cultura. E, porque um ser com predisposição 

à  interioridade  e  à  cultura,  integrando  paulatinamente  padrões  de 

comportamento,  necessários  a  criação  e  manutenção  do  meio 

artificial necessário à sua sobrevivência e desenvolvimento.

➢  O processo criativo de um ser em que as práxis lúdicas, agonistas, 

simbólicas e produtivas traduzem a vontade e condições de o homem 

se realizar como sujeito, ou seja, como autor responsável dos seus 

atos; designam, além disso, a capacidade (e o direto) de construir 

uma situação pessoal de maturidade e de sonho (ou de imaginação), 

que torne possível uma existência liberta e libertadora e que adquira 

a expressão do inédito e do absoluto.

Assim, é entendida a Motricidade Humana, uma vez que apresenta um 

valor a atingir, pronta a transformar-se em obrigatório de todos os valores e sentidos. 

Vai discutir a relação do  ser e o  ter e abrange uma definição: “servir-me de”, que 

expõe  a  garantir  o  dinamismo  revelador  e  comunicativo.  Afirma  “  A  ninguém  é 

possível ser sem ter”. (MANUEL SÉRGIO, 1986, p.14).

Manuel  Sérgio  (1986)  pontua  também que diante  da  apresentação  do 

50 Ibidem.
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autor,  podemos  observar  alguns  pontos  importantes:  a  Motricidade  Humana 

compreende o homem em sua totalidade, realça que o homem é um ser complexo 

em devir,  valoriza  a criatividade e a diversidade da espécie  humana,  exprime a 

transcendência  por  uma  carência  de  especialização  motora,  a  cultura  é  fator 

coadjuvante na formação do sujeito, a motricidade não é um fenômeno isolada, mas 

que  compartilha  com  a  natureza  que  cerca  o  homem  e  que  deve  haver  uma 

linguagem entre corporeidade e motricidade, onde ambas se completam.

A conclusão do livro se dá ao ser apresentado um glossário de conceitos, 

que responde  às expressões peculiares de um campo de conhecimento e afirma ser 

necessário em toda prática científica.

2.1.3 Um corte epistemológico: da Educação Física à Motricidade Humana

Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana 
(SPQMH, 2009)

 

Na  1ª  edição  do  livro  Educação  física,  ou,  Ciência  da  Motricidade  

Humana?  publicado em 1989, Manuel Sérgio Vieira e Cunha, mostra que o saber 

deve  ser  construído,  deve  ser  interiorizado  e  não  representar  apenas  um pobre 

http://www.wook.pt/ficha/um-corte-epistemologico/a/id/89379
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conjunto de ecos. O autor considera sem rodeios que "o primeiro grande objetivo 

desta disciplina (Epistemologia da Motricidade Humana) é habituar o aluno a pensar, 

mas, com um pensamento radical, rigoroso e sistêmico. No entanto, a pergunta que 

fica é: pensar o quê? 

O autor se refere ao nosso corpo e ao movimento do nosso corpo, assim 

como à razão de ser deste movimento, e à utilidade deste movimento. Coloca que o 

homem e a complexidade, estão em movimento incessante à transcendência".

O filósofo novamente entrelaça as questões que mais o preocupam. Uma 

de suas preocupações é que se recusa a olhar o homem como um ser unicamente 

habilitado para  alguns  pensamentos,  alguns  gestos e alguns sonhos,  todos eles 

desligados e desconexos. Assim, o homem em si, é o que é sempre foi, e é o centro 

das atenções.  Para o autor,  o homem em todos os momentos,  deve ser olhado 

como um hino à vida em que "motricidade humana, transcendência e liberdade são 

inseparáveis". 

O que diferencia esta obra das demais do autor é a concretização dos 

seus  pensamentos,  que  aparecem  bem  mais  estruturados  e  confirma  algumas 

colocações já apontadas anteriormente, assim como a sua postura e o olhar para a 

Educação Física. 

A apresentação da obra “Um corte Epistemológico: da Educação Física à  

Motricidade  Humana”  segue  com  base  em  Manuel  Sérgio (2003).  As  demais 

referências  utilizadas  especificaremos  adiante.  No  decorrer  da  obra,  o  autor  faz 

alguns apontamentos importantes que levantaremos a partir daqui. 

Em relação à mudança epistemológica  do  pensamento,  tanto o sujeito 

como o observador devem ter uma consciência crítica em nível do conhecimento e 

das leis da natureza. Os cortes epistemológicos, mudanças de paradigma, podem, 

também, ser definidos como passagem de uma ciência da necessidade para uma 

file:///tags/movimento/
file:///tags/corpo/
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ciência do jogo, na qual é necessário saber jogar com as ideias, com as teorias e 

assim,  notarmos  que  o  cientista  já  assumiu  uma  filosofia  antes  mesmo  de  ter 

iniciado um percurso científico. 

Observamos que o autor ressalta a questão da práxis, nela misturam-se o 

pensamento  e  a  imaginação,  ou  a  consciência  antecipadora  (apela-se  à 

criatividade). 

A práxis cria o possível e anuncia que a transformação do mundo começa 

com a evolução da ciência, que por sua vez, apresenta-se como complemento das 

teorias já elaboradas e derivada da relação entre elas. Na identificação do homem 

com a cultura, a práxis implica em uma dialética objetiva e subjetiva entre o mundo 

da matéria e consciência. 

Essa dialética defende  que na compreensão do ser humano, temos que 

primeiro compreender o movimento na história, e enxergá-la  de forma concreta, ou 

seja, corpo e não somente a ideia. 

Assim,  a  dialética  parte  da transcendência  do ser  humano a caminho, 

rumo à transcendência do mundo. O mundo, nessa concepção, é inseparável do 

sujeito, que por sua vez, é um projeto do mundo, projetado por ele próprio. Portanto 

o mundo é moldado pelas mãos dos homens, e assim, torna-se um mundo subjetivo, 

porque é desenhado pelo movimento de transcendência do sujeito.

Só assim a motricidade se revela como razão em ação,  como espírito 

encarnado. 

Para o Homem, o mundo é mundo, porque é ele próprio que o faz e, ao fazê-
lo, conhece e conhece-se. Diante dele, o Homem afirma-se, porque é sujeito, 
nenhum contexto o esgota ou o satisfaz plenamente. Enquanto ser práxico, o 
Homem tem de  ser  crítico,  porque  fazer  é  transformar  e  é  corporeidade 
necessária, complexidade implícita e transcendência contínua. (p. 172)
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 O ser práxico apresenta tomadas de posição que são, também, tomadas 

de oposição, devido a uma teoria crítica e rigorosa com a prática. “[…] Práxis é 

simultaneamente  teoria  e  prática  e  pressupõe  a  liberdade  de  criação  e  de 

expressão”  (p. 173). 

Em relação à posição do corpo e do movimento no mundo, a Motricidade 

Humana teria de nascer, mais cedo ou mais tarde, e apresenta alguns fatores da 

sua existência em uma cronologia evolutiva:

➢ A sensação de crise que atravessava a Educação Física, dado o discurso da 

matéria;

➢ As  contribuições  da psicologia  sobre  a  consciência  do  corpo  próprio,  e  a 

psicomotricidade  (que  hoje  é  o  trabalho  voltado  para  educação  especial  e 

reabilitação),  com  o  emprego  das  técnicas  de  relaxamento  e  as  teorias  da 

aprendizagem motora;

➢ A sociologia em relação ao estudo das técnicas do corpo;

➢ O progresso  da  linguística,  a  qual  vem se  ocupando  também da  linguagem 

corporal;

➢ A visão do corpo na antropologia numa perspectiva atual;

➢ A consagração da revolução quântica, da revolução informática e da revolução 

biomolecular,  proporcionando  ao  homem  um  poder  sem  precedentes  na 

manipulação da matéria;

➢ O reconhecimento da íntima relação mente – corpo;

➢ A necessidade da motricidade para a funcionalização do sistema nervoso;

➢ A  definição  de  homem,  como  ser  aberto  à  transcendência  e,  como  tal,  ser 

práxico, ser que se faz fazendo;

➢ A  contribuição  inestimável  da  fenomenologia,  vendo  na  motricidade  a 
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intencionalidade operante e a práxis como agir;

➢ Um  modelo  novo  de  racionalidade  que  une  a  espiritualidade  oriental  e  o 

pragmatismo ocidental;

➢ A produção incessante de conhecimentos científicos nas ciências humanas

➢ O  reconhecimento  do  homem  hoje  na  sua  complexidade  corpo  –  alma  – 

natureza-sociedade, em constante anseio de superação (transcendência);

➢ Em  particular,  dedica  a  Faculdade  de  Motricidade  Humana  da  Universidade 

Técnica de Lisboa, na qual anunciou com esforço de cientificação da Educação 

Física,  onde  com o  auxílio  e  empenho de  colaboradores:  Celestino  Marques 

Pereira, Victor da Fonseca e Nelson Mendes, em suas produções acadêmicas, 

ajudaram  a  construir  uma  configuração  científica  em  superação  a  crise  da 

Educação Física;

➢ A concretização da Faculdade de Motricidade Humana em assumir e manifestar 

publicamente uma ruptura epistemológica em suas produções acadêmicas.

Diante  da  construção  da  Motricidade  Humana  e  suas  passagens  para 

constituir-se como ciência, alguns pontos devem ser destacados, por meio dos quais 

o autor faz inferências na posição da Motricidade para com a Educação Física. 

SOUZA NETO; MICOTI; BENITES; SILVIERA (2009), descrevem que , 

Como  Manuel  Sérgio  (Cunha),  nos  apresenta  como  proposta  para  a 
Educação  Física,  a  Motricidade  Humana.  No  início  de  seus  estudos 
identificou como objeto de estudo da ‘Ciência das Atividades  Corporais’ a 
‘conduta  motora’,  considerando  a  em seus  aspectos  anatomofuncionais, 
afetivos,  sociais  e  filosóficos’.  Entretanto,  em estudos  posteriores,  numa 
segunda fase de reflexão, é assinalado que a matriz teórica do objeto de 
estudo, a ‘conduta motora’, é a ‘Motricidade Humana’. Portanto, concebesse 
uma  área  de  conhecimento  para  a  Educação  Física.  (SOUZA  NETO; 
MICOTI; BENITES; SILVIERA, 2009, p. 28, Grifo nosso)
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Os autores afirmam que “não há educadores de físicos,  mas de homens 

em movimentos intencionais para a transcendência. É este afinal o campo donde 

emerge o desporto e afinal a nova ciência do homem a que eu a chamo Ciência da  

Motricidade Humana.” (p.216, Grifo autor) 

Em relação ao esporte, a posição do autor é que não existem Ciências do 

Desporto,  uma  vez  que  está  aplicada  em outras  ciências  como  a  psicologia,  a 

sociologia, a biologia, entre outras.

Assim, dentro do paradigma da complexidade, base teórica da Motricidade 

Humana, concentra-se a certeza, a incerteza, o particular e o global (do homem). O 

todo e as partes, a ordem e a desordem se encontram integrais e superados.

Manuel Sérgio declara ainda que,

Aqui deixo uma visão (ao lado de outras) da motricidade Humana – para 
mim, ciência humana é, portanto, consciente e solidária. Trata-se de mais 
um espaço  de  reflexão  sobre  uma área  onde  a  informação  é  fácil  e  a 
reflexão  é  difícil.  Trata-se,  por  fim,  de  uma  busca  de  sentido  e  de 
compreensão,  que  tentei  realizar,  com  entusiasmo  e  humildade,  sem 
desconhecer que emitir dúvidas é tornar-se incomodo – dúvidas em relação 
aos outros;  duvidas em relação aos outros;  dúvidas,  principalmente,  em 
relação a mim próprio (p. 218)

Neste  último  trecho,  Manuel  Sérgio refere-se  à  dúvida,  retorna  a 

lembrança da colocação de Descartes a respeito da dúvida, na qual pela dúvida a 

racionalidade  pode  ser  constatada,  sem  permitir  a  condução  do  erro,  e  assim, 

verificar a verdade dos fatos. É claro que as posições no entendimento do homem 

são opostas, mas congregam ao entendimento da veracidade de fatos partindo da 

dúvida.

Nesse viés, podemos verificar também a mudança no posicionamento em 

relação à Educação Física. O movimento de crítica ficou retardatário em função de 

uma visão mais global. A presença da Motricidade Humana no seio acadêmico é 
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fundamental diante das contribuições apresentadas e estabelecidas. 

Podemos perceber o reconhecimento da Educação Física diante da sua 

fragilidade  científica,  conta  com  a  contribuição  da  Motricidade  Humana  para  a 

formação dos profissionais de Educação Física, frisando e priorizando no corpo e 

pelo  corpo  uma  aprendizagem  motriz,  complexa,  intencional  e  operante,  como 

descreve Manuel Sérgio.

Assim,  portanto,  a  presença do corpo na motricidade ou na Educação 

Física é fato, contudo, cada um deve ser observado e estudado de forma singular.

Cabe  ressaltar  que  a  mudança  é  evolutiva  e  está  presente  entre  os 

homens, assim como já apresentou Manoel Sérgio Vieira e Cunha, que permanece 

em plena atividade, com seus atributos. 
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CAPÍTULO III

EDUCAÇÃO FÍSICA:

A FORMAÇÃO CORPORAL EM QUESTÃO

 Por do sol. (SILVA, 2009) 51

Nesta parte do trabalho centramos na formação docente em Educação 

Física. Nosso objetivo é verificar a superação ou permanência do mecanicismo na 

Motricidade Humana.

Este  capítulo  apresenta-se  em  duas  fases.  Na  fase  inicial  buscou-se 

discorrer sobre a formação docente, em três momentos distintos: primeiramente a 

formação com base no mecanicismo, segundo a formação docente no período da 

crise  da  Educação  Física  na  década  de  1980  que  vai  culminar  num  terceiro 

51  A representação da imagem demonstra o navegar do processo de formação, na qual  devemos sempre 
velejar  e  procurar  na  formação  bases  solidas  (os  portos  seguros)  onde  firmamos  nossas  bases  de 
conhecimento, que devem sempre estar em movimento assim como os mares . 
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momento que é a inserção da Motricidade Humana num movimento de superação 

ao modelo de Educação Física proposto até a década de 1980. 

Na segunda fase trata diretamente do objetivo proposto, em verificar se há 

ou  não  superação  ou  a  permanência  do  mecanicismo  por  meio  da  análise  de 

documentos,  nos  quais  foram selecionados  as  Diretrizes  Curriculares  do  Ensino 

Superior de 2002 e 2004 e duas grades curriculares do curso de Educação Física de 

universidades federais.

3.1 A formação Docente na Educação Física com base mecanicista.

Iniciamos com a retomada de alguns aspectos da historia da educação 

física no Brasil, considerando o período de 1931 a 1960, que compreende o ingresso 

do cursos de Educação Física no ensino superior. 

Destacaremos ainda que se trata de um período fundante na história da 

Educação Física no ensino superior compreendendo importante momento para ver 

como o mecanicismo formata a formação docente.

Antes de iniciarmos sobre a formação adentramos sem aprofundamento 

no conceito de mecanicismo cuja a finalidade é de aguçar a lembrança do leitor e 

facilitar a compreensão. 

Descartes concebe o ser humano – distinguindo-o em corpo e alma. Ao 

corpo concede um grau de semelhança às máquinas. Máquinas que ele concebe 

como perfeita,  defende  assim duas  estruturas  diferentes  da  mecânica  do  corpo, 

primeiro  em  relação  ao  funcionamento  orgânico  humano,  na  qual  explica 

detalhadamente  o  funcionamento  fisiológico  e  anatômico  do  corpo.  A  segunda 
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estrutura  refere-se  a  explicar  os  acontecimentos  essencialmente  físicos,  na  qual 

vale-se das leis mecânicas a quais o corpo está sujeito.

A  história  da  formação  docente  em  Educação  Física  no  Brasil  foi 

construído  e  influenciado  pelo  contexto  político  produzido  em  cada  época, 

assumindo  características  e  perspectiva  prática  muito  próximas  do  currículo 

proposto pelo primeiro curso de graduação superior em 1939, ano em que é criada a 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD). 

Em  1939  com  o  Decreto  de  Lei  1.212,  inicia  as  continuidades  e 

descontinuidades  no  desenvolvimento  da  concepção  curricular  do  curso  de 

graduação em Educação Física no Brasil que vai do período de 1939 a 1987, assim 

as reformulações curriculares ocorreram em 1969 e 1987 e depois em 2004. 

Souza Neto e Benites (2009) lembram que o processo de formação inicial 

da Educação Física,  no Brasil,  esteve vinculado ao Exército  com a utilização de 

diferentes métodos ginásticos nas primeiras décadas do século XX. 

No  âmbito  das  escolas  de  formação,  e  não  de  cursos  provisórios  ou 

voltados somente para os quadros militares, data de 1933, com o Decreto 23.232, a 

criação da Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, o Decreto 7.688, 

trata da regulamentação da Escola de Educação Física da Força Pública do Estado 

de São Paulo, criada no ano de 1934 (AZEVEDO; MALINA, 2004 apud BENITES 

2009)52.

Mas é a partir de 1939 que inicia-se as políticas públicas de formação para 

a Educação Física, os saberes na profissão têm origem no estudo da vida humana, 

nos aspectos biológicos, físico e psíquico, o corpo neste período tem um enfoque 

nas raízes mecanicistas do método cartesiano. 

Em 1945, nova mudança curricular é efetuada como pontua Souza Neto, 

52
 AZEVEDO, A. C. B.; MALINA, A. Memória do currículo de formação profissional em educação física no 
Brasil. Revista Brasileira de Ciências e Esportes, Campinas, v.25, n.2. p.129-142, jan, 2004.
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com intenção de adequar melhor as matérias com a duração do curso e segue com 

as mesma bases e a visão de corpo para a área procede da mesma forma.

Em  1946,  por  meio  do  Decreto-Lei  9.053/46,  se  tornou  obrigatório  a 

manutenção de um ginásio destinado à aplicação da prática docente dos alunos 

matriculados no curso de Didática. Era o começo da preocupação com a prática 

pedagógica e suas dificuldades profissionais, como relata Benites (2009).  Pontua 

ainda que estava iniciando a tomada de decisão em prol de uma “prática” vinculada 

a  “teoria”,  percebeu-se  que  a  teoria  não  dava  conta  de  todos  os  aspectos  do 

exercício da docência, gerando até os dias de hoje discussões a este respeito.

Posteriormente, com a LDBEN 4024/61, apontou-se para a exigência de 

se formar o educador em sua especificidade própria. Este é um verdadeiro marco 

dentro do processo de formação de professores, pois o fato de se ter este momento 

registrado e referendado por lei foi uma grande conquista. 

O  Parecer  CFE  292/62  e  a  Resolução  CFE  9/69  vão  confirmar  a 

construção deste perfil profissional, transformando o curso de didática num rol de 

matérias  pedagógicas  que,  em  conjunto  com  os  conhecimentos  da  formação 

específica e os advindo da experiência, formariam o professor e dariam a base para 

o saber profissional, a Educação Física. 

Assim  de  1939  a  1945,  se  observou  a  formação  de  um  elenco  de 

conhecimentos e saberes para a área, pautados, principalmente, em conteúdos que 

abarcaram conhecimentos e práticas provenientes da ginástica e do esporte, bem 

como relacionados ao ser humano em seus aspectos anatomo-fisiológicos (SOUZA 

NETO,  1999).  Existia  uma  preocupação  em  estudar  o  corpo  biológico  e  suas 

funções  perfazendo  assim  uma  formação  mecanicista.  Vale  ressaltar  que  neste 

período  o  corpo  é  observado  pelo  quadro  politico  da  época  que  utilizou  como 

instrumento para adestramento e disciplina como pontua Soares (2002)
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Na década  de  1960,  foi  momento  de  destaque  e  a  inserção  do  novo 

movimento de saúde, visto que o primeiro momento ocorreu no período hegemônico 

influenciado pelos militares e pela medicina. Nesse novo movimento, a intervenção 

atinha-se, principalmente, aos fenômenos físicos que alterassem as condições de 

saúde bem como estéticas do indivíduo, relata Gois Júnior (2009)

O autor pontua também que o interesse central dessa vertente era intervir 

nos fenômenos físico-biológicos e quantitativos da saúde, cujos estudos têm como 

foco  central  os  aspectos  físico-biológicos  e  suas  metodologias  com  o  fato  de 

melhorar a condição de vida dos indivíduos. Assim a formação docente direciona a 

uma preocupação de um corpo saudável. 

O  golpe  da  ditadura  militar  de  1964,  vão  alterar  a  organização  da 

universidade  e  consequentemente  a  Educação  Física  que  instituiu  o  currículo 

minimo. A Resolução CFE.894/69 dá origem a Resolução CFE nº 69/69 onde se 

retoma a discussão do currículo minimo da Educação Física, onde sugere a redução 

das matérias básicas de fundamentação cientifica ao estritamente necessário. Neste 

relevo maior dado a prática de ensino que dever-se-ia  tornar matéria autônoma e 

estrutura-se  em  função  de  um  novo  currículo,  visando,  agora,  a  formação  de 

Professores de Educação Física e do Técnico de Desporto, (SOUZA NETO, 1999).

Sendo assim,  a Educação Física teve seu ingresso no ensino superior 

tendo como objeto o corpo e os benefícios que podiam ser obtidos para a saúde 

com enfoque meramente educacional (MARINHO, 1984). 

Essa concepção de Educação Física evoca a dissociação entre  corpo e 

mente, trazendo a idéia de que seria possível educar o corpo, quando na realidade o 

que se educa é o indivíduo.

Soares (2001) relata, que o corpo é sempre submetido as normas que o 

transformam regidos pelas regras e costumes de um ordem social.  No corpo vai 
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circunscrever o retrato da sociedade, é pelo corpo e no corpo que a aprendizagem 

educacional  acontece,  na  qual  a  materialidade  cotidiana  é  revelada  nas  ações 

educacionais.

Entendemos  a  necessidade  da  organização  e  da  cientificidade  na 

Educação Física, assim como o reconhecimento no campo acadêmico, perdido nas 

turbulências  históricas,  advindas  das  necessidades  de  cada  época  como  afirma 

Castellani Filho (2001) onde a Educação Física acabou sendo um instrumento para 

o controle e manutenção do corpo, enquanto objeto. 

Se  pensarmos  pelas  vias  apresentadas  por  Descartes  o  corpo  é 

apresentado  como  substância  (matéria)  independente  da  natureza.  O  que  vai 

coincidir é a base biológica a qual apresentou as duas posições além do caminho 

pela racionalidade e a absorção do método cartesiano nos processos de ensino 

aprendizagem.

3.2 A formação docente no contexto da crise da Educação Física

Verificamos  que  até  a  década  de  60  não  notamos  modificações 

substanciais  nas concepções de Educação Física onde estão fundamentadas na 

visão biológica, cartesiana. 

Na década de 1970 a perspectiva biológico ainda é presente, mas e dada 

uma ênfase na presença tecnicista em prol da produção de mão-de-obra fisicamente 

adestrada e capacitada, a  Educação Física é incorporada aos currículos sobre a 

forma de atividade; ação não expressiva de uma reflexão teórica,  caracterizando 
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dessa forma um fazer por fazer, momento em que o esporte emprestava prestígio a 

Educação Física o professor teve sua imagem confundida com a de um técnico. 

A ênfase nos meios de ensinar que caracterizam a pedagogia tecnicista 

cobrou forte efeito em sua formação,  como também em sua prática pedagógica, 

agora esterilizada politicamente. Ainda na década de 1970 é marcada pela presença 

do esporte, no lema “esporte para todos”. 

Bracht  (1999)  afirma  que teorizar  a  Educação  Física  era  pensá-la  em 

termos da biomecânica ou da fisiologia do exercício, enquanto o aspecto pedagógico 

era preocupação apenas dos que buscavam um método mais eficiente para ensinar 

determinada destreza.

A partir da década de 80, como vários autores assinalam (Bracht, 1992; 

Coletivo de Autores, 1992; Castellani Filho, 2001; entre outros), a Educação Física 

passa por movimentos renovadores. 

Darido (2009) questiona que a Educação Física a partir da década de 80 

passou a questionar os valores que permeavam a sua prática na escola, como o 

esporte de rendimento e a concepção ligada apenas aos aspectos biológicos. Esta 

década é marcada por um processo de redemocratização do país de uma maneira 

bastante  ampla  e  relacionado  a  abertura  de  cursos  de  pós-graduação 

especificamente  na  área.  O  que  facilitou  e  permitiu  a  ocorrência  de  debates  e 

reflexões. A partir de então, podemos observar um acréscimo de programas de pós-

graduação  sensu  stricto  e  lato  sensu;  um aumento  no  número  de  publicações; 

aumento  do  número  de  periódicos  da  área;  é  um  crescimento  excepcional  de 

eventos, encontros e debates. 

Go Tani (1996) nos relata que a história da Educação Física, no âmbito da 

universidade,  foi  marcada  por  vários  acontecimentos,  nos  últimos  15  anos, 

relacionados  a  três  fatos  cruciais:  o  seu  repensar  no  âmbito  escolar,  a 
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reestruturação  dos  cursos  (com a  criação  do  bacharelado)  e  a  implantação  dos 

cursos de pós-graduação, no final da década de 70. 

Onde o autor também aborda a questão, ao colocar que “[...] a Educação 

Física mergulhou numa fase de crise, onde a necessidade de mudança conceitual, 

estrutural e operacional foi reconhecida por uns, descartada por outros, e isto gerou 

choques entre o velho e o novo em praticamente tudo que a envolve.” (GO TANI, 

1996, p. 12)

Esta relação entre o velho e o novo, mantém a tradição e a busca das 

inovações cientificas e de acompanhamento das tendencias educacionais,  acaba 

assim por indicar um momento de ruptura epistemológica, vivenciado pela ciência no 

geral. Porém, a Educação Física na sua história ilustra uma tendência a constâncias 

do dualismo. Betti  (1996, p 73) afirma que  “A discussão acadêmica no âmbito da 

Educação  Física  sempre  foi  presa  fácil  dos  dualismos:  Educação  Física  versus 

esporte; esporte versus jogo; teoria versus prática, etc”.

Nessas  constâncias  dicotômicas  permeou-se  a  formação  docente  em 

Educação Física que enfocou na dualidade a teórica e a prática sendo prevalecido a 

enfase  prática,  devido  a  todo  contexto  histórico  da  predominância  das  atividade 

corporais, marcando assim a força da tradição de uma área voltada para o exercício 

pratico.

A  essa  predominância  na  formação  de  professores  segundo  Young53 

(1990 apud SILVA, 2009, p.123), baseiam-se ““em habilidades" e "competências", 

pode  ser  adquirida  pela  experiência.  A  consistente  formação  do  professor,  no 

entanto, exige o domínio da teoria que dá sentido à prática”. Sustenta o autor que a 

teoria, como elemento de reflexão da prática e esta prática como interrogadora da 

teoria, fazem parte de toda experiência bem sucedida de formação de professores.

53
 YOUNG, Michel. Bridging the theory/practice divide: an old problem in a new context. In:  Educational and  
Child Psychology. Londres, v.7, n.3, 1990.
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A benevolência  da teoria  para com a pratica,  pode ser  observada nas 

mudanças  ocorridas  na  Educação  Física  nesta  última  década,  com ingresso  da 

ciências humanas no processo de formação, viabilizados pela visão epistemológica, 

proposto  pela  ciência  da  Motricidade  humana,  que  surge  para  romper  com  o 

paradigma  dicotômico  presente  na  Educação  Física,  assim  como  a  herança 

mecanicista.

A Resolução CFE 9/69 propiciou mudança e transformação curricular na 

Educação Física, bem como abriu espaço para a transformação curricular que se 

daria em 1987, com a Resolução CFE 03/87, no que se refere às disciplinas e a 

formatação do currículo em blocos de conhecimento:  a Licenciatura - profissional 

qualificado para atuar no âmbito da Educação Física escolar, da educação infantil ao 

ensino  médio  e  o  Bacharelado  -  profissional  cujo  campo  de  atuação  não  é  o 

ambiente escolar e sim os clubes, academias, entre outros. 

A carga horária do curso foi  ampliada de 1800 para 2880 horas,  onde 

passou de três anos para quatro anos a duração dos cursos ocorrendo uma revisão 

do seu corpo de conhecimento (BRASIL, 1987)

Benites,  (2009) pontua  que  a  Educação  Física  teve  o  seu  conteúdo 

organizado,  com  a  Resolução  CFE  03/87,  por  áreas  de  Conhecimento  como: 

Conhecimento  do  Ser  Humano,  Conhecimento  da  Sociedade,  Conhecimento 

Filosófico e Conhecimento Técnico. Isto conferiu ao(s) curso(s) de Licenciatura e 

Bacharelado uma grande flexibilidade e um corpo de conhecimento relacionado a 

ocupação em seu processo de profissionalização valorizando a dimensão política e 

profissional de uma área e campo de intervenção. 

