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Resumo Abstract
Este artigo é fruto de uma
pesquisa desenvoMda na
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Teve como
objetivo buscar urn delineamento
epistemolOgico das monografias
do Curso de Licenciatura em
Educacâo Fisica desta
Universidade, no period() de 1992
a 1995, identificando as
tendencias teOricas
predominantes, analisando essa
direcâo e tentando avaliar as
conseqiiencias para uma pratica
pedagOgica.

This article is the result of a
research developed in
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Its objective
was to search for an
epistemological delineation of
the monographs of the Physical
Education Course of this
University in the period between
1992 and 1995, identifying the
predominant theoretical
tendencies, analyzing this
direction and trying to evaluate
the consequences for a pedagogic
practice.

Texto elaborado a partir de uma pesquisa cujo campo de investigacäo foi a producão te6rica do
Curso de Licenciatura do Curso de Educacao Fisica da UFSC, expressada nas monografias do
period° entre 1992 e 1995.
Mestrando em Educacdo Brasileira na UFG.
Doutoranda em Educacâo na FEUSP e professora no DEF/CDS/UFSC.

MotriviliAcia
Introducfio
Inicialmente a necessario
esclarecer que este estudo rfao tern
como finalidade afirmar qual e o
melhor caminho a seguir pela
ciéncia, nem estar definindo este ou
aquele metodo cientffico como o
mais verdadeiro, mas levantar
contradicOes e relacOes possiveis,
para realizar analises que possam
frutificar na praxis.
Sendo assim, a pretensâo corn
este estudo e saber as direct-5es
teOrico-metodolOgicas do Curso de
Licenciatura em Educacâo Fisica
para contribuir de forma a colocalo como produtor de urn saberconhecimento que supere a
reproducao, a acriticidade e o
conservadorismo.
Vale dizer, produzir conhecimento numa sociedade dividida em
classes pode se traduzir na busca
pela sua transformacâo social, a
partir de uma visa() de mundo que
imprima a possibilidade de fazer
avancar a emancipacdo social da
classe trabalhadora. Alern disco,
importante ressalvar que este
momento histOrico, como afirma
Marx na Ideologia Alemd (1996),
nao e nem pior nem melhor que o
anterior, e nem do que vira, mas
apenas representa uma condicäo

de estar desta forma, e a histOria da
humanidade e seus destinos tern
sido a luta organizada dos homens
ou, como afirma o mesmo autor, a
histOria da humanidade tern sido a
histOria das lutas de classes.
Sendo o conhecimento uma
producdo social, este absorve as
influencias do seu ambiente
histOrico. Nesse sentido, as
discussOes acerca das bases
teOrico-metodolOgicas que estâo
explicitas ou implicitas em estudos
cientificos vem abrindo urn espaco
significativo no Brasil, principalmente a partir da decada de 80.
Temos estudos como os de
Gamboa (1982), Oliveira (1994),
Silva (1990), Warde (1990), Triviiios
(1987), entre outros.
Algumas das discussOes
travadas no ambiente da Educacao
Fisica ganham repercussao no XV
CONBRACE (Belem/PA, em 1993),
promovendo urn proficuo debate,
cujos desdobramentos contribuiram para a busca de urn novo
delineamento epistemolOgico para
essa area.
A Educacâo Fisica foi marcada,
tambern nos anos 80, pelos debates
de novas perspectivas pedagOgicas,
sisternatizadas por alguns pesquisadores que ja tinham uma critica mais
elaborada nesse sentido. Cabe aqui
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destacar Castellani (1988), Bracht
(1988), Medina (1983), Oliveira
(1983), Tani (1989), Taffarel (1996),
entre outros. Essas discussOes trazem
uma renovacao pedagOgica,
centrando as criticas no sistema
capitalista, nos valores e nas
sociabilidades desenvolvidos ate
entao, this como o autoritarismo, o
individualismo, a competitividade e a
pretensa neutralidade cientifica,1
requerendo novas abordagens que
possam dar conta desse momento
histOrico. Ha, portant°, urn salto de
qualidade nessa decada para a prätica
pedagOgica da Educacao FIsica, bem
como para a sistematizacao dos seus
pressu-postos teOricos, vislumbrando
nossa pratica educativa como uma
pratica social. A ènfase foi dirigida a
enorme exclusao social causada pelo
modo de producao capitalista, que
persiste corn mais vigor nos dias de
hoje, como afirma Nossela (1987,
P.3):
preciso urgente aprofundarmos
a questa° do descolamento
contemporaneo cada vez major
que se verifica eiitie as grandes
riquezas concentradas e o
processo produtivo. Somas
enormes de dinheiro sao aplicadas
em armas, outras na propaganda,
outras na destruicao do planeta,
corn retornos minimos em

comparagdo corn os prejuizos
causados, outras ainda nos

falaciosos giros do capital
financeiro. A producao da
sobreuiuencia dos homens fica
cada uez mais em segundo piano,
pois fecham-se as fabricas e
abrem-se bancos.

