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RESUMO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um estudo acerca 

dos elementos que constituem a reflexão epistemológica na área da Educação 

Física escolar, partindo do modo como o professor Paulo Evaldo Fensterseifer tem 

desenvolvido o tema. Objetiva analisar o modo pelo qual os graduandos do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo têm 

compreendido a relação existente entre teoria e prática. A coleta de dados 

compreendeu a pesquisa bibliográfica e realização de grupo focal com uma amostra 

de estudantes do quinto ao sétimo período do curso. A pesquisa visa apresentar 

elementos que ajudem a (re)pensar a formação dos graduandos em Educação 

Física, visando sua atuação na área escolar.   

 

Palavras-chaves: Educação Física, Epistemologia, Formação Profissional, Teoria, 

Prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7 

CAPÍTULO I: À BEIRA DO CAMINHO ....................................................................... 9 

1.1. Desnorteamento teórico .................................................................................... 9 

1.2. O pano de fundo ............................................................................................. 10 

1.3. A ciência por nós fala(va)? .............................................................................. 13 

1.4. O descompasso: Uma incômoda transição ..................................................... 14 

CAPÍTULO II: AS VOZES PELOS CORREDORES ................................................. 18 

2.1. Metodologia..................................................................................................... 18 

2.3.1 Procedimentos para análise de dados ....................................................... 21 

2.3.2 Conhecendo os participantes .................................................................... 23 

CAPÍTULO III: AS MUITAS VOZES .......................................................................... 26 

3.1. Imagens e suas palavras ................................................................................ 26 

3.2. Escola, que lugar é esse? ............................................................................... 33 

3.2.1 O que eles têm pensado sobre a escola? .................................................. 35 

3.3. Educação física: o que eu faço com isso? ...................................................... 37 

3.3.1. O professor de EF precisa... ..................................................................... 40 

3.3.2. Educação Física de escritório? ................................................................. 47 

3.4. Teoria pra quê? ............................................................................................... 52 

3.4.1 O que é teorizar em EF? ............................................................................ 54 

3.4.2. Menino, pára de brincar e vai estudar (ler)! .............................................. 57 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................62 

 

 

 



 

7 
 

INTRODUÇÃO  

 

 Parti em minha pesquisa de uma hipótese dedutiva, de afirmações gerais / 

genéricas, retiradas não de pesquisas, mas de conversas nos corredores com outros 

discentes do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). É evidente que a denominada “crise da Educação Física1”, 

afeta a construção do saber assim como a ação dos estudantes do Centro de 

Educação Física e Desportos da UFES, mas o que suponho aqui é que esta crise 

tem sido sentida entre os discentes de modo a causar-lhes certo desnorteamento 

teórico, e até mesmo a desvalorização (esvaziamento) da teoria, passando estes a 

interpretá-la como algo que nada pode oferecer à sua prática profissional. Deste 

modo, busquei reconhecer de que modo o problema epistemológico constituído em 

nossa área, tem afetado a construção do saber teórico-prático dos discentes do 

CEFD-UFES. 

 Busquei aqui aproximar-me do pensamento de Paulo Evaldo Fensterseifer, 

por sua considerável influência na construção das indagações epistemológicas 

atuais na EF, sobretudo no CEFD-UFES. Tracei um recorte entre suas publicações, 

buscando as que tratam da construção do conhecimento em EF, assim como de sua 

relação com a escola. Para além das citadas fontes, realizei um grupo focal com 

graduandos que se encontravam entre o quinto e oitavo período com a finalidade de 

captar dados que respondessem e  ampliassem as indagações iniciais deste 

trabalho. 

 No primeiro capítulo deste trabalho, se encontram referências ao momento de 

crise vivido pelo tipo de racionalidade científica que se desenvolveu na modernidade 

e o modo pelo qual a EF se afetou por essa racionalidade. Basicamente, com o 

auxílio de Bracht (2003; 2013), Fensterseifer (2001; 2006) e Santos (2008), ressalto 

o período de transição vivido daquele tipo de racionalidade para uma nova, que 

busca transcender os equívocos da primeira, e assim o faço, situando o problema 

entre os discentes do CEFD-UFES.  

                                                             
1 Refiro-me à crise epistemológica decorrente do movimento de crítica à área realizado nos anos 80 do século 
passado. 
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 No segundo capítulo apresento a estrutura metodológica do trabalho e os 

parceiros e parceiras que se envolveram e contribuíram com o processo.  

 Em seguida, passo aos capítulos onde avalio, apoiando-me nas 

considerações de Paulo Evaldo Fensterseifer, os dados coletados por meio das 

dinâmicas desenvolvidas com os participantes do grupo focal (método utilizado 

nessa pesquisa). Sigo essa avaliação, apresentando breve revisão de literatura a 

partir de Fensterseifer, e depois o que fora coletado junto aos participantes, 

comentando-as. Deste modo, os tópicos “Escola, que lugar é esse?”; “Educação 

Física: o que eu faço com isso?” e “Teoria pra quê?”, são construídos a partir de 

Fensterseifer, e seus sub-tópicos (3.2.1; 3.3.1, 3.3.2; 3.4.1, 3.4.2) são resultado do 

que fora desenvolvido junto aos participantes. 
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CAPÍTULO I: À BEIRA DO CAMINHO 

 

1.1. Desnorteamento teórico 

  

 Quando me refiro ao aparente desnorteamento dos discentes de EF do 

CEFD-UFES, situo meu pensamento no descompasso apresentado por Bracht 

(2003), o qual existe “entre o universo simbólico ainda dominante na educação física 

e o novo universo simbólico que emerge do novo estágio da modernidade” 

(BRACHT, 2003, p. 16). Bracht recorre à concepção de “universo simbólico” em 

Berger & Luckmann, unindo-a a de “paisagem ou espaço cognitivo” de Najmanovich 

- o qual é por ele adotado e transformado em “paisagem epistemológica” (BRACHT, 

2013, p. 22) -, com a finalidade de compreender a questão da identidade da EF 

nesse novo momento vivido pelo mundo ocidental. Momento este que vem sendo 

marcado pela “desinstitucionalização e destradicionalização das práticas sociais” 

(BRACHT, 2003, P. 14). Isso caracteriza a fluidez de tais práticas, exigindo-lhes o 

que considero ser um ato constante de refazer de si em busca de sua identidade, 

posto não haver mais a legitimação trazida pela tradição (científica)2.  

 Citando Berger e Luckmann, Bracht (2003) aponta a contingência histórica 

dos universos simbólicos, que nada mais são do que produtos sociais portadores de 

história e que “ordena e [...] legitima os papéis cotidianos, as prioridades e os 

procedimentos operatórios, colocando-os sub specie universie, isto é, no contexto do 

quadro de referência mais geral e concebível” (BRACHT, 2003, p. 15), o que 

demanda, para compreensão destes, que entendamos a história de sua produção, o 

que se faz “tanto mais importante quanto estes produtos da consciência humana, 

[...], apresentam-se como plenamente desenvolvidos e inevitáveis” (Ibidem). 

Portanto, quanto mais consideramos a EF como algo que está aí e que sempre foi 

assim, ou ainda, que inevitavelmente é o que é, sem considerar que aja sobre ela 

qualquer fator condicionante (seja externo ou interno), mais necessário se faz 

compreender o universo simbólico que a caracteriza. Por isso é que passarei a 

                                                             
2 As razões do corpo – como e porque intervir nele, seu significado e o da atividade física -, noutro 
tempo, se pautou por um determinado tipo de racionalidade, pautada nas ciências biológicas, 
caracterizando uma tradição racional, o que será ainda desenvolvido no transcorrer do texto. 
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observar, brevemente, qual seja esse pano de fundo sob o qual a EF constituiu-se, 

ou seja, o universo simbólico no qual legitimou-se.  

1.2. O pano de fundo 

 

 Concebemos aqui a existência de um pano de fundo - como a tela que se 

coloca no fundo do palco onde se desenrola a peça teatral - diante do qual se dão os 

processos históricos de formação de identidade e construção de conhecimento no 

interior de uma dada instituição. A partir de agora avaliaremos o pano de fundo, sob 

o qual se forjou a EF no período moderno. Bracht nos auxilia nessa compreensão ao 

dizer que 

No processo de constituição da educação física, alguns conceitos são 
“importados”, ou seja, a relação da nascente educação física com outras 
instituições ou campos traz como consequência necessária a “importação” 
[...] de um universo simbólico que traz embutida uma possibilidade de 
justificação e direciona (orienta) a possível justificação (BRACHT, 2003, p. 
17)  

  

 Cabe dizer que a EF sofreu influência das instituições médica e militar, assim 

como a legitimação destas no âmbito escolar, e posteriormente forjou-se no interior 

do universo simbólico da instituição esportiva. Dado o momento histórico e as forças 

hegemônicas, a EF, portanto, se justificava e tinha sua justificação orientada pelos 

valores pautados por essas instituições. Devemos compreender ainda que essas 

instituições foram constituídas na modernidade, também no interior de uma 

“paisagem epistemológica”. Essa paisagem epistemológica, paradigma da 

racionalidade moderna, é descrita por Tiellet e citada por Fensterseifer (2006, p. 30) 

na seguinte equação: Verdade = Razão = Ciência. 

 Mas que Ciência é essa que tanto influenciou nosso campo? Santos (2008) 

refere-se a um paradigma dominante na modernidade que é como um modelo de 

racionalidade a presidir a ciência moderna, tendo surgido na revolução científica do 

século XVI e alcançado legitimação como um modelo global de racionalidade a partir 

do século XIX, quando se estende às ciências sociais emergentes. Como um 

sistema global de racionalidade, o citado autor nos diz que este “admite variedade 

interna, mas que se distingue e defende” (SANTOS, 2008, p.21) do senso comum e 

das humanidades ou estudos humanísticos.                                    
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 Sob os princípios de desenvolvimento e progresso, o campo da razão foi 

sujeitado à essa racionalidade científica, necessária para a racionalidade de domínio 

técnico. A começar pelas ciências da natureza, passando para as humanas, a forma 

de se tratar o fato humano reduziu-se a uma concepção mecânica.  