Surgiu também, um modelo hibrido denominado de Licenciatura ampliada, 

cuja  formação  tinha  como  prioridade  a  intervenção  profissional  tanto  no  espaço 

escolar quanto no não escolar.
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Segundo Betti e Betti (1996) a análise deste modelo, se comparando aos 

anteriores,  se chegou a  ponderação de que a Educação Física, nessa trajetória, 

abarcando dois tipos de modelos de formação: o tradicional-desportivo, estruturado 

nas práticas esportivas e o técnico-científico, prevalecendo a fundamentação de um 

corpo de conhecimento 

Neste  contexto,  Novaes  (2009)  relata  que  o  itinerário  acadêmico-

profissional ilustra uma constante busca de identidade e esforço por enquadrar-se 

nas concepções contemporâneas de educação e ciência. Entretanto, contrapondo-

se a este esforço coexiste uma linha de pensamento que ainda mantêm a Educação 

Física atrelada as concepções clássicas de ciência, positivista e detentora de uma 

relação simplista de causalidade e linearidade. 

Neste  contexto  educacional  ambíguo  e  com uma concepção  de  corpo 

dicotômico  que a  Educação Física  traz  como objeto  de  estudo  o  movimento  do 

corpo, um direcionamento centrado no movimento e nas ações do corpo.

Veremos, a partir da década de 80, que vários autores assinalam (Medina, 

1991; Santin, 1987; Daolio, 1995  entre outros) as novas pedagógicas no processo 

de formação docente,  numa tentativa  de fixar  a  Educação Física no campo das 

ciências.

Medina (1991) propõe uma pedagogia do corpo, pautada na visão global, 

sistêmica e dialética, pontua que o corpo precisa ser libertado.

Santin (1987) discuti  o corpo na vertente da corporeidade assim como 

Gonçalves  (1994).  A  corporeidade  é  justificada  na  fenomenologia  tal  como 

apresentada  no  capítulo  dois  deste  estudo,  onde  afirma  o  autor  que  o  homem 

realiza-se como unidade de ser corpóreo movido pela intencionalidade, construindo-

se ao expressar-se na história e na linguagem e acaba por se construir no trabalho e 

na intersubjetividade. Faz crítica ao modelo dualista corpo e alma. Relata ainda que 
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o corpo deve ser entendido na sua expressividade e sensibilidade, valorizando as 

questões culturais, da politica do corpo humano e nos movimentos expressivos. 

Cabe ressaltar que a visão da corporeidade colocada pelo autor elenca 

que o homem é um ser uno, que movimenta-se, que brinca e que sente. 

O movimento humano, continua o autor, 

[...]  não pode ser limitado a um conjunto de articulações e de forças. Ele 
precisa ser  compreendido no contexto de todas as dimensões humanas. 
Antes de ser um fenômeno físico, o movimento é um comportamento, uma 
postura, uma presença e uma intencionalidade. Assim o movimento não só 
é uma linguagem, mas torna-se uma fonte inesgotável de simbologia que 
lhe confere uma grandeza ilimitada. (SANTIN, 1987, p. 63)

Esta compreensão do movimento humano da Educação Física por Santin 

(1987) conduz a olhar o homem como um todo. No lugar de exercícios físicos devem 

ser  chamados  de  exercícios  humanos.  Esse  modo  de  pensar,  compreender  e 

vivenciar  o  corpo,  conduz  a  ver  a  vida como um movimento  constante,  ou  seja 

estamos em pleno movimento. 

Segundo Daolio (1995) em sua obra “Da cultura do corpo” discuti que,

O corpo é uma síntese da cultura, porque expressa elementos específicos 
da  sociedade  da  qual  faz  parte.  O  homem,  através  do  seu  corpo,  vai 
assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, num 
processo  de  inCORPOração  (a  palavra  é  significativa).  Mais  do  que  um 
aprendizado intelectual,  o indivíduo adquire um conteúdo cultural,  que se 
instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. (DAOLIO, 1995, p.12)

O autor afirma que o corpo humano não é um dado puramente biológico 

sobre o qual a cultura impinge especificidades. O corpo é portanto fruto da interação 

natureza  e  cultura. Na  Educação  Física  brasileira,  atualmente,  começa  a  ser 

utilizado o termo cultura corporal.

Neste  termo,  cultura  corporal,  Bracht  (1999)  e  Betti  (1996)  irão  dar 
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continuidade a visão de corpo na Educação Física, abordando o corpo como cultura 

corporal do movimento. A essência deste termo segundo os autores é a superação 

da  visão  biologicista-mecanicista  do  corpo  e  do  movimento.  A  concepção 

mecanicista  isolou a simbologia  do  corpo e  o tornou em objeto  de manipulação 

tecno-cientifico,  e  é  pela  simbologia  corporal  que  o  homem comunica-se  com o 

mundo, afirmam os autores.

A proposta de passagem do mecanicismo a Motricidade Humana, ocorre a 

partir  da década de 1980,  como tratamos 2.1 desta pesquisa,  naquele momento 

tínhamos a intenção de apresentar os motivos que levaram a crise na Educação 

Física e justificasse a entrada e o movimento da Ciência da Motricidade Humana.

Neste momento da pesquisa a retomada desta discussão nos faz lembrar, 

que na história da Educação Física a crise foi bem vinda. Afinal a diversidade de 

teorias pedagógicas proporcionava uma gama de caminhos para atuar. O reflexo foi 

direto  na  formação  docente,  como  podemos  acompanhar  na  proposta  de 

Motricidade Humana.

3.3 A formação docente na Motricidade Humana

A Motricidade Humana, interiorizada por Manuel Sérgio, tem em vista a 

integração dos pensamentos de Santin,  Gonçalves,  Medina,  Bracht,  entre  outros 

teóricos.  A  Motricidade  vai  ser  estruturada  por  um  conduta  motriz,  na  qual  a 

operacionalização, a intencionalidade, a complexidade do indivíduo, a subjetividade 

e a visão de corpo-sujeito, concretizam a visão de ser humano.

A incursão da Motricidade Humana no âmbito  acadêmico  ocorreu  num 
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primeiro  momento  sobre  os  estudos  da  conduta  motora (com  influências  da 

Psicomotricidade),  “utilizando como instrumento  o desporto  e a dança,  mas sem 

esquecer a educação especial e a reabilitação, a ergonomia, o jogo desportivo típico 

do lazer e recreação e a motricidade infantil”.(MANUEL SERGIO, 1999, p. 182).

Num segundo  momento  em que  se  estabelece  a  sua  matriz  teórica  a 

conduta  motora  é  a  Motricidade  Humana,  entendendo  a  Educação  Física  como 

estágio anterior, a pré-ciência da Ciência da Motricidade Humana, sendo apenas um 

ramo pedagógico.

A  formação  docente  no  final  da  década  de  1980  passa  a  ser 

compreendida  por  uma  concepção  de  homem  a  partir  da  motricidade  humana, 

rompendo com os efeitos da profunda distinção entre res cogita e res extensa, que 

apregoam que a mente deva ser estudada “[...] através da introspecção e o corpo de 

acordo com os métodos específicos das ciências da natureza”.( MANUEL SERGIO, 

1999, p.181).

A concepção de homem para a Motricidade Humana colocada pelo autor 

vai  concebe-lo  como um ser  práxico,  não  especializado  e  carenciado,  tem-se  a 

motricidade como a  própria  energia  e apelo  à  transcendência,  ao adaptar-se  ao 

ambiente variável do mundo; compreende então a motricidade como próprio estatuto 

ontológico; “[...] processo criativo de um ser em que as práxis lúdicas, agonísticas, 

simbólicas e produtivas traduzem a vontade e as condições de o Homem se realizar 

como sujeito, ou seja, como autor responsável dos seus atos”. (MANUEL SERGIO, 

1989, p.83)

Souza Neto (1990, p.81) destaca que “o eixo epistemológico da Educação 

que  antes  estava  localizado  nas  ciências  biológicas,  desloca-se  para  ciências 

humanas numa perspectiva hermenêutica e fenomenológica”. Afirma também que 

de modo geral o que ficou de concreto foi o reconhecimento da Motricidade Humana 
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com indicativo de uma área de estudos voltada para o área de humanas. 

Souza Neto (1990, p.81) nos lembra que o corpo se torna referência de 

tudo, e na Motricidade humana o paradigma emergente, antidualista e holístico e 

expresso pela passagem do físico (faculdade físicas do individuo) para o motor (o 

corpo  em  movimento  -  ação).  O  corpo  portanto  está  presente  diretamente  no 

processo de formação em Educação Física isto é um fato indiscutível.

Dessa forma, a Motricidade Humana busca um caminho na formação que 

supere a visão dualista (corpo e mente), a postura mecanicista de conceber o corpo 

como máquina em movimento. Embora, Elias (1994), relata que grande problema da 

epistemologia  clássica  evidenciando-se  em diversas  teorias  que,  sem superar  a 

distinção  corpo-mente,  sempre  delegaram  ao  corpo  um  significado  secundário, 

porém, ao mesmo tempo aprofundaram a crença que dentro  do corpo,  portanto, 

ocupando um espaço,  tal  como o coração, os pulmões,  a traquéia -  vive um eu 

interior e ele está só e separado dos outros. 

Santos (2000) relata que o paradigma dominante newtoniano-cartesiano 

levou  a  uma racionalização da existência  e  a  uma mecanização  do mundo,  em 

contrapartida o novo paradigma emergente  (a  Motricidade Humana)  propõe uma 

racionalidade moral-prática,  ou seja,  ele  deve orientar  e  nortear  o  agir  ético  das 

pessoas por meio de uma racionalidade que é capaz de proporcionar um pensar na 

implicação de suas ações. 

Tojal  (2004,  p.155)  ao tratar  da passagem da Educação Física para a 

Motricidade Humana, esclarece que ao desenvolver uma análise epistemológica das 

atividades  com as  quais  se  envolvem os  profissionais  de  Educação  Física,  é  a 

Motricidade que busca fundamentá-las, bem como ao Desporto e não o contrário, 

visto  que à Educação Física,  faltam os enunciados básicos que estabeleçam as 

devidas demarcações para um autêntico estatuto científico.
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O autor compreende que a Motricidade Humana, seja o radical científico 

onde se fundamenta o desporto, a dança, a ginástica, a ergonomia, a reabilitação, o 

yoga, as lutas, as artes marciais, a capoeira, e outras. Assim, constata-se que na 

Motricidade Humana, não se nega o físico, mas o que se diz é que, há também o 

social, o político e tudo que compõe a Complexidade do Humano, o que significa 

que se deva sempre levar em consideração as diferentes estruturas envolvidas em 

cada uma das ações, isto quer dizer: corpo / desejo / mente / natureza / sociedade 

em  dialética  íntima  e  constante,  observada  a  experiência  originária  do  sujeito 

através,  da qual  emerge também a história de suas condutas,  dado que não há 

experiência vivida sem a intersubjetividade que a práxis supõe. 

Portanto,  essa  práxis,  descerra  um  mundo  de  possibilidades  e  a 

Motricidade Humana revela uma criatividade incomparável,  específica  de um ser 

agente e promotor de cultura.

Em se tratando da formação docente a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, determina, no inciso II do Art. 53, no momento 

em que dispõe sobre a autonomia universitária, que cabe às Universidades: “fixar os 

currículos  dos  seus  cursos  e  programas,  observadas  as  diretrizes  gerais 

pertinentes”. Nas diretrizes podemos encontrar a inserção do objeto de estudo da 

Educação Física.

Porém, na construção deste documento houve alguns démarches, de idas 

e vindas do parecer dentro do CNE, e por ação do chefe do gabinete da Secretaria 

de Ensino Superior -SESu/MEC, foi criada através da Portaria nº 1958 de 21 de julho 

de 2003 –publicada no DOU – seção 2, p. 7, do Ministro de Estado da Educação, 

uma Comissão de Especialistas em Educação Física, com o objetivo de analisar e 

propor  reformulações  a respeito  das premissas conceituais,  do rol  prescritivo  de 

competências constantes do parecer CNE/CES nº 0138/2002. (TOJAL, 2009, p.11)
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TOJAL (2009) descreve que em relação as competências e habilidades 

específicas, que constava no Parecer CNE/CES 0138/02, o Graduado em Educação 

Física precisa ter:

Ter sólida formação nas áreas de conhecimentos que formam a identidade 
do  curso,  que  o  capacite  para  a  compreensão,  análise,  transmissão  e 
aplicação dos conhecimentos da Atividade Física / Motricidade Humana / 
Movimento  Humano e o  exercício  profissional  em Educação  Física  com 
competências decorrentes das relações com a pesquisa e a prática social; 
Ter como responsabilidade disseminar e aplicar conhecimentos teóricos e 
práticos  sobre  a  Motricidade  Humana  /  Atividade  Física  /  Movimento 
Humano, devendo analisar esses significados na relação dinâmica entre o 
ser humano e o meio ambiente;
Ser  conhecedor  das  diversas  manifestações  e  expressões  da  Atividade 
Física / Movimento Humano / Motricidade Humana, presente na sociedade, 
considerando o contexto histórico cultural, as características regionais e os 
diferentes interesses e necessidades identificados com o campo de atuação 
profissional [...];
Dominar  um conjunto de competências  de natureza técnico-instrumental, 
humana e político social, nas dimensões que privilegiam o saber, o saber 
aprender, o saber pensar, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser, 
para  atuar  nos campos identificados  com as  diferentes  manifestações  e 
expressões da Atividade Física / Movimento Humano / Motricidade Humana 
(PARECER CNE/CES 0138/02, p.5).

A profissão de Educação Física se encontra vinculada à área da Saúde, 

sendo a mesma regulamentada nessa área,  o  que estabelece  que o campo de 

atuação para os profissionais é amplo caracteriza-se pela disseminação, ensino e 

aplicação do conhecimento sobre o homem em movimento intencional voluntário, 

técnicas  e  habilidades  na  busca  de  viabilizar  o  desenvolvimento  da  consciência 

corporal,  possibilidades e potencialidades de movimento,  visando à realização de 

objetivos  educacional,  de  saúde,  de  prática  desportiva  e  expressão  corporal. 

(TOJAL, 2009)

Os caminhos percorridos pelos defensores da Motricidade Humana para 

inseri-la  no  âmbito  acadêmico,  foi  decorrido  da  década  de  1980  até  os  tempos 
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atuais. As Resoluções 01, 2 de 2002 e 07/2004 e o Parecer 58/2004 que compõe as 

Diretrizes  Curriculares  e  propõe  encaminhamentos  para  a  Formação  dos 

Professores  da  Educação Básica,  licenciatura  plena,  e  nos cursos de  Educação 

Física,  propondo  um  curso  com  identidade  própria,  com  conhecimentos  e 

competências  específicas  para  a  atuação docente,  e  buscou a compreensão da 

presença do corpo nas propostas pedagógicas, visto que as diretrizes delimitam os 

componentes da profissão docente.

Dessa  forma,  a  formação  docente  apresentada  pela  perspectiva  da 

Motricidade Humana, viabiliza uma formação profissional, voltada para os aspectos 

gerais da sociedade, cultura e individualidade humanas, direcione sua preocupação 

para o homem, observando suas múltiplas possibilidades de adaptação a diferentes 

situações  de  vivência  e  convivência.  Preparando  o  profissional  para  atuar  nos 

diferentes aspectos do desenvolvimento humano e ao mundo que lhe cerca. 

3.3.1 Superação ou Permanência do Mecanicismo?

Para  situar  o  leitor  sobre  a questão da  superação ou permanência  do 

mecanicismo, precisamos pontuar que a  Motricidade Humana, a qual considera-se 

enquanto nova Ciência, é a Ciência do movimento intencional da personalização em 

relação  e  direção  à  transcendência,  ou  seja,  o  homem  movimentando-se  com 

sentido e conteúdo – o conteúdo do desejo e o sentido da transcendência – pois, 

toda  a  existência  do  ser  humano  é  uma  sucessão  de  superações,  de 

transcendências, em direção ao mais-ser,  à completude, isto é, ao seu absoluto. 

Assim,  podemos  considerar  que  a  motricidade  de  acordo  com  Manuel  Sérgio 
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possibilita o superar e ou superar-se.

A Motricidade Humana é virtualidade para ação de um ser que persegue a 

transcendência – “entendida como desejo de ultrapassar,  superar  ou superar-se, 

ligado  a  intencionalidade  operante  do  próprio  indivíduo  como  condutor  de  sua 

história – como sentido último da vida”. (TOJAL, 2009, p. 12)

O autor relata que esse movimento intencional em direção ao mais -ser é 

visível  no  desporto,  na  dança,  na  ergonomia  e  na  motricidade  terapêutica, 

privilegiando os comportamentos motores,  significativamente vividos é que fazem 

parte  da  cultura  corporal,  servindo  sempre  como  processo  de  instrução  ou 

educação. 

Até este momento tratamos de situar a formação docente historicamente 

em três momentos distintos: a presença mecanicista, na crise da Educação Física e 

na Motricidade Humana. A seguir passaremos a análise dos documentos (Diretrizes 

Curriculares e grade curricular), este por sua vez facilitam a verificação do objetivo 

de pesquisa. Estes documentos estruturam a formação e são norteadores para os 

cursos universitários.

O estudo destes documentos tem a finalidade de verificar o objetivo de 

pesquisa por meio da análise, através da leitura e de pontos importantes como a 

discussão teoria  e  pratica,  a  questão biológica,  e  sobre a saúde para discussão 

buscando  sempre  verificar  a  superação  ou  permanência  do  mecanicismo.  Os 

documentos  não  demonstram  claramente  superação  induzem,  apresentando-se 

insuficientes  para responder  ao  objetivo  de  pesquisa.  Recorremos a análise  das 

grades curriculares dos cursos de Educação física de duas universidades públicas 

sendo  uma  com  o  curso  mais  antigo  e  outra  com  o  curso  mais  recente  e 

comparadas ao modelo sugerido em 1939. A análise das grades proporcionam uma 

investigação  direta  na  organização  do  ensino  nos  cursos  de  Educação  Física  e 
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consequentemente na formação docente. Para compreendermos está organização 

recorremos a uma explanação prévia dos caminhos metodológicos.

3.4 Caminho Metodológico

A metodologia que se encontra empregada é a pesquisa documental. Gil 

(1991)  apresenta  algumas  traços  deste  tipo  de  pesquisa  como:  os  documentos 

trazem uma fonte rica de dados, o baixo custo, não exige contato com os sujeitos da 

pesquisa.  O  autor  aponta  ainda  este  tipo  de  pesquisa  referem-se  à  não-

representatividade e a subjetividade dos documentos. Assim relata que o pesquisar,

considera as mais diversas implicações relativas ao documentos antes de 
formular  uma  conclusão  definitiva.  Ainda  em  relação  a  este  problema, 
convém lembrar que algumas pesquisas elaboradas a partir de documentos 
são importantes,  não porque proporcionam melhor visão desse problema 
ou, então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios. (Gil, 
1999, p. 53)

Ludke e André (1986) relatam que o processo de análise documental tem 

um desenvolvimento concatenado. Apontam ainda como método de pesquisa,  um 

conjunto inicial de categorias, a próxima fase envolve um enriquecimento do sistema 

mediante  um  processo  divergente,  incluindo  as  seguintes  estratégias: 

aprofundamento,  ligação  e  ampliação.  Baseado  naquilo  que  já  obteve,  o 

pesquisador volta a examinar o material no intuito de aumentar o seu conhecimento, 

descobrir  novos  ângulos  e  aprofundar  a  sua  visão.  Pode  também  explorar  as 

ligações  existentes  entre  os  vários  itens,  tentando  estabelecer  relações  e 
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associações  e  passando  então  a  combiná-los,  separá-los  ou  reorganizá-los. 

Finalmente, o investigador procurará ampliar o campo de informações identificando 

os elementos emergentes que precisam ser mais aprofundados. 

Utilizaremos na análise as Diretrizes Curriculares do Ensino Superior que 

trazem uma linguagem especifica, e por se tratarem de documentos federais, assim 

a análise dos dados deverá proceder por interpretação desses dados com o suporte 

teórico dos autores que permearam no decorrer da pesquisa. E para complementar 

a discussão das Diretrizes Curriculares iremos comparar duas grades curriculares 

em Educação Física regidas neste mesmo ano de 2009 com a grade curricular de 

1939  e  realizar  o  contraponto  entre  as  duas  numa  tentativa  de  averiguar  a 

permanência do mecanicismo. 

A análise documental  será composta por leitura  prévia a fim de busca 

pontos de destaque ao problema de pesquisa. E em seguida discutidos.

Para viabilizar  uma melhor compreensão das Diretrizes Curriculares foi 

realizada uma leitura inicial, perfazendo a análise dos documentos conduzida por 

uma  visão  conceitual  do  mecanicismo,  percebeu-se  a  dificuldade  de  identificar 

diretamente  nas  Diretrizes  Curriculares  a  superação  ou  a  permanência  do 

mecanicismo, 

Sendo assim, recorremos a um análise por tópicos, elencados a partir de 

uma leitura prévia das Diretrizes Curriculares, destaca-se a formação com enfase no 

biologicismo, teoria e prática e sobre a saúde.

A  questão  biológica  nos  remete  a  visão  mecanicista  embasada  na 

medicina cartesiana, onde os corpo são analisados por suas funções é a presença e 

compreensão do movimento interno do corpo, que também está ligado diretamente 

com as  questões  fisiológicas,  essa  temática  foi  abordada  no  item  1.1.3.1  desta 

pesquisa. 
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A saúde ingressa também nesta análise, devida a ligação direta com a 

questão biológica, a saúde é vista a partir de corpo saudável, e um dos caminhos 

para se adquirir saúde e por um corpo fisicamente ativo. Entrelaçado a todos esses 

está a questão da prática que está intimamente ligada a questão do movimento 

corporal e ação do corpo num determinado espaço, visto que o mecanicismo está 

ligado  diretamente  a  movimento.  Vale  ressaltar  que  outros  pontos  podem  ser 

destacados no decorrer da análise dos documentos. 

Portanto  a  análise  compõe de dados  comparativos  entre  as  Diretrizes 

Curriculares do Ensino Superior em Educação Física. Porém tomaremos de base a 

Resolução 01 e 02 de 2002, 07/2004 e o Parecer 58/2004, os demais documentos 

como:  o Decreto de Lei nº 1.212 de 1939, Decreto de Lei nº 8.270 de 1945 que 

altera as disposições do Decreto de 1939, assim como a Resolução nº 69 de 1969, 

Parecer CNE/CES 215 de 1987 e a Resolução CFE nº 03 de 1987 que regulamenta 

o anterior (o Parecer 215), todos essses documentos tratam da organização dos 

currículos em Educação Física. 

Em se tratando das grades curriculares dos cursos de Educação Física a 

priore a seleção foi elencar as universidades localizadas no estado de São Paulo e 

em segundo sendo uma localizada na grande São Paulo e outra no interior. 

Nesta seleção a Universidade de São Paulo (USP) que conta com mais 

de 70 anos de história e pioneirismo. Foi criada em 1931 como Escola Superior de 

Educação Física do Estado de São Paulo – ESEP pelo Departamento de Educação 

Física do governo do Estado de São Paulo. Iniciou suas atividades em 1934.  É a 

primeira  escola de educação física em caráter  civil  instituída no Brasil.  Em nível 

nacional a escola militar de Educação física foi pioneira54. 

54Somente com a criação do Departamento de Educação Física do Espírito Santo, em 26 de junho de 
1931 (Decreto n° 1.366), segundo ARAÚJO (1953), a Educação Física obteve o impulso necessário 
para sua orientação metódica, científica e pedagógica.
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O curso em São Paulo surge diante da demanda crescente de suporte ao 

processo  educativo  nas  escolas  da  rede  pública,  demanda  impossível  de  ser 

atendida apenas pelas escolas militares de educação física da época. O curso de 

Educação Física da UFSCar foi criado em 1994, e reconhecido pelo MEC em 2000, 

sendo que a partir de 2005 o curso de Licenciatura em Educação Física objetiva 

formar professores para atuação no ensino Fundamental e Médio, bem como para a 

pesquisa.

Os cursos de Educação Física também estão em contrapontos um curso 

pioneiro e outro recente que surge durante o período da estabilização da Motricidade 

Humana dentro das grades curriculares. 

Na  análise  dos  documentos  destacaremos  trechos  importantes  para 

tentar  responder  a  questão  principal  que  é  a  superação  ou  permanência  do 

mecanicismo  na  Motricidade  Humana.  Dos  documentos  que  foram selecionados 

usamos o critério de utilizar os mais recentes por aglutinar a Motricidade Humana. 

3.4.1  Análise  das  Diretrizes  Curriculares  do  Conselho  Nacional  do  Ensino 
Superior.

Primeiramente  cabe  uma  explanação  acerca  do  conceito  de  Diretrizes 

Curriculares.

Assim, no âmbito dos projetos, enquanto políticas públicas que orientam 

as  propostas  de  formação  dos  professores,  as  atuais  Diretrizes  Curriculares 

(Resolução 01, 2 de 2002 e 07/2004) e (Parecer 58/2004) são os subsídios que 

propõe encaminhamentos para a Formação dos Professores da Educação Básica, 
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licenciatura  plena,  e  nos  cursos  de  Educação  Física,  propondo  um  curso  com 

identidade própria, com conhecimentos e competências específicas para a atuação 

docente. A definição de Diretriz Curricular  estabelece que:

 
As  Diretrizes  Curriculares  devem  ser  estabelecidas  para  cada  área  de 
formação  de  recursos  humanos  em  nível  de  graduação.  Elas  devem 
subsidiar  as  IES  na  elaboração  dos  currículos  dos  cursos,  servir  de 
referencial  para  as  reestruturações  curriculares  de  cursos  existentes  e 
permitir a construção de currículos de referência (currículos modelos, menos 
abstratos que as Diretrizes Curriculares), que podem constar dos padrões de 
qualidade de cada área. Portanto, as Diretrizes Curriculares se restringem 
aos  conhecimentos  a  serem  trabalhados  pelos  alunos  e  professores. 
(UFRGS, 2009, p.01)

Podemos  então  ressaltar  que  as  diretrizes  são  um  conjunto  de 

conhecimentos  que  proporcionarão  sentido  à  formação  docente,  continuada  e  à 

prática pedagógica, norteando o itinerário do professor em sua forma e conteúdo.

Benites (2009, p.46) alerta que porém, é importante salientar que embora 

a Educação Física esteja  contemplada nas propostas das Diretrizes Curriculares 

para as licenciaturas, ela também apresenta normativos específicos, que em alguns 

momentos na história apareceram de forma paralela.

A partir do item 3.3.1 que se encontra a seguir iremos fazer a analise nos 

documentos (Resolução 01 e 02 de 2002, 07/2004 e o Parecer 58/2004), e para 

verificar a permanência de dados utilizaremos os Decreto de Lei nº 1.212 de 1939, 

Decreto de Lei nº 8.270 de 1945 que altera as disposições do Decreto de 1939, 

assim  como  a  Resolução  nº  69  de  1969,  Parecer  CNE/CES  215  de  1987  e  a 

Resolução CFE nº 03 de 1987. 

Na  observação  será  levado  em  consideração  as  mudanças  e 

transformações da sociedade, assim como na educação e com isso nas propostas 

de  organização,  de  um  novo  modelo  nos  cursos  de  formação  de  professores, 
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pensando  na  qualidade,  competências  e  nos  problemas  de  emergências  como 

tecnologia, carga horária, infra-estrutura, quantidade de prática, entre outros. 

3.4.1.1 Resolução CNE/CP 1 e 2 de 2002

Os documentos analisados referem-se a Resolução  CNE/CP 1 de 18 de 

fevereiro de 2002,   Institui  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores  da  Educação  Básica,  em  nível  superior,  curso  de  licenciatura,  de 

graduação plena e a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 -  Institui a 

duração  e  a  carga  horária  dos  cursos  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior.

Ambos os documentos constituem um conjunto de princípios, fundamentos 

e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de 

cada estabelecimento de ensino e aplica-se a todas as modalidades da educação 

básica.

O ponto de destaque é a relação teoria e prática, que é evidenciada nos 

documentos,  essa  discussão  tem  sido  adotada  por  pesquisadores  na  área  de 

formação  de  professores.  Segundo  Freire  (1997),  o  momento  fundamental  na 

formação de professores é o da “reflexão crítica sobre a prática”.  Logo devemos 

considerar  que  a  reflexão  seria  essencial  para  o  desenvolvimento  da  ação  dos 

professores. E também é importante ressaltar que o conceito de reflexão proposto 

por  Schön  (1992),  como  ação-reflexão-ação,  deve  ser  o  processo  pelo  qual  os 

professores aprendem partindo da análise e interpretação de sua própria  prática 

pedagógica,  tornando-se  um  profissional  reflexivo,  crítico,  autônomo  e  criativo, 



137

aberto a novas possibilidades, com o intuito de contribuir com o processo de ensino.