Os postos de trabalho estdo se
extinguindo pela forca do capital e
nä° estao sendo criados novos.
Quase rid() se consome, e o
desemprego ameaca a toda a classe
trabalhadora, sendo estas algumas
das conseqUencias dessa crise
capitalista em sua dimensao
econOmica.2 As crfticas a esse
modo de produzir a vida incluem
tambern o modelo de sua
legitimacao cientifica, isto é, o
positivismo. Deste modo,
Os homens sempre foram em
politica vitirnas ingenuas do engano
dos outros e do prOprio e
continuarao a se-lo enquanto nab
aprenderem a descobrir por tras de
todas as frases, declaragOes e
promessas morais, religiosas,
politicas e sociais, os interesses de
uma ou outra classe (Lenine apud
Oliveira, 1994, p.119).

E neste context° que os estudos
na area da Educacao Fisica
comecam a tomar urn novo rumo.
Na UFSC, especificamente, as
discusseies comecam a tomar maior
envergadura no final da decada de
80, corn a reestruturacao curricular,

acontecida a partir da resoluedo ns
03/87, do Conselho Federal de
Educacdo, que passa a vigorar em
1989 (Mocker, 1995). Corn esta
estruturacdo passou a exigir-se,
como requisito parcial para
obtenedo do titulo de licenciado(a)
em Educacdo Fisica, a elaboracdo
de uma monografia, decisdo essa
pautada na formacdo de urn
profissional critic°, que eactrapolasse
a visdo ate entdo vigente do tecnico,
corn formaedo baseada no
treinamento desportivo. 0 novo
modelo tentava formar profissionais
criticos e em condicOes de
elaborarem urn conhecimento
cientffico. A monografia seria a forma
de institucionalizar essa direcdo.

Metodologia
A problematica, sinteticamente
exposta acima, e o pano de fundo
desta pesquisa. Todo o caminho
realizado foi de analise/reflexdo/
sintese, tendo como caracteristica
predominante o carater de processo,
que se concretizou em seu prOprio
movimento. Em outras palavras, foi
a necessidade de explicacOes
constantes e a procura de respostas
para as questOes supracitadas, a
forma de construed° desta analise.
Para tanto, foram utilizadas,
como meios de reunir informacOes,

as monografias produzidas no
referido curso, entre os anos de
1992 e 1995, como tambem a
grade curricular e o relatOrio de
avaliacdo do Curso de 1995.
A escolha das monografias como
fonte desta pesquisa foi feita por
considera-las como detentoras de
elementos que podem conter,
implicita ou explicitamente, tacos
epistemolOgicos e pedagOgicos que
orientardo fundamentalmente a
pratica pedagOgica dos(as)
futuros(as) profissionais formados(as) neste Curso. Assim sendo,
puderam ser analisadas 123
monografias, correspondendo ao
total das defendidas nesse period°.
Feito este levantamento, ocorreu,
paralelamente, urn delineamento das
bases teOrico-metodokigicas, a partir
dos principais pensadores que as
sistematizaram. 0 positivismo, a
fenomenologia e o materialismo
histOrico-dialetico deram a base
essencial e geral de sustentacdo para
essas andlises.3
Para identificar a predomináncia
teOrico-metodolOgica do curso de
Licenciatura em Educacdo Fisica da
UFSC, foram enfocados, nas
monografias em questa°, os
seguintes elementos: a formulacdo
do problema, a formulacdo dos
objetivos, o modelo de exposiedo,
o desenvolvimento da pesquisa (a
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construcäo metodolOgica) e seu
conjunto. Depois de catalogadas,
foram organizadas segundo a
predominancia teOrico-metodolOgica e agrupadas em categorias
analfticas.4

formas diferentes de conceber essas
tendencias: Torres (1979) cita
quatro paradigmas ou lOgicas do
saber, que säo o empirismo, o
formalismo, o voluntarismo e a
dialetica objetiva; Burns (1981)
apresenta tres modos de abordar o
conhecimento: o lOgico-positivista,
o hermenéutico e o crftico; Demo
(1981) identifica seis abordagens
metodolOgicas: empirismo, positivismo, funcionalismo, sistemismo,
estruturalismo e dialetica; Georgen
(1981) aponta tres tipos de mdtodos
na pesquisa educacional: o
fenomenolOgico-hermendutico, o
empirico e o critic° (p.67). Já
Trivitios (1985) identifica, a partir de
dados empfricos, o positivismo, a
fenomenologia e o marxismo
(materialismo dialetico).

Tendéncias teOricometodolOgicas das
monografias do curso de
licenciatura em Educacfio Fisica da UFSC
As tendèncias predominantes
detectadas nesta pesquisa foram as
que se orientam pelo positMsmo,
pela fenomenologia, pelo materialismo histOrico-dialetico e por uma
abordagem classificada como
ecletica. As de tendencia materiafista histOrico-dialetica ainda estdo
longe de se estabelecerem como
base teOrica, pois a sua presenca é
incipiente.