 Como fora dito anteriormente, foi possível sentir os efeitos dessa 

racionalidade no campo da EF, conforme nos apresenta também Fensterseifer 

(2001) remetendo-se aos inúmeros artigos produzidos na área, que se legitimam nas 

ciências ditas positivas. Segundo ele 

[...] Esse recorte feito pela educação física para dar conta de seu objeto que, 
embora com controvérsias, parece definir-se como o “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). 

  

 Essa associação do movimento com a res extensa (pura objetividade) 

cartesiana apresenta o modo como a produção intelectual em EF se uniu ao método 

científico em busca de sua legitimidade. Bracht (2003) diz que  

[...] A ciência (basicamente a biológica) oferecia à educação física a certeza 
da qual necessitava (universo simbólico legitimador) para, constituindo uma 
identidade, ter constância no tempo. Por que e como intervir no corpo, e o 
que significavam o corpo e a atividade física para o homem, permaneceram 
por muito tempo muito solidamente ancorados nas ciências biológicas – 
constituíram uma tradição. (p. 19) 
  

 Vale ressaltar ainda que essa racionalidade científica perde a memória 

passada humana, e restringisse ao novo mundo matematicamente representado que 

se desvela ante seus olhos.   

 

Essa ‘amnésia’ ocorre, segundo Luz, com a medicina, ocasionando um 
processo de ‘naturalização’ de seu objeto, através de proposições 
exclusivamente biologizantes, ignorando, portanto, seus significantes sociais, 
análise que se aplica perfeitamente à educação física, até porque é neste 
discurso da medicina que ela busca sua legitimação. Ignora-se, assim, por 
parte da medicina, a adjetivação humana dos corpos que tematiza, tal como a 
educação física a ignora no que diz respeito ao movimento. 
(FENSTERSEIFER, 2001, p. 38) 

  

 Esse modo de conhecer o mundo busca fazer-se distinto do senso comum, 

porquanto não cede às ilusões da experiência e nem se deixa confundir pela 
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variabilidade presente nas humanidades, antes, desacredita da experiência 

imediata, assim como simplifica os variantes. Por meio de uma linguagem 

matemática, só compreende como passível de validação científica o que pode ser 

quantificado, e cujas propriedades podem ser tornadas menos complexas, divididas, 

classificadas e assim estabelecerem relações sistemáticas dentro do mesmo método 

que as separou.  

 O mundo torna-se assim uma grande máquina, e sua compreensão passa a 

receber uma explicação lógica-matemática, visando a sua dominação. Diz-nos 

Santos (2008) que 

O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de 
conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela 
capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade 
de o dominar e transformar (SANTOS, 2008, p. 31)  

 Nesse horizonte é que se constitui a EF, posto que todas as disciplinas que 

se pretendessem científicas, que almejassem ganhar legitimidade a partir da ciência 

moderna, tenderiam a adaptar seus procedimentos metodológicos aos preceitos da 

matemática. Esta, a matemática, seria a disciplina mais capacitada a garantir a 

objetividade da verdade científica, por proporcionar a quantificação, e, consequente 

a isso, a exatidão, de sua pesquisa. Seja no interior da escola, sob o discurso 

higienista ou militar, ou ainda sob a égide do esporte moderno, a racionalidade 

científica impôs à EF máximas tais quais a de que “[...] a intervenção no corpo deve 

ser ‘científica’ para ser ‘responsável’” (BRACHT, 2013, P. 20), e impõe-lhe também 

os termos da técnica, que visa à economia de energia para a execução de uma 

determinada prática com maior eficiência. Desse modo, deveria se compreender o 

corpo humano como uma máquina, a fim de que, conhecendo-o, fosse possível 

dominá-lo com vista a um objetivo pragmático, utilitarista. 

 Deste modo, poderíamos encontrar em nossa área certa segurança, um norte 

teórico, embasado no método científico, o pano de fundo o qual constituiu uma 

tradição no interior da área. A crise dessa tradição é o que me parece desnortear os 

graduandos, porquanto estabelece uma relação de desconforto frente à ausência do 

que aplicar. A troca do cenário, por sua vez, demanda um novo roteiro para os 

atores. Prosseguiremos observando como atuavam os pesquisadores sob o pano de 

fundo aqui descrito. 
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1.3. A ciência por nós fala(va)? 

 

 De certo modo, a citada tradição não imprimia mais desafios ao professor de 

EF além do que o de dominar os conteúdos científicos que a compunham, com a 

finalidade de aplicá-los.  A obsessão positivista pelo domínio da natureza traz à baila 

o sujeito e seu método na busca pela compreensão da objetividade da realidade. 

Esse “problema do conhecimento” é, segundo Burtt apud Fensterseifer, “o assunto 

principal dos pensadores metafísicos” (2001, p. 50). Caminha (2013), ao referir-se à 

problemática levantada por Descartes sobre o modo como podemos conhecer algo 

apesar de suas transformações, diz que 

A dúvida metódica de Descartes não é uma atitude filosófica que nega toda a 
possibilidade de a mente humana procurar uma verdade geral. A dúvida, pelo 
contrário, é um instrumento para encontrar algo constante e seguro nas 
ciências (CAMINHA, 2013, p. 53). 

 Uma verdade geral, constância e segurança, identidade da coisa em si. Esse 

é o aspecto que demarca os limites do método cartesiano. Fensterseifer & Pich 

(2012) avaliam a temática, e encontram na união entre o pensamento ontológico 

com o metafísico o início da busca pela essência da coisa em si que se reforça e 

fortalece na constituição da racionalidade moderna. Se há uma verdade essencial 

intrínseca ao objeto estudado, deve haver, portanto, um método eficaz, por meio do 

qual possamos encontrá-la. O que se opõe aos cientistas em sua busca pela 

verdade, todavia, é a realidade da experiência comum, a qual nos engana por meio 

dos sentidos. Desse modo é que o método, que desconfia de toda experiência, pode 

nos conduzir para além do alcance de nossa míope visão, concedendo-nos assim a 

segurança necessária para afirmarmos qual seja a Verdade verdadeira da coisa 

estudada.  

 Como se pode ver, a razão é elevada à condição de fundamento (subjectum) 

de toda compreensibilidade. Conforme a seguinte citação de “História do 

Pensamento3” encontrada no texto de Fensterseifer (2001): 

A razão é precisamente o fundamento do mundo transformado em objeto, 
objectum, ou seja, aquilo que está colocado diante de [...] sujeito, e que só 
pode existir tendo como referência o sujeito. (p. 49) 

                                                             
3 O autor referencia assim sua citação. 
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 Os conceitos, as representações de mundo realizadas pelo sujeito epistêmico, 

repousando na lógica matemático-instrumental, ganham credibilidade, caráter de 

infalibilidade. Por meio da razão, portanto, pode-se superar os entraves ao 

conhecimento, promulgados pelos sentidos e desejos tendenciosos. Como nos diz 

Alves (2006, p. 41): 

É do desejo que surgem a música, a literatura, a pintura, a religião, a ciência 
e tudo o que se poderia denominar criatividade. Mas é também do desejo que 
surgem as ilusões e os preconceitos. Esta é a razão por que a ciência, desde 
os seus primórdios, tratou de inventar métodos para impedir que os desejos 
corrompessem o conhecimento objetivo da realidade.  

 

 Eis aí o que fica de fora do discurso sobre a Verdade. Porquanto não sejam 

mensuráveis, aquilo que pertence, conforme Alves, ao campo da criatividade, não 

pode ter caráter de verdade, não passa de devaneio. Assim também, o sujeito 

pesquisador na EF, desenvolveu sua compreensão do mundo a partir dessa 

racionalidade monológica, compreendendo apenas uma forma de discurso sobre a 

verdade: a que se pauta na relação entre o sujeito e o objeto.   

   

1.4. O descompasso: Uma incômoda transição 

 

 Fensterseifer e Gonzáles (2007) apontam o movimento renovador como o 

momento onde se iniciam as reflexões que representam na área uma passagem da 

“mera atividade” (a qual se pautava no paradigma científico anteriormente descrito) 

para o de “disciplina escolar”, como segue: 

[...] é da “mão” do movimento renovador que se coloca, talvez, pela primeira vez, um 
conjunto de questões que não fazia parte das preocupações tradicionais desta área, 
mas que, entretanto, são fundamentais na sustentação das teorias pedagógicas que 
legitimam um componente curricular num projeto educacional. [...] Segundo nossa 
percepção, a inclusão dessas preocupações na área imprimiu uma mudança de tal 
magnitude que é possível comparar esse fenômeno como um ponto de inflexão na 
qual a trajetória da EF faz uma quebra definitiva com sua tradição. [...] essa ruptura 
com a tradição, do que vimos denominando do “exercitar para”, colocou à EF, ou 
seja, aos seus protagonistas, a necessidade de reinventar o seu espaço na escola, 
agora com o caráter de uma disciplina escolar (FENSTERSEIFER; GONZÁLES, p. 
35).  

 Desse modo, surge uma nova demanda para a área. Enquanto o universo 

simbólico do novo estágio da modernidade emerge, no entanto, ainda se pode sentir 

a presença do antigo. Como lidam os graduandos em EF com esse período de 
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transição que apresentam os intelectuais da área?4 Entraram os discentes em crise 

juntamente com a EF? 

 Ora, não havendo uma episteme capaz de declarar com exatidão a identidade 

essencial da EF, dilui-se o horizonte, o norte dos discentes. Não estará em tradição 

alguma a garantia de uma boa viagem, de um destino inevitavelmente tranquilo. De 

certo modo, podemos considerar que há legitimação, uma sensação de conforto e 

segurança para os professores em formação ao serem achados ou identificados no 

interior de alguma tradição. Esse conforto chega ao ponto de retirar dos discentes a 

responsabilidade de pensar, de criticar a própria tradição da qual fazem (ou dizem 

fazer) parte. Vejamos o que nos diz Bracht (2003, p. 18): 

As tradições, assim como as instituições, oferecem horizontes ou orientações 
de ação relativamente fixas. Elas reduzem a complexidade do meio ambiente 
oferecendo modelos de ação, desobrigam pensar a todo o momento sobre 
como agir ou, então, inventar constantemente modelos de ação. A tradição, 
assim, é um meio de identidade.  