Antes de  adentramos na observação do próximo trecho do documento 

salientamos que no art. 6, a enfase dada nas atividade culturais que são elencadas 

e destacadas. A observação nos remete aos apontamentos de Daolio (1995), no que 

se trata a necessidade do homem romper com os moldes antigos e passar a analisar 

os signos sociais, valorizando as ações do corpo cidadão, ressignificando os signos 

corporais  que  trazem  em  sua  essência  a  manifestação  cultural  e  histórica  das 

diferentes culturas.

Ao  observarmos  os  documentos  anteriores,  podemos perceber  que  na 

Resolução  CFE nº03  de  1987  inicia-se  uma atenção  as  ações  reflexivas,  Brasil 

(1969) e Fausto (2001) citados por Benites, Souza Neto e Hunger (2009) destacam 

que este período foi marcado pela transição do governo militar para o governo civil, 

e assim podemos também observar o início de uma atenção nas ações reflexivas.

Atentamos  para  uma  mudança  do  pensamento  não  só  na  educação 

Física,  mas  de  toda  sociedade  em  busca  de  liberdade  de  pensamento,  assim 

também passa há existir nos documentos uma atenção as ações de reflexão sobre a 

ação, porém não nega a participação da prática, do movimento. Portanto o destaque 

dado a está passagem na Diretriz..

O próximo item selecionado para discussão foi  o art.  10 da  Resolução 

CNE/CP 1, de 2002.

Esse artigo trata da seleção e o ordenamento dos conteúdos, neste está 

presente a autonomia das instituições em definir  suas matrizes curriculares, para 

formação de professores. Nesse contexto a estrutura que segundo o MEC, dentro da 

perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação 

oferecida aos estudantes.

As  diretrizes  devem  estimular  o  abandono  das  concepções  antigas  e 
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herméticas  das  grades  curriculares,  de  atuarem,  muitas  vezes,  como  meros 

instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, e garantir uma sólida 

formação  básica,  preparando  o  futuro  graduado  para  enfrentar  os  desafios  das 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 

exercício profissional (Lei 9.394/96 Parecer CNE/CES no 776/97).

Alteamos, que encontramos hoje uma porcentagem da sociedade doente, 

que  não conhece o próprio  corpo,  pois  nele  se esconde e reclusa as  angústias 

cotidianas,  além  de  não  possibilitar  uma  descoberta  total  deste  corpo  como 

elemento essencial das relações humanas para transcender uma nova perspectiva 

de corpo valorizado e reconhecido como eixo central da formação docente. Cabe 

aqui uma atenção ao corpo do próprio docente no processo de formação docente, 

não de forma sutil, mas destacada no processo de formação.

Vale  ressaltar  que  está  liberdade nos  currículos  teve  início  a  partir  da 

Resolução  03  de  1987,  Bassóli  de  Oliveira  e  DaCosta55 (1999  apud  Gonçalves 

Júnior,  Ramos  e  Vedovatto  Iza,  2009,  p.03)  destacam  que  a  Educação  Física 

“tornou-se a primeira  no país  a  ter  autonomia curricular  em nível  de graduação, 

quando decidiu terminar com a existência de um currículo minimo em seus cursos 

de graduação propondo a legislação de 03/87”.

No  Decreto  de  Lei  1.212  de  1939  as  disciplinas  acadêmicas  eram 

divididas por cadeiras de conhecimento, que podem ser vistas nas instituições mais 

tradicionais,  essa  visão  de  conhecimento  ele  apresenta  uma  fragmentação  no 

conjunto  das  matrizes  curriculares  e também apresentam-se fragmentadas  como 

disciplinas práticas e outras teóricas, que não apresentam uma comunicação entre 

si. 

Na resolução CNE/CP 1 e 2 de 2002, apresenta a questão da teoria e 

55 BASSÓLI  DE  OLIVEIRA,  Amauri  A,  DaCosta,  Lamartine  P.  Educação  física/esporte  e  formação 
profissional/campo de trabalho. In: GOELLNER, Silvana, V. (Org)  Educação Física/ Ciências do esporte: 
intervenção e conhecimento. Florianópolis: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, 1999. p. 83-99.
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prática  em  forma  de  dimensões,  proporcionando  flexibilidade  as  Instituições  de 

ensino.  Nascimento  (2006)  relata  que  a  estrutura  dos  cursos  universitários  de 

Educação  Física  irão  favorecem  o  isolamento  tanto  dos  cursos  superiores,  das 

disciplinas e entre os professores envolvidos, ocasionando desta forma a ausência 

de convívio intelectual. Isso denúncia que muitos programas deformação sofrem da 

falta de consistência. Neste sentido Crum (1993, p. 139 apud NASCIMENTO, 2006, 

p.61) acrescenta “[...] os docentes formadores de professores não tem uma cultura 

técnica  partilhada  uma  vez  que  se  auto  socializam  num  clima  de  confusão  de 

ideologias profissionais”.

A  resolução  CNE/CP  1  e  2  de  2002  a  discussão  teoria  e  pratica,  o 

documento trata da carga horária dos cursos, na qual divide em horas e direciona as 

atividades a serem realizadas em estágios curriculares supervisionados, aulas de 

natureza cientifica cultural e atividades acadêmicas científica culturais.. Nessas duas 

Resoluções a CP 1 e 2 não há uma restrição à Educação Física, ela está inserida 

nos cursos de licenciatura de graduação plena, para a formação de professores da 

Educação Básica em nível superior.

A  análise  desses  dois  documentos,  não  nos  permitiu  constatar  dados 

concretos e significativos sobre uma superação ou permanência do mecanicismo. 

3.4.1.2 Resolução CNE/CES 7 de 2004, e Parecer CNE/CES 58 de 2004.

Os  documentos  a  serem  analisados  neste  momento  é  a Resolução 

CNE/CES 7, de 31 de março de 2004 -  Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 
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plena e  o  Parecer CNE/CES 58/2004 -  Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Educação Física.

Estes documentos estabelecem orientações específicas para licenciatura 

plena  em  Educação  Física,  nos  termos  definidos  nas  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da Educação básica.

O primeiro item a ser discutido é o art. 3 que trata do objeto de estudo da 

Educação Física, onde aponta o movimento humano como norteador das diversas 

modalidades  que  tratam  do  movimento,  visto  que  pensando  nas  propostas 

curriculares  de  anos  anteriores  disponibilizadas  no  anexo  da  pesquisa,  essas 

modalidades do exercício físico tais como: ginástica, jogo, esporte, luta e dança.

Assim,  nesta  definição de objeto  de estudo a Motricidade Humana faz 

uma adendo onde Manuel Sérgio no início de seus estudos identificou como objeto 

de estudo da ‘Ciência das Atividades Corporais’ a ‘conduta motora’, considerando a 

em seus aspectos anatomofuncionais, afetivos, sociais e filosóficos’.(SOUZA NETO; 

MICOTI; BENITES; SILVIERA, 2009, p. 28, Grifo nosso)

A Educação Física institui o seu objeto de estudo, porém a presença do 

dualismo, segundo Betti (2006) relata que na tentativa de superar o dualismo em sua 

teoria  repartida  em uma  “matriz  cientifica”  e  “matriz  pedagógica”  demonstra  um 

campo dinâmico de pesquisa e de reflexão que sistematiza e critica  conhecimentos 

científicos  e  filosóficos,  recebe  e  envia  demandas  a  prática  pedagógica  das 

Ciências/Filosofias a partir de problemáticas que emergem da prática que acabam 

questionando a ciência e filosofia. O princípio integrador nesse processo não seria 

um único “objeto cientifico” (movimento humano, Motricidade Humana, entre outros).

O autor acrescenta justificando que cada ciência “recorta seu objeto em 

diferentes óticas, mas as problemáticas se articulam na prática cotidiana.

Enquanto que para Santin, o movimento humano,



141

não pode ser limitado a um conjunto de articulações e de forças. Ele precisa 
ser compreendido no contexto de todas as dimensões humanas. Antes de 
ser um fenômeno físico, o movimento é um comportamento, uma postura, 
uma presença e uma intencionalidade. Assim o movimento não só é uma 
linguagem,  mas  torna-se  uma  fonte  inesgotável  de  simbologia  que  lhe 
confere uma grandeza ilimitada. (SANTIN, 1987, p. 63)

Betti (2006) aponta que a Educação Física pode ser entendida hoje como 

área de conhecimento, profissão e disciplina escolar na Educação Básica. Sendo 

assim, como área de conhecimento, produz conhecimento de natureza cientifica e 

filosófica em torno de seu objeto de estudo diferentemente definido por diversos 

teóricos: movimento humano, motricidade humana, exercício, cultura corporal ou de 

movimento. 

Neste  momento  o  art.  7  irá  abordar  a  questão  das  dimensões  do 

conhecimento.  Onde  verificamos  que  a Formação  Ampliada  deve  abranger  as 

seguintes  dimensões  do  conhecimento:  a)  Relação  ser  humano-sociedade;  b) 

Biológica do corpo humano; c) Produção do conhecimento científico e tecnológico . 

E na Formação Específica, as dimensões:  a) Culturais do movimento humano; b) 

Técnico-instrumenta; c) Didático-pedagógico.

Destacamos  das  dimensões  do  conhecimento, a  visão  biológica  do 

corpo humano e resgatamos do capítulo um a citação de Fensterseifer (2001) que 

relata que no caso da Educação Física, percebe-se, sem muito esforço, a influência 

herdada das ciências ditas positivas, o que acaba evidenciando um número elevado 

de  pesquisas  que  buscam  respaldar  sua  cientificidade  na  biologia,  fisiologia, 

biomecânica e demais áreas afins.

Soares  (2007)  corrobora  com  o  autor  pontuando  que  o  modelo  de 

conhecimento adotado por esta corrente de pensamento positivista,  baseia-se na 

física, mas sobretudo na biologia e na história natural, é o modelo mecanicista.
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A sociedade passa, então, a ser comparada ao orgânico e vista como um 
grande organismo vivo que evolui do inferior ao superior, do simples para o 
complexo. Consolida-se a ideia de que é regida por leis naturais, invariáveis 
e  independentes  da  ação  humana,  porque  até  mesmo  o  homem  fica 
reduzido aos seus determinantes biológicos. Organicismo, evolucionismo e 
mecanicismo  unem-se  e  conferem  a  racionalidade  moderna  os  traços 
característicos do século XIX. (SOARES, 2007, p.7).

A presença do biológicismo é vista no decreto de lei de 1.212 de 1939 de 

forma  fragmentada  em  disciplinas,  toma  por  base  os  seus  conteúdos  que 

apresentam  a  questão  da  higiene,  fisiologia  aplicada,  anatomia  e  cinesiologia, 

disciplinas que estão presentes na formação atual mesmo diante da flexibilidade dos 

currículos. Castellani Filho (2001) expõe que no século XX, nas décadas de 30 e 40 

não  foi  diferente,  porém  no  ano  de  1942,  houve  uma  preocupação  com  o 

adestramento  físico  em  razão  da  inquietação  dos  problemas  econômicos  e 

consequentemente com a defesa da nação.

 No  Parecer  CNE/CES  58/2004  apontamos a  questão  da  categoria 

saúde56, que é enfatizada em todos os decretos, resoluções e parecer da Educação 

Física mas, que se modifica no transcorrer da história. 

Definindo-lhe um papel de grande importância na Educação Física onde: 

criar  um  corpo  saudável,  robusto  e  harmonioso  organicamente.  incorporando  e 

vinculando  a  ideia  da  hierarquia  da  ordem,  da  disciplina,  da  fixidez,  do  esforço 

individual,  e  assim da saúde como responsabilidade individual. Exigia-se “corpos 

saudáveis”. 
56

Sigerist (1946,  apud Rosen, 1979) foi um dos primeiros autores a referir o termo, quando definiu as quatro 
tarefas  essenciais  da  medicina:  a  promoção  da  saúde,  a  prevenção  das  doenças,  a  recuperação  dos 
enfermos e a reabilitação. (BUSS, 2009, p. 4)

A Carta de Ottawa define promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na  
melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo  
(WHO, 1986). Inscreve-se, desta forma, no grupo de conceitos mais amplos, reforçando a responsabilidade e 
os direitos dos indivíduos e da comunidade pela sua própria saúde. (BUSS, 2009, p. 4)
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Soares  pontua  que  ainda  no  século  XVIII,  que  os  “corpos  doentes” 

precisavam ser justificados, as doenças não poderiam ser vinculadas às questões 

sociais da época. Se não eram de cunho social, as causas seriam então biológicas; 

daí a interferência da medicina com predominância no higienismo de forte caráter 

moralizador,  normativo  e  adaptativo-educativo.  Desta  forma,  coube  à  Educação 

Física a tarefa de disciplinar e prevenir doenças por meio de exercícios. (SOARES, 

2007). Fróes ressalta ainda que, 

As compreensões de corpo, saúde e educação subsumidas na Máxima de 
Juvenal são reapropriadas e ressignificadas pela Educação Física no final 
do século XIX e início do XX, tendo como base a ideologia do ser saudável, 
através de um discurso normatizador propagado pelos médicos modernos 
que intentavam controlar as existências. A ideologia do homem saudável vai 
se  espalhando  por  diversas  épocas  e  sociedades,  inclusive  no  final  do 
século XIX e início do século XX, no Brasil. A favor da normalidade ideal, 
em prol do saneamento do corpo, de um físico atlético, de uma moral sã, de 
uma inteligência culta e científica (FRÓES, 1923 apud  MENDES, 2009, p. 
2).

Assim  também  justifica-se  a  contribuição  da  Educação  Física  para  a 

manutenção, prevenção e promoção da saúde, visto que as ações do corpo podem 

ser reguladas e equilibradas pelo movimento corporal,  ou como,  pontua o autor, 

corpo humano foi  concebido pelo filósofo francês Descartes,  como um autômato  

plenamente auto-regulador,  uma vez que suas respostas aos estímulos externos  

eram automáticas.

A  Educação  Física,  em  seu  processo  histórico,  buscou  legitimar-se  e 

reconhecer-se nas Ciências Biológicas e nas Ciências da Saúde. De tal forma as 

diretrizes não poderiam deixar de elenca-lás. Assim como uma formação técnico-

científica  –  pautada  no  modelo  de  racionalidade  técnica.  Embora  a  proposta  de 

Motricidade Humana, aponte também para as Ciências Humanas.
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Na Resolução 287/98 do Conselho Nacional de Saúde, encontramos:

 

Entre  os  profissionais  de  saúde  de  nível  superior  encontra-se  os 

profissionais de Educação Física, conforme documento anexo.

A Portaria 1893/GM de 2001, buscou instituir o Programa de Promoção da 

Atividade Física, a ser coordenado pela Secretaria de Políticas de Saúde. O Ministro 

de  Estado da Saúde,  no uso de suas atribuições,  considerando que:  A falta  de 

atividades  físicas  constitui  fator  de  risco  à  saúde,  em  especial  para  o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Assim incube a Educação 

Física, que afirma, “A atividade física moderada, exercida de forma regular, diminui  

em 40% a probabilidade de morrer por doenças cardiovasculares e, associada a  

uma dieta adequada, é capaz de reduzir em 58% o risco de progressão da diabetes  

tipo II”. 

A formação docente está elaborada sobre uma sustentação diversificada, 

mas que atende há alguns princípios básicos da sua base de formação estruturada 

no século XIX, como por exemplo a atenção biológica, instrumentalista e higienista 

(foco na saúde). Estamos no século XXI e a presença dos arcabouços históricos se 

fazem  presente  porém,  centram  numa  estruturação  abrangente  para  atender  a 

demanda social atual.

Assim de  uma forma geral,  podemos considerar  nas  observações  das 

 A saúde como "direito de todos e dever do Estado" e ampliou a compreensão 
da relação saúde/doença como decorrência das condições de vida e trabalho, 
bem como do acesso igualitário de todos  aos serviços de promoção,  
proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das questões 
fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a participação social;
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Diretrizes Curriculares,  elencadas para esta pesquisa,  a Educação Física fala de 

corpo  retratando  a  questão  do  movimento  humano,  com  atenção  focada  ao 

movimento deste corpo.  Os documentos analisados até então,  não apontaram a 

superação nem a permanência no mecanicismo. Encontramos um descompasso nas 

atenções dadas nas Diretrizes Curriculares estes documentos nos levam a analisar 

portanto, as grades curriculares para uma melhor compreensão.

Elencamos por analisar duas dessas grades. a da  Universidade de São 

Paulo (USP) pioneira no curso de Educação Física e a Universidade de São Carlos 

(UFSCar) curso recentemente reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura no 

ano 2000. 

3.4.2 Análise das Grades Curriculares de cursos de Educação Física

Analisando  estes  documentos  podem ser  identificados  no  currículo  de 

formação  do  profissional  de  Educação  Física:  o  modelo   tradicional-esportivo  e 

modelo científico. O tradicional enfatiza as chamadas disciplinas práticas, o saber 

fazer para ensinar, especialmente as habilidades esportivas e fazem clara distinção 

entre teoria e prática. 

Referem-se  à  teoria  como  o  conteúdo  apresentado  na  sala  de  aula 

(principalmente  os  ligados  ao  domínio  biológico)  e  a  prática  como  a  atividade 

desempenhada nas quadras, piscinas pistas e outras (DARIDO, 2009).

A autora relata ainda, que o modelo de currículo científico valoriza as sub-

disciplinas da Educação Física, como Aprendizagem Motora, Fisiologia do Exercício, 

Biomecânica,  além das disciplinas das áreas de humanas tais como; História da 
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Educação  e  da  Educação  Física,  Filosofia  da  Educação  e  da  Educação  Física, 

Sociologia da Educação e da Educação Física e outras.   No modelo tradicional, 

anteriormente a 1987, os currículos tinham disciplinas de cunho biológico, uma ou 

outra pedagógica e como eixo central as práticas esportivas.

Vemos que recentemente,  estes cursos tendo que se adequar  a  nova 

legislação, aumentam a carga horária das disciplinas de cunho humanístico e de 

algumas sub-disciplinas. Darido (2009) afirma que a concepção se manteve, ou seja, 

a valorização do saber “fazer” e destaca a presença da Motricidade Humana em 

relação a presença humanista na formação docente em Educação Física.

 Há uma proposta de implementação de um modelo de currículo temático 

cuja fragmentação do conhecimento no modelo atual. O currículo temático permitiria 

a integração dos conhecimentos produzidos nas diferentes sub-disciplinas de modo 

a contemplar  temas relacionados à aplicação profissional,  de tal  maneira que os 

professores, ao invés de oferecerem as disciplinas da maneira tradicional (fisiologia 

do  exercício,  biomecânica  e  outros)  deveriam relacionar  os  conteúdos  das  suas 

disciplinas  dentro  de  determinados  temas  que  são  relevantes  nas  situações 

complexas.

Afirmando assim a permanência da dicotomia teoria e prática, na formação 

de professores, vale ressaltar a presença mais uma vez, de forma sutil do corpo, ou 

a  sua  omissão.  Visto  que  pensar  em  ações  práticas  conduzem  o  pensamento 

diretamente em ações, movimento e também para quem executa o movimento na 

ação prática, geralmente em diversas circunstancia é o corpo. “Eu existo à parti de 

um corpo”.  Na  perspectiva  mecanicista,  Nascimento  (2006)  acrescenta  que  nas 

disciplinas apresentam uma divisão:

As disciplinas tidas como práticas ou que adotam uma orientação curricular 
prática ou técnica são frequentemente isoladas ou até menosprezadas pelas 
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demais disciplinas, em especial aquelas que adotam a orientação curricular 
crítica  ou  pessoal.  Há  também  isolamento  entre  disciplinas  dentro  da 
mesma  matriz  disciplinar.  Este  isolamento  denuncia  os  problemas  de 
relacionamento  entre  os  departamentos  nas  instituições.  (NASCIMENTO, 
p.62)

Com base nesta citação podemos perceber a visão do método cartesiano, 

quando observamos que a matriz curricular é isolada em sua área, ou seja há uma 

fragmentação das partes para se entender o todo. 

Em relação a questão mecanicista podemos observar o isolamento das 

disciplinas  ditas  como  práticas,  estas  que  lidam diretamente  com a  questão  do 

movimento  e  consequentemente  está  ligada  e  ao  corpo  é  menosprezada  pelas 

demais disciplinas crítica ou pessoal, de cunho teórico. 

Ainda existe uma posição de superioridade em relação aos profissionais 

que  tratam  das  questões  mais  teóricas  sobre  os  profissionais  das  disciplinas 

práticas. Portanto pontuamos que o corpo mais uma vez é colocado em segundo 

plano ou submisso há uma visão mais teórica de pesquisa, assim como a dualidade 

é uma marca do mecanicismo.

Nas  grades  curriculares  de  ambas  universidades  apresentadas  nos 

anexos J e k podemos observar a presença de disciplinas inerentes a 1939, assim 

como a discussão entre teoria e prática.

Destacamos que em 1939 notamos marcas de um enfoque mecanicista na 

formação do professor de Educação Física apresentadas no primeiro capítulo deste 

estudo. Apresentando disciplinas de âmbito biológico tais como: Anatomia; Fisiologia 

humana; Cinesiologia; Socorros de urgência; Fisiologia aplicada. E as disciplinas de 

cunho  prático  tais  como:  Ginástica  rítmica;  Educação  Física  geral;  Desportos 

aquáticos;  Desportos  terrestres  individuais;  Desportos  terrestres  coletivos; 

Desportos de ataque e defesa.
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Na análise das grades curriculares podemos averiguar a implementação 

das  exigências  das  Diretrizes  Curriculares  com  o  surgimento  das  disciplinas: 

Dimensões  Sócio-Antropológicas  da  Educação  Física  ;Dimensões  Histórico-

Filosóficas da Educação Física; Fundamentos do Lazer; Planejamento e Avaliação 

em Educação Física Escolar; Educação Física Adaptada; Pesquisa Qualitativa em 

Educação Física; Introdução à Economia para Não Economistas;  Educação Física 

Escolar e Portadores de Necessidades Especiais; Práticas Escolares, Diversidade, 

Subjetividade.

Estas disciplinas irão compor a nova demanda para atender as Diretrizes 

Curriculares de formação docente em Educação Física. 

Entretanto,  encontramos  fazendo  parte  das  grades  curriculares 

atualmente também as disciplinas clássicas presentes em 1939. 

Brandl (2008) salienta que a Educação Física, conhecida ao longo de sua 

história como dualista (por cuidar do corpo) e mecanicista (usar como parâmetro o 

movimento),  influenciada pelo paradigma cartesiano,  que domina tanto a Ciência 

como a Educação nos últimos séculos, teve e tem, em sua caminhada, nas duas 

últimas décadas,  movimentos e momentos que caracterizam sua evolução e fixa 

traços dessa história. 

Assim  podemos  identificar  traços  do  mecanicismo  tanto  no  objeto  de 

estudo da  Educação Física  como na matriz  de  ensino  (cientifica  e pedagógica). 

Podemos nesse momento afirmar a permanência do mecanicismo,  dentro de um 

período em que a Motricidade Humana tem espaço reconhecido no processo de 

formação, mesmo diante da proposta de superação colocada nesta pesquisa ainda 

podemos identificar pequenos traços da raiz da Educação Física.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perpassando por todas as tendências da Educação Física e presente na 

realidade contemporânea, seja implícita ou explicitamente, encontra-se a concepção 

dualista  do homem.Concepção esta  marcada pela  dicotomia  entre  corpo e  alma 

segundo Descartes, qual seja:um corpo fragmentado. 

Na atualidade, a relação da Educação Física brasileira com o corpo traz 

marcas de sua história, apresentando em seu corpo traços higienistas, militaristas, a 

biologização,  da  tendências  tecnicistas  e  dualistas.  Características  que 

compartilharam dos momentos  passados  e  históricos  da  nossa  Educação Física 

mas que estranhamente ainda as encontramos em sua prática atual.

Não há como ignorar o processo histórico concreto como determinante na 

configuração atual da Educação Física no Brasil e da sua relação com o corpo do 

cidadão brasileiro .A Edcação Física representada hoje,  mesmo nas escolas,está 

profundamente vinculada às condições sociais e históricas corporais nas quais ela 

se fez presente.

Pode-se dizer que esse corpo foi objeto de trabalho da Educação Física 

que,  historicamente,  esteve a  serviço  das  ideologias  absolutamente  de  todos os 
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poderes,  fosse a  favor  ou  contra  ao trabalho corporal,  a  favor  ou  contra  a uma 

domesticação ou adestramento. 

Esperamos que as discussões e reflexões sobre corpo,  a formação 

docente  em Educação  Física  e  as  sociedades  que  realizam estudos  sobre  esta 

temática possam gerar discussões e reflexões e que proponham minimamente um 

novo olhar crítico, criativo sobre a formação docente em Educação Física. Os dados 

foram analisados e discutidos e proporcionaram a reflexão da visão do corpo como 

instrumento  mecanicista,  ou  seja,  o  corpo  como  ferramenta de  um  sistema 

econômico e político. 

As questões e indagações aqui apresentadas nos proporcionam o desejo 

e  a  necessidade  de  um aprofundamento  reflexivo  cientifico  do  ser  humano,  nos 

cursos de formação em Educação Física. 

Como base de qualquer análise documental foi necessário e desejoso a 

leitura  das  Diretrizes  Curriculares  justamente  por  se  tratar  de  documentos  que 

licenciam os cursos de formação docente e conseguinte as Diretrizes dos cursos de 

Educação Física. 

Ao analisar as Diretrizes podemos identificar o objeto de estudo para a 

Educação  Física,  o  movimento  humano, que encontra-se  em uma dimensão  de 

corpo complexo, pontuado também pela Motricidade Humana. Neste ponto há uma 

inclinação na suspeita da superação ao modelo mecanicista de movimento humano, 

porém não foi verificado indícios concretos desse mecanicismo, visto que estamos 

em constante evolução.

Desta  forma,  salientamos  que  os  documentos  não  deram  conta  para 

verificar  a  superação  ou  permanência  do  mecanicismo,  embora  exista  um 

descompasso entre a teoria e a prática, aqui a presença da dicotomia ou dualismo 

como aponta alguns autores estudado.
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Para exprimir as condições da formação docente, as disciplinas de ensino 

apresente  nas  grades  curriculares  do  curso  de  Educação  Física  de  duas 

universidades  públicas,  apontaram  respostas  um  tanto  quanto  diferente  dos 

documentos  e  possibilitou uma  reflexão  do  tema  aqui  proposto.  Nas  grades 

curriculares  analisadas  podemos  verificar  a  inserção  direta  da  base  comum  já 

apresentada em 1939,  e dos traços da Diretriz  Curricular  de Educação Física e 

concomitantemente  a  flexibilidade  dada  as  instituições  para  elaborarem  suas 

matrizes curriculares e assim sua grade curricular.

A  medida  que  fomos  analisando  e  verificando  a  superação  ou 

permanência do mecanicismo na Educação Física,  iniciou-se em um patamar de 

macro, a Diretriz e passou-se para o micro a grade curricular dando ênfase a uma 

base  tradicional.  As  universidades  atendem  as  necessidades  legais,  mas  não 

libertam totalmente das raízes da Educação Física, porém no transcorrer dos anos 

perde-se  muitos  pontos  positivos  como  por  exemplo  um  ensino  direcionado  no 

aprender a fazer. 

Podemos  verificar  também  que  a  analise  das  grades  curriculares 

mostraram uma formação biológica, técnico instrumental além de uma proposta de 

saúde, mas que também atende parcialmente a demanda da Motricidade Humana. 

Analisando  as  Diretrizes  não  encontramos  nenhuma  inferência  a  Motricidade 

Humana, percebeu-se que suas bases de estruturação estavam presente, mas não 

foi apresentado como Motricidade Humana.

Vale ressaltar as importantes contribuições da Motricidade Humana para a 

formação  corporal  docente.  Os  indícios  dos  documentos  analisados  apontam  a 

inserção  nas  ciências  humanas.  Salientando  que  as  duas  áreas, humanas  e 

biológicas  estão  interligadas,  ou  seja,  a  ciências  humanas  poderia  e  deve  estar 

presente  na  área da saúde resgatando a questão  corpo numa perspectiva  mais 
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humana e complexa.

Desta  forma,  inferimos  apontar  que  existe  pontos  de  superação  ao 

mecanicismo  apresentado  no  século  XIX  pela  Motricidade  Humana, perante  ao 

modelo de Educação Física que perpetuou no século XVII  com Descartes.  Esse 

mecanicismo apresentado nas bases da Educação Física perdeu força passando 

por um processo de transformação, evolução, mas que não deixou de existir. Todo 

o processo de transformação gera mudanças,  o momento de crise da Educação 

Física  na  década  de  1980,  proporcionou  vários  focos  de  estudos  na  Educação 

Física, foi  o momento da desestabilização, porém os modelos anteriores também 

apresentavam pontos positivos. 

O que queremos dizer é que as diversas mudanças deixaram um vazio na 

formação, ou seja, antes o profissional era formado no aprender a fazer, com ligação 

direta a ação mecânica do movimento. 

Atualmente  as  Diretrizes  propõe  um  profissional  reflexivo  que  precisa 

intervir, agir, e solucionar problemas do meio social, mas ele acaba perdido, numa 

formação ampla como podemos verificar na grade curricular das duas universidades 

e  constatamos  a  permanência  do  mecanicismo  com  novos  traços  e  com  força 

menor.