Nesta pesquisa, depois de
analisadas as 123 monografias que
foram defendidas no period() de
1992 a 1995, identificamos as
seguintes bases teOrico-metodolOgicas em termos numericos:

Gamboa e Santos Filho (1995)
mostra, a partir de outros autores,
Caramel° te6rica
1992

metodolOgica

1993

1994

1995

Positivisrro

10

62% 05 41,6%

14

33,3%

33,3%

47 342%

Fenomenologia

03 18,7% 05 41,6%

17

40,4% 18 33,3%

43 349%

Materialism° Dialetico

-

- 01

Ecleticas

03

18,7% 01

Total

16

13% 12

8,3% r.2

4,7%

18

03

5,6%
.
.:.,.-

8,3% 09 21.4% 14 26;4%

9,7% 42 34,1% 53

06

4,8%

27 21,9%

123 100%

MotrivivlAcia
Por este quadro percebe-se
que os estudos corn base
predominantemente positivista
este° presentes em 47 das 123
monografias analisadas, representando urn percentual de 38,2%.
Porem, o marnero de monografias
defendidas corn outras bases vem
crescendo significativamente,
causando uma queda nesta
tendencia. Os estudos corn
predominancia fenomenolOgica
tern aumentado nesse period°.
Em 1992, atingiam apenas 18,7%
das monografias, enquanto em
1995 ja ultrapassavam as
monografias corn tendencias
positivistas (33,3%), chegando ao
total de 43, correspondendo a
34,9%. As monografias corn
predominancia da tender-Ida
materialista dialêtica tambem vem
aumentando: somam ate 1995,
urn total de seis, representando,
assim, 4,8%. Num quarto grupo,
corn o total de 27 monografias,
correspondendo a urn percentual
de 21,9%, aparecem as que neo
foram passiveis de classificagão.
Ou seja, a uma mistura de
tendencias, apresentando ecletismo no trato corn o conhecimento. Estão neste grupo as
monografias que nâo ultrapassaram o senso comum.

Orientacties epistemohigicas e algumas conseqiiéncias
A existencia de urn espago
(vacuo) entre as orientacOes
epistemolOgicas e a pratica
pedagOgica e a conseqUencia mais
comprometedora desses estudos.
Ha uma desconexeo nftida entre as
pesquisas realizadas e a sua
contribuicdo no avanco da pratica
pedagOgica. 0 preenchimento deste
vazio poderia ser resolvido corn a
explicitagâo de uma teoria
pedagOgica que desse conta do que
acontece no mundo das escolas,
principalmente da escola ptablica.
A Educageo Fisica como parte
integrante da educacdo em geral
uma pratica social que necessita de
uma pedagogia como teoria
orientadora. Essa teoria seria a
sintese da relacâo entre os
conhecimentos cientificos e a
pratica pedagOgica. Ora, essa
relaceo neo pode se estabelecer
em pOlos opostos, pois, sendo
parte desse todo, deve-se saber
aproveitar o avanco ja
conquistado pelos estudos sobre
educaceo e nao continuar fora
desse ambito de pesquisa.
A predominancia dos estudos
positivistas, corn 38,2% das
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monografias analisadas, gera uma
postura pedagOgica bem distante
da realidade. Sabemos que essa
base teOrica transfere a forma de
fazer ci8ncia dos fentimenos
naturais para as ciéncias humanas
e sociais, enfatizando basicamente
as tecnicas de pesquisa, cuja
preocupacao determinante é a de
validar o conhecimento como
cientifico, por atender aos
procedimentos restritamente
instrumentais. Corn esta forma de
produzir conhecimento, tern-se feito
imarneras afirmaciies que nos
parecem bastante limitadas, como
considerar as relacOes sociais
atomizadas, separadas entre si,
neutras. Separa-se, tambern,
trabalho intelectual do manual,
corpo da mente, teoria da pratica,
sujeito do objeto, ciencia da politica,
contribuindo, conseqUentemente,
para uma pratica tambem
fragmentada e descontextualizada.

Para sustentar essa posicao,
entendemos que a educacao nunca
foi neutra. A origem da educacao
sistematizada, ou seja, numa
escola, e nao mais espontaneamente através da aprendizagem
apenas no ambiente social, remonta
ldade Antiga.5 Mas foi a Burguesia
(que prega a neutralidade) que
trouxe a concepcao de educacao
como fator de mudanca social no
momento de sua ascensao politica,
utilizando-se de todas as dimensOes
da retOrica.

Corn a pseudoneutralidade
politica, é estabelecida para a
pratica pedagOgica a despolitizacao
do ato educativo. Apesar de

0 positivismo, representando a
teoria cientffica de aceitacao dessa
nova ordem, tambem é base de
elementos teOricos da pedagogia,
compondo, assim, as caracteristicas do individualismo, da
liberdade (que é a da propriedade),
da igualdade e da democracia. A
preocupacao é centrada no que é,
nao trabalha na busca dos porques
e nem dos para que, dificultando a

educagäo e politica terem suas
especificidades, todo ato politico
pressuptie uma dimensido
pedagOgica, da mesma forma que
toda pedagogia debca transparecer
uma dimensdo politica (Oliveira,

1994, p.105).