 Referindo-se ao conceito de esclarecimento em Kant, Kunz (2006) aponta o 

agravamento da situação de tutela intelectual nas sociedades atuais, posto que o 

estado de menoridade, ou seja, o estado de falta de poder ou capacidade para que o 

homem utilize sua razão “sem a intervenção norteadora de outra pessoa”  (p. 32), é 

cada vez mais mantido pela “preguiça e a covardia” as quais validam a produção de 

tutores e todos os que exercem o lugar de vigilância sobre os que não alcançaram a 

maioridade. Kunz identifica os tutores intelectuais como  

[...] o sem-número de especialistas que os modernos meios de produção e 
reprodução cultural, os meios de comunicação, a indústria cultural e a própria 
educação colocam à disposição dos jovens. (KUNZ, 2006, p. 33) 

 Nesse sentido, a própria educação pode se tornar vigilante daqueles que se 

encontram no estado de menoridade, os quais, por sua vez, sustentam os privilégios 

de sua tutora. Sob a égide do paradigma da racionalidade científica já apresentado, 

criou-se o mito do cientista, ao qual se refere Alves (2000, p. 10): 

O cientista virou mito. E todo mito é perigoso, porque induz o comportamento 
e inibe o pensamento. Esse é um dos resultados engraçados (e trágicos) da 
ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta 
(os cientistas), os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e 
podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam.  

                                                             
4 Lembro-me de uma conversa tida dentro do ônibus com um colega de curso, o qual me disse que os 
intelectuais “inventaram isso aí”, referindo-se à crise da área. 
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 Em conversa com uma companheira de curso, ela me disse que o curso de 

educação física no CEFD-UFES, parece estar voltado para aqueles que querem 

prosseguir “na carreira acadêmica”, dado a sua “ênfase na teoria”. O que está se 

apresentando aí, na opinião dessa colega, é que o teorizar é trabalho próprio dos 

especialistas, dos cientistas. Todavia, nessa mesma conversa, ela me disse que 

decidiu ser professora somente após a primeira experiência vivida no estágio 

supervisionado. Segundo ela, fora lá que viu qual era a importância da teoria que 

tanto ouvia falar nas salas de aula. Se por um lado, ela acredita que a teoria é 

própria para os pesquisadores (classe dos que pensam), por outro ela reconheceu 

que aquele pensamento lhe seria necessário no exercício de sua prática 

pedagógica. Não estaria ela tão somente assumindo seu lugar como o de uma 

aplicadora de conhecimentos? 

 Temos aqui que os próprios estudantes (por preguiça e covardia?) parecem 

manter-se em estágio de menoridade, como em Kant, legitimando os doutos 

especialistas, seus mitos, os quais devem se ocupar por pensar em seu lugar. A 

princípio parece-me realmente que os graduandos tem se dispensado de sua 

responsabilidade racional, quanto mais aprendem um discurso já legitimado. Por 

exemplo, de tanto ouvirem falar na proposta crítico-superadora, se dizem pactuar 

para com a mesma, e tê-la como cartilha para sua ação, apesar de nunca terem lido 

um só livro dessa perspectiva.  

 O lugar da educação física na escola, por decreto, é o de “atividade” escolar. 

Segundo Fensterseifer (2001), esse é outro fator a contribuir para a crise vivida na 

área, pois tendo relegado seu espaço de ação à quadra, perdeu-se num ambiente 

onde, espera-se, o conhecimento será privilegiado: a escola. Ora, numa instituição 

que privilegie o conhecimento, para quê educação física? 

Designada “atividade” pelo Decreto número 69.450/71 (Soares, s/d), torna-se 
difícil 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).  

 Sem a legitimação por parte do pensamento mecanicista, que garantia a 

presença da EF como mera atividade na escola, seu sentido torna-se esvaziado, e 
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sua presença no ambiente escolar, unicamente legal, porém, carente de uma 

legitimação argumentativa, em face da nova demanda social. 

 Penso que, se supormos a tradição como constituidora de uma identidade 

segura, a ausência dela, ou a crítica a ela, representa também um abalo na 

constituição da identidade daqueles que nela se apoiam. No caso dos graduandos, 

os quais eu busco compreender nesta pesquisa, de que modo estes reagem a esse 

“abalo” em sua identidade? Passemos adiante, a fim de descobrir como meus 

companheiros têm enfrentado esse desafio. 
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CAPÍTULO II: AS VOZES PELOS CORREDORES 

 

2.1. Metodologia  

 

 Para a coleta de dados relevantes para a ampliação dessa pesquisa, optei 

pela realização de um grupo focal, do qual pude retirar apontamentos que serão 

avaliados em relação ao referencial teórico anteriormente apresentado. A opção por 

uma pesquisa qualitativa no presente texto consiste no anseio por compreender qual 

a posição dos estudantes do curso de licenciatura em Educação Física do CEFD-

UFES em relação a temas que compõem o debate em torno da teoria e prática em 

EF, visando sua inserção no campo escolar. Compreendo que não poderia alcançar 

esse resultado por meio de um questionário, por exemplo, mas através da interação 

entre os sujeitos, num diálogo aberto, onde poderiam discutir, opondo-se ou 

afirmando-se a partir de alguns pontos, firmando-se em determinado lugar, 

debatendo e construindo ideias.  

 Nessa direção é que a ferramenta do grupo focal se apresentou 

relevantemente. Segundo Smeha (2009), há consenso na literatura no que diz 

respeito à definição de grupo focal, de modo a descrevê-lo como 

[...] uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações 
grupais ao se discutir um tema sugerido pelo pesquisador. Pode ser 
caracterizado também como um recurso para compreender o processo de 
construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos 
humanos. (p. 261) 

 O grupo focal, deste modo, satisfaz os anseios iniciais dessa pesquisa. Como 

aponta Smeha (2009), no entanto, se faz necessário aprofundar as reflexões acerca 

dos paradigmas orientadores da escolha desse instrumento. É necessário 

reconhecer aqui as limitações dessa ferramenta. Smeha se refere aos limites e 

potencialidades apontados por Gatti (2005), e diz-nos que esta   

[...] aponta a preocupação com o grande volume de dados que emergem no 
grupo, para análise. Em contrapartida, a autora refere à potencialidades da 
técnica do grupo focal, em especial, o ganho para os pesquisados, por meio 
de uma possibilidade efetiva de diálogo e reflexão, permitindo uma 
compreensão mais aprofundada do tema. (SMEHA, 2009, p. 263) 

 Assim, considerando a preocupação em relação ao acúmulo excedente de 

dados, buscou-se especificar bem os objetivos desse trabalho, dividindo-o em três 
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temáticas principais, as quais são: “Escola, que lugar é esse?”; “Teoria pra quê?”; 

“Educação Física: o que eu faço com isso?”. 

Além disso, a expectativa pelo ganho através do efetivo diálogo e reflexão com os 

participantes do grupo logrou nossa confiança neste método. Como prossegue nos 

dizendo Smeha (2009, p. 263-264): 

 

[...] O ser humano é dotado de capacidade de auto-reflexão e se constitui 
como tal nas suas interações sociais. O argumento exposto elucida a 
concepção de ser humano subjacente à escolha da técnica de grupo focal: o 
homem se constrói e é construído nos seus processos de interação”. 

 O que nos leva a crer que “os achados da pesquisa vão ser construídos no 

próprio grupo” (Ibid., p. 264), o qual se deparou com um conhecimento que não 

existia anteriormente, mas produziu-se no próprio diálogo com os pares.   

 

 Compreende-se aqui que a amplitude das opiniões presentes no grupo social 

composto pelos graduandos do CEFD-UFES, está limitada ao próprio convívio deste 

meio social. De modo que não se carece realizar uma pesquisa que busque 

diferentes membros deste meio social a fim de se obter garantia de que a pesquisa 

tenha maior credibilidade ou se torne mais segura. Assim, a amostra coletada, se faz 

suficiente para representar os estudantes do centro, ao menos no que concerne aos 

anseios deste trabalho. A diversidade das opiniões é o que se deseja avaliar aqui. 

Gaskell (2002, p. 68) aponta que:  

A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, 
mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 
representações sobre o assunto em questão. Em um meio social específico, 
[...], o que nós estamos interessados em descobrir é a variedade de pontos 
de vista no assunto em questão, [...], e especificamente o que fundamenta e 
justifica estes diferentes pontos de vista. 

 Quis assim coletar dados que expressassem a multiplicidade das vozes dos 

corredores do CEFD-UFES, de modo a possibilitar o aprofundamento nas temáticas 

debatidas, ao mesmo tempo em que encontrava o fundamento de seu pensamento.   

 Optei por uma amostragem retirada dentre alunos do quinto período em 

licenciatura do CEFD- UFES em diante, dado o fato de estes já terem vivenciado a 

experiência do estágio supervisionado. Além disso, fora feito um convite aos que 

tivessem interesse em debater o tema da pesquisa. O convite foi feito em sala de 
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aula. Contamos com a liberação das aulas por parte do professor da disciplina 

“Seminário Articulador de Conhecimentos”, do 5º período, o qual é também o 

professor orientador dessa pesquisa, a fim de que os alunos pudessem participar em 

seu turno de estudos. Utilizei assim a “imaginação social científica” recomendada 

por Gaskell (2002), dado o fato de que não há uma lista de preceitos capazes de 

determinar qual seria o melhor segmento, o mais ideal a compor o grupo de 

participantes capazes de corresponder aos anseios desta pesquisa.   

 A reunião para a realização do grupo focal ocorreu no dia 24 de setembro de 

2014, tendo seu início às nove horas da manhã, onde foi servido um café para que 

os participantes se ambientassem e evitassem atrasos, e seguiu até às onze e 

quinze da manhã. Dos doze participantes que, tendo sido convidados, confirmaram 

a presença no encontro, apenas sete compareceram no dia.  