Sendo assim temos pontos  de  superação e  traços  de  permanência  do 

mecanicismo,  ou seja,  a  Motricidade Humana propõe a superação que acontece 

num patamar ideológico, enquanto que na prática permanece o mecanicismo, numa 

nova roupagem.

Os professores de Educação Física, inclusive eu apresentamos traços de 

uma formação mecanicista além das disciplinas atuais que ganham espaço e acaba 

por  formar  um novo perfil  de professores,  modificando a formação docente,  que 

também apresenta suas qualidades.  Mas não cabe aqui  uma discussão do novo 
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perfil profissional em Educação Física

Aponto  que  poderíamos  repensar  a  formação  pelo  âmbito  de  resgatar 

pontos positivos que ficaram perdidos na história, não devemos negar nossas bases 

de formação. Talvez seria uma caminho para atender a uma demanda de sociedade 

cada vez mais exigente mas que também por vezes se encontra perdida.

O tempo e espaço das pessoas se tornaram pequenos as relações são 

cada vez mais estreitada inclusive a relação professor aluno, as universidades estão 

formando professores reflexivos, mas é o suficiente? 

Neste  ponto  a  pesquisa  perpassou  sutilmente,  foi  realizado  um 

levantamento  de  dados;  um  traço  na  história  para  compreender  como  o 

mecanicismo permeou pela Educação Física até a inserção da Motricidade Humana. 

Permeamos  por  uma  busca  para  verificar  se  existia  a  superação  ao  modelo 

mecanicista moderno ou a permanência do mesmo, essa investigação proporcionou 

a  mim  pesquisadora  uma  compreensão  conceitual  da  formação  docente  em 

Educação Física e detectamos uma defasagem na formação dos professores de 

Educação Física,  ou  seja,  um conhecimento  mais  apurado sobre  o processo  de 

formação e como se constitui, além de um aprofundamento na história da própria 

Educação  Física  e  da  nossa  sociedade  numa  perspectiva  mais  antropológica, 

epistemologia e gnósiologica.

Outro ponto à destacar foi o modelo dicotômico, mente e corpo, proposto 

por Descartes que influenciou a sociedade ocidental e foi aos poucos sendo negada 

abrindo  espaços  para  as  necessidades  de  cada  época  inclusive  da  atualidade. 

Descartes deixou suas contribuições para a formação docente em Educação Física, 

com  marcas  no  campo  biológico  e  do  mecanicismo.  Atualmente,  século  XXI  a 

presença do  mecanicismo  apresenta-se  sutilmente,  ou  as  vezes  até  mesmo  de 

forma camuflada.
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Novas  discussões  caberiam  aqui,  contudo  queremos  apontar  que  aos 

nossos olhos ainda vivemos em um dualismo no âmbito educacional. 

Negamos  ao  dualismo  e  vivemos  em um,  poderia  aqui  elencar  vários 

exemplos,  mas  o  que  destaco  é  justamente  é  o  corpo.  Este  corpo  que  se  faz 

presente na formação, no aluno que lidamos diretamente, eu enquanto sujeito de do 

processo educacional  e eu enquanto ser  humano.  Muitas vezes não nós damos 

conta dessas relações que transitam pelo corpo.

Descartes,  sem  dúvida  deixou  marcas  em  nossa  sociedade  que  não 

devem ser negadas por completo. 

Aos  estudantes  e  pesquisadores  do  tema  fica  aqui  mais  um  pequeno 

passo dado nessa caminhada da análise de documentos que regem a formação 

docente em Educação Física. 
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ANEXO A - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO

RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002 (*)  (**)  (***) 57

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

O Presidente do Conselho Nacional  de Educação,  no uso de suas atribuições legais  e 
tendo em vista o disposto no Art. 9º, § 2º, alínea “c” da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a 
redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995,e com fundamento nos Pareceres CNE/CP 
9/2001 e 27/2001, peças indispensáveis do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, 
homologados pelo Senhor Ministro da Educação em 17 de janeiro de 2002, resolve:

Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica,  em  nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  constituem-se  de  um 
conjunto  de  princípios,  fundamentos  e  procedimentos  a  serem  observados  na  organização 
institucional  e  curricular  de  cada  estabelecimento  de  ensino  e  aplicam-se  a  todas  as  etapas  e 
modalidades da educação básica.

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos 
12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação 
para a atividade docente, entre as quais o preparo para:

I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II - o acolhimento e o trato da diversidade;
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
IV - o aprimoramento em práticas investigativas;
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares;
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e
materiais de apoio inovadores;
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.
Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da 

educação  básica  observará  princípios  norteadores  desse  preparo  para  o  exercício  profissional 
específico, que considerem: 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso;
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo 

em vista:
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em 

que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera;
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores 

em  interação  com  a  realidade  e  com  os  demais  indivíduos,  no  qual  são  colocadas  em  uso 
capacidades pessoais;

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;

57
(*) CNE. Resolução CNE/CP 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 31. 
Republicada por ter saído com incorreção do original no D.O.U. de 4 de março de 2002. Seção 1, p. 8.
    (**) Alterada pela Resolução CNE/CP n.º 2, de 27 de agosto de 2004, que adia o prazo previsto no art. 15 
desta Resolução.
     (***) Alterada pela Resolução CNE/
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d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico 
de  lacunas  e  a  aferição  dos  resultados  alcançados,  consideradas  as  competências  a  serem 
constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias.

III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar 
requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento.

Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é 
fundamental que se busque:

I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional;
II  -  adotar  essas  competências  como  norteadoras,  tanto  da  proposta  pedagógica,  em 

especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola de 
formação.

Art. 5º O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, levará em conta 
que:

I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na educação 
básica;

II  -  o  desenvolvimento  das  competências  exige  que  a  formação  contemple  diferentes 
âmbitos do conhecimento profissional do professor;

III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por 
ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade;

IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo 
articulado com suas didáticas específicas;

V  -  a  avaliação  deve  ter  como  finalidade  a  orientação  do  trabalho  dos  formadores,  a 
autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos 
profissionais com condições de iniciar a carreira.

Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, 
que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema 
como uma das estratégias didáticas privilegiadas.

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, serão
consideradas:
I  -  as  competências  referentes  ao  comprometimento  com  os  valores  inspiradores  da 

sociedade
democrática;
II - as competências referentes à compreensão do papel social da escola;
III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus

significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar;
IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico;
V  -  as  competências  referentes  ao  conhecimento  de  processos  de  investigação  que 

possibilitem o
aperfeiçoamento da prática pedagógica;
VI - as competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.
§ 1º  O conjunto das competências  enumeradas neste  artigo não esgota  tudo que uma 

escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes oriundas da 
análise  da  atuação  profissional  e  assenta-se  na  legislação  vigente  e  nas  diretrizes  curriculares 
nacionais para a educação básica.

§  2º  As  referidas  competências  deverão  ser  contextualizadas  e  complementadas  pelas 
competências específicas próprias de cada etapa e modalidade da educação básica e de cada área 
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do conhecimento a ser contemplada na formação.
§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, 

além  da  formação  específica  relacionada  às  diferentes  etapas  da  educação  básica,  propiciar  a 
inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas 
e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando:

I - cultura geral e profissional;
II  -  conhecimentos  sobre  crianças,  adolescentes,  jovens  e  adultos,  aí  incluídas  as 

especificidades  dos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  e  as  das  comunidades 
indígenas;

III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação;
IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino;
V - conhecimento pedagógico;
VI - conhecimento advindo da experiência.

Art.  7º  A  organização  institucional  da  formação  dos  professores,  a  serviço  do 
desenvolvimento de

competências, levará em conta que:
I - a formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, 

numa estrutura com identidade própria;
II  -  será  mantida,  quando  couber,  estreita  articulação  com  institutos,  departamentos  e 

cursos de áreas
específicas;
III - as instituições constituirão direção e colegiados próprios, que formulem seus próprios 

projetos pedagógicos, articulem as unidades acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto, tomem as 
decisões sobre  organização institucional  e sobre as questões administrativas  no âmbito  de suas 
competências;

IV - as instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas de 
educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados;

V - a organização institucional preverá a formação dos formadores, incluindo na sua jornada 
de  trabalho  tempo  e  espaço  para  as  atividades  coletivas  dos  docentes  do  curso,  estudos  e 
investigações sobre as questões referentes ao aprendizado dos professores em formação;

VI - as escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos 
como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação 
e da comunicação;

VII  -  serão adotadas iniciativas que garantam parcerias para a promoção de atividades 
culturais destinadas aos formadores e futuros professores;

VIII - nas instituições de ensino superior não detentoras de autonomia universitária serão 
criados

Institutos Superiores de Educação, para congregar os cursos de formação de professores 
que ofereçam licenciaturas em curso Normal Superior para docência multidisciplinar na educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou licenciaturas para docência nas etapas subseqüentes 
da educação básica.

Art. 8º As competências profissionais a serem constituídas pelos professores em formação, 
de acordo com as presentes Diretrizes, devem ser a referência para todas as formas de avaliação dos 
cursos, sendo estas:

I  -  periódicas  e  sistemáticas,  com  procedimentos  e  processos  diversificados,  incluindo 
conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do quadro de formadores e qualidade 
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da vinculação com escolas de educação infantil,  ensino fundamental e ensino médio, conforme o 
caso;

II  -  feitas  por  procedimentos  internos  e  externos,  que  permitam  a  identificação  das 
diferentes dimensões daquilo que for avaliado;

III - incidentes sobre processos e resultados.

Art. 9º A autorização de funcionamento e o reconhecimento de cursos de formação e o
credenciamento  da  instituição  decorrerão  de  avaliação  externa  realizada  no  locus  

institucional, por corpo de especialistas direta ou indiretamente ligados à formação ou ao exercício 
profissional  de  professores  para  a  educação  básica,  tomando  como referência  as  competências 
profissionais de que trata esta Resolução e as normas aplicáveis à matéria.

Art. 10. A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de conhecimento 
que comporão a matriz curricular para a formação de professores, de que trata esta Resolução, serão 
de  competência  da  instituição  de  ensino,  sendo  o  seu  planejamento  o  primeiro  passo  para  a 
transposição didática, que visa a transformar os conteúdos selecionados em objeto de ensino dos 
futuros professores.

Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos e 
espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem 
contempladas, na forma a seguir indicada:

I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional;
II  -  eixo articulador  da interação e da comunicação,  bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional;
III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade;
IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica;
V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos,
educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa;
VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.
Parágrafo  único.  Nas  licenciaturas  em  educação  infantil  e  anos  iniciais  do  ensino 

fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os 
objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será 
inferior à quinta parte da carga horária total.

Art.  12.  Os cursos de formação de professores em nível  superior  terão  a sua duração 
definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária.

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a 
restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do 
professor.

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares 
de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.

Art.  13.  Em tempo e espaço  curricular  específico,  a  coordenação  da  dimensão  prática 
transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa 
perspectiva interdisciplinar.

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, 
visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a 
resolução de situações-problema.

§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde da 
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observação  e  ação  direta,  poderá  ser  enriquecida  com  tecnologias  da  informação,  incluídos  o 
computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções de alunos, situações 
simuladoras e estudo de casos.

§ 3º  O estágio curricular supervisionado, definido por lei,  a ser realizado em escola de 
educação  básica,  e  respeitado  o  regime de colaboração  entre  os  sistemas  de  ensino,  deve ser 
desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola 
formadora e a escola campo de estágio.

Art.  14.  Nestas  Diretrizes,  é  enfatizada  a  flexibilidade  necessária,  de  modo  que  cada 
instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas 
mencionados.

§ 1º A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, dos 
conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e 
específica,  bem  como  dos  diferentes  âmbitos  do  conhecimento  e  da  autonomia  intelectual  e 
profissional.

§ 2º Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção de um 
sistema  de  oferta  de  formação  continuada,  que  propicie  oportunidade  de  retorno  planejado  e 
sistemático dos professores às agências formadoras.

Art. 15. Os cursos de formação de professores para a educação básica que se encontrarem 
em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução, no prazo de dois anos.

§ 1º Nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas normas, sem que o 
seu projeto seja organizado nos termos das mesmas.

§ 2º  Os projetos  em tramitação deverão ser  restituídos aos requerentes  para a  devida 
adequação.

Art.  16.  O  Ministério  da  Educação,  em  conformidade  com  §  1º  Art.  8o  da  Lei  9.394, 
coordenará  e  articulará  em  regime  de  colaboração  com  o  Conselho  Nacional  de  Educação,  o 
Conselho  Nacional  de  Secretários  Estaduais  de  Educação,  o  Fórum  Nacional  de  Conselhos 
Estaduais de Educação, a União

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de Conselhos Municipais 
de Educação e das associações profissionais e científicas, a formulação de proposta de diretrizes 
para a organização de um sistema federativo de certificação de competência dos professores de 
educação básica.

Art. 17. As dúvidas eventualmente surgidas, quanto a estas disposições, serão dirimidas 
pelo Conselho Nacional de Educação, nos termos do Art. 90 da Lei 9.394.

Art. 18. O parecer e a resolução referentes à carga horária, previstos no Artigo 12 desta 
resolução,  serão  elaborados  por  comissão  bicameral,  a  qual  terá  cinqüenta  dias  de  prazo  para 
submeter suas propostas ao Conselho Pleno.

Art.  19.  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET
Presidente do Conselho Nacional de Educação
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ANEXO B - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO

RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*)58

Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior.

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto 
no Art. 7º § 1o, alínea “f”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, com fundamento no 
Art.  12 da Resolução CNE/CP 1/2002, e no Parecer CNE/CP 28/2001, homologado pelo 
Senhor Ministro de Estado da Educação em 17 de janeiro de 2002, resolve:

Art.  1º  A carga  horária  dos cursos  de Formação de  Professores  da Educação 
Básica, em nível  superior,  em curso de licenciatura,  de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 
articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes 
dimensões dos componentes comuns:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso;

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 
da segunda metade do curso;

III  -  1800 (mil  e  oitocentas)  horas  de aulas  para  os  conteúdos  curriculares  de 
natureza científicocultural;

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais.

Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 
básica poderão ter  redução da carga horária  do estágio  curricular  supervisionado até o 
máximo de 200 (duzentas) horas.

Art. 2° A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta Resolução, obedecidos 
os 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 3 
(três) anos letivos.

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se o § 2º e o § 5º do Art. 6º, o § 2° do Art. 7° e o §2º do Art. 9º da 

Resolução CNE/CP 1/99.

ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET
Presidente do Conselho Nacional de Educação

58
(*) CNE. Resolução CNE/CP 2/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9
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ANEXO C - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO N° 7, DE 31 DE MARÇO DE 2004. (*) (**)59

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação
em Educação Física, em nível superior de graduação plena.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em 
vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea "c", da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com 
fundamento no Parecer CNE/CES 58/2004, de 18 de fevereiro de 2004, peça indispensável do 
conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro de 
Estado da Educação em 18 de março de 2004, resolve:

Art.  1º  A  presente  Resolução  institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  curso  de 
graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena, assim como estabelece 
orientações específicas para a licenciatura plena em Educação Física, nos termos definidos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de graduados em Educação Física 
definem os princípios, as condições e os procedimentos para a formação dos profissionais de 
Educação Física, estabelecidos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação,  para  aplicação  em  âmbito  nacional  na  organização,  no  desenvolvimento  e  na 
avaliação do projeto pedagógico dos cursos de graduação em Educação Física das Instituições 
do Sistema de Ensino Superior.

Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional 
que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes 
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, 
da  dança,  nas  perspectivas  da  prevenção  de  problemas  de  agravo  da  saúde,  promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do  rendimento  físico-esportivo,  do  lazer,  da  gestão  de  empreendimentos  relacionados  às 
atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham 
a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.

Art. 4º O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma formação generalista, 
humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor 

59
(*) CNE. Resolução CNE/CES 7/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de abril de 2004, Seção 1, p. 18.
     (**) Alterada pela Resolução CNE/CES nº 7, de 4 de outubro de 2007.
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científico, na reflexão filosófica e na conduta ética.

§ 1º  O graduado  em Educação Física  deverá estar  qualificado para analisar  criticamente  a 
realidade  social,  para  nela  intervir  acadêmica  e  profissionalmente  por  meio  das  diferentes 
manifestações  e  expressões  do  movimento  humano,  visando  a  formação,  a  ampliação  e  o 
enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo 
de vida fisicamente ativo e saudável.

§ 2º  O Professor da Educação Básica,  licenciatura plena em Educação Física,  deverá estar 
qualificado  para  a  docência  deste  componente  curricular  na  educação  básica,  tendo  como 
referência a legislação própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as orientações 
específicas para esta formação tratadas nesta Resolução.

Art.  5º  A  Instituição  de  Ensino  Superior  deverá  pautar  o  projeto  pedagógico  do  curso  de 
graduação em Educação Física nos seguintes princípios:
a) autonomia institucional;
b) articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
c) graduação como formação inicial;
d) formação continuada;
e) ética pessoal e profissional;
f) ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento;
g) construção e gestão coletiva do projeto pedagógico;
h) abordagem interdisciplinar do conhecimento;
i) indissociabilidade teoria-prática;
j) articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica.

Art. 6º As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico profissional e científica 
deverão constituir  a concepção nuclear do projeto pedagógico de formação do graduado em 
Educação Física.

§  1º  A  formação  do  graduado  em  Educação  Física  deverá  ser  concebida,  planejada, 
operacionalizada e avaliada visando a aquisição e desenvolvimento das seguintes competências 
e habilidades:

- Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da Educação 
Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais,  morais, éticos e 
estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática;

-  Pesquisar,  conhecer,  compreender,  analisar,  avaliar  a  realidade  social  para  nela  intervir 
acadêmica  e  profissionalmente,  por  meio  das  manifestações  e  expressões  do  movimento 
humano,  tematizadas,  com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando a formação, a ampliação e 
enriquecimento cultural da sociedade para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo 
de vida fisicamente ativo e saudável;
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- Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e eticamente balizada 
nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação  e  reeducação  motora,  do  rendimento  físico-esportivo,  do  lazer,  da  gestão  de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros 
campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e 
esportivas;
- Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de discussão, 
de definição e de operacionalização de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, 
do lazer, do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do 
trabalho, dentre outros;

- Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crianças, jovens, 
adultos,  idosos,  pessoas portadoras  de deficiência,  de  grupos e  comunidades  especiais)  de 
modo  a  planejar,  prescrever,  ensinar,  orientar,  assessorar,  supervisionar,  controlar  e  avaliar 
projetos  e  programas  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas  nas  perspectivas  da 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e 
reeducação  motora,  do  rendimento  físico-esportivo,  do  lazer  e  de  outros  campos  que 
oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas;

-  Conhecer,  dominar,  produzir,  selecionar,  e  avaliar  os  efeitos  da  aplicação  de  diferentes 
técnicas,  instrumentos,  equipamentos,  procedimentos  e  metodologias  para  a  produção  e 
intervenção acadêmico-profissional em Educação Física nos campos da prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do 
rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas,  recreativas  e  esportivas,  além  de  outros  campos  que  oportunizem  ou  venham  a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas;

- Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de áreas afins 
mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de contínua atualização e 
produção acadêmico-profissional;

-  Utilizar  recursos  da  tecnologia  da  informação  e  da  comunicação  de  forma  a  ampliar  e 
diversificar as formas de interagir com as fontes de produção e de difusão de conhecimentos 
específicos da Educação Física e de áreas afins, com o propósito de contínua atualização e 
produção acadêmico-profissional.

§ 2º As Instituições de Ensino Superior poderão incorporar outras competências e habilidades 
que se mostrem adequadas e coerentes com seus projetos pedagógicos.

§ 3º A definição das competências e habilidades gerais e específicas que caracterizarão o perfil 
acadêmico-profissional  do  Professor  da  Educação  Básica,  licenciatura  plena  em  Educação 
Física, deverá pautar-se em legislação própria do Conselho Nacional de Educação.

Art. 7º Caberá à Instituição de Ensino Superior, na organização curricular do curso de graduação 
em Educação Física, articular as unidades de conhecimento de formação específica e ampliada, 
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definindo as respectivas denominações, ementas e cargas horárias em coerência com o marco 
conceitual e as competências e habilidades almejadas para o profissional que pretende formar.

§ 1º A Formação Ampliada deve abranger as seguintes dimensões do conhecimento:
a) Relação ser humano-sociedade;
b) Biológica do corpo humano;
c) Produção do conhecimento científico e tecnológico.

§ 2º A Formação Específica, que abrange os conhecimentos identificadores da Educação Física, 
deve contemplar as seguintes dimensões:
a) Culturais do movimento humano;
b) Técnico-instrumental;
c) Didático-pedagógico.

§ 3º A critério da Instituição de Ensino Superior, o projeto pedagógico do curso de graduação em 
Educação Física poderá propor um ou mais núcleos temáticos de aprofundamento, utilizando até 
20% da carga horária total, articulando as unidades de conhecimento e de experiências que o 
caracterizarão.

§ 4º As questões pertinentes às peculiaridades regionais, às identidades culturais, à educação 
ambiental, ao trabalho, às necessidades das pessoas portadoras de deficiência e de grupos e 
comunidades especiais  deverão ser  abordadas no trato  dos conhecimentos  da formação do 
graduado em Educação Física.

Art. 8º Para o Curso de Formação de Professores da Educação Básica, licenciatura plena em 
Educação Física, as unidades de conhecimento específico que constituem o objeto de ensino do 
componente curricular Educação Física serão aquelas que tratam das dimensões biológicas, 
sociais, culturais, didático-pedagógicas, técnico-instrumentais do movimento humano. 

Art. 9º O tempo mínimo para integralização do curso de graduação em Educação Física será 
definido em Resolução específica do Conselho Nacional de Educação.

Art. 10. A formação do graduado em Educação Física deve assegurar a indissociabilidade teoria-
prática  por  meio  da  prática  como  componente  curricular,  estágio  profissional  curricular 
supervisionado e atividades complementares.

§ 1º  A prática  como componente  curricular  deverá ser  contemplada  no projeto  pedagógico, 
sendo vivenciada em diferentes contextos de aplicação acadêmico-profissional, desde o início do 
curso.

§ 2º O estágio profissional curricular representa um momento da formação em que o graduando 
deverá vivenciar e consolidar as competências exigidas para o exercício acadêmico-profissional 
em diferentes campos de intervenção, sob a supervisão de profissional habilitado e qualificado, a 
partir da segunda metade do curso:
I  -  o  caso da Instituição de Ensino Superior  optar  pela proposição de núcleos temáticos de 
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aprofundamento, como estabelece o Art. 7º, § 1º desta Resolução, 40% da carga horária do 
estágio profissional  curricular  supervisionado  deverá ser  cumprida  no campo de intervenção 
acadêmico-profissional correlato.

§ 3º As atividades complementares deverão ser incrementadas ao longo do curso, devendo a 
Instituição de Ensino Superior criar mecanismos e critérios de aproveitamento de conhecimentos 
e  de  experiências  vivenciadas  pelo  aluno,  por  meio  de  estudos  e  práticas  independentes, 
presenciais e/ou à distância, sob a forma de monitorias, estágios extracurriculares, programas de 
iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares, congressos, seminários e 
cursos.

§ 4º A carga horária para o desenvolvimento das experiências aludidas no caput deste Artigo 
será definida em Resolução específica do Conselho Nacional de Educação.

Art. 11. Para a integralização da formação do graduado em Educação Física poderá ser exigida, 
pela instituição,  a  elaboração  de um trabalho  de do curso,  sob  a  orientação  acadêmica de 
professor qualificado.

Art.  12.  Na organização do curso de graduação em Educação Física deverá ser  indicada à 
modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular.

Art. 13. A implantação e o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de graduação em 
Educação Física deverão ser acompanhados e permanentemente avaliados institucionalmente, 
a  fim  de  permitir  os  ajustes  que  se  fizerem  necessários  a  sua  contextualização  e 
aperfeiçoamento.

§ 1º A avaliação deverá basear-se no domínio dos conteúdos e das experiências, com vistas a 
garantir  a  qualidade  da  formação  acadêmico-profissional,  no  sentido  da  consecução  das 
competências político-sociais, ético-morais, técnico-profissionais e científicas.

§ 2º As metodologias e critérios empregados para o acompanhamento e avaliação do processo 
ensino-aprendizagem e do próprio projeto pedagógico do curso deverão estar em consonância 
com o sistema de avaliação e o contexto curricular adotados pela Instituição de Ensino Superior.

Art. 14. A duração do curso de graduação em Educação Física será estabelecida em Resolução 
específica da Câmara de Educação Superior.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

EDSON DE OLIVEIRA NUNES
Presidente da Câmara de Educação Superior em exercício

Publicada às fls. 18. Seção 1, do D.O.U. de 05 de abril de 2004
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ANEXO D - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

PARECER Nº: CNE/CES 0058/2004

 Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior UF: DF
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Educação Física

Conselheiros: Éfrem de Aguiar Maranhão (Relator) e Arthur Roquete de  Macedo
Processo nº: 23001.000066/2002-65
Colegiado CES
Aprovado em: 18/2/2004

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

I RELATÓRIO

Histórico

A Comissão  da Câmara  de  Educação Superior  do  Conselho  Nacional  de Educação analisou  as 
propostas  de  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos  cursos  de  graduação  da  área  de  saúde 
elaboradas  pelas  Comissões  de  Especialistas  de  Ensino  e  encaminhadas  pela  Secretaria  de 
Educação Superior/MEC ao CNE, tendo como referência os seguintes documentos, além de outros 
específicos das respectivas áreas de atuação:

# Constituição Federal de 1988;
# Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no 9.394, de 20/12/1996;
# Lei que aprova o Plano Nacional de Educação no 10.172, de 9/1/2001;
# Parecer CNE/CES no 776/97, de 3/12/1997;
# Edital da SESu/MEC no 4/97, de 10/12/1997;
# Lei no 9.696, de 1/9/1998;
# Parecer CNE/CES no 583/2001, de 4/4/2001;
# Declaração  Mundial  sobre  Educação Superior  no  Século  XXI  da  Conferência  Mundial  sobre  o 
Ensino Superior, UNESCO: Paris, 1998;
# Relatório Final da 11ª Conferência Nacional de Saúde realizada de 12/2000;
# Plano Nacional de Graduação do ForGRAD de 05/1999;
# Documentos da OPAS, OMS e Rede UNIDA;
# Instrumentos legais que regulamentam o exercício das profissões da saúde;
# Pareceres e Resoluções do CNE sobre a formação dos profissionais da Educação.