A escola pCiblica e universal, corn
origens modernas na re forma
protestante, passa a sintetizar o
ideario liberal no campo da
educagdo. Por seu intermedio, as
pessoas (e todas são iguais perante
a lei) tem direito a educagäo e, corn
corolario desse privilegio, teriam
maiores possibilidades para
ascender socialmente (Oliveira,

1994, p.106).
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construcao de conhecimentos que
faca avancar a pratica social da
educacao, uma vez que essa
tendencia, por ter uma visas° estatica
da realidade, passa a ideia de urn
mundo pronto e acabado (ou seja,
que nao se pode mudar), restando
aos que estao em formacao
sistematizada adequarem-se; e
quanto mais adaptados, maiores
serao as conquistas!
No ano de 1992, os estudos
corn tendencia predominantemente
fenomenolOgica atingem urn
percentual de 18,7% das
monografias analisadas. Em 1993,
ja passam para 41,6%, igualandose as tendencias positivistas, e, em
1994, sofrem urn pequeno
decrescimo para 40,4%, mesmo
assim, num patamar superior ao
dos estudos positivistas. Em 1995,
corn 33,3%, essa tendencia volta a
se igualar a positivista. Esse
aumento a significativo para uma
area que teve, ao longo de sua
histOria, a predominancia das
ciencias biolOgicas e da natureza
como referencia cientffica.
Lima grande contribuicao que
os estudos fenomenolOgicos
trouxeram para a Educacao Fisica
foi a discussao centrada nos
problemas educacionais, direcionando esses estudos para a pratica
pedagOgica, evidenciando, assim, o

MotriviAnia
ambito escolar e redimensionando
o rumo das pesquisas. As
pesquisas, ate 1992, constituiamse em estudos com bases
positivistas, que eram voltados para
estudos do desenvolvimento motor,
esporte de rendimento e atividade
fisica e saiide, sem considerar a
relacao corn a pratica pedagOgica.
Corn o redirecionamento para a
escola, ha a preocupacao em
construir elementos para uma
pratica pedagOgica voltada para o
ensino-aprendizagem e nao mais
para o treinamento desportivo.
Assim, essa tendencia comeca a
discutir sua pratica, atraves do vies
pedag6gico.
As monografias corn predominancia fenomenolOgica se
contrapOem aos estudos positivistas, fazem severas criticas a este
modelo de fazer/conceber ciencia e
comecam, assim, a valorizar, em vez
de estudos quantitativos, os
qualitativos; em vez de objetividade,
a subjetividade. Contribuem, desta
forma, para sair das quantificacOes
e mensuracOes dos fenOmenos,
passando a nao determinar
verdades por meio dos niimeros,
buscando dar sentidos e
significados aos estudos de
natureza social.
Ao mesmo tempo em que
obteve avancos, a tendencia
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fenomenolOgica nao eliminou suas
prOprias contradiceies. Os autores
parecem nao ter claro as bases que
utilizam para os referidos estudos;
nao demonstram clareza. Outro
componente que podemos traduzir
tambern como problema desses
estudos é a desconsideracao do
elemento histOrico como condicao
de compreensao dos fenOmenos.
Ao nao se considerarem os
condicionantes/determinantes dos
fenOmenos estudados, inviabiliza-se
a apreensao destes em seu
movimento. Explicando melhor,
tendo uma forma estatica de pensar
a realidade (sem considerar o seu
dinamismo), a conseqiiência
pratica é urn certo imobilismo.
Sendo a subjetividade o seu
major foco, sem considerar o
context° histOrico que forja essa
subjetividade, pode-se cair tambern
numa visa° de ser humano
„ essencialista", ou seja, possuindo
uma "essencia" a-histOrica, natural,
dificultando novamente a mudanca,
pois, se o ser humano possuisse
uma essencia "natural" e nao
social, as pessoas tambern nao
mudariam, nasceriam prontas, nao
precisando de educacao. Outra
questa° é a da facilidade em cair
no individualismo, uma vez que
esses estudos possuem o individuo

como centro de atencao.

Os estudos dessa natureza se
apresentam nas monografias
analisadas, com as ternaticas bem
amplas e quase nä° definindo e
delimitando o problema a ser
estudado, dispersando-o completamente. Estabelecem varias
descricOes sem analise e sem
crItica.
Segundo Trivitios, ha unanimidade entre varios autores cujos
pensamentos, ao avaliarem os
estudos qualitativos de natureza
fenome-nolOgica, expressam que
ela rid° se preocupa nem
subsidiariamente das "causas", nem
das "conseqiiencias" da existencia
dos fenernenos sociais, mas das
caracteristicas deles, já que sua
funcao principal é descrever (1987,
p.126).
A pratica pedagOgica somente
descrita pode cair numa tautologia,
nao trazendo para a realidade
escolar as contradicOes sociais. Na
relacao professor X aluno, esta
concepcao fica centrada no aluno,
princIpio da Pedagogia da Escola
Nova, deixando as experiencias
deste como o alvo a ser trabalhado
e desenvolvido. Assim, o professor
deixa de exercer urn importante
papel como intelectual organic°,
que é o de abrir o campo de
percepcao daqueles que o cercam