 Cada um dos participantes foi convidado a registrar numa lista, seu nome, 

período em que se encontra e uma fruta de sua preferência. Este último item será 

utilizado aqui para a preservação da identidade dos participantes. A escolha por 

identificarem qual seja seu fruto preferido foi aleatória, no entanto, simboliza o 

desejo, o gosto dos participantes, o que não julgo ser de todo irrelevante. Pudemos 

brincar com isso antes do início do grupo, incitei-os a pensar se sua forma de ver o 

mundo tinha relação com a cor do fruto que mais gostavam ou se o fato de terem 

escolhido tal fruto por seu sabor ou suco não nos trazia dados importantes para a 

pesquisa. A brincadeira preparou o terreno para que nos acostumássemos com a 

câmera.  

 Assim sendo, temos os seguintes participantes, tendo abaixo referida sua 

fruta preferida (seguida pela letra inicial de seu nome) e período: 

Tabela 1: Identificação dos participantes do Grupo Focal quanto à fruta preferida e ao período do 
Curso em que se encontra na data do Grupo Focal. 

FRUTA PREFERIDA PERÍODO 

Melancia (I) 5º 

Jabuticaba (S) 5º 

Kiwi (L) 5º 

Graviola (P) 5º 

Melão (N) 7º 

Pera (C) 5º 

Pitanga (V) 7º 
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Fonte: Sistematização do Grupo Focal 

 Dividi o encontro com o grupo focal em três momentos, marcados por 

distintas dinâmicas. O primeiro, de apresentação, buscava o reconhecimento dos 

participantes entre si. Dividimo-nos em duplas, e cada um dos membros da dupla 

contava ao outro, de forma breve, como sua história de vida se relacionava com o 

curso de EF. Em seguida, cada um dos participantes se apresentava ao grupo 

contando a história de seu parceiro como sendo a sua própria história de vida. Esse 

quebra-gelo visou desenvolver entre os participantes um nível maior de atenção 

para com o histórico acadêmico do outro.  

 No segundo momento desenvolvemos uma atividade corporal, retirada de um 

dos exercícios técnicos do Teatro do Oprimido5, conhecida como “imagem e 

palavra”. Esse exercício visava a expressão não verbal por parte dos participantes, 

diante de temas relevantes para esta pesquisa. O que consistiu em captar uma 

imagem corporal dos estudantes em face das seguintes palavras: professor; 

professor de EF e democracia. Nessa atividade, os participantes fizeram uma leitura 

da imagem corporal de seus parceiros, a qual será utilizada por mim na avaliação 

desse momento. 

 O terceiro e último momento, caracterizou-se pelo debate, estimulado por 

meio de frases, as quais foram espalhadas pelo chão, no centro do círculo formado 

pelos participantes. Cada entrevistado pôde tomar para si uma ou duas frases que 

mais lhe chamassem a atenção, seja por concordância ou não. Cada um deveria 

dizer a razão de sua escolha e argumentar sua posição ou oposição em relação ao 

que estava escrito. Após cada participante explicar as razões pela qual optou por tal 

frase, os demais entrevistados puderam tecer críticas ao que fora dito. 

 

2.3.1 Procedimentos para análise de dados 

 

                                                             
5
 Teatro do Oprimido é uma metodologia de teatro crítico, construída por Augusto Boal e seus companheiros. 

Maiores informações podem ser encontradas no site: http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-
oprimido/  
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 No planejamento deste grupo focal, tracei dinâmicas que incentivassem e 

delimitassem o debate em três eixos que, a meu ver, são caros para esta pesquisa, 

a saber:  

EIXO 1: “Escola, que lugar é esse?”;  

EIXO 2: “Teoria pra quê?”; 

EIXO 3: “Educação Física: o que eu faço com isso?”. 

 Pretendi abordar esses eixos por identificá-los como centrais na leitura que 

Paulo Evaldo Fensterseifer faz acerca da EF hoje. Deste modo, busquei abordar a 

primeira temática, levantando questões acerca do lugar da escola na sociedade. 

Tratei também do modo como os alunos percebem sua própria relação com essa 

instituição. Por isso é que na primeira atividade para o debate apareceram as 

palavras “democracia” e “professor”, e na segunda, a frase “a escola é essencial 

para a sociedade”.  

 Fensterseifer coloca o teorizar em educação física a partir de uma perspectiva 

pós-metafísica, ou neomoderna, situando a questão de interpretação do mundo e da 

construção dos discursos no campo da linguagem. Preocupado com a possibilidade 

de desnorteamento teórico que apresentei anteriormente, coloquei frases como “é 

possível usar várias teorias em minha prática”, “não existe prática educacional sem 

teoria” e outras a fim de instigar os participantes ao debate no eixo sobre teoria.   

 Por fim, tendo em vista o terceiro eixo, busquei fomentar uma discussão em 

torno da manifestação social da EF, de seu fazer no cotidiano. Acerca das 

aspirações profissionais dos estudantes e do modo como sua formação se aproxima 

ou se distancia destas. Por isso as frases “(não) é preciso saber-fazer”, “o curso nos 

prepara para o mercado de trabalho” e “a EF é essencial na escola”.  

 A análise dos dados compreende a avaliação feita a partir da transcrição das 

falas dos participantes, que, num segundo momento serão selecionadas de acordo 

com as questões a nortear os eixos estudados nesta pesquisa. Assim, selecionarei 

as falas conforme seu potencial de resposta às questões que me inquietaram e 

levaram-me à produção deste trabalho, para que deste modo possa construir os 
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pilares para a ampliação do debate, observando o que se desenvolve 

consensualmente no diálogo elaborado pelo grupo.  

 Estou ciente de que aparecerei nessa análise. Essa é uma característica 

própria da técnica de grupo focal. Por ser uma abordagem hermenêutica, se 

apresenta a impossibilidade de assumir uma postura distanciada da própria 

avaliação dos valores e visões de mundo coletadas.  

[...] Outra questão ética fundamental é a interpretação dos dados obtidos 
através do grupo focal. Nesta abordagem hermenêutica, é naturalmente 
impossível, pela própria base ontológica subjacente à escolha da técnica, que 
o pesquisador adote uma postura de neutralidade e distanciamento dos seus 
valores e de sua percepção de mundo para analisar os dados. (SMEHA, 
2009, p. 266) 

 

2.3.2 Conhecendo os participantes 

 

 A fim de conhecermos melhor os participantes, propus como atividade inicial, 

além de sabermos um pouco sobre seu paladar, que, em duplas, eles se 

apresentassem um para o outro, e em seguida, cada um se apresentaria para o 

grupo inteiro, todavia, não falando de si mesmo, mas sim de seu parceiro. Esta 

atividade buscava aguçar a atenção dada à fala e história do outro, que deveria 

apresentar-se relatando o que o levou a entrar num curso de EF. O que temos nesse 

momento é, portanto, a descrição da decisão dos participantes pelo curso, sob a 

ótica de seus parceiros.   

 Descobrimos assim que o participante que gosta de graviola optou pela EF 

por seu envolvimento com atletismo, e que optara pela licenciatura, não por sua 

constituição curricular, mas por ser este um curso matutino. Graviola precisou em 

certo momento se afastar do curso por razões pessoais, mas retornara e está 

“levando o curso”. Vale ressaltar ainda a seguinte fala:  

Quando eu entrei aqui, eu tive uma decepção muito grande, porque [...] os dois 
primeiros semestres foi bastante teoria que eu tive e eu pensava que era um 
pouquinho mais da prática que seria feito. 

 Pitanga fora apresentado a nós por Graviola, e também apresentou como 

critério para cursar licenciatura o fato de o curso ser matutino. Seu interesse pela 
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área teria sido despertado numa de suas viagens onde, diz-nos, “[...] me envolvi com 

o esporte e achei muito legal”. 

 Melancia não havia planejado inicialmente cursar EF, mas psicologia. 

Atualmente estagia com natação infantil e pretende, após a formação, graduar-se 

em bacharel em EF. 

 Pera, à semelhança de Melancia, prestou vestibular para psicologia, mas 

entrou no curso de EF “pelas vagas6”. Atualmente é bolsista de iniciação científica 

em “lazer e drogas” e pretende igualmente graduar-se em bacharel após sua 

formação.  

 Assemelhando-se às participantes anteriores, kiwi também almejava cursar 

psicologia, mas tendo ficado como suplente, tentou e “acabei passando aqui”. 

Revela-nos ainda que 

Eu gosto muito do curso, apesar de não ser tudo o que a gente espera no 
início, mas o curso é bem interessante. E fiz também iniciação científica na 
área de lazer.    

 Jabuticaba também buscava cursar psicologia, gosta de informática e não se 

identifica com o curso de fato. Tem como certo que fará outra graduação após essa, 

mas ainda não sabe qual. Parece-nos (a mim e à sua parceira de dupla) que sua 

permanência no curso se deu por sua inserção no LESEF7, pois assim nos diz Kiwi: 

Não é o curso que me identifico de fato, mas entrei na iniciação, no LESEF, e 

por ali eu fiquei. Eu pretendia desistir, sair no meio do curso por agora, mas, 

eu pensei melhor, acho melhor terminar, ter uma formação superior [...].   

 Melão, por sua vez, decidiu-se pelo curso devido à sua participação em 

projeto social com esporte, e desejava utilizar o esporte como meio para a 

transformação social.  