Na  análise  das  propostas,  a  Comissão,  adotou  formato  preconizado  pelo  Parecer  CNE/CES  no 
583/2001,  tendo  os  Conselheiros  que  integram  a  Comissão  da  Câmara  de  Educação  Superior 
apresentado suas observações aos representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 
Saúde, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e do Fórum de Pró-Reitores 
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de  Graduação  das  Universidades  Brasileiras  e  aos  Presidentes  dos  Conselhos  Profissionais, 
Presidentes de Associações de Ensino e Presidentes das Comissões de Especialistas de Ensino da 
SESu/ MEC na audiência pública, ocorrida em Brasília, na sede do Conselho Nacional de Educação, 
em 26 de junho de 2001.
A formação em nível superior de graduação plena em Educação Física vem sendo objeto de um 
amplo processo de discussão. Em 1969, o Parecer no 894/1969 e a Resolução no 69/1969 fixaram o 
currículo mínimo, a duração e a estrutura dos cursos superiores de graduação em Educação Física. 
Este modelo determinou a estrutura curricular mínima a partir da definição de disciplinas obrigatórias, 
distribuídas em três núcleos de formação: a) básica, de cunho biológico; b) profissional, de cunho 
técnico; e c) pedagógica, como estabelecia o Parecer no 672/1969. Essa proposta curricular visava 
tanto a formação do professor de Educação Física com licenciatura plena, quanto a formação do 
técnico desportivo (habilitação obtida simultaneamente à licenciatura, com o acréscimo de mais duas 
matérias desportivas).
Não  foi  necessário  mais  que  uma  década  para  que  inúmeras  críticas  a  esse  modelo  curricular 
ocupassem espaço nos encontros dos especialistas da área, em face do desenvolvimento acadêmico 
e da rápida ampliação e diversificação do mercado de trabalho,  antes concentrado na educação 
escolar e no emergente campo profissional esportivo.
Estudos e fóruns específicos sobre o tema reuniram parcela da comunidade acadêmica da Educação 
Física no Rio de Janeiro (1979), em Florianópolis (1981), em Curitiba (1982) e em São Paulo (1984), 
culminando em um anteprojeto encaminhado ao então Conselho Federal de Educação, propondo a 
superação da concepção de currículo mínimo em favor "da autonomia e da flexibilidade para que 
cada Instituição de Ensino Superior pudesse elaborar seu próprio currículo com ampla liberdade para 
ajustar-se,  numa  ótica  realista,  às  peculiaridades  regionais,  ao  seu  contexto  institucional  e  às 
características, interesses e necessidades de sua comunidade escolar, quer no plano docente, quer 
no discente" (Parecer no 215/87).
Este processo de debates e de proposições culminou com a aprovação do Parecer no 215/87 e da 
Resolução  no  03/87,  que  normatizaram  a  reestruturação  dos  cursos  de  graduação  Plena  em 
Educação Física, sua nova característica, mínimos de duração e de conteúdo. No que diz respeito a 
referenciais  curriculares,  a Resolução no 03/87 é reconhecida como um importante e inequívoco 
avanço por ter assegurado autonomia e flexibilidade para que as Instituições de Ensino Superior 
pudessem  "estabelecer  os  marcos  conceptuais,  os  perfis  profissionais  desejados,  elaborar  as 
ementas,  fixar  a  carga  horária  para  cada  disciplina  e  sua  respectiva  denominação,  bem  como 
enriquecer o currículo pleno, contemplando as peculiaridades regionais" (Art. 3º, § 4º) e para que 
pudessem também organizar os conteúdos em campos de conhecimentos, bem como possibilitar um 
novo tipo de formação - o bacharelado - para além da licenciatura plena.
Na perspectiva apresentada, a Resolução no 03/87 estabeleceu que os currículos plenos para os 
cursos  de  graduação  em  Educação  Física  deveriam  contemplar  um  núcleo  de  disciplinas  de 
Formação Geral e um núcleo de disciplinas de Aprofundamento de Conhecimentos.
No núcleo de disciplinas de Formação Geral deveriam ser consideradas áreas de conhecimentos de 
cunho humanístico (Conhecimentos Filosófico, do Ser Humano, e da Sociedade) e de cunho técnico 
(Conhecimento Técnico).
Esta concepção e esta forma de organização curricular puseram termo ao modelo curricular baseado 
em um currículo  mínimo comum de  matérias  obrigatórias,  em prol  de uma concepção  curricular 
aberta e flexível para fazer frente à dinâmica da produção do conhecimento e do próprio mercado de 
trabalho. Sendo assim, a concepção curricular para a formação acadêmico-profissional em Educação 
Física, em nível de graduação plena, antecipou-se aos anseios explicitados na nova Lei de Diretrizes 
e  Bases  da  Educação  Brasileira  (Lei  no  9.394/96),  que  assegura  ao  ensino  superior  maior 
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flexibilidade na organização curricular dos cursos. Da mesma forma, atende à necessidade de revisão 
da tradição que burocratiza os cursos e se revela incongruente com as tendências contemporâneas 
de considerar a formação em nível de graduação como uma etapa inicial da formação continuada, 
bem como à crescente  heterogeneidade tanto  da formação prévia  como das expectativas  e  dos 
interesses dos alunos.
É neste contexto de reordenamento legal que a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação, no uso da prerrogativa legal de "deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas 
pelo  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto,  para  os  cursos  de  graduação"  (Lei  no  9.131/95), 
desencadeou um amplo processo de reestruturação da concepção e da organização curricular dos 
cursos  superiores,  formulados na vigência  da legislação revogada pela  Lei  9.394/96,  a  partir  da 
justificativa  que  elas  caracterizavam-se  "por  excessiva  rigidez  que  advém,  em grande  parte,  da 
fixação detalhada  de  mínimos  curriculares  e  resultam na  progressiva  diminuição  da  margem de 
liberdade que foi concedida às instituições para organizarem suas atividades de ensino" (Parecer 
CNE/CES no 776/97).
O Parecer CNE/CES no 776/97, que apresentou as orientações para as diretrizes curriculares dos 
cursos  em  nível  de  graduação  plena,  enfatizou  que  "as  novas  diretrizes  curriculares  devem 
contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, campo do saber 
ou  profissão,  visando  promover  no  estudante  a  capacidade  de  desenvolvimento  intelectual  e 
profissional autônomo e permanente. (...) Devem induzir a implementação de programas de iniciação 
científica nos quais o aluno desenvolva sua criatividade e análise crítica. Finalmente, devem incluir 
dimensões  éticas  e  humanísticas,  desenvolvendo  no  aluno  atitudes  e  valores  orientados  para  a 
cidadania.
Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes Curriculares, a abandonar 
as  características  de  que  muitas  vezes  se  revestem,  quais  sejam  as  de  atuarem  como  meros 
instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, passando a orientar-se para oferecer 
uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional".
Coube às Comissões de Especialistas vinculadas à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 
Educação  (SESu/MEC)  sistematizar,  debater  e  definir  as  propostas  de  Diretrizes  Curriculares 
encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação para análise de mérito e decisões cabíveis.
A Comissão de Especialistas em Educação Física (COESP-EF), designada pela SESu/MEC para 
esta  atribuição,  decidiu  preservar  as  linhas  gerais  da  Resolução  no  03/87,  processando  as 
reformulações decorrentes das contribuições enviadas por 24 (vinte e quatro) Instituições de Ensino 
Superior  que  responderam  ao  Edital  no  04/97  (SESu/MEC),  e  dos  trabalhos  acadêmicos  que 
avaliaram direta ou indiretamente os efeitos da referida Resolução.
A proposta preliminar de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física foi 
apresentada,  criticada  e  reformulada  a  partir  de  reuniões  realizadas  em diferentes  Unidades  da 
Federação, reunindo dirigentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, 
dirigentes de entidades científicas, a exemplo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, dirigentes 
de cursos de graduação em Educação Física, além de especialistas e pesquisadores da área sobre 
formação acadêmicoprofissional.
No final de 1999, a proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação 
Física, sistematizada pela COESP-EF, foi encaminhada ao setor competente da SESu/MEC que, por 
sua  vez,  a  encaminhou  ao  Conselho  Nacional  de  Educação.  Em  linhas  gerais,  as  diretrizes 
formuladas propunham a formação do graduado em Educação Física, a partir  de dois núcleos de 
conhecimentos: a) Conhecimento Identificador da Área e b) Conhecimento Identificador do Tipo de 
Aprofundamento.
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O Conhecimento Identificador da Área abrangia um núcleo de Formação Básica (Conhecimentos 
sobre o Homem e a Sociedade, Conhecimentos sobre o Corpo Humano e seu Desenvolvimento e 
Conhecimentos Científico-tecnológicos) e um núcleo de Formação Específica (Conhecimentos sobre 
a Cultura do Movimento Humano, Conhecimentos Didático-pedagógicos, e Conhecimentos Técnico-
funcionais Aplicados).
O Conhecimento Identificador do Tipo de Aprofundamento era compreendido como o conjunto de 
conhecimentos que objetivavam o desenvolvimento de competências e habilidades específicas para a 
intervenção acadêmico-profissional  nos campos da docência em educação básica/licenciatura,  do 
treinamento/condicionamento  físico,  das  atividades  físico-esportivas  de  lazer,  da 
gestão/administração  de  empreendimentos  de  atividades  físico-esportivas,  da  aptidão 
física/saúde/qualidade  de  vida,  além  de  outros  possíveis  campos  emergentes.  Caberia  a  cada 
Instituição de Ensino Superior, partindo desta estrutura de conhecimento, propor um ou mais campos 
de aplicação profissional, a título de aprofundamento, bem como definir o elenco de disciplinas do 
currículo pleno, considerando as peculiaridades de cada região e os perfis profissionais desejados.
Logo após o encaminhamento da versão definitiva da proposta de Diretrizes Curriculares para os 
cursos de graduação em Educação Física, o Conselho Nacional de Educação decidiu sobre a nova 
política e a concepção de organização e de formação dos profissionais de educação, ao aprovar a 
Resolução sobre os Institutos Superiores de Educação (Resolução CNE/CP no 01/1999) e o Parecer 
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (Parecer CNE/CP no 009/2001).
A nova concepção e a  proposta  de organização para a  Formação de Professores da Educação 
Básica  atingiram,  substancialmente,  a  tradição  da  formação  do  professor  e  do  profissional  de 
Educação Física, na medida em que "ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e 
integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico.
Isso  exige  a  definição  de  currículos  próprios  da  Licenciatura  que  não  se  confundam  com  o 
Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como modelo 3+1" 
(Parecer CNE/CP no 009/2001).
Diante deste novo cenário o CNE, no início do ano de 2001, convocou audiências públicas para as 
diversas áreas de formação profissional que articulavam a formação em níveis de bacharelado e de 
licenciatura.  O  objetivo  destas  audiências  era  fazer  as  reformulações  a  partir  das  orientações 
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica.
O Conselho Federal de Educação Física participou dessa audiência pública e, aproveitando que já 
estavam planejados fóruns regionais com os Dirigentes dos cursos de formação em Educação Física, 
articulou a utilização desse canal para a construção de propostas que objetivavam oferecer subsídios 
para a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação 
Física.
Em cada fórum regional coordenado pelos dirigentes do Sistema CONFEF/CREFs foi construída uma 
proposta relativa as Diretrizes Curriculares, a exceção dos fóruns realizados no Rio de Janeiro e no 
Rio Grande do Sul, quando os dirigentes do primeiro grupo optaram por fazer reformulações a partir 
do  trabalho  desenvolvido  originalmente  pela  COESP-EF,  enquanto  o  segundo  grupo  optou  por 
defender  a  concepção  de  licenciatura  ampliada  como  era  concebida  na  Resolução  no  03/1987, 
discordando da desvinculação da formação entre licenciatura e bacharelado.
O  Colégio  Brasileiro  de  Ciências  do  Esporte,  contribuiu  a  discussão,  a  partir  das  deliberações 
decorrentes da Reunião de Campinas que contou com a participação de dirigentes e especialistas de 
diferentes Instituições de Ensino Superior e representantes da Executiva Nacional de Estudantes de 
Educação  Física.  Nesta  reunião  foram  analisadas  as  propostas  de  Diretrizes  Curriculares 
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desenvolvidas originalmente pela COESP-EF e a desenvolvida a partir dos fóruns organizados pelo 
sistema CONFEF/CREFs, havendo um posicionamento e encaminhamento ao CNE de uma versão 
aprimorada a partir daquela sistematizada pela COESP-EF.
Após  analisar  todos  os  materiais  e  documentos,  o  relator  Conselheiro  Carlos  Alberto  Serpa, 
apresentou seu parecer que foi aprovado na sessão da Câmara de Educação Superior, em 3 de abril 
de 2002, recebendo a designação Parecer CNE/CES no 138/2002, sendo a seguir homologado pelo 
Senhor  Ministro  da  Educação,  definindo  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de 
graduação em Educação Física.
Em julho  de  2002,  o  Conselho  Federal  de  Educação  Física  promoveu  o II  Fórum Nacional  dos 
Dirigentes  dos  cursos  de  Educação  Física,  quando  cerca  de  90  pessoas,  entre  dirigentes, 
representantes  e  especialistas  redigiram  e  encaminharam  ao  MEC  e  ao  CNE  um  documento 
reivindicando a não publicação da Resolução decorrente do Parecer homologado.
O CNE e a SESu/MEC, sensíveis a todas as manifestações, não publicaram a resolução e o MEC, 
por  ato  do  Ministro  de  Estado  de  Educação  nomeou  uma  nova  Comissão  de  Especialistas  em 
Educação Física (Portaria nº 1.985 - DOU de 21/07/2003), com a incumbência de "analisar e propor 
reformulações  a  respeito  das  premissas  conceituais,  do  rol  prescritivo  das  competências  e 
habilidades  e  da  estrutura  curricular  dos  campos  de  conhecimento",  e  sistematizar  uma  nova 
proposta de Diretrizes Curriculares para a área, que respondesse às críticas ao Parecer CNE/CES nº 
0138/02  formuladas  pela  comunidade,  buscando  a  superação  das  divergências  existentes.  A 
Comissão de Especialistas foi integrada pelos dois representantes da área de Educação Física na 
SESu, por um representante da Comissão de Especialistas em Educação Física do INEP, por um 
representante do sistema CONFEF/CREFs e por um representante do CBCE.
Os trabalhos foram desenvolvidos a partir de um documento elaborado por um Grupo de Trabalho 
constituído pelo Ministério do Esporte, integrado por especialistas de diferentes IES que traduzia as 
críticas e uma proposta alternativa ao Parecer CNE/CES no 138/2002. Esta proposta foi apresentada 
e  submetida  a  críticas  em  várias  reuniões  que  contaram  com  a  presença  de  diretores,  de 
coordenadores e de representantes dos cursos de graduação em Educação Física (Espírito Santo - 
dia 19/05; Rio de Janeiro - dia 22/05;
Alagoas e Sergipe - dia 07/06; Rio Grande do Sul - dia 23/06; Minas Gerais - dia 24/06;
São Paulo e Distrito Federal - reunidos na cidade de São Carlos - dia 16/07).
Outras reuniões foram realizadas a exemplo do Fórum de São Lourenço, onde estiveram presentes 
os dirigentes dos Conselhos de Diretores dos Cursos de Educação Física de MG, RS e SC - dia 
16/08; Paraná - dia 28/08; Pará - dia 08/09; Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte - dia 15/09; 
Pernambuco - dia 30/09; São Paulo (cidade de São Bernardo do Campo) - dia 08/10; São Paulo 
(cidade de São Caetano do Sul) - dia 27/10.
O Fórum de São Lourenço (MG) representou o marco de conciliação no sentido da definição das 
Diretrizes Curriculares da área. Neste fórum foi criado o CONDIESEF-BR (Conselho de Dirigentes 
das Instituições de Ensino Superior em Educação Física do Brasil) que, após debater e apresentar 
sugestões  à  proposta  substitutiva  da  Resolução  que  estava  sendo  trabalhada  pela  COESP-EF, 
endossou a nova versão aprimorada do documento.
Uma última reunião foi realizada em Belo Horizonte (dias 10 e 11/11) envolvendo os integrantes da 
COESP-EF,  dirigentes do CONDIESEF-BR e especialistas  dos diferentes campos de intervenção 
acadêmico-profissional em Educação Física, que contribuíram na definição das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena.
De posse de todas as informações O CNE realizou nova audiência publica, em 15 de dezembro de 
2003 e criou grupo de assessoria, com as diversas entidades acadêmicas, e profissionais onde foi 
construído um consenso.
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Princípios norteadores das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física, 
em nível superior de graduação plena

As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física foram desenvolvidas em 
consonância com os princípios enunciados no Parecer CNE/CES no. 583/2001, constituindo-se num 
conjunto articulado de princípios e de orientações que devem ser considerados na proposição e no 
desenvolvimento curricular desta modalidade de curso.
As  Diretrizes  Curriculares  foram  desenvolvidas  a  partir  de  uma  concepção  interativa  de 
conhecimentos pautados nas tradições cultural e científica do nível e/ou da área de formação, que 
são  estabelecidos  a  partir  das  questões  que  emergem do  cotidiano.  A  intenção  é  possibilitar  a 
transformação da compreensão sobre o mundo vivido, e oportunizar a construção de conhecimentos 
significativos que se reorganizam em forma de teorias, experiências, habilidades, competências e 
atitudes.
Estas  Diretrizes  Curriculares  foram  sistematizadas  a  partir  do  reconhecimento  de  que  são 
inequívocas a autonomia e a flexibilidade preconizadas pela Lei de Diretrizes em Bases da Educação 
Nacional  (Lei  n.  9394/96).  A  LDB  possibilita  às  Instituições  demonstrarem  competência  para 
elaboração do projeto pedagógico e curricular de seus cursos, com ampla liberdade para interagir 
com as peculiaridades regionais,  com o contexto institucional,  com as demandas do mercado de 
trabalho e com as características, interesses e necessidades da comunidade.
Essa autonomia institucional pode favorecer a conciliação da realidade de um mercado de trabalho 
diversificado, cada vez mais competitivo e em expansão, com a formação de um profissional que alie 
os  conhecimentos  e  instrumentos  específicos  da  sua  área  a  uma ampla  e  consistente  visão da 
realidade humana, social, política e econômica do país.
A partir  dessas considerações gerais, as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 
Educação Física foram desenvolvidas de modo a assegurar a: 

_ autonomia institucional;
_ articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
_ graduação como formação inicial;
_ formação continuada;
_ ética pessoal e profissional;
_ ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento;
_ construção e gestão coletiva do projeto pedagógico;
_ abordagem interdisciplinar do conhecimento;
_ indissociabilidade teoria-prática;
_ articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica.

# Caracterização da área de Educação Física

Diferentes termos e expressões vêm sendo defendidos e utilizados pela comunidade da Educação 
Física com o propósito de definir seu objeto de estudo e de intervenção acadêmico-profissional. Entre 
os  termos  e  expressões recorrentes  na área,  pode-se  destacar:  exercício  físico,  atividade física, 
movimento  humano,  atividade  recreativa,  atividade  esportiva,  atividade  físico-esportiva,  atividade 
corporal, cultura física, cultura do movimento, cultura do movimento humano, cultura corporal, cultura 
corporal  de movimento, corporeidade, motricidade, entre outros. Toda proposta de novo termo ou 
expressão,  bem como dos  respectivos  significados,  traz  em si  um sentido  de  crítica  àqueles  já 
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existentes.  Portanto,  estes  termos e expressões,  bem como seus respectivos  significados,  foram 
propostos a partir de diferentes e, em alguns casos, concorrentes constructos de
pretensão  epistemológica  e/ou  de  motivação  ideológica.  Assim  sendo,  os  termos  e  expressões 
utilizados no texto destas Diretrizes Curriculares não devem servir de referência impositiva, cabendo 
a cada Instituição de Ensino Superior eleger aqueles julgados mais adequados e identificadores da 
matriz epistemológica e/ou ideológica definida por seus especialistas quando do desenvolvimento dos 
seus respectivos projetos pedagógicos.
A Educação Física caracteriza-se a partir de três dimensões interdependentes. A dimensão da prática 
de atividades físicas, recreativas e esportivas,  a dimensão do estudo e da formação acadêmico-
profissional e a dimensão da intervenção acadêmico-profissional.
A  dimensão  da  prática  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas  refere-se  ao  direito  dos 
indivíduos conhecerem e terem acesso às manifestações e expressões culturais que constituem a 
tradição da Educação Física, tematizadas nas diferentes formas e modalidades de exercícios físicos, 
da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança. Na perspectiva da Educação Física, 
a prática das manifestações e expressões culturais do movimento humano são orientadas para a 
promoção,  a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde, para a formação cultural,  para a 
educação e reeducação motora, para o rendimento físico-esportivo, para o lazer, bem como para 
outros objetivos decorrentes da prática de exercícios e atividades físicas, recreativas e esportivas.
A  dimensão  do  estudo  e  da  formação  acadêmico-profissional  em  Educação  Física  refere-se  às 
diferentes  formas,  possibilidades  e  modalidades  de  formação  em  níveis  de  graduação,  de  pós-
graduação, de extensão, entre outros, nos termos da LDB e dos documentos legais complementares, 
que  objetivem  qualificar  e  habilitar  os  indivíduos  interessados  em  intervir  acadêmica  e 
profissionalmente  na  realidade  social,  por  meio  das  manifestações  e  expressões  culturais  do 
movimento humano, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, no 
sentido de aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.
A dimensão da intervenção acadêmico-profissional refere-se ao exercício políticosocial, ético-moral, 
técnico-profissional  e  científico  do  graduado  em Educação  Física  no  sentido  de  diagnosticar  os 
interesses  e  as  necessidades  das  pessoas,  de  modo  a  planejar,  prescrever,  ensinar,  orientar, 
assessorar, supervisionar, controlar e avaliar a eficiência, a eficácia e os efeitos de programas de 
exercícios  e  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas,  assim  como  participar,  assessorar, 
coordenar,  liderar  e  gerenciar  equipes  multiprofissionais  de  discussão,  de  definição  e  de 
operacionalização de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da 
educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, entre os afetos direta e 
indiretamente à prática de exercícios e atividades físicas, recreativas e esportivas.
Considerando as dimensões que caracterizam a Educação Física, ela é concebida como área de 
conhecimento  e  de  intervenção  profissional  que  tem  como  objeto  de  estudo  e  de  aplicação  o 
movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, 
do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção, da promoção, da 
proteção e da reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do 
rendimento  físico-esportivo,  do  lazer,  da  gestão  de  empreendimentos  relacionados  às  atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a 
prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. A finalidade é possibilitar às pessoas o acesso 
a  este  acervo  cultural,  compreendido  como  direito  inalienável  de  todo(a)  cidadão(ã)  e  como 
importante  patrimônio  histórico  da  humanidade  e  do  processo  de  construção  da  individualidade 
humana.
Embora  a  formação  em  Educação  Física  esteja  inserida  na  área  da  Saúde  é  imperiosa  a 
compreensão do seu caráter multidisciplinar, que além de possuir um corpo de conhecimento próprio, 
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utiliza-se de conhecimentos produzidos no contexto das ciências biológicas, humanas, sociais, bem 
como em conhecimentos da arte e da filosofia.

# Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Educação Física, em nível superior 
de graduação plena

#  Perfil  acadêmico-profissional  do  graduado  em  Educação  Física  O  curso  de  graduação  em 
Educação Física deverá assegurar uma formação acadêmico-profissional generalista,  humanista e 
crítica, qualificadora de uma intervenção fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na 
conduta ética.
O graduado  em Educação  Física  deverá  estar  qualificado  para  analisar  criticamente  a  realidade 
social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente por meio das manifestações e expressões 
culturais  do movimento humano,  tematizadas nas diferentes formas e modalidades de exercícios 
físicos,  da ginástica,  do jogo,  do esporte,  da  luta/arte  marcial,  da dança,  visando a formação,  a 
ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas para aumentar as possibilidades de adoção de 
um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.
A  finalidade  é  possibilitar  que  as  pessoas,  independentemente  de  idade,  de  condições  sócio-
econômicas, de condições físicas e mentais, de gênero, de etnia, de crença, tenham conhecimento e 
a  possibilidade  de  acesso  à  prática  das  diferentes  expressões  e  manifestações  culturais  do 
movimento humano, compreendidas, reafirmando já foi dito anteriormente, como direito inalienável de 
todo(a)  cidadão(ã)  e  como  importante  patrimônio  histórico  da  humanidade  e  do  processo  de 
construção da individualidade humana.
# Competências e habilidades do graduado em Educação Física A identidade acadêmico-profissional 
em  Educação  Física  deve,  necessariamente,  partir  da  compreensão  de  competências  e  de 
habilidades que abranjam as dimensões político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica, 
considerando  que  a  intervenção  do  profissional  pressupõe  a  mediação  com  seres  humanos 
historicamente situados.
A configuração de competências e habilidades deve ser  a concepção nuclear  na orientação dos 
projetos pedagógicos de formação inicial do graduado em Educação Física.
Além  de  dominar  os  conhecimentos  que  fundamentam  e  orientam  sua  intervenção  acadêmico-
profissional, é imperioso que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação.
O  graduado  em  Educação  Física,  além  do  domínio  dos  conhecimentos  específicos  para  sua 
intervenção  acadêmico-profissional  deve,  necessariamente,  compreender  as  questões  e  as 
situações-problema envolvidas no seu trabalho, identificando-as e resolvendoas.
Precisa  demonstrar  autonomia  para  tomar  decisões,  bem como responsabilizar-se  pelas  opções 
feitas e pelos efeitos da sua intervenção acadêmico-profissional. Precisa também avaliar criticamente 
sua própria atuação e o contexto em que atua, bem como interagir cooperativamente tanto com a 
comunidade acadêmico-profissional, quanto com a sociedade em geral.
A aquisição das competências e das habilidades requeridas na formação do graduado em Educação 
Física  deverá  ocorrer  a  partir  de  experiências  de  interação  teoriaprática,  em  que  toda  a 
sistematização teórica deve ser articulada com as situações de intervenção acadêmico-profissional e 
que  estas  sejam balizadas  por  posicionamentos  reflexivos  que  tenham consistência  e  coerência 
conceitual. As competências não podem ser adquiridas apenas no plano teórico, nem no estritamente 
instrumental.  É  imprescindível,  portanto,  que  haja  coerência  entre  a  formação  oferecida,  as 
exigências práticas esperadas do futuro profissional e as necessidades de formação, de ampliação e 
de enriquecimento cultural das pessoas.
Sendo assim, a visão de competência deve ser compreendida alem da dimensões do fazer, do saber 
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fazer  ou do saber  intervir.  O pressuposto  dessas diretrizes  identifica-se com uma concepção de 
currículo compreendido como processo de formação da competência humana histórica. Sendo assim, 
competência é, sobretudo, a condição de refazer permanentemente nossa relação com a sociedade e 
a natureza, usando como instrumento o conhecimento inovador de perspectiva emancipadora.
Portanto,  a  formação  do  graduado  em  Educação  Física  deverá  ser  concebida,  planejada, 
operacionalizada e avaliada visando a aquisição e o desenvolvimento das seguintes competências e 
habilidades específicas:
_  Dominar  os  conhecimentos  conceituais,  procedimentais  e  atitudinais  específicos  da  Educação 
Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, morais, éticos e estéticos 
próprios de uma sociedade plural e democrática.
_  Pesquisar,  conhecer,  compreender,  analisar  e  avaliar  a  realidade  social  para  nela  intervir 
acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões do movimento humano, 
com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, 
da luta/arte  marcial,  da  dança,  visando  a formação,  a  ampliação e  o  enriquecimento  cultural  da 
sociedade,  para  aumentar  as  possibilidades de adoção de um estilo  de  vida fisicamente ativo  e 
saudável.
_ Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e eticamente balizada nos 
campos da prevenção  de problemas de agravo da  saúde;  promoção,  proteção e  reabilitação  da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, 
além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 
recreativas e esportivas.
_ Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de discussão, de 
definição e de operacionalização de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, 
do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre 
outros.
_  Diagnosticar  os  interesses,  as  expectativas  e  as  necessidades das  pessoas (crianças,  jovens, 
adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiências, de grupos e comunidades especiais) de modo a 
planejar,  prescrever,  ensinar,  orientar,  assessorar,  supervisionar,  controlar  e  avaliar  projetos  e 
programas  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas  nas  perspectivas  da  prevenção,  da 
promoção,  da  proteção  e  da  reabilitação  da  saúde,  da  formação  cultural,  da  educação  e  da 
reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros campos que oportunizem ou 
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.
_ Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar os efeitos da aplicação de diferentes técnicas, 
instrumentos,  equipamentos,  procedimentos  e  metodologias  para  a  produção  e  a  intervenção 
acadêmico-profissional  em  Educação  Física  nos  campos  da  prevenção,  promoção,  proteção  e 
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento físico-
esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades 
físicas, recreativas e esportivas.
_  Acompanhar  as  transformações  acadêmico-científicas  da  Educação  Física  e  de  áreas  afins, 
mediante  a análise crítica da literatura  especializada,  com o propósito  de contínua atualização e 
produção acadêmico-profissional.
_ Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar e diversificar as 
formas  de  interagir  com  as  fontes  de  produção  e  de  difusão  de  conhecimentos  específicos  da 
Educação Física e de áreas afins, com o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-
profissional.
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As Instituições de Ensino Superior poderão incorporar outras competências e habilidades gerais e 
específicas que se mostrem adequadas e coerentes com os respectivos projetos pedagógicos.
Estrutura e organização curricular dos cursos de graduação em Educação Física Caberá à Instituição 
de Ensino Superior, na organização curricular do curso de graduação em Educação Física, articular 
as  unidades  de  conhecimento  de  formação  específica  e  ampliada,  definindo  as  respectivas 
denominações, ementas e cargas horárias em coerência com o marco conceitual e as competências 
e habilidades almejadas para o profissional que pretende formar.
A  formação  específica  que  abrange  os  conhecimentos  identificadores  da  Educação  Física  deve 
compreender  e  integrar  as  dimensões  culturais,  didático-pedagógicas  e  técnicoinstrumentais  das 
manifestações  e  expressões  do  movimento  humano,  com  o  propósito  de  qualificar  e  habilitar  a 
intervenção  acadêmico-profissional  em face  das  competências  e  das  habilidades  específicas  do 
graduado em Educação Física.
A formação ampliada deve compreender o estudo da relação do ser humano, em todos os ciclos 
vitais, com a sociedade, a natureza, a cultura e o trabalho. Deverá possibilitar uma formação cultural 
abrangente  para  a  competência  acadêmico-profissional  de  um trabalho  com seres  humanos  em 
contextos  histórico-sociais  específicos,  promovendo  um  contínuo  diálogo  entre  as  áreas  de 
conhecimento científico afins e a especificidade da Educação Física.
O trato das unidades de conhecimento deverá ser guiado pelo critério da orientação e da formação 
crítica, investigativa e reconstrutiva, pelo princípio da indissociabilidade entre teoria e prática, bem 
como orientado por valores sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e 
democrática.
As questões pertinentes às peculiaridades regionais, às identidades culturais, à educação ambiental, 
ao trabalho,  às necessidades das pessoas portadoras de deficiência e de grupos e comunidades 
especiais  deverão  ser  abordadas  no  trato  dos  conhecimentos  da  formação  do  graduado  em 
Educação Física.
Sendo assim, a formação ampliada deverá contemplar as seguintes dimensões do conhecimento:
_ relação ser humano-sociedade
_ biológica do corpo humano
_ produção do conhecimento científico e tecnológico
A formação específica,  que abrange os conhecimentos identificadores  da Educação Física,  deve 
contemplar as seguintes dimensões:
_ culturais do movimento humano
_ técnico-instrumental
_ didático-pedagógica
A  critério  da  Instituição  de  Ensino  Superior,  o  projeto  pedagógico  do  curso  de  graduação  em 
Educação Física poderá contemplar um ou mais núcleos temáticos de aprofundamento, articulando 
as  unidades  de  conhecimentos  e  de experiências  que  o  caracterizarão.  Compreendidos  como o 
conjunto  de  fundamentos  e  de  experiências  específicos  que  tratam  de  singularidades  e 
particularidades  no  planejamento,  prescrição,  ensino,  orientação,  assessoramento,  supervisão, 
controle e avaliação de projetos e de programas de atividades físicas, recreativas e esportivas na 
perspectiva de um ou mais núcleos temáticos de intervenção acadêmico-profissionais (prevenção, 
promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde,  da  formação  cultural,  da  educação  e  reeducação 
motora,  do rendimento físico-esportivo,  do lazer,  da gestão de empreendimentos relacionados às 
atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar  a  prática  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas).  Os  núcleos  temáticos  de 
aprofundamento não se constituem, portanto, em habilitações, assim como não devem ser tratados 
como uma espécie de especialização precoce.
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No  caso  da  instituição  de  Ensino  Superior  optar  pela  proposição  de  núcleos  temáticos  de 
aprofundamento  terá  que assegurar,  no máximo,  20% da carga horária  mínima em cada núcleo 
temático de aprofundamento.
O tempo mínimo para integralização do curso de graduação em Educação Física será definido em 
Resolução específica do Conselho Nacional de Educação.