MotrivillrAcia
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para as contradicties do
capitalismo e, ao mesmo tempo,
mostrar uma orientageo, uma
direceo para a construcâo de novos
elementos que extrapole a
descriceo dos fatos em si.
As monografias corn
predominancia da tendencia
dialetica materialista cresceram no
decorrer desses quatro anos,
atingindo urn percentual de 4,8%,
deixando explicita a falta de
exploraceo desta concepceo
teerico-metodolOgica. Os estudos
nestas bases tern suas contribuicOes, porem ainda se
apresentam de maneira precaria.
Mesmo assim, contrapOem-se ao
sistema capitalista vigente,
explicitando sua concepcâo de
mundo, de ser humano, de
sociedade, de educacdo e de
educaceo ffsica, evidenciando as
contradicOes e imprimindo urn
carater essencialmente superador,
preocupando-se corn o "como
poderia ser", acreditando e vislumbrando as mudancas.
Esses estudos tazem concretude
para se ter uma pratica pedageigica
que extrapole a relaceo fragmentada
entre teoria e pratica, sujeito e objeto,
aluno e professor, apresentada pelos
estudos positivistas, e que exceda
tambem a pura descriceo e
valorizaceo extremada da subje-

tividade, presentes nas bases
fenomenolOgicas. Neste sentido,
busca a politizagdo do professor
para que ele mesmo possa
perceber a ideologia que inspira a
natureza do conhecimento usado
e a pratica desenvolvida na escola.
Busca, ainda, superar o intelectualismo formal do enfoque
tradicional, evitar os efeitos do
espontaneismo escolanovista,
combater a orientagdo desmobilizadora do tecnicismo e recuperar
as tarefas pedagOgicas desprestigiadas a partir do discurso
reprodutivista (Lacks apud Veiga,
1993, p.39).

tendencia materialista
histOrico-dialetica se recusa a
colocar no ponto de partida
determinada vise° de ser humano,
pois ticita do ser humano concreto,
fruto de uma histOria social, que se
modifica, nâo possui uma essencia
universal, e se coloca diferentemente na vida social por conta da
relacdo e posiceo que exerce no
mundo produtivo. Faz parte de uma
classe social e, por tudo isso, é
sintese de mtiltiplas determinacifies.
Essa perspectiva de estudo repudia
o ecletismo, principalmente o
filosOfico.
A

0 ecletismo esteve presente nos
trabalhos monogrâficos corn urn
ntimero relativamente significativo:

Ano XI, n 2 13, Novembro/I 999

21,9% dos estudos foram
classificados nessa categoria.
Constitui urn niimero alto em
relagáo aos outros estudos,
promovendo uma certa confusSo
para a pratica pedagOgica, visto que
suas bases podem ser de qualquer
natureza. Deu para perceber que
essa posicâo se origina da falta de
urn espirito critic°, de uma relacâo
urn tanto mecanica corn
determinadas teorias, bem como de
urn democratismo intelectual que
soa como senso comum. Nesse
grupo estäo tambern os estudos
que nao ultrapassaram o senso
comum. Contribuem, desta forma,
para uma pratica conservadora, de
manutencao do status quo,
dificultando o desenvolvimento de
uma pratica superadora, pois tudo
parece estar linearmente posto,
tudo esta certo, justo, adequado,
avancado, enfim, nada precisa
mudar.

Um vficuo teOrico
Na tentativa de estabelecer e
analisar o vacuo teOrico traduzido
no item anterior pela falta de uma
teoria pedagOgica 6 que pudesse
aglutinar e realizar as sinteses
necessârias entre o conhecimento
cientifico e esta pratica, buscamos

explicitar qual a direcâo teOrica
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imprimida no trato corn o
conhecimento no curso de
Licenciatura em Educacao Fisica da
UFSC.
A analise desta direcdo teOrica
manifestada nas monografias de
conclusäo de curso pauta-se no
entendimento de teoria como
originaria e momento de uma
pratica, ao mesmo tempo em que
sua orientacdo, a sua possibilidade
de transformacdo, ou seja,
constitui-se numa possivel praxis.
A organizacdo em categorias'
ocorreu por estas nao deixarem de
expressar elementos teOricos e como
afirma Gamboa e Santos Filho
(1995, p.72), a fungâo do esquema
paradigmatic° e das classificacOes
nao consiste em encaixar a realidade
em categorias abstratas e rigidas,
mas em utiliza-los metodologicamente. Entretanto, o problema
que as categorias encontradas nao
deram suporte para reconstruir a
totalidade que seria o concreto
pensado, ou seja, nao formam uma
articulacäo entre os elementos
teOricos presentes e a realidade
educacional, demons-trando a ja
afirmada fragmentacâo do
conhecimento. Assim sendo,
correspondem ao desenvolvimento
de temas sem completar urn
conjunto teOrico articulado.
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Temkin das monografias