 Desse modo, temos que, à exceção de Graviola, todos os estudantes do 

quinto período desejavam inicialmente cursar psicologia, destes, três manifestaram o 

desejo de obterem outra graduação após essa, duas ainda na área de EF. Três são 

bolsistas em iniciação científica. Graviola, Melão e Pitanga tinham certa 

                                                             
6
 Trata-se de alunos que ficaram como suplentes em algum curso e desejaram entrar em cursos com vaga 

disponível, dado o critério da nota e similaridade das disciplinas discursivas.  
7 Laboratório de Estudos em Educação Física 
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aproximação com o esporte antes de sua inserção no mundo acadêmico, e foram 

movidos por isso a buscarem o curso. 
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CAPÍTULO III: AS MUITAS VOZES 

 

3.1. Imagens e suas palavras 

 

 Em círculo, os participantes permaneceram virados para fora e de olhos 

fechados. A proposta da dinâmica fora a seguinte: Uma palavra lhes seria dita, e 

cada um deveria formar com seu corpo uma imagem que expressasse seus 

sentimentos e pensamentos acerca da referida palavra. Num segundo momento, os 

participantes interpretavam as imagens corporais construídas por seus pares.  

 A primeira palavra que lancei para meus parceiros e parceiras fora “escola”. 

Devo dizer que houve consenso quanto à produção de uma imagem que 

identificasse escola com um lugar de dúvidas, questões e estudo. As interpretações 

dos participantes diante das imagens corporalmente representadas variavam, no 

entanto, quanto a perceber a escola como um lugar onde nos deparamos com 

questionamentos ou como um lugar que suscita entre os participantes, muitos 

questionamentos.  

 Dois participantes reproduziram imagens que se referiam ao estudo (figuras 1 

e 2). Estas imagens estavam atreladas à escrita e leitura. Três dos participantes 

demonstraram uma imagem corporal que traduzia-se em termos de dúvida e 

questionamento (figuras 3, 4 e 5).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: “A escola”  
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Figura 2: “A escola” 
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     Figura 3: “A escola”

 

 

Figura 4: “A escola” 
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Figura 5: “A escola”

 

  

 Num segundo momento, desafiei-lhes a construírem uma imagem corporal 

que representasse a palavra “professor”. O anseio ao lançar essa palavra, era 

identificar o lugar que os participantes atribuem ao professor no interior da escola.  

 Surgiu assim a imagem do professor como o detentor do saber, do 

conhecimento. Nas palavras de Kiwi, ao interpretar uma imagem, o professor seria o 

cabeça da escola. Quase todas as imagens corporais apresentaram professores 

com seus dedos indicadores apontando em tom imperativo. Em uma, o queixo 

elevado do participante revela um tom de superioridade. Foi consensual que surgiu 

entre nós a figura de um professor autoritário.  
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Figura 6: “O professor” 

 

Figura 7: “O professor” 

 

Figura 8: “O professor” 
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 A terceira palavra a ser usada na dinâmica fora: “professor de Educação 

Física”. Esta não estava em meu roteiro inicial, mas, ao ser surpreendido com o fato 

de todos os participantes do grupo remeterem-se à figura do professor sem fazerem 

qualquer alusão ao professor de nossa área, resolvi adicioná-la ao roteiro. A 

avaliação sobre as imagens produzidas nesse momento da pesquisa, serão 

avaliadas mais à frente nesse trabalho, no eixo relacionado à Educação Física.  

 Por ora, passarei ao termo seguinte: “Democracia”. Essa palavra fez surgir 

imagens e interpretações bastante relevantes e surpreendentes. Ao interpretarem as 

imagens, os participantes, usaram expressões que representavam esperança que, 

no entanto, localiza-se no por vir, além do agora. Algo ainda distante, que ainda não 

chegou, e para a qual estamos caminhando.  

 Ressaltaram ainda a possibilidade de expressão, todavia, uma das imagens 

fora interpretada como tendo a democracia certa fragilidade, porquanto torna 

possível a liberdade, ao mesmo tempo em que torna possível a repressão. Kiwi, que 

assim avaliou, ressalta essa dimensão falando da democracia como uma “falsa 
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ideia”8. Consonante a essa interpretação, surgiu uma imagem que visava expressar 

dúvidas em relação à democracia. Quem a compõe? Quem é titular nessa partida e 

quem sequer é convidado a jogar? O que é e para quem é a democracia?   

 Ainda houve expressões de total descontentamento e decepção, dada a 

distância, como um longo caminho a se percorrer, até que surja algo que eles 

identificaram como sendo realmente coerente com o termo. Seguem as fotos com as 

imagens corporais produzidas pelos participantes em face da palavra democracia: 

 

  

Figura 9: Interpretação corporal da palavra “democracia” 

 

 Figura 10: Interpretação corporal da palavra “democracia” 

                                                             
8
 Recordo-me da expressão escrita nos marcos de um viaduto em Vila Velha, no qual se lê: “Democracia é 

‘toma’ tiro?”. O lado frágil da democracia, na interpretação de nossa entrevistada, é a repressão, o calar da voz 
do oprimido, o que torna a democracia uma “falsa ideia”.  
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 Poderíamos relacionar o descrédito dado por parte dos alunos entrevistados à 

democracia ao modo como vivenciam esse processo já em sua graduação? No 

período que passei pelo curso, pude perceber pouco diálogo e muitas confusões no 

CEFD-UFES. Pouca articulação e envolvimento dos estudantes e divisões entre os 

professores. Um clima de tensão há muito se instaurou nesse centro, e os espaços 

de participação e construção coletiva são quase nulos. Seria possível não 

relacionarmos esses fatores ao que fora coletado? 

 

3.2. Escola, que lugar é esse? 

 

 Nesse tópico observarei a instituição escolar a partir do professor Paulo 

Evaldo Fensterseifer, e no seguinte, apresentarei os dados coletados na entrevista, 

relacionando-os. A começar, Fensterseifer reconhece a escola como uma instituição 

republicana, de modo que a razão de ser desta instituição está fora de si, nos 

princípios da sociedade que lhe exige e concede autoridade. O conceito de república 

em que se pauta é o de “organismo político de um Estado com vistas ao interesse 

público (comum)” (2009, p. 13). Nesse contexto é que se legitima a escola.  

 O nascimento numa sociedade republicana demanda um esforço educativo 

que consiste em “tornar acessível às novas gerações um conhecimento que as 

possibilite ‘sentir-se em casa no mundo’, e esta parece ser a tarefa sociopolítica 

mais relevante da educação escolar” (2009, p. 14). A escola é, portanto, para 

Fensterseifer, uma instituição responsável por inserir as novas gerações no “mundo 

comum” que antecede e transcende os que agora vivem.  

 Valorizando a capacidade humana de se recriar é que a escola deve se 

manter uma instituição aberta à própria transformação, aceitando o paradoxo de 

buscar ser estável enquanto lida com o subversivo – porquanto ao mesmo tempo em 

que busca a estabilidade, a escola acolhe seres humanos inconclusos e criadores 

de sentido. Todavia, defende Fensterseifer que professor e aluno não se encontram 

num mesmo patamar de saber, a educação se dá numa relação onde há alguma 
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verdade a ser transmitida, e as crianças não são “iguais” a seus professores no que 

se refere a conteúdos educacionais.  

 Como uma instituição exigida pelo Estado, seu objetivo é obviamente 

reprodutor, e isto por que “temos uma forma que, real ou virtualmente, está 

preconcebida” (2009, p. 17).  

 Seu valor precisa ser resgatado, ou seja, que a escola não seja assumida 

como algo dado, pois não podemos imaginar que ela anteceda a vida, a sociedade, 

a cultura, a educação, a cidadania, os valores ou o conhecimento. Ela, ao contrário, 

busca encontrar seu sentido na relação com a sociedade em que convive. Para 

delimitar a especificidade da educação escolar, Fensterseifer recorre a Carvalho 

(1996), segundo o qual  

cabe à escola primeiramente conservar e transmitir os conteúdos culturais de uma 
civilização ou nação. Preparar a passagem do privado (família) para o público 
(política/cidadania), viabilizando sua inserção e sua ação no mundo, por meio da 
qualificação da capacidade de interlocução, colocando-se à altura dos problemas de 
seu tempo.  

  

 É como ponte, ligando o passado e futuro, o presente dos adultos, pelo qual 

estes são responsáveis que a escola se coloca. Inserir as novas gerações no mundo 

humano é o que constitui a finalidade dessa instituição. Fensterseifer compreende, 

junto com Arendt (2002, p. 239), que a responsabilidade coletiva pelo mundo é um 

dever essencial no ato educacional. Estar responsabilizado pelo mundo, e abrir a 

possibilidade de responsabilização para as novas gerações é o que se encontra na 

pauta. Novamente, ao citar Arendt, o autor nos diz que “preparar uma nova geração 

para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-

chegados sua própria oportunidade face ao novo” (2009, p. 19). A cada geração, um 

novo mundo, que será assumido pelos que o vivenciarão.   

 Nesse sentido é que a escola possui como uma de suas funções a de 

“introduzir os alunos no mundo sociocultural que a humanidade tem construído, com 

o objetivo de que eles possam incluir-se no projeto, sempre renovado, da 

reconstrução do mundo” (2009, p. 21). 

 O que legitima a autoridade do professor, que não é “opressora”, é justamente 

o conhecimento. É pelo conhecimento que a escola se responsabiliza em pôr as 
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crianças em contato com o saber de sua época. Seguindo Montesquieu, ao nos 

afirmar que a corrupção de um governo se inicia quando se corrompe seu princípio, 

Fensterseifer nos alerta sobre a deterioração desta instituição (escola) quando se 

abandona o conhecimento (2009, p. 14). Aqui é que Fensterseifer irá situar a 

Educação Física, partindo de sua transição de “mera atividade” para “disciplina 

escolar”. 