# Mecanismos de indissociabilidade teoria e prática 

A formação do graduado em Educação Física deve assegurar a indissociabilidade teoria-prática por 
meio da prática como componente curricular, do estágio profissional curricular supervisionado e de 
atividades complementares. 
A prática concebida como componente curricular deverá ser contemplada e explicitada no projeto 
pedagógico,  podendo ser vivenciada em diferentes contextos de aplicação acadêmico-profissional 
desde  o  início  do  curso.  Sendo  assim,  ela  poderá  estar  inserida  e  explicitada  no  contexto 
programático das diferentes unidades de conhecimento constitutivas da organização curricular do 
curso,  ou  poderá  ser  viabilizada  sob  a  forma  de  oficinas,  laboratórios,  entre  outros  tipos  de 
organização  que  permitam  aos(às)  graduandos(as)  vivenciarem  o  nexo  entre  as  dimensões 
conceituais e a aplicabilidade do conhecimento.
O  estágio  profissional  curricular  representa  o  momento  da  formação  em que  o(a)  graduando(a) 
deverá vivenciar e consolidar as competências e habilidades exigidas para o exercício acadêmico-
profissional  em diferentes  campos  de  intervenção,  a  partir  da  segunda  metade  do  curso,  sob  a 
supervisão de profissional habilitado e qualificado. O estágio profissional curricular é o momento de 
efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo de intervenção acadêmico-
profissional que tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização do(a) graduando(a). O 
objetivo é oferecer ao futuro graduado em Educação Física um conhecimento do real em situação de 
trabalho, isto é diretamente em instituições e locais formais e informais que oportunizem a prática de 
exercícios  e  de  atividades  físicas,  recreativas  e  esportivas,  nas  perspectivas  da  prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural,  da educação e da reeducação 
motora,  do rendimento físico-esportivo,  do lazer,  da gestão de empreendimentos relacionados às 
atividades físicas, recreativas e esportivas, entre outras. É também um momento para se verificar e 
provar  a  aquisição  das  competências  e  habilidades  exigidas  na  prática  acadêmico-profissional  e 
exigíveis dos(as) formandos(as). No caso da Instituição de Ensino Superior optar pela proposição de 
núcleos  temáticos  de  aprofundamento,  parte  da  carga  horária  do  estágio  profissional  curricular 
supervisionado deverá ser cumprida no campo de intervenção acadêmico-profissional correlato.
As atividades complementares deverão ser incrementadas ao longo do curso, devendo a Instituição 
de  Ensino  Superior  criar  mecanismos  e  critérios  de  aproveitamento  de  conhecimentos  e  de 
experiências vivenciadas pelo(a) graduando(a)  por meio de estudos e de práticas independentes, 
presenciais e/ou à distância, sob a forma de monitorias, de estágios extracurriculares, de programas 
de iniciação científica, de programas de extensão, de estudos complementares, de congressos, de 
seminários e de cursos de extensão.
O componente curricular formativo do trabalho acadêmico inclui  o ensino presencial  exigido pelas 
Diretrizes Curriculares. Mas um planejamento próprio para a execução de um projeto pedagógico há 
de incluir outras atividades de caráter científico, cultural e acadêmico, articulando-se e enriquecendo 
o processo formativo do graduado em Educação Física como um todo. Seminários, apresentações, 
exposições, participação em eventos científicos, estudos de caso, visitas, ações de caráter científico, 
técnico,  cultural  e  comunitário,  produções  coletivas,  monitorias,  resolução de situações-problema, 
ensino  dirigido,  aprendizado  de  novas  tecnologias  de  comunicação  e  de  ensino,  relatórios  de 
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pesquisas são modalidades, entre outras atividades, deste processo formativo. Importante salientar 
que tais atividades devem contar com a orientação docente e ser integrada e explicitada no projeto 
pedagógico do curso.
Deve-se  acrescentar  que  a  diversificação  dos  espaços  de  intervenção  acadêmicoprofissional  em 
Educação Física, a ampliação do universo cultural, o trabalho integrado entre diferentes profissionais 
de áreas e disciplinas, a produção coletiva de projetos de estudos, a elaboração de pesquisas, as 
oficinas, os seminários, as monitorias, as tutorias, os eventos acadêmico-profissionais, as atividades 
de extensão, o estudo de políticas públicas e institucionais são exigências de um curso que almeja 
formar profissionais qualificados e autônomos.

# Trabalho de graduação em Educação Física

O "trabalho de curso" ou de "graduação" deve ser entendido como um componente curricular opcional 
da  instituição  que,  se  o  adotar,  poderá  desenvolvê-lo  em  diferentes  modalidades,  a  saber: 
monografia, projetos de atividades centrados em determinada área teórico-prática ou de formação 
profissional do curso, ou ainda apresentação de trabalho sobre o desempenho do aluno no curso que 
reúna e consolide  as experiências  em atividades complementares  e teórico-práticas,  inclusive as 
atividades de pesquisa e extensão.

# Acompanhamento e avaliação

A implantação e o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de graduação em Educação 
Física deverão ser acompanhados e permanentemente avaliados institucionalmente, a fim de permitir 
os ajustes que se fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento.
A avaliação deverá basear-se no domínio dos conteúdos e das experiências, com vistas a garantir a 
qualidade da formação acadêmico-profissional, no sentido da consecução das competências político-
sociais, ético-morais, técnico-profissionais e científicas.
As metodologias e critérios empregados para o acompanhamento e avaliação do processo ensino-
aprendizagem  e  do  próprio  projeto  pedagógico  do  curso  deverão  estar  em consonância  com  o 
sistema de avaliação e o contexto curricular adotados pela Instituição de Ensino Superior.
#  Orientações  específicas  para  a  licenciatura  em  Educação  Física,  nos  termos  definidos  nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica O Professor 
da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, deverá estar qualificado para a docência 
deste  componente  curricular  na  educação básica,  tendo como referência  a legislação própria  do 
Conselho Nacional de Educação para a formação deste profissional.
A  definição  das  competências  e  habilidades  gerais  e  específicas  que  caracterizarão  o  perfil 
acadêmico-profissional  do professor da Educação Básica,  licenciatura plena em Educação Física, 
também deverão pautar-se em legislação própria do Conselho Nacional de Educação.
Para o Curso de Formação de Professores da Educação Básica, licenciatura plena em Educação 
Física, as unidades de conhecimento específico que constituem o objeto de ensino do componente 
curricular Educação Física serão aquelas que tratam das dimensões biológicas, sociais,  culturais, 
didático-pedagógicas, técnico-instrumentais do movimento humano.

II. VOTO DO RELATOR

A Comissão recomenda a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Educação Física e do projeto de resolução do respectivo curso, na forma ora apresentada.
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Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2004.
Conselheiro Éfrem de Aguiar Maranhão - Relator

III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2004
Conselheiro Éfrem de Aguiar Maranhão - Presidente
Conselheiro Edson de Oliveira Nunes - Vice-Presidente

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física,
em nível superior de graduação plena.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o 
disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea "C", da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento 
no Parecer  CNE/CES 58/2004,  de 18 de fevereiro  de 2004,  peça indispensável  do conjunto das 
presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Sr. Ministro da Educação em ___ de 
______.

RESOLVE:

Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação 
em Educação Física, em nível  superior  de graduação plena,  assim como estabelece orientações 
específicas  para  a  licenciatura  plena  em  Educação  Física,  nos  termos  definidos  nas  Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.

Art.  2º - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de graduados em Educação Física 
definem  os  princípios,  as  condições  e  os  procedimentos  para  a  formação  dos  profissionais  de 
Educação  Física,  estabelecidos  pela  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Nacional  de 
Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, no desenvolvimento e na avaliação do 
projeto pedagógico dos cursos de graduação em Educação Física das Instituições do Sistema de 
Ensino Superior.

Art. 3º - A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico profissional que 
tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e 
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas 
perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, 
além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 
recreativas e esportivas.

Art. 4º - O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma formação generalista, 
humanista  e  crítica,  qualificadora  da  intervenção  acadêmico-profissional,  fundamentada  no  rigor 
científico, na reflexão filosófica e na conduta ética.



197

Parágrafo 1º - O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar criticamente a 
realidade  social,  para  nela  intervir  acadêmica  e  profissionalmente  por  meio  das  diferentes 
manifestações  e  expressões  do  movimento  humano,  visando  a  formação,  a  ampliação  e  o 
enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e saudável.

Parágrafo 2º - O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, deverá estar 
qualificado para a docência deste componente curricular na educação básica, tendo como referência 
a legislação própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as orientações específicas para 
esta formação tratadas nesta Resolução.

Art. 5º - A Instituição de Ensino Superior deverá pautar o projeto pedagógico do curso de graduação 
em Educação Física nos seguintes princípios:

a) autonomia institucional;
b) articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
c) graduação como formação inicial;
d) formação continuada;
e) ética pessoal e profissional;
f) ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento;
g) construção e gestão coletiva do projeto pedagógico;
h) abordagem interdisciplinar do conhecimento;
i) indissociabilidade teoria-prática;
j) articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica.

Art.  6º  -  As competências  de  natureza político-social,  ético-moral,  técnico-profissional  e  científica 
deverão  constituir  a  concepção  nuclear  do  projeto  pedagógico  de  formação  do  graduado  em 
Educação Física.

Parágrafo  1º  -  A  formação  do  graduado  em  Educação  Física  deverá  ser  concebida,  planejada, 
operacionalizada e avaliada visando a aquisição e desenvolvimento das seguintes competências e 
habilidades:
_  Dominar  os  conhecimentos  conceituais,  procedimentais  e  atitudinais  específicos  da  Educação 
Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, morais, éticos e estéticos 
próprios de uma sociedade plural e democrática.
_ Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para nela intervir acadêmica 
e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões do movimento humano, tematizadas, 
com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, 
da  luta/arte  marcial,  da  dança,  visando  a  formação,  a  ampliação  e  enriquecimento  cultural  da 
sociedade  para  aumentar  as  possibilidades  de  adoção  de  um estilo  de  vida  fisicamente  ativo  e 
saudável.
_ Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e eticamente balizada nos 
campos  da  prevenção,  promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde,  da  formação  cultural,  da 
educação  e  reeducação  motora,  do  rendimento  físicoesportivo,  do  lazer,  da  gestão  de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos 
que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.
_ Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de discussão, de 
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definição e de operacionalização de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, 
do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre 
outros.
_  Diagnosticar  os  interesses,  as  expectativas  e  as  necessidades das  pessoas (crianças,  jovens, 
adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiência, de grupos e comunidades especiais) de modo a 
planejar,  prescrever,  ensinar,  orientar,  assessorar,  supervisionar,  controlar  e  avaliar  projetos  e 
programas de atividades físicas, recreativas e esportivas nas perspectivas da prevenção, promoção, 
proteção  e  reabilitação  da  saúde,  da  formação  cultural,  da  educação  e  reeducação  motora,  do 
rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a 
prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.
_ Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar os efeitos da aplicação de diferentes técnicas, 
instrumentos,  equipamentos,  procedimentos  e  metodologias  para  a  produção  e  a  intervenção 
acadêmico-profissional  em  Educação  Física  nos  campos  da  prevenção,  promoção,  proteção  e 
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento físico-
esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 
esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades 
físicas, recreativas e esportivas.
_  Acompanhar  as  transformações  acadêmico-científicas  da  Educação  Física  e  de  áreas  afins 
mediante  a  análise  crítica  da literatura  especializada  com o propósito  de  contínua  atualização  e 
produção acadêmico-profissional.
_ Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a ampliar e diversificar as 
formas  de  interagir  com  as  fontes  de  produção  e  de  difusão  de  conhecimentos  específicos  da 
Educação Física e de áreas afins, com o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-
profissional.

Parágrafo  2º  -  As  Instituições  de  Ensino  Superior  poderão  incorporar  outras  competências  e 
habilidades que se mostrem adequadas e coerentes com seus projetos pedagógicos.

Parágrafo 3º - A definição das competências e habilidades gerais e específicas que caracterizarão o 
perfil  acadêmico-profissional  do  Professor  da  Educação  Básica,  licenciatura  plena  em Educação 
Física, deverá pautar-se em legislação própria do Conselho Nacional de Educação.

Art. 7º - Caberá à Instituição de Ensino Superior, na organização curricular do curso de graduação em 
Educação  Física,  articular  as  unidades  de  conhecimento  de  formação  específica  e  ampliada, 
definindo  as  respectivas  denominações,  ementas  e  cargas  horárias  em coerência  com o  marco 
conceitual e as competências e habilidades almejadas para o profissional que pretende formar.

Parágrafo 1º - A Formação Ampliada deve abranger as seguintes dimensões do conhecimento:
a) Relação ser humano-sociedade
b) Biológica do corpo humano
c) Produção do conhecimento científico e tecnológico

Parágrafo 2º - A Formação Específica, que abrange os conhecimentos identificadores da Educação 
Física, deve contemplar as seguintes dimensões:
a) Culturais do movimento humano
b) Técnico-instrumental
c) Didático-pedagógico
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Parágrafo  3º  -  A  critério  da  Instituição  de  Ensino  Superior,  o  projeto  pedagógico  do  curso  de 
graduação em Educação Física poderá propor um ou mais núcleos temáticos de aprofundamento, 
utilizando até 20% da carga horária total, articulando as unidades de conhecimento e de experiências 
que o caracterizarão.

Parágrafo  4º  -  As  questões  pertinentes  às  peculiaridades  regionais,  às  identidades  culturais,  à 
educação  ambiental,  ao  trabalho,  às  necessidades  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  de 
grupos e comunidades especiais deverão ser abordadas no trato dos conhecimentos da formação do 
graduado em Educação Física.

Art.  8º  -  Para o Curso de Formação de Professores da Educação Básica,  licenciatura plena em 
Educação Física, as unidades de conhecimento específico que constituem o objeto de ensino do 
componente curricular Educação Física serão aquelas que tratam das dimensões biológicas, sociais, 
culturais, didático-pedagógicas, técnico-instrumentais do movimento humano.

Art.  9º  -  O  tempo mínimo para integralização do curso  de graduação  em Educação  Física  será 
definido em Resolução específica do Conselho Nacional de Educação.

Art. 10º - A formação do graduado em Educação Física deve assegurar a indissociabilidade teoria-
prática por meio da prática como componente curricular, estágio profissional curricular supervisionado 
e atividades complementares. 

Parágrafo 1º - A prática como componente curricular deverá ser contemplada no projeto pedagógico, 
sendo  vivenciada em diferentes  contextos  de aplicação  acadêmicoprofissional,  desde  o  início  do 
curso.

Parágrafo  2º  -  O  estágio  profissional  curricular  representa  um momento  da  formação  em que o 
graduando  deverá  vivenciar  e  consolidar  as  competências  exigidas  para  o  exercício  acadêmico-
profissional  em diferentes  campos  de  intervenção,  sob  a  supervisão  de  profissional  habilitado  e 
qualificado, a partir da segunda metade do curso. No caso da Instituição de Ensino Superior optar 
pela proposição de núcleos temáticos de aprofundamento, como estabelece o Art.  7º,  § 1º desta 
Resolução,  40%  da  carga  horária  do  estágio  profissional  curricular  supervisionado  deverá  ser 
cumprida no campo de intervenção acadêmico-profissional correlato.

Parágrafo 3º - As atividades complementares deverão ser incrementadas ao longo do curso, devendo 
a Instituição de Ensino Superior criar mecanismos e critérios de aproveitamento de conhecimentos e 
de experiências vivenciadas pelo aluno, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais 
e/ou  à  distância,  sob  a  forma  de  monitorias,  estágios  extracurriculares,  programas  de  iniciação 
científica, programas de extensão, estudos complementares, congressos, seminários e cursos.

Parágrafo 4º -  A carga horária para o desenvolvimento das experiências aludidas no caput deste 
Artigo será definida em Resolução específica do Conselho Nacional de Educação.

Art. 11 - Para a integralização da formação do graduado em Educação Física poderá ser exigida, pela 
instituição,  a  elaboração de um trabalho  de do curso,  sob  a  orientação  acadêmica  de professor 
qualificado.
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Art.  12  -  Na  organização  do  curso  de  graduação  em  Educação  Física  deverá  ser  indicada  a 
modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular.

Art.  13 -  A implantação e o desenvolvimento  do projeto  pedagógico do curso de graduação em 
Educação Física deverão ser acompanhados e permanentemente avaliados institucionalmente, a fim 
de permitir os ajustes que se fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento.

Parágrafo 1º -  A avaliação deverá basear-se no domínio dos conteúdos e das experiências,  com 
vistas a garantir  a qualidade da formação acadêmico-profissional,  no sentido da consecução das 
competências político-sociais, ético-morais, técnicoprofissionais e científicas.

Parágrafo  2º  -  As metodologias  e critérios empregados para o  acompanhamento e avaliação do 
processo  ensino-aprendizagem  e  do  próprio  projeto  pedagógico  do  curso  deverão  estar  em 
consonância com o sistema de avaliação e o contexto curricular adotados pela Instituição de Ensino 
Superior.

Art. 14 - A duração do curso de graduação em Educação Física será estabelecida em Resolução 
específica da Câmara de Educação Superior.

Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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ANEXO E - Resolução CFE nº 03, de 16 de junho de 1987

Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em Educação 
Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena).

O Presidente do Conselho Federal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com base no 
que dispõe o Artigo 26 da Lei  5.540/68,  tendo em vista o Parecer  215/87,  homologado pelo Sr. 
Ministro da Educação, 

Resolve: 

Art. 1º - A Formação dos Profissionais de Educação Física será feita em curso de graduação que 
conferirá o titulo de Bacharel e/ou Licenciado em Educação Física.

Art. 2º - Os currículos plenos dos cursos de graduação em Educação Física serão elaborados pelas 
instituições de ensino superior, objetivando:
-  possibilitar  a aquisição integrada de conhecimentos e técnicas que permitam uma atuação nos 
campos da Educação Escolar  (pré-escolar,  1º,  2º  e 3º  graus) e Não-Escolar  (academias,  clubes, 
centros comunitários, condomínios etc.);
- desenvolver atitudes éticas, reflexivas, críticas, inovadoras e democráticas;
prover  o  aprofundamento  das  áreas  de  conhecimentos,  de  interesse  e  de  aptidão  do  aluno, 
estimulando-o ao aperfeiçoamento contínuo;
- propiciar a auto-realização do estudante, como pessoa e como profissional.

Art. 3º - Os currículos plenos para os cursos de graduação em Educação Física terão duas partes: 
- Formação Geral (humanística e técnica);
- Aprofundamento de Conhecimentos.

§ 1º - Na Formação Geral serão consideradas as seguintes áreas do conhecimento:
a) De cunho humanístico:
- Conhecimento Filosófico:
Compreendido como conhecimento filosófico o resultado da reflexão sobre a realidade, seja no nível 
de práxis, a própria existência cotidiana do Profissional de Educação Física, relacionada com eventos 
históricos, sociais, políticos, econômicos; seja no nível da teoria, apresentação rigorosa através das 
ciências  dessa  mesma práxis.  O conhecimento  filosófico  deve  consistir  na  articulação  da  práxis 
pedagógica com as teorias sobre o homem, a sociedade e a técnica.
- Conhecimento do Ser Humano:
Entendido como o conjunto de conhecimentos sobre o ser humano, durante todo seu ciclo vital, no 
que concerne aos seus aspectos biológicos e psicológicos, bem como sua interação com o meio 
ambiente, face à presença ou ausência de atividades de Educação Física.
- Conhecimento da Sociedade:
Entendido como a compreensão da natureza social das instituições, sistemas e processos, com vistas 
a uma efetiva contribuição da Educação Física para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, 
considerando-se especificamente a realidade brasileira.
b) De cunho técnico (que deverá ser desenvolvido de forma articulada com os conhecimentos das 
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áreas de cunho humanístico acima referidas):
- Conhecimento Técnico:
Entendido como o conjunto de conhecimentos e competências para planejar,  executar,  orientar e 
avaliar atividades da Educação Física, nos campos da Educação Escolar e Não-Escolar, contribuindo 
para a geração e a transformação do próprio conhecimento técnico.
§ 2º - Cada instituição de ensino superior (IES), partindo dessas quatro áreas, elaborará o elenco de 
disciplinas da parte de Formação Geral do currículo pleno, considerando as peculiaridades de cada 
região e os perfis profissionais desejados (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena).
§ 3º - A parte do currículo pleno denominada Aprofundamento de Conhecimento deverá atender aos 
interesses dos alunos, criticar e projetar o mercado de trabalho, considerando as peculiaridades de 
cada região e os perfis profissionais desejados. Será composta por disciplinas selecionadas pelas IES 
e desenvolvidas de forma teórico-prática, permitindo a vivência de experiências no campo real de 
trabalho.
§  4º  -  As  IES deverão  estabelecer  os  marcos  conceptuais  fundamentais  dos  perfis  profissionais 
desejados,  elaborar  as  ementas,  fixar  a  carga  horária  para  cada  disciplina,  e  sua  respectiva 
denominação, bem como enriquecer o currículo pleno, contemplando as peculiaridades regionais.

Art.  4º -  O curso de graduação em Educação Física terá uma duração mínima de 4 anos (ou 8 
semestres letivos) e máxima de 7 anos (ou 14 semanas letivos), compreendendo uma carga horária 
mínima de 2.880 horas/aula.
§  1º  -  Desse  total  de  2.880horas/aula,  pelo  menos  80% (oitenta  por  cento)  serão  destinadas  à 
Formação Geral e um mínimo de 20% (vinte por cento) para o Aprofundamento de Conhecimentos.
§ 2º - Desses 80% das horas/aula destinadas a Formação Geral, 60% deverão ser dedicadas às 
disciplinas vinculadas ao Conhecimento Técnico.
§  3º  -  No  mínimo  de  2.880  horas/aula  previstas,  estão  incluídas  as  destinadas  ao  Estágio 
Supervisionado e excluídas as correspondentes às disciplinas que são ou venham a ser obrigatórias, 
por força de legislação específica (ex.: EPB).

Art. 5º - O Estágio Curricular, com a duração mínima de um semestre letivo, será obrigatório tanto nas 
licenciaturas como nos Bacharelados, devendo para estes, ser complementado com a apresentação 
de uma monografia ("Trabalho de Conclusão").
Art. 6º - A adaptação do currículo baixado pela Resolução 69/69 ao currículo ora aprovado far-se-á 
por via regimental, segundo os recursos e interesses de cada instituição, dentro do prazo máximo de 
2 anos, a partir da data da publicação desta Resolução.
Parágrafo único - As adaptações regimentais das instituições de ensino superior, que mantêm cursos 
de Educação Física, serão apreciados pelos respectivos Conselhos de Educação.
Art.  7º  -  Ao  graduados  em  Educação  Física  (bacharéis  e/ou  licenciados),  através  de  cursos 
específicos  realizados  a  nível  de  especialização,  poderão  habilitar-se  à  titulação  de  Técnico 
Desportivo.
Art. 8º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução C9, 
de 6/11/69, deste Conselho, e demais disposições em contrário. 
IV - DECISÃO DO PLENÁRIO
O Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou, por unanimidade, a Conclusão da Comissão.

Sala Barreto Filho, em 11 de março de 1987.
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ANEXO F - DECRETO-LEI nº 8.270, de 03 de Dezembro de 1945

Altera disposições do Decreto-Lei  nº 1.212,  de 17 de abril  de 1939.  O Presidente da República, 
usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

     DECRETA: 

     Art. 1º Ao art. 1º do Decreto-lei nº 1.212, de 17 de abril de 1939, são acrescentados a alínea e o  
parágrafo seguintes: 

 " e) instituir centros da educação física, destinados à pratica dos exercícios físicos e à disseminação 
das normas científicas a que deverão obedecer.  

Parágrafo único. Os centros de que trata a última alínea do presente artigo serão distribuídos pelo 
Distrito Federal, de acôrdo com a possibilidade da sua instalação."

     Art. 2º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 12, 21 e 26 do Decreto-lei nº 1.212, de 17 de abril de 1939,  
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 2º A Escola Nacional de Educação Física e Desportos ministrará os seguintes cursos:  

 a) superior de educação física;  
 b) educação física infantil;  
 c) técnica desportiva;  
 d) massagem;  
 e) medicina aplicada à educação física e aos desportos."  

"Art. 3º O curso superior de educação física será realizado em três anos, para o ensino das seguintes 
disciplinas:
Primeiro ano: 

  1. Higiene aplicada. 
2. Socorros de urgência.
3. Metodologia da educação física. 
4. História e organização da educação física e dos desportos. 
5. Educação física geral. 
6. Desportos aquáticos e náuticos. 
7. Desportos terrestres individuais.
8. Desportos terrestres coletivos.
9. Desportos de ataque e defesa. 
10. Ginástica, rítmica.  

Segundo ano: 
  1. Cinesiologia aplicada. 
2. Fisiologia aplicada. 
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3. Metabologia aplicada. 
4. Metodologia da educação física. 
5. Educação física geral. 
6. Desportos aquáticos e náuticos. 
7. Desportos terrestres individuais. 
8. Desportos terrestres coletivos. 
9. Desportos de ataque e defesa. 
10. Ginástica rítmica. 

Terceiro ano:
               1. Fisioterapia aplicada. 
               2. Psicologia aplicada. 
               3. Biometria aplicada. 
               4. Metodologia da educação fisica e dos desportos. 
               5. Educação física geral. 
               6. Desportos aquáticos e náuticos. 
               7. Desportos terrestres individuais.
                8. Desportos terrestres coletivos. 
               9. Desportos de ataque e defesa. 
               10. Ginástica rítmica. 

Parágrafo  único.  A  revisão  dos  conhecimentos  de  anatomia  humana  será  feita  em  aulas 
complementares à disciplina que a reclamar."

"Art. 4º O curso de educação física infantil terá a duração de um ano, para o ensino das seguintes 
disciplinas: 

  1. Cinesiologia aplicada. 
2. Higiene aplicada.
3. Fisiologia aplicada. 
4. Fisioterapia aplicada. 
5. Psicologia aplicada. 
6. Biometria aplicada. 
7. Socorros de urgência. 
8. Metodologia da educação física. 
9. História e organização da educação física e dos desportos. 
10. Educação física geral. 
11. Desportos aquáticos. 
12. Desportos terrestres individuais. 
13. Desportos terrestres coletivos. 
14. Ginástica rítmica.  

§ 1º O ensino de fisioterapia limitar-se-á ao da ginástica de correção ; o de socorro de urgência bem 
como o  de  biometria  visarão  ministrar  conhecimentos  gerais;  o  de  psicologia  assim como o  de 
cinesiologia tratarão unicamente de problemas relativos è criança, e o de história e organização da 
educação física e dos desportos terá em vista sòmente os desportos considerados no curso. 
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§ 2º A promoção nas disciplinas de ns. 11, 12, 13 e 14 se fará pela apuração da freqüência mínima e 
do aproveitamento conseguido. 

§  3º  A  revisão  dos  conhecimentos  de  anatomia  humana  será  feita  em aulas  complementares  à 
disciplina que a reclamar."