1992

01 — Metodologia de Ensino

1994

1995

Total

Total %

01

01

04

06

4,87

1993

02 — Desenvolvimento motor

02

-

-

02

04

4.06

03 — Avaliacdo Profissional

01

-

03

03

07

5,69

-

02

03

07

12

9,75

01

04

06

10

21

17,7

04 — Lazer
05— Educacao Fisica Escolar

-

01

02

08

11

8,94

07 — Esporte

06

03

14

07

30

24,39

08 — Atividade Fisica e Satide

08

03

07

07

25

20.32

09 — Educacko fisica Especial

-

-

01

05

0-6

4,87

06 — Curriculo E.F. UFSC

Das nova categorias analiticas
encontradas, destacamos: esporte,
atividade fisica e saüde e educacao
fisica escolar.8
A categoria analitica
ESPORTE apresenta-se em 30
estudos, correspondendo ao
percentual de 24,3%, corn os
seguintes temas: danca, ginastica,
voleibol, leis desportivas, futebol,
judo, treinamento desportivo e
natacao. Aproximam-se das bases
teOricas positivistas e da Pedagogia
Tecnicista, pois tratam dos
assuntos de maneira "asseptica",
sem consideri-los "num" context°,
nem "para" urn context° escolar,
eliminando as relacOes corn ensino
e corn a escola.
Vale destacar o tematreinamento
o qual apresenta 10
estudos, representando uma
predominancia em relacao aos

desportivo,

outros. Esta perspectiva de conceber
a Educacao Fisica como forma de
treinamento é fundamentada na obra
mais difundida no Brasil, que é a de
Eduard L Fox e Donald K. Matheus.
Segundo Oliveira (1994), é mais uma
obra imposta a nossa cultura,
caracteristica histOrica da colonizacao
estrangeira, corn a transplantacao
cultural da intelectualidade brasileira.
Esta obra, como se refere Oliveira
(1994, p.124), teria tido uma major
valia caso houvesse algumas
modificacOes na obra, pois, embora
alguns capitulos nao pudessem ser
modificados, outros poderiam ser
abordados concomitantemente corn
informacOes sobre a nossa
sociedade, e corn o homem
brasileiro.
A categoria ATMDADE FiSICA
E SACIDE apresenta-se em 25
estudos, num percentual de
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20,32%. Seus temas referem-se a
atividade fisica e saiide para a
terceira idade, a beneficios da
atividade fisica para mulheres, a
aptidao fisica para praticantes de
basquetebol, a atividade fisica em
academias, a obesidade, a aptidao
fisica dos acadernicos do Curso de
Educacao Fisica, a conhecimentos
quanto a atividade fisica dos
tecnico-administrativos do Colegio
de Aplicacao, a atividade fisica e
reabilitacao cardiaca, a efeitos da
atividade fisica para escolares, ao
estado nutricional de escolares, a
atividade fisica para o 3 Q grau depois
da pratica desportiva, a aptidao
fisica da populacao, aos surfistas
salva-vidas e a aptidao fisica dos
soldados salva-vidas. Os estudos
destas tematicas se apresentam
bem prOximos do positivismo.
Apesar de serem estudos bem
elaborados sob o ponto de vista
teOrico em que se fundamentam,
nao ha preocupacao pedag6gica;
setorizam a relacao corn a escola.
A categoria de analise
EDUCACAO FISICA ESCOLAR
apresenta-se em 21 estudos,
correspondendo a 17,7%. Essas
monografias trabalham corn os
temas: Educacao Fisica na escola
reorientacao curricular,
Educacdo Ffisica na pre - escola,
relacao teoria e pratica, co-

participacao dos alunos na
construcao das aula de Educacao
Fisica, diferenca de freqUencia dos
alunos em aulas de Educacao
Fisica, dispensa dos deficientes
fisicos das aulas de Educacao
Fisica, preconceitos e discriminacOes na pratica pedagOgica da
Educacao Fisica, Educacao Fisica
escolar em assentamentos e relacao
entre o movimento da crianca em
casa e na escola. Aproximam-se da
tendencia teOrico-metodolOgica
fenomenolOgica.
Essas pesquisas trazem o ato
educativo como preocupacao
primeira. Corn isso, avancam na
pratica pedagOgica, contrapondose ao autoritarismo, ao totalitarismo, a mensuracao.
Ainda sac) predominantes, na
Educacao Fisica, as discussOes que
fogem do ambito escolar, como e o
caso das duas primeiras categorias
descritas acima. E importante
notarmos que as tematicas do
esporte e atividade fisica e satiide
atingem urn percentual de 45%,
sobressaindo-se das demais
tematicas, que ficam sem
expressao perante estas.
A ternatica ESPORTE reflete a
hegemonia desportiva corn seus
fundamentos voltados ao modelo
das Olimpiadas. Nos demais estudos