 

3.2.1 O que eles têm pensado sobre a escola? 

 

 Partindo da frase “a escola é essencial para a sociedade”, os participantes 

teceram suas reflexões em relação à importância da escola. A reflexão se inicia 

apontando para a sobrecarga sentida no âmbito escolar em face dos inúmeros 

problemas existentes na sociedade. A imagem frágil de uma instituição desiludida e 

sobrecarregada aparece na seguinte frase: 

Essa frase me chamou a atenção porque eu vejo ela ser repetida não só na sala de 
aula, mas também na escola. Eu ouvi dizer esses dias mesmo... a professora dizer: ‘a 
escola é a base da sociedade’.  E aqui... é... tudo o que vem aqui... todos os 
problemas, as questões da sociedade caem como um peso na escola. Como se a 
responsabilidade fosse toda da escola. E no cotidiano a gente vê isso, como se a 
escola fosse a válvula de escape da sociedade. (grifo nosso) 

 Válvula de escape? Lugar de saída, de fuga. Parece se construir assim a 

imagem da escola por parte de Kiwi. Pera reforça essa concepção ao nos dizer que 

algumas questões sociais, ao serem colocadas como tema no interior da escola, 

encontram resistência por parte dos próprios professores, remetendo-se a alguns 

textos que tem lido em seu trabalho como bolsista:   

Por exemplo, tem o problema da escola... dos professores de colocarem a 
responsabilidade deles pra fazer a prevenção de drogas com os alunos, assim, 
abordar a questão. Só que o próprio texto diz que os professores fogem disso, porque 
eles não querem ter a responsabilidade de... por exemplo: ‘Ah, eu vou tirar fulano do 
mundo das drogas’. Então, assim, eu acho que colocam um peso muito maior em 
cima da escola, do que se pode suportar. 

 Parece-me que alguns temas referidos à sociedade são tidos como questão 

extra, como apêndice na grade de ensino. Os professores não trabalham estas 

questões, mas, segundo meus entrevistados, eles deveriam trabalhá-las? Meus 

companheiros continuam demonstrando o que pensam ser função específica da 
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instituição escolar. Eu os acompanho em busca dessa compreensão. Pitanga aponta 

para o que deve ser função da escola, ao dizer que 

A escola é onde que o aluno vai adquirir o conhecimento pra conviver na sociedade. 
E não esse... igual... citando o exemplo, combater um problema que vem na 
sociedade, que é as drogas. 

 Conhecimento para a vida em sociedade, o que se reforça na fala de 

Melancia  

A escola prepara também, tipo o básico para viver em sociedade. Por exemplo, é na 
escola que as crianças aprendem a ler. E hoje em dia, ler é essencial pra viver na 
sociedade em que vivemos. Pra você pegar um ônibus você tem que saber ler, 
qualquer coisa que você for fazer. 

 Voz que também ecoa em Jabuticaba, que ressalta a importância de se 

[...] pensar também no papel pra que a escola foi criada na sociedade, porque a 
escola, querendo ou não é o normatizador das pessoas, é lá onde as pessoas vão se 
enquadrar pra viver em sociedade e nos preparar para o mundo do trabalho. 

 Aqui se introduz uma perspectiva nova, o caráter histórico dessa instituição, 

portanto, plástico, passível de modificação talvez. Jabuticaba pensa a escola como 

uma instituição criada, e situa sua funcionalidade na perspectiva do enquadramento 

para o trabalho. Movida por essa reflexão, Pera aponta que os valores dessa 

instituição são furtados por uma pressão de mercado.  

[...] mas chega o ensino fundamental dois... ensino médio... é aquela coisa pesada 
que você tem que estudar, porque daqui a pouco você TEM que passar no vestibular, 
TEM que entrar na universidade... e aí  aquele PESO de que você TEM que dar o 
nome da escola, e você TEM que ser um bom aluno, um bom profissional... é aquele 
peso assim nas costas o tempo inteiro. Então o foco é esse: é você estudar pra poder 
passar. Então essa questão de valores e tal eu acredito que se perdeu. 

 Pera é enfática ao usar as palavras “tem” e “peso”, o que apresenta o fardo 

do vestibular e o peso do triunfo no sistema educacional como obrigação desprovida 

de valores. Meus companheiros parecem entender, portanto, que a escola é 

necessária para o conhecimento que auxiliará o aluno no convívio em sociedade, no 

entanto, não lhes agrada o rumo dessa coerção, dados os valores que a orientam, 

os quais tendem aos interesses de mercado. 

 Melão faz coro com Jabuticaba, ao trazer a necessidade de se compreender a 

escola como uma instituição criada para um fim determinado, mas distancia-se deste 

ao apresentar uma perspectiva mais esperançosa da mesma: 

Acho que uma questão que ele (apontando para Jabuticaba) colocou que é 
importante... é buscar um resgate do porquê da escola,  porque surgiu a escola... por 
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que se ela surgiu, ela surgiu com algum propósito. Ela surgiu para ser essencial para 
alguma coisa. Então a escola é essencial sim tanto para manter a sociedade do jeito 
que tá ou para a gente criar um ser humano que possa mudar a realidade dele. Ela é 
essencial pra essas duas coisas. Agora depende como que a gente vai usar essa 
escola. Pra mudar essa situação ou pra manter. Por isso que eu acho que ela é 
essencial. E esses pesos que vão vim sobre ela, vai vim a partir disso aí... ela é 
essencial pra quê? Pra mudar o indivíduo? Então, esses pesos a gente vai ter que 
trabalhar com o indivíduo sim. Agora essa escola é essencial pra manter isso? Então 
esses pesos vão vim sobre ela e ela não vai conseguir dar conta. Então acho que é 
mais a nossa posição de pensar o porquê da questão da escola ser essencial. É 
essencial pra quê? Então eu acho que parte mais de nosso ponto de pensar a escola, 
de como é esse essencial.  

 A dupla essencialidade, aqui entendida como funcionalidade, da escola 

consiste, na perspectiva de Melão, tanto na perpetuação do status quo quanto na 

abertura para um novo projeto de ser humano. Melão entende a escola como uma 

instituição sujeita a interesses, e acredita que a partir dessa compreensão é possível 

vencer os interesses de quem deseja perpetuar o status quo, no entanto, não é 

apontado nesse primeiro momento, possibilidades concretas da construção desse 

projeto. 

 Tendo falado sobre estas primeiras coisas, partimos para a segunda 

pergunta, a qual se relaciona com a produção do conhecimento em nossa área. 

Seguem os aspectos levantadas pelos entrevistados no que se refere à esse tema.  

 

3.3. Educação física: o que eu faço com isso? 

 

 Objetivando tratar de situar a Educação Física como disciplina escolar, 

Fensterseifer busca pensar o “não lugar da educação física” dentro desta instituição 

republicana. Dentro dessa mesma perspectiva é que ele irá tratar a questão da 

formação dos professores de Educação Física. Assim, ele nos apresenta cinco 

questões relevantes para a compreensão acerca do professor (sua atenção volta-se 

para os licenciados) e sua legitimação no âmbito escolar. Segundo ele, devemos 

nos perguntar sobre pra quê formam-se professores em Educação Física; quais os 

conhecimentos concorrem para esta formação? Quem define os “fins” dessa 

formação? O que dá legitimidade a este poder de definição? Qual a natureza desse 

poder? 
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 O ensaio de sua resposta a essa questões, descrito no artigo “Formação de 

professores de Educação Física: uma perspectiva republicana” nos diz que  

[...] formamos professores para atuar em estabelecimentos de ensino, 
especificamente na escola; os conhecimentos que compõem este processo formativo 
são aqueles específicos da área, os de natureza didático-pedagógicas e os 
conhecimentos gerais que condicionam o campo educacional e, em particular, a E.F.; 
os fins desta formação são estabelecidos pela República; sua fonte de legitimidade é 
o interesse público (ou bem comum); e o poder de determinação é de natureza 
política. (FENSTERSEIFER, 2013, p. 47)  

  

 No mesmo artigo, Fensterseifer irá tratar de justificar seu posicionamento. 

Apontarei resumidamente o que ele desenvolve no citado texto. Comecemos sobre o 

pra quê do professor de EF. Como na referência acima, relaciona-se à presença 

deste no ambiente escolar, o autor está trabalhando a questão dos licenciados. 

Como citado anteriormente, essa instituição é compreendida por ele como um lugar 

cuja finalidade é introduzir os alunos no mundo comum que a humanidade tem 

construído, a fim de que eles possam incluir-se no projeto de reconstrução do 

mesmo. Deste modo, o professor aí inserido tem de “dar conta de um componente 

curricular capaz de tematizar sistematicamente o universo da cultura corporal de 

movimento” (Ibidem, p. 54). O professor deverá assumir, portanto, a 

responsabilidade por um componente curricular que visa, pautado em “objetivos e 

conteúdos específicos”, sistematizar ao longo dos anos conhecimentos que 

permitam ao aluno compreender o mundo em que habitamos. 

 A seguir, temos que os conhecimentos que compõem esse processo 

formativo são os específicos da área, o que se observa em dois instantes, como 

descritos em FENSTERSEIFER (2010), a saber:  

- a identificação do campo de conhecimentos que lhe são particulares, de modo que 

a EF assuma o lugar de disciplina escolar com responsabilidades que lhe são 

específicas num projeto educacional que potencialize uma relação mais lúdica com o 

mundo;  

- como os conhecimentos culturais, dos quais a EF se ocupa, devem ser abordados 

em função das próprias características do universo em estudo e desta ser uma 

disciplina escolar, e não apenas um espaço de reprodução do que acontece do lado 

de fora.  
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 Sobre a primeira, temos que a humanidade descobriu e construiu 

possibilidades distintas de utilização do corpo, que se acumularam no decurso 

histórico. A estas possibilidades a EF se ocupa, com a função de “oportunizar às 

crianças desafios motores sistematizados/racionalizados, segundo diferentes 

perspectivas, para construir esses conhecimentos” (2010, p. 14). Desse modo, a EF 

deve buscar dar oportunidade para que os alunos transcendam a experiência 

corporal própria de seu entorno imediato. Obviamente, isso se dará por meio da 

experiência, que ocupa lugar central, não como vivência pura, mas encharcada de 

valores e formas de se compreender o mundo. “A vivência em cada uma dessas 

manifestações corporais não é apenas um meio para se aprender outra coisa, pois 

ela gera um tipo de conhecimento muito particular, insubstituível” (2010, p. 17). 