"Art.  5º  O curso  de técnica  desportiva  terá  a  duração  de  um ano  para  o  ensino  das  seguintes 
disciplinas : 

  1. Cinesiologia aplicada. 
2. Fisiologia aplicada. 
3. Psicologia aplicada. 
4. Metodologia dos desportos. 
5. História e organização da educação física e dos desportos. 
6. Desportos de especialização.  

Parágrafo  único.  A  revisão  dos  conhecimentos  de  anatomia  humana  será  feita  em  aulas 
complementares à disciplina que a reclamar."

"Art. 6º O curso de massagem terá a duração de um ano para o ensino das seguintes disciplinas: 

  1. Higiene aplicada. 
2. Fisiologia aplicada. 
3. Fisioterapia aplicada. 
4. Traumatologia desportiva e socorros de urgência. 
5. Educação física geral. 
6. Desportos aquáticos e náuticos. 
7. Desportos terrestres individuais. 
8. Desportos terrestres coletivos. 
9. Desportos de ataque e defesa, 
10. Ginástica rítmica.  

§ 1º No ensino da educação física e dos desportos, os trabalhos práticos e as lições teóricas deverão 
ter em vista o exercício profissional do massagista, que deve conhecer o funcionamento e as reações 
musculares. 

§ 2º A promoção nas disciplinas números 6, 7, 8, 9 e 10 se fará pela apuração da freqüência mínima 
e do aproveitamento. 

§  3º  A  revisão  dos  conhecimentos  de  anatomia  humana  será  feita  em aulas  complementares  à 
disciplina que a reclamar."

"Art. 7º O curso de medicina aplicada à educação física e aos desportos terá, a duração de um ano 
para o ensino das seguintes disciplinas: 

  1. Higiene aplicada. 
2. Cinesiologia aplicada. 
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3. Fisiologia aplicada. 
4. Fisioterapia aplicada. 
5. Psicologia aplicada. 
6. Biometria aplicada. 
7. Metabologia aplicada. 
8. Traumatologia aplicada. 
9. Metodologia da educação física, e dos desportos. 
10. História e organização da educação física e dos desportos. 
11. Educação física geral. 
12. Desportos aquáticos e náuticos. 
13. Desportos terrestres individuais.
14. Desportos terrestres coletivos. 
15. Desportos de ataque e defesa. 
16. Ginástica rítmica.  

§ 1º Nas aulas de educação física e dos desportos, a prática e a teoria devem ser ensinadas, com o 
fim de apurar no médico os conhecimentos relativos ao funcionamento e às reações fisiológicas do 
organismo. 

§ 2º A promoção nas cadeiras números 11, 12, 13, 14, 15 e 16 se fará pela verificação da freqüência 
mínima e do aproveitamento. 

§  3º  A  revisão  dos  conhecimentos  de  anatomia  humana  será  feita  em aulas  complementares  à 
disciplina que a reclamar."

"Art. 9º As disciplinas lecionadas na Escola Nacional de Educação Física e Desportos constituem 
matéria das seguintes cadeiras:
 I. Anatomia humana e higiene aplicada.
II. Cinesiologia aplicada. 
III. Fisiologia aplicada. 
IV. Fisioterapia aplicada.
V. Psicologia aplicada. 
VI. Biometria aplicada. 
VII. Metabologia aplicada.
VIII. Traumatologia desportiva e Socorros de Urgência. 
IX. Metodologia da educação física e dos desportos. 
X. História e organização da educação física e dos desportos. 
XI. Educação física geral masculina. 
XII. Educação física geral feminina. 
XIII. Desportos aquáticos e náuticos masculinos. 
XIV. Desportos aquáticos femininos
XV. Desportos terrestres individuais.
XVI. Desportos terrestres e coletivos.
XVII. Desportos de ataque e defesa.
XVIII. Ginástica rítmica."

"Art. 12. O provimento nos cargos de professor catedrático efetivo será feito por concurso de títulos e 
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de provas, de acôrdo com a legislação federal do ensino em vigor. 

§  1º  Para  o  efeito  do  provimento  funcionará,  enquanto  a  congregação  da  Escola  Nacional  de 
Educação Física e Desportos não dispuser de dois têrços de professores catedráticos, a congregação 
de outros estabelecimentos federais de ensino; escolhida, em cada caso, pelo Ministro da Educação 
e Saúde. 

§  2º  Para  a  inscrição  no  concurso  destinado  ao  primeiro  provimento  efetivo,  o  exercício  como 
catedrático interino por dois anos consecutivos na própria Faculdade poderá suprir a exigência da 
alínea I do art. 51 do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931."

"Art. 21. Será exigido ainda: 

 a) do candidato à matricula no primeiro ano do curso superior de educação física e no curso de 
massagem, o certificado de licença ginasial;  
 b) do candidato à matrícula no curso de técnica desportiva, o diploma de licenciado em educação 
física;  
 c) do candidato à matrícula no curso de educação física infantil, o diploma de normalista;  
 d) do candidato à matrícula no curso de medicina aplicada à educação física e aos desportos, o 
diploma de médico, devidamente registrado.  

Parágrafo único. Para os candidatos ao curso de medicina da educação física e dos desportos e ao 
curso de educação física, infantil, os exames vestibulares constarão de provas práticas, salvo se o 
número de candidatos exceder o de vagas, caso em que serão os concorrentes obrigados às provas 
intelectuais escritas e orais."

"Art. 26. Os exercícios escolares em todos os cursos terão por fim afazer os alunos, de ambos os 
sexos, à prática da educação física geral e dos desportos, e aos alunos do sexo feminino, também a 
aprendizagem da ginástica rítmica. Destinar-se-ão mais: 
 a) no curso superior de educação física e no curso de educação física infantil, a dar aos alunos de 
ambos os sexos os conhecimentos necessários para a direção da educação física geral e aos do 
sexo feminino também os relativos à direção da ginástica rítmica;  
 b) no curso de técnica desportiva, a preparar o futuro profissional para o treinamento dos desportos 
em geral e especialmente de um ou dois escolhidos entre os esportes ensinados na Escola. "  
     Art. 3º Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1945, 124º da Independência e 57º da República. 
JOSÉ LINHARES. 
Raul Leitão da Cunha 
Publicação: 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 05/12/1945 , Página 18245 (Publicação) 
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ANEXO G- DECRETO-LEI N. 1.212 - DE 17 DE ABRIL DE 1939

Cria, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos

Senado Federal
Subsecretaria de Informações

DECRETO-LEI N. 1.212 - DE 17 DE ABRIL DE 1939
    
Cria, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos
    
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
decreta:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
    
Art. 1º - Fica criada, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação Física e 
Desportos, que terá por finalidade:
a) formar pessoal técnico em educação física e desportos;
b) imprimir ao ensino da educação física e dos desportos, em todo o país, unidade teórica e 
prática:
c) difundir, de modo geral, conhecimentos relativos à educação física e aos desportos;
d) realizar pesquisas sobre a educação física e os desportos, indicando os métodos mais 
adequados à sua prática no país.

CAPÍTULO II
DOS CURSOS
   
 Art. 2º - A Escola Nacional de Educação Física e Desportos ministrará os seguintes cursos:
a) curso superior de educação física;
b) curso normal de educação física;
c) curso de técnica desportiva;
d) curso de treinamento e massagem;
e) curso de medicina da educação física e dos desportos.
    
Art. 3º - O curso superior de educação física será de dois anos, e terá a seguinte seriação 
de disciplinas:
Primeira série
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1. Anatomia e fisiologia humanas.
2. Cinesiologia.
3. Higiene aplicada.
4. Socorros de urgência.
5. Biometria
6. Psicologia aplicada.
7. Metodologia da educação física.
8. História da educação física e dos desportos.
9. Ginástica rítmica.
10. Educação física geral.
11. Desportos aquáticos. 
12. Desportos terrestres individuais.
13. Desportos terrestres coletivos.
14. Desportos de ataque e defesa.
Segunda série
1. Cinesiologia.
2. Fisioterapia.
3. Biometria.
4. Psicologia aplicada.
5. Metodologia da educação física.
6. Organização da educação fisica e dos desportos.
7. Ginástica rítmica.
8. Educação física geral.
9. Desportos aquáticos.
10. Desportos terrestres individuais.
11. Desportos terrestres coletivos. 
12. Desportos de ataque e defesa.
   
Art. 4º - O curso normal de educação física será de um ano e se constituirá das seguintes 
disciplinas:
1. Anatomia e fisiologia humanas.
2. Cinesiologia.
3. Higiene aplicada. 
4. Socorros de urgência.
5. Fisioterapia.
6. Biometria.
7. Metodologia da educação física.
8. História da educação física e dos desportos.
9. Organização da educação física e dos desportos.
10. Ginástica rítmica.
11. Educação física geral.
12. Desportos aquáticos.
13. Desportos terrestres individuais.
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14. Desportos terrestres coletivos.
15. Desportos de ataque e defesa.
    
Art.  5º  -  O curso de técnica desportiva  será  de um ano e se  constituirá  das seguintes 
disciplinas:
1. Anatomia e fisiologia humanas.
2. Cinesiologia.
3. Higiene aplicada.
4. Socorros de urgência.
5. Fisioterapia.
6. Biometria.
7. Psicologia aplicada.
8. Metodologia do treinamento desportiva.
9. História da educação física e dos desportos.
10. Organização da educação física e dos desportos.
11. Ginástica rítmica.
12. Educação física geral.
13. Desportos aquáticos.
14. Desportos terrestres individuais. 
15. Desportos terrestres coletivos.
16. Desportos de ataque e defesa.

Art. 6º - O curso de treinamento e massagem será de um ano e se constituirá das seguintes 
disciplinas:
1. Anatomia e fisiologia humanas.
2. Higiene aplicada.
3. Fisioterapia.
4. Socorros de urgência.
5. Metodologia do treinamento desportivo.
6. Organização da educação física e dos desportos.
7. Ginástica rítmica.
8. Educação física geral.
9. Desportos aquáticos.
10. Desportos terrestres individuais.
11. Desportos terrestres coletivos.
12. Desportos de ataque e defesa.
    
Art.  7º -  O curso de medicina da educação física e do desportos será de um ano e se 
constituirá das seguintes disciplinas:
1. Cinesiologia.
2. Fisiologia aplicada.
3. Fisioterapia.
4.Metabologia.
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5. Biometria.
6. Psicologia aplicada.
7. Traumatologia desportiva.
8. Metido da educação física.
9. Metodologia de treinamento desportivo.
10. História da educação física e dos desportos.
11. Organização da educação física e dos desportos.
12.Ginástica rítmica.
13. Educação física geral.
14. Desportos aquáticos.
15. Desportos terrestres individuais.
16. Desportos terrestres coletivos.
17. Desportos de ataque e defesa.

Art. 8º - O ensino da ginástica rítmica será ministrado, em todos os cursos, somente aos 
alunos do sexo feminino.

CAPÍTULO III
DAS CADEIRAS E DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO
   
 Art.  9º  As  disciplinas  ensinadas  na  Escola  Nacional  de  Educação  Física  e  Desportos 
constituirão matéria das seguinte cadeiras:
I. Anatomia e fisiologia humanas o higiene aplicada. 
II. Cinesiologia.
III. Fisiologia aplicada.
IV. Fisioterapia.
V. Metabologia.
VI. Biometria.
VII. Psicologia aplicada.
VIII. Traumatologia desportiva e socorros de urgência.
IX. Metodologia da educação física e do treinamento desportivo.
X. História e organização da educação física e dos desportos.
XI. Ginástica rítmica.
XII. Educação física geral(1º cadeira).
XIII. Educação física geral(2º cadeira).
XIV. Desportos aquáticos.
XV. Desportos Terrestres individuais.
XVI. Desportos terrestres coletivos. 
XVII. Desportos de ataque e defesa.

Art.  10  -  Cada  cadeira,  de  que  trata  o  artigo  anterior,  ficará  a  cargo  de  um professor 
catedrático  que  poderá  dispor,  conforme  as  necessidades  do  ensino  de  um  ou  mais 
assistentes.
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Art. 11 - Ficam criados, no Quadro I do Ministério da Educação, dez cargos de professores 
catedráticos, do padrão L.
    
Art. 12 - Os cargos de que trata o artigo anterior serão providos por concurso de títulos e 
provas.
    
Parágrafo  único.  Para  o  efeito  do  provimento,  funcionará,  enquanto  a  congregação  da 
Escola  Nacional  de  Educação  Física  e  Desportos  não  dispuser  de  dois  terços  de 
professores catedráticos,  a congregação de outros estabelecimentos federais  de ensino, 
escolhida, em cada caso. pelo Ministro da Educação.
    
Art. 13 - Não estando uma cadeira efetivamente provida por concurso de títulos e provas, 
far-se-à interinamente o seu provimento admitir-se-à pessoa contratada para o exercício da 
função a ela correspondente.
   
Art.  14  -  Os  assistentes  serão  admitidos,  no  carater  extranumerários,  por  indicação  do 
professor catedrático, e serão sempre de sua confiança.
    
Art.  15  -  As cadeiras de ginástica  rítmica  (XI),  de educação física  geral.  (XII  e  XIII),de 
desportos aquáticos (XIV) de desportos terrestres individuais (XV), de desportos terrestres 
coletivos (XVI) e de desportos de ataque e defesa (XVII) serão providas sempre mediante 
contrato, não podendo o professor catedrático ser admitido com idade superior a 35 anos, 
nem permanecer no exercício da função depois dos 40 anos de idade.
    
Art. 16 - O provimento interino ou o contrato do pessoal será realizado mediante prova que 
demonstre a capacidade física moral e técnica do candidato.
    
Art. 17 - O professor catedrático da 2ª cadeira de educação física geral e o professor de 
ginástica rítmica, bem como os assistentes de um outro serão do sexo feminino. 
    
Art.  18 -  A lotação do pessoal  administrativo  da Escola Nacional  de Educação Física e 
Desportos será fixada no seu regimento. 
    
§  1º  O  diretor  será  designado  pelo  Presidente  da  República,  dentre  os  professores 
catedráticos do estabelecimento, e terá a gratificação de função de 9:600$000 anuais.
    
§ 2º O secretário será designado pelo Presidente da República, dentre funcionários efetivos
do Ministério da Educação. e terá a gratificação de função de 6:000$000 anuais.

CAPÍTULO IV
DO REGIME ESCOLAR
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Art.  19  -  A  matrícula  em  cada  curso  será  sempre  limitada  à  capacidade  didática  do 
estabelecimento.
    
Art. 20 - O candidato à matrícula na primeira série do curso superior de educação física ou 
na série única de qualquer dos outros cursos de que trata o art. 2º desta lei deverá:
a) apresentar prova de identidade e prova do sanidade;
b) submeter-se a rigorosa inspeção de saúde;
c) prestar exames vestibulares.

Parágrafo único. Não será admitido à matrícula o candidato que não se achar no gôzo de 
perfeita integridade física ou que for reprovado nos exames vestibulares.
    
Art. 21 - Será ainda exigida:
a) do candidato à matrícula na primeira série do curso superior de educação física, no curso 
de  técnica  desportiva  ou  no  curso  de  treinamento  e  massagem,a  apresentação  de 
certificado de conclusão do curso secundário fundamental;
b) do candidato à matrícula no curso normal de educação física, a apresentação de diploma 
de normalista;
c) do candidato à matrícula no curso de medicina da educação física e dos desportos, a 
apresentação de diploma de médico.
    
Art. 22 - O ano escolar compreenderá os seguinte períodos:
a) dois períodos letivos, sendo tanto o primeiro como o segundo de três meses e quinze 
dias;
b) dois períodos de exames, sendo o primeiro de quinze dias e o segundo de um mês;
c) dois períodos de férias, sendo o primeiro de quinze dias e o segundo de três meses.
    
Parágrafo único. O ano escolar começará no dia 1 de março, e será observada a seguinte 
sucessão de períodos: primeiro período letivo, primeiro período de exames, primeiro período 
de férias, segundo período letivo. segundo período de exames, segundo período de férias.

Art.  23  –  Haverá,  em cada ano  escolar,  um período  especial  de  exames,  destinado  a 
exames de segunda época e a exames vestibulares.
    
Parágrafo único. O período especial de exames ocupará o último mês do segundo período 
de férias.
    
Art. 24 - O ensino será ministrado em aulas teóricas, em aulas práticas e em exercícios.
   
Art. 25 - A organização da educação física e dos desportos e a história da educação física e 
dos desportos serão dadas em aulas teóricas; a ginástica rítmica, a educação física geral e 
os desportos, em exercícios, e as demais disciplinas, em aulas teóricas e em aulas práticas.
Art.  26  -  Os  exercícios,  em  todos  os  cursos,  se  destinarão  a  dar  aos  aluno  do  sexo 
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masculino e do sexo feminino a aprendizagem da prática da educação física geral e dos 
desportos, e ainda nos alunos do sexo feminino a aprendizagem da prática da ginástica 
rítmica. Destinar-se-ão mais:
a) no curso superior de educação física e no curso normal de educação física, a dar aos 
alunos do sexo masculino e do sexo feminino a aprendizagem da direção da educação física 
geral, e ainda aos alunos do sexo feminimo a aprendizagem da direção da ginástica rítmica;
b) no curso de técnica desportiva, a dar a aprendizagem do treinamento dos desportos em 
geral e especialmente de dois escolhidos entre os seguintes: natação, polo aquático, remo, 
atletismo, ginástica de aparelhos, pesos e halteres, basket-ball, volley-ball, foot-ball, tennis, 
box, jiu-jitsu e luta;
c)  no  curso  de  treinamento  e  massagem,  a  dar  a  aprendizagem  do  treinamento  dos 
desportos em geral e especialmente de quatro escolhidos entre os mencionados na alínea 
anterior.
   
Art.  27  -  As  aulas  deverão  ser  dadas,  rigorosamente,  de  acôrdo  com  o  horário,  pelo 
professor catedrático ou pelo assistente que o substituir, de modo que o programa de cada 
disciplina seja sempre ministrado na sua totalidade.

Art.  28  -  A  frequência  às  aulas  teóricas  e  práticas  e  aos  exercícios  é  obrigatória,  não 
podendo entrar em exames o aluno que faltar a vinte por cento do total das aulas teóricas, 
das aulas práticas e dos exercícios, dados em cada disciplina.
    
Art.  29  -  Para  cada  disciplina  haverá  um programa que  será  elaborado  pelo  professor 
catedrático dela encarregado e deverá ter a aprovação do Conselho Técnico Administrativo.

§ 1º Quando uma disciplina for ministrada em mais de um curso, com duração ou finalidade 
diferente, terá programas diferentes.

§ 2º Os programas das várias disciplinas de um mesmo curso serão coordenados de tal 
modo que um não repita desnecessariamente a matéria do outro e formem no seu conjunto 
um todo lógico e harmônico.
   
Art. 30 - As disciplinas comuns a mais de um curso, e com idêntico programa, poderão ser 
ministradas em comum.

Art. 31 - Os programas do educação física geral e de desportos destinados aos alunos do 
sexo masculino serão diferentes dos destinados aos alunos do sexo feminino.

§ 1º Ficará a cargo da professora catedrática de educação fisica geral e de suas assistentes 
o ensino de educação física geral para todos os alunos do sexo feminino.

§ 2º O ensino dos desportos para os alunos do sexo feminino ficará a cargo de assistentes 
do sexo feminino.



215

CAPÍTULO V
DOS DIPLOMAS
    
Art. 32 - Aos alunos que concluirem o curso superior de educação física, o curso normal de 
educação física, o curso de técnica desportiva, o curso de treinamento e massagem ou o 
curso de medicina da educação física e dos desportos, na forma desta lei, serão conferidos 
respectivamente os diplomas de licenciado em educação física, de normalista especializado 
em educação física,  de técnico  desportivo,  de  treinador  e  massagista  desportivo  ou de 
médico especializado em educação física e desportos.

Art. 33 - Os diplomas de que trata o artigo anterior, sendo conferidos, pela Escola Nacional 
de  Educação  Física  e  Desportos  ou  por  outro  estabelecimento  de  ensino  federal  ou 
reconhecido, e uma vez registados na repartição competente do Ministério da Educação, 
darão aos seus portadores as regalias mencionadas nesta lei.
    
Art. 34 - Nenhum estabelecimento de ensino ou qualquer outra instituição poderá expedir os 
diplomas de que trata o art. 32 desta lei, nem outros títulos de significação equivalente, sem 
que esteja reconhecido pelo Governo Federal

CAPÍTULO VI
DAS REGALIAS CONFERIDAS PELOS DIPLOMAS
    
Art. 35 - A partir de 1 de janeiro de 1941, será exigido, para o exercício das funções de 
professor  de  educação  física,  nos  estabelecimentos  oficiais  (federais,  estaduais  ou 
municipais de ensino superior, secundário, normal e profissional, em toda a República, a 
apresentação de diploma de licenciado em educação física. 
    
Parágrafo único.  A mesma exigência se estenderá aos estabelecimentos particulares de 
ensino superior, secundário, normal e profissional, de todo o país, a partir de 1 janeiro de 
1943.

Art. 36 - A partir de 1 de janeiro de 1941, será exigido, para o exercício das funções de 
professores de educação física, nos estabelecimentos oficiais de ensino primário, no Distrito 
Federal, nas capitais dos Estados ou em quaisquer outras cidades de população superior a 
50.000 habitantes, a apresentação do diploma de normalista especializado em educação 
física.
    
Parágrafo único. A exigência deste artigo se estenderá às demais escolas primárias do país, 
na medida em que a lei o determinar. 
    
Art.  37  -  A  partir  de  1  de  janeiro  de  1941,  as  instituições  não  incluidas  entre  os 
estabelecimentos de ensino mencionados nos arts.  35 e 36 desta lei,  mas destinados a 
ministrar a educação física a crianças, a jovens ou a adultos, não poderão funcionar, em 
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todo o país, sem que os respectivos professores sejam portadores do diploma de licenciado 
em educação física ou do diploma de normalista especializado em educação física.
    
Art. 38 - As instituições desportivas, que funcionarem nas cidades de população superior a 
100.000 habitantes, em todo o país, não poderão, a partir de 1 de janeiro de 1941. admitir 
ao provimento das funções de técnico desportivo e de treinador e massagista desportivo, 
para os desportos mencionados no art. 26 desta lei, sinão os portadores dos competentes 
diplomas, conferidos na forma desta lei.
    
Parágrafo  único.  A  exigência  deste  artigo  ir-se-á  estendendo  às  demais  instituições 
desportivas do país, segundo os prazos que a lei estabelecer.
    
Art.  39  -  A  educação  física  e  os  desportos,  nos  estabelecimentos  de  ensino  superior, 
secundário,  normal  e profissional  e nas instituições desportivas  de todo o país,  terão a 
assistência  de  médicos  especializados  em  educação  física  e  desportos,  nos  prazos  e 
condições fixados nos artigos anteriores.
    
Art.  40 -  A lei  federal,  estadual  ou municipal,  fixará quais os demais cargos ou funções 
públicas, cujo preenchimento exija a apresentação dos diplomas de que trata a presente lei.

CAPÍTULO VII
DAS PUBLICAÇÕES
    
Art. 41 - Será publicada, pela Escola Nacional de Educação Física e Desportos, uma revista, 
que deverá sair pelo menos duas vezes por ano, destinada à divulgação dos resultados de 
suas realizações no terreno do ensino e da pesquisa.
    
Art. 42 - Além da publicação periódica de que trata o artigo anterior, fará a Escola Nacional 
de Educação Física e Desportos publicações avulsas com o mesmo objetivo.

CAPÍTULO VIII
DAS TAXAS

Art. 43 - Serão as seguintes as taxas cobradas pela Escola Nacional de Educação Física e 
Desportos:
a) Inscrição em exame vestibular, 40$000.
b) Matricula em cada série, 50$000.
c) Frequência em cada série, 120$000.

Parágrafo único.  As taxas relativas aos demais  atos da vida escolar  serão idênticas às 
cobradas pela Escola Nacional de Direito da Universidade do Brasil.
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CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
    
Art. 44 - A Escola Nacional de Educação Física e Desportos poderá organizar cursos de 
aperfeiçoamento ou de especialização das disciplinas ensinadas nos seus cursos ordinários, 
bem como cursos avulsos de disciplinas nesses cursos ordinários não incluidas.
    
Parágrafo único. Ao aluno que concluir regularmente qualquer dos cursos de que trata este 
artigo será dado um certificado de aprovação.
    
Art. 45 - Sem prejuizo dos candidatos à matricula como alunos regulares, será permitida, 
nos  dois  primeiros  anos  de  funcionamento  do  Escola  Nacional  de  Educação  Fisica  e 
Desportos, aos que satisfizerem as exigências do art. 20 desta lei, salvo quanto à prestação 
de  exames  vestibulares,  e  apresentarem  certificado  de  conclusão  do  curso  secundário 
fundamental,  a  matrícula  como  alunos  ouvintes,  para  a  frequência  de  uma  ou  mais 
disciplinas do curso de técnica desportiva ou do de treinamento e massagem.
   
Parágrafo único. Os alunos ouvintes não serão obrigados à frequência e não terão direito a 
prestar exames nem a receber diplomas ou certificados.
    
Art. 46 - Os assuntos de ordem administrativa ou didática não regulados, de modo especial, 
na presente lei, serão regidos pela legislação federal do ensino superior em geral.
Art. 47 - O primeiro ano escolar da Escola Nacional de Educação Física e Desportos iniciar-
se-á a 1 de junho de 1939. Haverá um só período letivo, que terminará em 30 de novembro, 
um só período de exames, que ocupará o mês de dezembro e um só período de férias, que 
se prolongará  de  janeiro  a  fevereiro.  Os  exames vestibulares  relativos  ao  primeiro  ano 
escolar far-se-ão no mês de maio.
    
Art. 48 - Nos dois primeiros anos de funcionamento da Escola Nacional de Educação Física 
e  Desportos,  será  dispensada,  para  matricula  nos  cursos  de  técnica  desportiva  e  de 
treinamento e massagem, a apresentação do certificado de conclusão do curso secundário 
fundamental, uma vez que o candidato prove que, na data da publicação da presente lei, já 
vinha exercendo, de modo regular, as funções correspondentes a estes cursos, ha mais de 
um ano.
    
Art. 49 - Nos dois primeiros anos de funcionamento da Escola Nacional de Educação Física 
e Desportos, serão todas as suas taxas cobradas com redução de 50%.
    
Art. 50 - Nos cinco primeiros anos de funcionamento da Escola Nacional de Educação Física 
e  Desportos,  poderá  o  Presidente  da  República  comissionar  funcionário  público  civil  ou 
militar para exercer qualquer dos cargos ou funções instituidas nesta lei.
    
Parágrafo único. O funcionário comissionado receberá os proventos de seu cargo ou os da 
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comissão, conforme optar.
   
Art.  51  -  A  todos  os  alunos da  Escola  Nacional  de Educação Física  e  Desportos  será 
ensinado  o  canto  coral.  Este  ensino  ficará  a  cargo  de  um assistente  especializado  da 
cadeira de ginástica rítmica.
    
Art. 52 - A Escola Nacional de Educação Física e Desportos fará de todos os seus alunos, 
mediante a necessária contribuição de cada um, o seguro contra acidentes.
    
Art. 53 - Aos cursos da natureza dos de que trata esta lei, existentes ou por existir, em todo 
o país, se aplicarão as disposições constantes do Decreto-Lei n. 421, de 11 de maio de 
1938, ficando mudado para 31 de dezembro de 1939 o termo fixado no seu art. 17.
    
Art.  54 - As despesas decorrentes da execução desta lei, no corrente ano, correrão por 
conta da dotação constante da subconsignação 10, da verba 3 do orçamento vigente do 
Ministério da Educação.
    
Art. 55 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
    
Art. 56 - Revogam-se as disposições em contrário.
    
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1939, 118º da Independência e 51º da República.

Getulio Vargas
Gustavo Capanema
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ANEXO H -  RESOLUÇÃO CNS - Nº 287 DE 08 DE OUTUBRO DE 1998

Relaciona as categorias profissionais de saúde de nível superior para fins de atuação do Conselho.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 287 DE 08 DE OUTUBRO DE 1998

O  Plenário  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  em  sua  Octogésima  Primeira  Reunião  Ordinária, 
realizada  nos  dias  07  e  08  de  outubro  de  1998,  no  uso  de  suas  competências  regimentais  e 
atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, considerando que:
- a 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como "direito de todos e dever do Estado" e 
ampliou  a  compreensão  da  relação  saúde/doença  como  decorrência  das  condições  de  vida  e 
trabalho,  bem  como  do  acesso  igualitário  de  todos  aos  serviços  de  promoção,  proteção  e 
recuperação da saúde, colocando como uma das questões fundamentais a integralidade da atenção 
à saúde e a participação social;
- a 10ª CNS reafirmou a necessidade de consolidar o Sistema Único de Saúde, com todos os seus 
princípios e objetivos;
- a importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde; e
- o reconhecimento da imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes profissionais de nível 
superior constitue um avanço no que tange à concepção de saúde e à integralidade da atenção;

RESOLVE:
I - Relacionar as seguintes categorias profissionais de saúde de nível superior para fins de atuação do 
Conselho:
1. Assistentes Sociais;
2. Biólogos;
3. Biomédicos;
4. Profissionais de Educação Física;
5. Enfermeiros;
6. Farmacêuticos;
7. Fisioterapeutas;
8. Fonoaudiólogos;
9. Médicos;
10. Médicos Veterinários;
11. Nutricionistas;
12. Odontólogos;
13. Psicólogos; e
14. Terapeutas Ocupacionais.
II - Com referência aos itens 1, 2 , 3 e 10, a caracterização como profissional de saúde deve ater-se a 
dispositivos legais e aos Conselhos de Classe dessas categorias.
JOSÉ SERRA - Presidente do Conselho Nacional de Saúde
Homologo a Resolução CNS nº 287, de 08 de outubro de 1998, nos termos do Decreto de Delegação 
de Competência de 12 de novembro de 1991.
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ANEXO I - PORTARIA Nº 1893/GM.  Em 15 de outubro de 2001.