Motriviania
analisados, nao encon-tramos uma
direcao teOrica explicitamente
constatada. Sao mtiltiplos, de
diversas naturezas, corn diversas
possibilidades de exploracao, porem,
ao mesmo tempo ern que se abrem
a diversas possibilidades, essa
prOpria abertura fecha a formacao
dos futuros professores(a) por uma
faith de rumo, ou seja, ao nao se ter
claro qual a base teOrica que se
pautara para uma acao pedagOgica,
viabiliza-se o laissez faire pedagOgico
(e cientifico), impondo limites a
possibilidade de transformacao de
algo existente. Vale dizer, forma urn
profissional que se adaptara e
aceitara corn facilidade a ordem
estabelecida, sem questiona-la, corn
uma formacao acritica.

Sintese final
Podemos afirmar que ha uma
predominancia positivista na direcao
teOrica da producao cientifica
dos(as) alunos(as) do Curso de
Licenciatura em Educacao Fisica
da UFSC, no period() entre 1992 a
1995. Vimos tambem que, ao se
tratar o conhecimento corn estas
bases, contribui-se para a sua
fragmentacao. Por outro lado,
percebemos que a direcao
fenomenolOgica ja consegue quase

se equiparar, em termos
quantitativos, ao positivismo e,
como centraliza os seus estudos no
ambito da educacao escolar,
contribui qualitativamente para a
mudanca de enfoque de pesquisa,
fazendo, corn isso, alguns avancos
na pratica pedagOgica. Já a direcao
no materialismo histOrico-dialetico
ainda, nesse period°, é quase sem
representatividade e, corn isso, se
desmancha em termos numericos
ern relacao as outras direcães.
Dessa forma, a contribuicao para
o avanco da pratica foi insignificante.
Na direcao ecletica, apesar de
representar urn ntimero razoavel de
estudos, a contribuicao para a
pratica é a mais drastica, pois pode
significar urn atraso major que o do
positivismo, uma vez que enquanto
este tern uma base teOrica explicita,
tanto politica como cientificamente,
aquela nao tern nada explicit°,
levando a compreensao e
intervencao da real idade pelo senso
comum, que, como sabemos, é a
expressao subliminar da ideologia
dominante.
A contradicao mais destoante
encontrada foi a de se ter urn curso
de Licenciatura, sem, contudo,
termos explicitamente colocada9
uma teoria pedagOgica que o
alimente. A Educacao Fisica, ao ser
tratada fora do contexto da
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educacao brasileira, permite urn
isolamento que pode ser traduzido
na busca de soluciies para os seus
problemas por ela mesma, ou seja,
nao chega a lugar nenhum.
Esse, talvez, seja resultado da
manobra politica acontecida corn a
apresentacao de uma proposta de
"reestruturacao
curricular",
efetivada corn a resolucao 03/87 do
antigo Conselho Federal de
Educacao, a qual pretendeu
"resolver" problemas pedagOgicos
apenas corn uma reformulacäo
curricular. Algumas dessas
questOes pedagOgicas vinham
sendo discutidas amplamente nos
congressos, seminarios, encontros,
etc., e assim desviou-se a atencao
do aprofundamento teOrico que
estava sendo diagnosticado como
de fundamental importancia, tanto
ern termos cientfficos como em
seus desdobramentos politicos.
Corn o novo "curriculo", exigese a monografia como requisito
para obtencao de titulo de
licenciado(a) em Educacao Fisica.
A turma que entrou em 1989, na
UFSC, é a primeira a defende-la,
em 1992.
A lacuna teerica encontrada no
presente estudo é compreensivel, isto
é, ha falta de uma teoria que promova
a unidade orientadora da pratica

pedagOgica, haja vista que nä°
podemos exigir urn amadurecimento
teOrico sob a perspectiva da
educacao, pois esse debate é muito
recente e so vem acontecendo a partir
da decada de 80.
Gamboa (1994) confirma que a
Pedagogia, a Educacao Artistica, a
Etica, a Polftica se encontram em
situacao parecida corn a da
Educacao Fisica, numa crise
epistemolOgica, nao se tratando,
portant°, de urn caso isolado de
crise nos campos do conhecimento. E certo que nao nos
conformamos corn este quadro e
por ele existir que realizamos este
estudo, consubstanciado no
compromisso histOrico de conhecer
para transformar.
Considerando estas limitacOes,
é importante registrar que houve
urn avanco quantitativo nas
produce:les de monografias durante
o periodos de 1992 a 1995, corn urn
aumento de 232%. Isso indica que,
corn o passar dos anos, o curso
vem formando mais profissionais.
Embora esteja se alterando o
nOrnero, isso nä° implica urn
avanco qualitativo, pois o predominio ainda é do positivismo.
Concluimos que a Educacao
Fisica, assim como a educacao, é
uma pratica social que, por meio
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pedag6gicas que deem conta do
fenOmeno educativo da Educacao
Fisica, sob outras influéncias
epistemolOgicas. Tambem partimos
das analises da dissertacao de
mestrado "Elementos criticos para
elaboracao de uma teoria
pedag6gica da educacao fisica
escolar: urn estudo nas escolas
püblicas do municipio de Aracaju",
defendida em 1992, na UFSM, por
Iracema Soares de Sousa,
consubstanciando-se na crftica da
pratica pedagOgica tecnicista nas
escolas pirblicas.
7 Essas categorias foram apreendidas
a posteriori, originadas a partir dos
dados levantados na presente
pesquisa.
8 Para saber mais sobre as categorias
analiticas, ver Monografia de
Especializacao em Educacao Fisica
Escolar, apresentada em 1997 por
Ari Lazzarotti Filho, na UFV.
9 A Pedagogia Tecnicista este
implicitamente fundamentando os
estudos positivistas.