 Acerca da segunda dimensão do conhecimento específico da EF escolar, 

temos o estudo das práticas corporais sistematizadas. Aqui surge o problema da 

delimitação do conteúdo, posto que, embora hajam muitas práticas corporais 

sistematizadas, nem todas serão aplicadas como conteúdo escolar. O autor sugere 

que  

[...] as práticas corporais que fazem parte do campo de estudo da EF são acrobacias, 
atividades aquáticas, dança, esporte, exercícios físicos, jogos motores, lutas, práticas 
corporais introspectivas, práticas corporais de aventura na natureza.  

    

 Estas, como sendo o conjunto de práticas corporais sistematizadas que se 

vinculam ao lazer, o cuidado do corpo e a promoção de saúde. Esse saber, deverá 

ser transmitido aos alunos, como sendo o conhecimento legitimador da ação do 

professor, que, possuindo determinados conhecimentos, ocupará o lugar social de 

responsabilidade por sua transmissão. Deverá assim, possibilitar a “releitura e a 

apropriação crítica da cultura que estuda”, dando oportunidade para que o aluno 

reconheça a condição histórica das práticas corporais das quais a EF se ocupa.   

 A próxima questão a nos inquietar, diz respeito a quem define os fins dessa 

formação. Apontando que é pelas leis da república que os professores recebem a 

“licença” para assumirem suas funções, nos diz que o esperado seja que delas 

também venham as razões para sua formação, e que estas visem o “bem comum”. 

Deste modo, o fortalecimento da democracia, por meio da canalização do interesse 
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em direções socialmente positivas, a fim de proteger e promover a “coisa pública” é 

o ideal que pauta os fins dessa formação.  

 Apesar da existência desse poder legal, “o ‘princípio republicano da prioridade 

conferida à res pública’ não é garantia de democracia” (FENSTERSEIFER, 2013, p. 

56). Então, o que dá legitimidade a este poder de definição? Citando Ribeiro, 

Fensterseifer defende que a “coisa pública” seja controlada pelo público, o qual tem 

de “assumir a responsabilidade, a autoria do bem comum, dispensando toda tutela, 

seja do rei ou do judiciário” (Ibidem, p. 57). A fonte de legitimidade, segundo o autor, 

advém de uma república democrática, do tensionamento entre as demandas sociais 

que se expressam nos espaços democráticos já constituídos ou a se constituir, e o 

Estado de Direito, pautado por leis abertas ao aperfeiçoamento.  

 Acerca da natureza deste poder é de extrema fragilidade, “dado não 

possuírem nenhuma base metafísica de caráter epistemológico ou ontológico” (Ibid., 

p. 57). É sob tensões políticas que se constitui tal poder. O que se dá pela 

apresentação de razões que real ou potencialmente se relacionam com o interesse 

da maioria. Essa posição nos aponta o autor, pode ser abalada pela apresentação 

de novas razões. Daí sua fragilidade, seu constante refazer-se. Não há, no projeto 

republicano, uma episteme sobre o social a ser pedagogicamente ensinada.  

 O que pensam os discentes sobre conhecimento da EF? Nesse período da 

investigação, busquei por pistas que me indicassem como tem sido construído o 

pensamento dos graduandos em EF. Como se produz conhecimento em nossa área 

e sua função no âmbito escolar. Na primeira parte, farei considerações diante dos 

apontamentos apresentados pelos entrevistados no que se refere aos elementos 

necessários ao professor de EF, e na segunda, o enfoque será dado à dimensão da 

produção do conhecimento.  

 

3.3.1. O professor de EF precisa... 

 

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se 

funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce 

ausente dessa competência. O professor que não leva a sério sua formação, que não 
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estuda, que não se esforça para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral 

para coordenar as atividades de sua classe. (CAPARRÓZ; BRACHT, 2007, p. 31). 

 

 Sobre o papel da EF na escola, pouco se falou durante nosso encontro, 

apesar de tê-los provocado nessa direção, tanto na dinâmica da imagem quanto no 

debate em torno das frases. Ressalto que, ao terem de representar corporalmente a 

figura do professor (ver item 4.1), os participantes se remeteram ao professor de 

sala, ao invés do professor de EF num primeiro momento. Esse fato me fez 

acrescentar a necessidade de que expressassem também a imagem do professor 

de EF. Meu estranhamento se dá por que suponho que um professor de 

determinada disciplina se identificará antes com a imagem que tem a partir de si 

mesmo, de sua função e da especificidade de sua área, a não ser que não haja uma 

autorreflexão ou uma reflexão específica. Aponto esse fato como elemento 

importante para minha avaliação. A única ocorrência direta, em torno da função da 

EF, é a que aparece na fala de Graviola: 

Eu vejo a educação física essencial na escola por que é onde as crianças, num 
primeiro momento vão ter um contato... vão conhecer os movimentos... vão conhecer 
o que é capaz de fazer... vão amadurecer o que os professores podem estar 
passando pra elas. E eu vejo isso como essencial para a formação do cidadão. O 
exercício é essencial, tanto para a qualidade de vida... para o desenvolvimento da 
criança. E é um momento, da aula de educação física, que a criança sai daquele 
formato do livro, do quadro e passa diretamente pra fazer... pra um fazer. 

 Esse fazer, se apresenta na fala de Graviola como a unidade entre teoria e 

prática. O fazer que ele apresenta é um fazer no corpo, com movimento, saindo da 

frente dos livros e quadros. Para ele, as demais disciplinas escolares são 

demasiadamente teóricas, pois seguem a lógica do quadro e livro. A conversa tomou 

outros rumos, não havendo mais um retorno voluntário para a questão da 

especificidade da EF. 

 No entanto, acrescento o resultado da primeira dinâmica vivenciada pelos 

entrevistados, o que torna possível captar qual seja a imagem que projetam do 

professor de educação física. Dentre as interpretações feitas pelos próprios 

entrevistados diante da imagem de seus parceiros, pontuo as seguintes 

observações como referência para a construção da imagem de professor de EF: 

- transmite conhecimento a partir do corpo;  
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- transmite elementos do universo esportivo para os alunos, estando sempre 

disponível para essa transmissão; 

- por vezes, o professor se manifesta como impedimento para a própria transmissão 

do conhecimento, o famoso “rola-bola”; 

- incentiva as crianças à prática dos conteúdos próprios da EF; 

- o professor técnico, que apenas descreve e direciona atividades; 

- o professor que se situa na EF a partir de sua própria experiência corporal. 

 A imagem, ou imagens, que podemos formular a partir dessas considerações 

é de um professor com repertório corporal suficiente para transmitir elementos 

culturais (destacou-se a prática desportiva e a dança), incentivando a prática e 

apreensão desses conteúdos. Ressaltaram também as imagens negativas desse 

professor, como um indivíduo desinteressado, capaz de se tornar um entrave na 

transmissão do conhecimento, detendo-o todo para si, ou tornando-se mero 

orientador de atividades.   

 Ao refletir sobre a frase que dizia “é preciso saber fazer”, Pitanga nos diz que: 

[...] eu concordo com ela, porque não adianta você tentar passar um conteúdo pra um 
aluno sem saber fazer... pelo menos o básico... como se faz ou pelo menos como se 
é feito esse movimento ou a prática. 

 E, questionado sobre o professor que se encontra impossibilitado de realizar a 

prática que terá de transmitir, ele sugere a utilização de recursos visuais, e o apoio 

de alunos já inseridos na prática. 

Ou você pode ter um aluno que já é mais avançado, que já pode ter feito escolinha, 
faz... alguma coisa por fora que já traz esse conhecimento pra sala de aula... você 
pegar esse aluno e colocar ele como exemplo pra ser feito pro... pro resto da turma. 

 Essa afirmação reforça a imagem anteriormente construída, de um professor 

que possui repertório corporal para sua prática de ensino e que se mantém 

disponível para o processo de transmissão desse conhecimento. Melão ainda 

acrescenta que o professor que possui as condições necessárias para a realização 

de uma dada atividade, deve realizá-la. Assim nos diz: 

[...] quando o professor, ele tem condição de poder... de poder fazer... acho que pelo 
menos o mínimo... ele não precisa saber tudo. E eu acho que a gente como professor 
tem que ter essa mentalidade, a gente não vai saber de tudo e não vai conseguir 
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saber... saber tudo. Mas, pelo menos que aquilo que a gente sabe [...] pelo menos o 
mínimo, creio que a gente tem que ter condições de dominar, até pra que a gente 
possa a... criticar depois... por que as vezes a gente cai naquela de criticar... aquela 
coisa que... a gente nunca fez. 

 Como destacam Fensterseifer e Boufleuer (2010), não há a dialética 

pedagógica sem docência, ou sem antes, alguém a se constituir como anterioridade 

pedagógica. Essa anterioridade se dá no “sentido de ter aprendido antes a ponto de 

poder assumir a tarefa de mediar a inserção social e cultural de quem está 

chegando” (p. 261). Isso enfatiza a importância da relação do educador com o saber 

cultural que se propõe a ministrar.  

“Ninguém ensina o que não sabe” é uma expressão corrente. Mas é preciso 
radicalizá-la: ninguém ensina o que não é. É disso que vem a noção de “mestre”. O 
mestre não apenas sabe o que ensina, no sentido de apresentar ou de resolver os 
conteúdos propostos nos currículos das disciplinas, mas também aparece como 
expressão viva desses conhecimentos. Afinal, o aluno se instiga a aprender quando 
vê “o brilho nos olhos” do professor, quando nele percebe a diferença que faz para 
uma vida humana ter um conhecimento como o que lhe é proposto. Assim, antes de 
“passar” um conhecimento para os alunos é primordial que esse conhecimento tenha 
“passado” pelo professor, isto é, tenha se tornado um modo seu de se situar na 
cultura e na sociedade. (FENSTERSEIFER; BOUFLEUER, 2010, p. 264)  

 A radicalização da máxima que fora apresentada aos participantes – “é 

preciso saber fazer”-, os quais concordaram quanto à importância do saber fazer, 

transformando-a numa máxima de sentido ontológico – “ninguém ensina o que não 

é” – alia à própria existência do professor o compromisso para com seu conteúdo, 

não como um mero aplicador do mesmo, mas como alguém que encontrou sentido 

naquilo que pretende passar a seus alunos9. 