Instituir o Programa de Promoção da Atividade Física, a ser coordenado pela 
Secretaria de  Políticas de Saúde

Portaria n.º 1893/GM  Em 15 de outubro de 2001.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando que:
A  falta  de  atividades  físicas  constitui  fator  de  risco  à  saúde,  em  especial  para  o 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis;

A atividade física moderada, exercida de forma regular, diminui em 40% a probabilidade de 
morrer  por  doenças  cardiovasculares  e,  associada  a  uma dieta  adequada,  é  capaz  de 
reduzir em 58% o risco de progressão da diabetes tipo II;

Cerca de 70% da população é integrada por indivíduos sedentários; e
As conseqüências do sedentarismo representam alto custo social  e econômico, exigindo 
significativo aporte de serviços de saúde e de recursos financeiros, resolve:

Art.  1º  Instituir  o  Programa  de  Promoção  da  Atividade  Física,  a  ser  coordenado  pela 
Secretaria de Políticas de Saúde, constante do ANEXO que integra esta Portaria.

Parágrafo único. O referido Programa tem por objetivos:

I. conferir maior sustentabilidade e efetividade às ações de prevenção e controle de doenças 
crônicas não transmissíveis;
II. articular, promover e implementar projetos de atividades físicas moderadas, de caráter 
regular, voltados à populações de hábitos sedentários.

Art.  2º  A  implementação  do  Programa  de  Promoção  da  Atividade  Física  dar-se-á  por 
intermédio de parcerias entre gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde – 
SUS  –,  centros  acadêmicos,  profissionais  da  saúde  e  de  áreas  afins,  bem  como  de 
organizações da sociedade civil.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

José Serra
Ministro de Estado da Saúde
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ANEXO

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA
I. Justificativa

No  Brasil,  as  doenças  do  aparelho  circulatório  são  a  primeira  causa  de  morte, 
correspondendo a, aproximadamente, 255 mil óbitos anuais – 27% da mortalidade geral –, 
segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Cenepi/MS, 2000). 

No Sistema Único de Saúde – SUS –, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 
1.150.000 internações/ano, com um custo aproximado de R$ 475 milhões, nos quais não 
estão  inclusos  os  gastos  com  procedimentos  de  alta  complexidade.  De  outra  parte,  a 
hipertensão arterial está relacionada a cerca de 25% dos casos de diálise por insuficiência 
renal crônica terminal, 80% dos casos de acidente vascular encefálico e 60% dos infartos do 
miocárdio. Além do custo financeiro, é alto o custo social. Dados do Instituto Nacional de 
Seguridade  Social  –  INSS –  demonstram que 40% das aposentadorias  precoces  estão 
relacionadas às doenças do aparelho cardiovascular. 

Dados do IBGE mostram que, no País, 80% da população vive em regiões urbanas. Estima-
se que 70% dessa população tem hábitos de vida sedentários. Sabe-se que a inatividade 
física, junto com a dieta e o uso do fumo são os fatores mais importantes no adoecer e 
morrer por doenças crônicas não transmissíveis.

Estudos epidemiológicos e experimentais evidenciam uma relação positiva entre a atividade 
física e a diminuição da mortalidade, sugerindo um efeito sobre os riscos de enfermidades 
cardiovasculares, o perfil dos lipídeos plasmáticos, a manutenção da densidade óssea, a 
redução  das  dores  lombares  e  melhores  perspectivas  no  controle  de  enfermidades 
respiratórias crônicas. Sugerem também efeitos positivos no tratamento da arteriosclerose, 
da enfermidade venosa periférica e da osteoporose, bem como na diminuição da ansiedade 
e  do  estresse,  além  de  melhora  da  auto-estima.  Atividade  física  moderada  e  regular, 
associada a dieta adequada, é capaz de controlar e limitar a progressão da diabetes tipo II. 
Assim, estimular a população a incorporar a prática de 30 minutos de atividade física regular 
e de intensidade moderada é valioso na promoção da saúde e de fácil adesão por aqueles 
que têm baixa motivação para a prática de exercícios.

II. Objetivos

O Programa de Promoção da Atividade Física tem por propósito estimular a alteração dos 
hábitos de vida das pessoas com a incorporação da prática regular de, pelo menos, 30 
minutos de atividade física, na maior parte dos dias da semana – se possível, diariamente –, 
de intensidade moderada, como estratégia para redução de risco de doença crônica não 
transmissível e para qualidade de vida.
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Esse  Programa está  associado  ao  Plano  de  Reorganização  da  Atenção  à  Hipertensão 
Arterial  e  à Diabetes  Mellitus,  e  pressupõe uma ação intersetorial  da saúde,  educação, 
esportes e afins. Dirigido a toda a população e, em especial, àqueles segmentos expostos 
ao risco de doenças crônicas não transmissíveis, o Programa é de aplicabilidade fácil, de 
baixo custo e alto beneficio na promoção e proteção da saúde.

O Programa tem por objetivos:

1.  divulgar  informações  relativas  aos  benefícios  da  atividade  física  e  promover  o 
envolvimento  da  população  nestas  práticas,  enfatizando  a  sua  importância  como  fator 
essencial de proteção à saúde, em especial no caso de portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis;

2.  promover  ações e atividades que induzam as pessoas a adotar,  de forma regular,  a 
prática de atividades físicas como um hábito de vida;

3.  constituir-se  instrumento  de  sustentabilidade  e  efetividade  às  ações  de  prevenção  e 
controle de doenças crônicas não transmissíveis.
4. desenvolver estudos e formular metodologias nacionais capazes de comprovar benefícios 
e avaliar impactos da promoção da atividade física na alteração de hábitos de vida e no 
controle e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis

III. Estratégia

Para o alcance desses objetivos, a implementação do Programa de Promoção da Atividade 
Física compreenderá:

1. a utilização de consultoria técnica do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física 
de São Caetano do Sul – Celafisc –, mediante contrato pelo Projeto Bra/98/006 - Promoção 
da Saúde, Contrato de Pequenos Serviços N.º 01/042, de 9 de março de 2001. O referido 
Centro deve apoiar “a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde – SPS/MS – 
na implementação de ações de educação em saúde, com o desenvolvimento de projeto de 
implantação nacional de um programa de promoção da atividade física para a população 
brasileira, como forma de prevenção, tratamento, reabilitação e promoção da saúde”;
2. o estabelecimento de parcerias com os gestores estaduais e municipais do SUS para 
assegurar a implantação e implementação das atividades e ações do Programa.

IV. Operacionalização

A operacionalização do Programa de Promoção da Atividade Física envolve as seguintes 
atividades:
1. realização de 30 oficinas, pelo menos uma em cada Unidade Federada, destinadas a 
sensibilizar, capacitar e formar multiplicadores;
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2. fornecimento de material  de divulgação e cartilha para atender à capacitação dos 30 
grupos de multiplicadores participantes das oficinas estaduais;
3. proposição, produção e divulgação entre os multiplicadores de questionários para serem 
usados pelos promotores de ações de estimulo à atividade física, com vistas a catalogar 
populações  de  hábitos  sedentários,  sua  transformação  em  ativos,  graus  de  atividades, 
incidência e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis;
4. presença de, no mínimo, um técnico do projeto de Promoção da Saúde e um do Celafisc 
para conduzir as oficinas estaduais;
5. apresentação do Programa nos fóruns nacionais do Plano Nacional de Reorganização da 
Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus, visando a absorção dos seus objetivos 
por parte dos integrantes destas instâncias; 
6.  produção de materiais  educativos e de divulgação do Programa para os serviços  de 
atenção básica; 
7. estabelecimento de parcerias com representantes das áreas de saúde e afins, tanto do 
âmbito governamental, quanto acadêmico e da sociedade civil, visando o desenvolvimento 
de  articulações  e  ações  de  incentivo  à  prática  de  atividades  físicas  de  forma  regular, 
alterando positivamente o hábito de vida das pessoas.

V. Cronograma
A primeira etapa do Programa compreenderá a divulgação e a realização das oficinas no 
decorrer  do  segundo  semestre  de  2001.  A  promoção  da  atividade  física  deverá  ser 
incorporada como prática de controle e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.

VI. Avaliação de impacto
O  Programa  deverá,  em  parceria  com  a  coordenação  do  Plano  de  Reorganização  da 
Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus do Ministério da Saúde e os serviços de 
controle e prevenção de doenças não transmissíveis das Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão física de São Caetano do Sul 
(Celafisc/SP):
1. quantificar e analisar as atividades e ações desenvolvidas nos níveis locais de estimulo à 
atividade física;
2. quantificar e analisar a incorporação do conhecimento da população sobre os benefícios 
da prática de atividade física, que residem nas cidades onde o Programa foi implantado. 
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ANEXO J - Grade Curricular do curso de Educação Física da USP

Grade Curricular

Legenda: CH=Carga horária Total; CE=Carga horária de Estágio; CP=Carga horária de Práticas como Componentes Curriculares;

AACA=Carga horária em Atividades Acadêmicos-Científico-Culturais

Disciplinas Obrigatórias

1º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Anatomia Geral 4 0 60

Fisiologia V 9 0 135

Biologia Tecidual 4 0 60

Introdução à Pesquisa Científica 2 1 60 60

Introdução à Educação Física 4 3 150 60 90

Bioquímica e Biologia Molecular 8 0 120

Subtotal: 31 4 585 60

2º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Anatomia do Aparelho Locomotor 4 0 60

Fundamentos de Administração 4 0 60

Bioquímica da Atividade Motora 3 0 45

Crescimento e Desenvolvimento Humano 4 0 60

Controle Motor 4 1 90

Educação Física Escolar 4 0 60 60

Fundamentos de Saúde Pública em Educação Física 2 0 30

Noções de Estatística 4 0 60

Subtotal: 29 1 465 60

3º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Introdução à Economia I para Não Economistas 4 0 60
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Fisiologia da Atividade Motora I 3 1 75

Nutrição e Atividade Motora 3 1 75

Fundamentos da Biomecânica 4 0 60

Aprendizagem Motora 4 1 90

Medidas e Avaliação da Atividade Motora 2 1 60

Socorros de Urgência 2 0 30

Dimensões Psicológicas da Educação Física 4 1 90

Subtotal: 26 5 540

4º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Fisiologia da Atividade Motora II 3 1 75

Biomecânica Aplicada 4 0 60

Dimensões Filosóficas da Educação Física 4 2 120

Dimensões Antropológicas da Educação Física 4 1 90

Dimensões Econômicas e Administrativas da Educação Física 4 1 90

Dimensões Históricas da Educação Física 4 1 90

Dimensões Sociológicas e Políticas da Educação Física 4 1 90

Subtotal: 27 7 615

5º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Fundamentos da Educação Física Escolar I 2 0 30 30

EFB0222 - Biomecânica Aplicada Requisito 

EFP0102 - Introdução à Educação Física Requisito 

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 

EFP0198 - Dimensões Filosóficas da Educação Física Requisito 

EFP0271 - Dimensões Antropológicas da Educação Física Requisito 

EFP0298 - Dimensões Econômicas e Administrativas da Educação Física Requisito 

EFP0371 - Dimensões Históricas da Educação Física Requisito 

EFP0373 - Dimensões Sociológicas e Políticas da Educação Física Requisito 

Educação Física na Educação Infantil I 4 1 90

EFB0222 - Biomecânica Aplicada Requisito 

EFP0102 - Introdução à Educação Física Requisito 

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 
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EFP0198 - Dimensões Filosóficas da Educação Física Requisito 

EFP0271 - Dimensões Antropológicas da Educação Física Requisito 

EFP0298 - Dimensões Econômicas e Administrativas da Educação Física Requisito 

EFP0371 - Dimensões Históricas da Educação Física Requisito 

EFP0373 - Dimensões Sociológicas e Políticas da Educação Física Requisito 

Educação Física no Ensino Fundamental de 1ª. a 4ª. Série I 4 1 90

EFB0222 - Biomecânica Aplicada Requisito 

EFP0102 - Introdução à Educação Física Requisito 

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 

EFP0198 - Dimensões Filosóficas da Educação Física Requisito 

EFP0271 - Dimensões Antropológicas da Educação Física Requisito 

EFP0298 - Dimensões Econômicas e Administrativas da Educação Física Requisito 

EFP0371 - Dimensões Históricas da Educação Física Requisito 

EFP0373 - Dimensões Sociológicas e Políticas da Educação Física Requisito 

Educação Física Escolar e Portadores de Necessidades Especiais I 4 1 90

EFB0222 - Biomecânica Aplicada Requisito 

EFP0102 - Introdução à Educação Física Requisito 

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 

EFP0198 - Dimensões Filosóficas da Educação Física Requisito 

EFP0271 - Dimensões Antropológicas da Educação Física Requisito 

EFP0298 - Dimensões Econômicas e Administrativas da Educação Física Requisito 

EFP0371 - Dimensões Históricas da Educação Física Requisito 

EFP0373 - Dimensões Sociológicas e Políticas da Educação Física Requisito 

Subtotal: 14 3

6º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Fundamentos da Educação Física Escolar II 2 0 30

EFP0115 - Fundamentos da Educação Física Escolar I Requisito 

Educação Física na Educação Infantil II 4 1 90 10 70 10

EFP0116 - Educação Física na Educação Infantil I Requisito 

Educação Física no Ensino Fundamental de 1ª. a 4ª. Série II 4 1 90 10 70 10

EFP0117 - Educação Física no Ensino Fundamental de 1ª. a 4ª. Série I Requisito 
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Educação Física Escolar e Portadores de Necessidades Especiais II 4 1 90 10 70 10

EFP0118 - Educação Física Escolar e Portadores de Necessidades Especiais I Requisito 

Subtotal: 14 3 300 30 240

7º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Política e Organização da Educação Básica no Brasil 4 0 60 0 20

Didática 4 0 60 0 20

Metodologia do Ensino de Educação Física I 4 2 120 60

Educação Física no Ensino Fundamental de 5ª. a 8ª. Série I 4 1 90 10 70 10

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 

EFP0119 - Fundamentos da Educação Física Escolar II Requisito 

Educação Física no Ensino Médio I 4 1 90 10 70 10

EFP0110 - Educação Física Escolar Requisito 

EFP0119 - Fundamentos da Educação Física Escolar II Requisito 

Subtotal: 20 4 420 80 180

8º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

CH CE CPAACA

Metodologia do Ensino de Educação Física II 4 2 120 60

Educação Física no Ensino Fundamental de 5ª. a 8ª. Série II 4 1 90 10 70 10

EFP0123 - Educação Física no Ensino Fundamental de 5ª. a 8ª. Série I Requisito 

Educação Física no Ensino Médio II 4 1 90 10 70 10

EFP0124 - Educação Física no Ensino Médio I Requisito 

Trabalho de Conclusão de Curso 0 4 120

EFP0115 - Fundamentos da Educação Física Escolar I Requisito 

EFP0116 - Educação Física na Educação Infantil I Requisito 

EFP0117 - Educação Física no Ensino Fundamental de 1ª. a 4ª. Série I Requisito 

EFP0118 - Educação Física Escolar e Portadores de Necessidades Especiais I Requisito 

EFP0119 - Fundamentos da Educação Física Escolar II Requisito 

EFP0123 - Educação Física no Ensino Fundamental de 5ª. a 8ª. Série I Requisito 

EFP0124 - Educação Física no Ensino Médio I Requisito 

Subtotal: 12 8
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Disciplinas Optativas Eletivas

7º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Práticas Escolares, Contemporaneidade e Processos de Subjetivação 4 0 60

A Psicologia Histórico-cultural e a Compreensão do Fenômeno Educativo. 4 0 60

A Psicanálise, Educação e Cultura 4 0 60

Psicologia da Educação : Uma Abordagem Psicossocial do Cotidiano Escolar 4 0 60

Práticas Escolares, Diversidade, Subjetividade 4 0 60

Disciplinas Optativas Livres

3º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Aprendizagem Motora Aplicada a Educação Física e Esporte 2 1 60

5º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Pedagogia de Modalidades de Combate, Lutas e Artes Marciais 2 1 60

6º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Karate 2 0 30

7º Período Ideal
Créd.
Aula

Créd.
Trab.

Canoagem 2 0 30

Remo 2 0 30
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ANEXO K - Grade Curricular do curso de Educação Física da UFSCar

DISCIPLINAS

1º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Introdução à Educação Física 4 60 DEFMH 

Dimensões Sócio-Antropológicas da Educação Física 4 60 DEFMH 

Biologia para Educação Física 4 60 DGE

Anatomia para Educação Física 4 60 DMP

Fundamentos das Atividades Expressivas 6 90 DEFMH

Fundamentos das Atividades Atléticas 6 90 DEFMH

    

2º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Dimensões Histórico-Filosóficas da Educação Física 4 60 DEFMH

Comunicação e Expressão 4 60 DL

Anatomia do Aparelho Locomotor 4 60 DMP

Bioquímica para Educação Física 4 60 DGE

Fundamentos da Ginástica 6 90 DEFMH

Fundamentos das Atividades Aquáticas 4 60 DEFMH

Atividades Complementares 1 2 30 DEFMH
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3º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Noções Básicas de Saúde e Primeiros Socorros 6 90 DENF

Cinesiologia para Educação Física 4 60 DFISIO

Fisiologia para Educação Física 4 60 DCF

Fundamentos das Atividades com Bola 6 90 DEFMH

Fundamentos do Lazer 6 90 DEFMH

Atividades Complementares 2 2 30 DEFMH

    

4º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Psicologia da Aprendizagem 4 60 DPSICO

Teorias de Aprendizagem e Controle Motor 4 60 DEFMH

Fisiologia do Exercício 4 60 DCF

Metodologia do Ensino em Educação Física 4 60 DME

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 4 60 DED

Pesquisa Quantitativa em Educação Física 4 60 DEFMH

Atividades Complementares 3 2 30 DEFMH

    

5º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Didática em Educação Física 4 60 DME
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Educação Física na Educação Infantil 4 60 DEFMH

Fundamentos de Biomecânica para Educação Física 4 60 DEFMH

Laboratório em Educação Física Escolar 4 60 DEFMH

Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar 4 60 DEFMH

À tarde:    

Estágio Curricular Supervisionado 1: (Ensino Infantil) 8 120 DME

Atividades Complementares 4 2 30 DEFMH

    

6º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Educação Física no Ensino Fundamental: 1ª a 4ª séries 4 60 DEFMH

Pesquisa Qualitativa em Educação Física 4 60 DEFMH

Educação Física Adaptada 4 60 DEFMH

Fundamentos do Esporte Escolar 4 60 DEFMH

Teorias do Treinamento Esportivo 4 60 DEFMH

À tarde:    

Estágio Curricular Supervisionado 2: (Ensino Fundamental - 1ª a 4ª séries) 8 120 DME

 

Atividades Complementares 5 2 30 DEFMH

    

7º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO
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Educação Física no Ensino Fundamental 2 : 5ª à 8ª séries 4 60 DEFMH

Optativa 4 60  

Monografia em Educação Física 1 4 60 DEFMH

À tarde:    

Estágio Curricular Supervisionado 3: Ensino Fundamental: 5ª à 8ª séries 8 120 DME

Atividades Complementares 6 2 30 DEFMH

    

8º PERÍODO

 Créditos Carga Horária DEPTO

Educação Física no Ensino Médio 4 60 DEFMH

Optativa 4 60 DEFMH

Monografia em Educação Física 2 4 60 DEFMH

À tarde:    

Estágio Curricular Supervisionado 4: Ensino Médio 8 120 DME

Atividades Complementares 7 2 30 DEFMH
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ANEXO L- CIÊNCIAS DO DESPORTO (menção Educação Física e 

Desporto Escolar) Epistemologia da Motricidade Humana

    
 

Programa
 
Modelo de formação

Cada turma terá semanalmente uma aula teórico-prática (1 hora) e todas as turmas terão 
ainda uma aula teórica/semana (1 hora) em conjunto.

Cada aula teórica e teórica prática é temática e terá textos de apoio. 

Na aulas teórico-práticas um grupo apresenta um trabalho relativo ao tema dessa semana.

Desenvolvimento programático

A - O processo histórico
1 - Cartesianismo.
2 - Medicina e ciência positiva.
3 - Empirismo lógico.

De  um  trajecto  se  construiu  a  Educação  Física  e  a  Motricidade  Humana.  A  medicina 
ocupou-se do corpo e da saúde, e nestas ciências biomédicas se inscrevem algumas das 
principais  origens  da  Educação  Física.  Este  fechamento  do  olhar  sobre  o  corpo  é  um 
processo histórico que foi recuperado pela ciência positiva que lhe acrescentou métodos. 
Descartes e Foucault são dois dos autores essenciais para entender este processo histórico.

B - Os problemas
1 - Crise.
2 - Crítica da razão.
3 - Paradigma e mudança. Corte epistemológico.
Filósofos essenciais começaram há mais de um século a pôr em causa o que nunca antes 
se contestara. Se Deus pôde "ser morto" filosoficamente, muito mais fácil foi argumentar 
contra a Razão como explicação e caminho únicos. A "Crítica à razão pura" de Kant e os 
livros do "filósofo-martelo", como a si próprio se designava Nietzche, derrubaram a razão e 
abriram o espaço para o surgimento de uma crise. Já não havia um sistema único que tudo 
explicasse: nem o divino, nem a racionalidade eram já donos de impérios. Multiplicaram-se 
as ciências e os métodos. O paradigma da simplicidade (causa A - efeito A) foi substituído 
pelo paradigma da complexidade (Edgar Morin). 
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C - O Método 
1 - Motricidade e conceitos próximos: intencionalidade, presentificação, percepção, corpo, 
intencionalidade operante, corpo em acção.
2 - Hermenêutica.
3 - Discurso, linguagem e corpo
4 - Analogias. Ligações. Re-ligação. Criatividade e Imaginação.
Desenvolvimento do conceito de Motricidade Humana. A fusão entre a parte que pensa e a 
matéria. Se a matéria não pensa teremos que voltar ao divino como explicação, é isto que 
diz  um  conjunto  de  pensadores  que  são  acompanhados  por  investigações  práticas  e 
experimentais. De regresso ao corpo, procura-se de imediato encontrar para ele um sentido: 
é a natureza do humano. 

Desenvolvimento da questão do discurso e da linguagem, com uma breve passagem por 
autores essenciais de que Wiittgenstein é, provavelmente, o maior exemplo. A linguagem 
como construção de um conceito de realidade. Os conceitos não existem na realidade, mas 
na linguagem que utilizamos, e esta distinção é fundamental. Todo o discurso sobre o corpo 
é linguagem; é, portanto, uma criação sucessiva de conceitos que, mais tarde, se defendem 
através  de  uma  hermenêutica  consciente.  A  argumentação  acompanha  e,  por  vezes, 
substitui a prova. A argumentação pode mesmo constituir-se como prova (Perelman).

Entendimento da motricidade humana como processo de ligação entre o corpo, as coisas, e 
o mundo. 

D - Os novos centros do sentido 
1 - O corpo próprio. Cérebro e motricidade.
2 - Novas tecnologias. Orgânico e inorgânico. Cultura e Natureza. Carne e metal.
3 - Poder e Estado. A arte.
4 - Legibilidade e visibilidade.
5 - Forma e movimento. Pensamento-acção.
6 - Crise da Identidade. O devir.
7 - Utopias. Inconsciente.
8 - Os banquetes.
Tentativa de apresentação dos principais problemas contemporâneos do estudo do corpo. 
Onde termina o corpo? Distinção entre carne e corpo, e breve abordagem de alguns estudos 
sobre a relação cérebro-organismo. O problema das tecnologias contemporâneas e o modo 
como estas puseram em causa a identidade do sujeito (é ainda corpo o metal que dentro do 
meu corpo me possibilita sobreviver?). Consequente contestação das dicotomias clássicas: 
orgânico-não  orgânico,  aberto-fechado,  vivo-morto.  Discussão  sobre  o  aparecimento  de 
novas utopias adequadas a um outro entendimento do corpo. Os banquetes como metáfora 
da força daquilo que não é racional.

E - Epistemologia da Motricidade Humana e a sua aplicabilidade
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1  -  A  Educação  Física  e  o  Desporto,  a  Dança,  a  Ergonomia,  a  Educação  especial  e 
Reabilitação: os subsistemas do sistema Motricidade Humana. 
Desenvolvimento da aplicabilidade dos pontos anteriores.  Como o dar  sentido ao corpo 
pode ser  aplicado  de diferentes modos em diferentes  contextos.  A motricidade humana 
como uma fisiologia filosófica,  fisiologia que procura as Questões.  Como as práticas re-
alimentam o paradigma da motricidade humana. 

 
Objectivos base e âmbito geral

Estudo dos principais autores e temas com raiz epistemológica e com o objecto no corpo e 
motricidade humana. (Referidos na bibliografia da cadeira e no programa).
Realização de trabalhos, tanto quanto possível individualizados e específicos a cada curso, 
centrados nos autores ou temas tratados. 
Relevância da importância do processo de pensamento em detrimento do pensado.

Procura de um acompanhamento bibliográfico individualizado. 

 
PERFIS DE COMPETÊNCIA
Perfis de competência Gerais
1 -  O aluno adquire a capacidade de reflexão sobre textos fornecidos.
2  -  Domina  a  reflexão  crítica  sobre  um  determinado  fenómeno;  argumenta  e  contra-
argumenta.
3 - Tem capacidade para escrever pensando argumentativamente, e com autonomia, a partir 
de temas traçados.
4 - Domina o processo de pesquisa bibliográfica.
5 - Constrói uma bibliografia individualizada para a cadeira, a partir das suas motivações 
particulares, em paralelo à bibliografia fornecida na disciplina.
6 - Conhece os principais autores do pensamento contemporâneo que se debruçam sobre o 
problema do corpo.
7 - Adquire capacidade eficaz de expressão por via de uma série de trabalhos individuais, 
valorizando o risco argumentativo, embora com o ponto de partida em autores reconhecidos. 
8 - Constrói um percurso individual, sustentado com argumentos e referências sólidas, tanto 
ao  nível  de leituras  paralelas  como ao  nível  da  expressão  do  pensamento  próprio  nos 
trabalhos realizados.

Perfis de competência Específicos
1        - O aluno tem capacidade para caracterizar o cartesianismo e o positivismo.
2        - Entende o processo histórico de fechamento do olhar sobre o corpo.
3        - Reflecte sobre as diversas formas da sociedade exercer poder sobre o corpo.
4        - Reflecte sobre os problemas actuais do pensamento sobre o corpo. 
5        - Reflecte sobre as diversas críticas à racionalidade pura.
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6        - Conhece os fundamentos do paradigma da complexidade.
7         -  Domina  o  conceito  de  Motricidade  humana e  os  conceitos  próximos  que  o 
sustentam.
8       - Consegue reflectir sobre a Continuidade e o Corte em Ciência.
9        - Percebe a Linguagem como mediação. 
10     - Conhece os fundamentos do mecanismo de construção da realidade na Linguagem.
11    - Identifica e conhece os fundamentos dos processos de Prova e Argumentação em 
Ciência.
12     - Tem consciência do processo analógico e sabe aplicá-lo em determinadas situações.
13    - Reflecte sobre os problemas da Identidade corporal.
14     - Identifica o modo como as novas tecnologias re-formulam os conceitos de corpo, de 
orgânico, de não orgânico, etc.
15      -  Consegue  reflectir,  a  partir  de  imagens  do  corpo,  em ideologias  e  objectivos 
pragmáticos da imagem. 
16     - Conhece as utopias que colocaram o corpo no seu centro.  
17     - Consegue aplicar na sua área de trabalho específico, com os instrumentos fornecidos 
pela Epistemologia da motricidade humana, um quadro base de reflexão capaz de identificar 
problemas e formular hipóteses. 

Avaliação 

O processo avaliativo será contínuo.  O aluno entregará um pequeno trabalho,  todas as 
semanas,  de  análise  de  um conjunto  de  textos  relacionados  com o tema programático 
semanal, textos estes que serão entregues ao longo do desenrolar do semestre. O total dos 
trabalhos de análise entregues por cada aluno constituirá o material a avaliar.

 
Bibliografia 

Nota:  Existe  uma  sebenta  de  textos  de  diversos  autores  divididos  por  temas  de  cada 
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