CASTELLANI F, Lino. Educagdo Fisica
no Brasil: a histOria que nab se
conta. Campinas: Papirus, 1988.
DEMO, Pedro. Metodologia cientifica
em ciencias sociais. Sao Paulo:
Atlas, 1981.
GAMBOA, Sanches S. Analise

Bibliografia

Monografia de conclusao (Curso de
Especializacao em Educacao Fisica
Escolar, UFV, Vicosa, MG), 1997.
LACKS, Solange. 0 cotidiano da
Educacao Fisica Escolar e suas
tendencias. Motriuiuencia, FlorianOpolis, jun. 1993, p.36-41.
MARX, Karl; ENGELS, F. A ideologia
alemd. Sao Paulo: Hucitec, 1996.

BRACHT, Valter. A crianca que pratica
esporte respeita as regras do jogo
capitalista. Reuista Brasileira de
Ciéncias do Esporte, 3,
1988,
p.23-39.
BURNS, R. Educacao para o desenvolvimento e educacao para a paz.
In: Unesco. Paris: Perspectivas,
1981.

epistemolOgica dos metodos na
pesquisa educacional: urn estudo

sobre as dissertacOes do mestrado
em Educacao da UNB, 1976 —1981.
Dissertacao (Mestrado da UNB),
1982.
. Pesquisa em Educacao Fisica: as
interrelacOes necessarias. Motriuiudncia, ano V, n.5, 6, 7, FlorianOpolis, dez. 1994.
GAMBOA, Sanches S. e SANTOS
FILHO, Jose Camilo. Pesquisa
educacional: quantidade — qualidade. Sao Paulo: Cortez, 1995.
GEORGEN, P. Pesquisa em educacao,
sua funcao crftica. Educagäo e
Sociedade, Sao Paulo, 1981.
LAllAROTTI FILHO, Ari. ContradigOes
te6rico-metodolOgicas do Curso de
Educagäo Fisica da UFSC —
Identificando suas diregOes.

Motrivicia
dos conhecimentos produzidos
pelas disciplinas-maes (sociologia,
psicologia, fisiologia, biomecanica,
histOria, etc.), faz a mediacao
através da pedagogia (teoria que
orienta a acao educativa/pratica
pedagOgica) para o ato educativo.
Assim sendo, urn curso
comprometido corn a realidade
educativa teria uma proposta
pedagOgica articulada em seu
curriculo numa compreensao ampla
e nao numa visao de currIculo como
apenas rot de disciplinas, e teria
como finalidade uma aproximagao
corn a praxis, sempre tendo como
ponto de partida a pratica.. A
finalidade do curriculo seria
relacionar teoria e pratica no sentido
de estar na vida diaria dos que fazem
as disciplinas, tanto dos(as)
professores(as) quanto dos(as)
alunos(as), possibilitando apreender
os problemas e determinantes desta
pratica, levando para a sala de aula
discussOes concretas no sentido de
uma maior compreensao do futuro
trabalho pedag6gico como pratica
social.

Notas
1

0 esclarecimento da falsa
neutralidade cientifica contribuiu
decisivamente para a compreensäo
da impossibilidade de se ser neutro

numa sociedade contraditOria,
tendo em vista a oposicão de
interesses de classes.
2 Os problemas da sociedade
capitalista produzidos no conjunto
das relacOes sociais produzem
tambem conseq0encias na vida das
pessoas.
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4 Segundo Minayo (1994, p.70),
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categorias sao empregadas para se
estabelecer c1assifica0o. Nesse
sentido, trabalhar corn elas
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ou expressdes em tomb de urn
conceito capaz de abranger tudo
isso.

5 No livroEducaccio e luta de classes,
Anibal Ponce (1986) dá uma visits°
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dividindo as tarefas do trabalho, vac)
se criando as condicOes para a
efetivagio das demais separacOes,
corn o estabelecimento, aos poucos,
da divisão social do trabalho.
6 Essa afirmacão parte do
entendimento de que, pare alem da
Pedagogia Tecnicista, já sistematizada, legitimada e efetivada nas
escolas, ainda estamos no processo
de construcdo de outras teorias
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