 Ao se remeter ao conjunto de práticas corporais que compõem o campo de 

estudo da EF, Fensterseifer e González nos dizem que “[...] A vivência em cada uma 

dessas manifestações corporais não é apenas um meio para se aprender outra 

coisa, pois ela gera um tipo de conhecimento muito particular, insubstituível”10 (2010, 

p. 17). Conhecimento esse que, concluímos, o próprio professor deve adquirir, do 

contrário não se verá nele o “brilho nos olhos”.  

                                                             
9
 Um amigo me disse certa vez que “a prática tem de fazer sentido”. O contrário disso provocaria uma atitude 

pautada no fazer pelo fazer, numa atividade fria e sem valor. Aplicando ao presente contexto, o professor que 
ministrará um dado conteúdo, não deve apenas “passar” o que leu ou viu em algum lugar, mas ser “passado”, 
deve ter experimentado e atribuído sentido ao conteúdo que ministrará. 
 
10

 Em um trabalho apresentado no último CONESEF, realizado na UFES, a pesquisadora apresentou a fala de 
uma criança que houvera entrevistado em seu trabalho. A pequena disse que o que ela aprendia nas outras 
disciplinas era escrito no caderno, mas o que aprendia nas aulas de EF permanecia guardado “no coração”. 
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 Sobre essa relação de sentido entre o professor e seu conteúdo, ressalto que 

nas imagens construídas para representarem o “professor de EF”, apenas uma das 

entrevistadas remeteu-se a uma atividade específica do campo de interesse da EF 

escolar – o balé. Atividade esta a qual já havia experimentado o sentido e absorvido 

seu particular conhecimento ao longo de sua vida. É possível que dentre as práticas 

corporais que tenham vivenciado até este momento, poucas tenham “passado” 

realmente por nossos entrevistados, no sentido que aqui temos demonstrado.  

 Embora tenha havido consenso ao afirmarem a necessidade de que o 

professor saiba fazer aquilo que se propõe a ensinar, variando apenas no ponto que 

aqui apresentei nas falas de Pitanga e Melão (quanto ao professor que não possui 

condições de praticar aquilo que transmite como conteúdo), não me pareceu que os 

entrevistados tenham se remetido a esse sentido inerente à relação com o conteúdo 

aqui exposta. O saber fazer que me apresentaram os entrevistados tinha a ver com 

uma compreensão técnica da realização de uma dada tarefa.  

 Poderíamos dizer que, segundo nossos referenciais, a constatação do que 

agora descrevi representa um problema na dialética pedagógica, onde o professor é 

a “causa” do saber que o aluno irá experimentar, a razão pela qual este se engajará 

na busca pelo conhecimento. Dizem-nos os autores que o comparecimento por parte 

do aluno, só é possível pelas percepções vivas que testemunha o seu professor. 

Faltando-lhe o “brilho nos olhos”, a atribuição de sentido ao próprio conteúdo que 

ensina, o professor perde seu posto de anterioridade pedagógica, deixando assim 

vazio o lugar que deveria ocupar na relação de ensino-aprendizagem com o aluno.  

 Nesse sentido faz-se necessário que o professor faça um exame de 

consciência anterior e outro posterior à sua prática educacional. Esse exame de 

consciência anterior se dá a fim de que o professor examine sua própria experiência 

em busca de motivos que validem a importância do conteúdo que se propõe a 

ministrar, podendo assim ser posto em crise, necessitado de aprofundar-se na 

compreensão dos temas que lhe exigem o currículo de ensino.  

 O exame posterior é uma espécie de autoavaliação, a fim de que o professor 

perceba o que se modificou no modo como ele mesmo se relacionava com o 

conteúdo que ministrara, para que note se ele “efetivamente assumiu a sua aula 
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como uma situação também sua de aprendizagem, de revisão de seu pretenso 

conhecimento, de reavaliação de sua importância como um dado cultural digno de 

ser trabalhado com seus alunos” (FENSTERSEIFER; BOUFLEUER, 2010, p. 264).   

 Como a crítica de meus companheiros, nesses termos, direcionou-se ao 

nosso curso, julgo ser importante aplicar a recomendação de Fensterseifer e 

Boufleuer acima descrita em busca de alternativas em face do problema que se 

apresenta nessa relação entre discentes, docentes e as práticas corporais propostas 

em nossos currículos. 

 Como na fala de Melão descrita acima, onde sugere que muitos alunos 

criticam aquilo que nunca fizeram, podemos nos tornar “papagaios faladores”, 

conforme a expressão de um dos professores de nosso centro11, tagarelando 

repetidamente discursos críticos a uma tradição por nós desconhecida12. Na fala do 

citado professor, “tradição” é aquilo que caracterizou a EF no século XX, e segundo 

ele, já não existe mais em nosso centro. Teço aqui algumas reflexões diante dessa 

provocação. Fatualmente a tradição militar se extinguiu, os testes físicos não mais 

são requisito para a entrada no curso, e podemos sim, afirmo como aluno concluinte 

do curso, sair do mesmo sem dominar ao menos minimamente conteúdos que estão 

propostos nos currículos escolares. Todavia, a obrigatoriedade de dadas disciplinas, 

ao modelo militar mesmo, ou o aperfeiçoamento técnico num dado esporte, não me 

parece ser capaz de construir o sentido que aqui se apresenta como necessário 

para a formação docente. Dado mesmo as atribuições do mundo atual, seria ilógico 

aplicar aulas ao modelo militar, por exemplo. Não haveria aí aprendizagem, 

apreensão de conhecimento, nos moldes que aqui almejamos. Vejamos: 

Todo conhecimento é conhecimento para alguém. Ele não existe independentemente 
de uma história específica, de um suporte pessoal de sentidos. A necessária 
cumplicidade para o aprender significa, no caso, o comparecimento do aluno com os 
sentidos que suas vivências lhe tem proporcionado. Só se pode tomar como 
conhecimento o que “gruda” no sujeito, o que o atravessa e o que resulta em 
“configuração interna”, passível de ser expressa numa linguagem. (BOUFLEUER; 
FENSTERSEIFER, 2010, p. 263)  

 Na tradição anterior, a cumplicidade era forçada, desse modo, indesejada. 

Aplicá-la hoje seria ignorar a “história específica” daquele que dá suporte, que 

                                                             
11 Refiro-me ao professor Amarílio Ferreira Neto, o qual teceu contribuições importantes para essa minha 
reflexão. 
12 Tradição da EF que desconhecemos, tanto em sua dimensão teórica (a afirmação da superioridade das 
ciências da natureza), quanto em sua dimensão prática (a tradição tecnicista, com ênfase no gesto).  
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comparece à relação pedagógica, interessado em saber. Ignorando essa história e 

os sentidos próprios desse sujeito, temos que o conhecimento não “grudará” nele, 

ainda que ele o reproduza. Poderíamos sim sair sabendo nadar, compreendendo a 

precisão do arremesso de uma bola em direção à cesta, e ainda, o jeito correto de 

se chutar ao gol; poderíamos sim ser avaliados ao fim de cada semestre de acordo 

com nossa capacidade de realização dessas tarefas, no entanto, ainda assim, não 

haveria garantia de que estaríamos atribuindo sentido a esses conteúdos. 

 No entanto, a crítica que o professor Amarílio fez, após ler parte deste 

trabalho a meu pedido, será aqui considerada. Não estariam os alunos ganhando 

liberdade antes da hora? Ou seja, essa possibilidade de escolher, ou de se negar à 

participação nas aulas práticas, não está criando uma geração que nega a tradição 

sem aceitar o desafio de construir o novo? Jabuticaba ressalta que  

[...] tem muita gente que nunca fez nenhuma prática, não foi atrás de nenhuma 
oficina, que fala: o curso não tem prática. 

 Em sua fala aparece o fator que deslegitima a crítica feita por alguns alunos 

em relação ao curso ao afirmarem que o mesmo possui pouca prática. Por outro 

lado, os próprios entrevistados apontam a defasagem do curso no que diz respeito à 

dimensão objetiva de nosso saber13. Conforme a fala de Kiwi: 

[...] o quarteto fantástico, por exemplo, ele é tão NEGADO no curso, tão negado que... 
chega ao ponto de estarmos no quinto período e não termos nenhuma introdução do 
que é isso. A gente não sabe o que é chutar uma bola, se for pra embasar no 
conhecimento... a gente não sabe.  

 Sem a possibilidade de realização dessas práticas, sem a experiência real, 

vivida, não se pode atribuir sentido ao conteúdo que, sabemos, haveremos de 

aplicar na escola. Surge então um paradoxo que deve ser considerado, porquanto 

ao passo que se deve garantir a inserção, a apresentação aos alunos das práticas 

de interesse da EF, deve-se também apresentá-las de modo a instigar os discentes 

a apreciá-la e construir sentidos em seu interior14.  

                                                             
13 Tenho em mente a competência objetiva, apresentada por Kunz (1994). 
14 Foram poucas as vezes que me deparei com professores em nosso centro que nos apresentassem as 
disciplinas práticas com “brilho nos olhos”. Lembro-me que me senti despertado para a prática esportiva, após 
ter feito três aulas com o professor César, o qual fora transferido para o sul logo em seguida. Certamente 
minha formação teria rumos diferentes se houvesse concluído ao menos o semestre assistindo suas aulas. 
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 Lembro-me que presenciei o desinteresse por parte dos alunos (e minha 

também) com os quais cursei a disciplina de anatomia15. A dificuldade em unir o 

conhecimento próprio das disciplinas “positivas”, com nossa prática educacional (o 

que meus entrevistados mesmo apontam entender como sendo tema principal de 

nosso curso), levava à desvalorização dessas disciplinas. Hoje estou aqui tecendo 

críticas ao tipo de razão que construiu esse tipo de disciplina, mas não nego a 

realidade de que ainda preciso aprender muito sobre anatomia e fisiologia. A crítica 

não deve se dar num lugar seguro, de onde estejamos desobrigados a conhecer e 

dominar o que criticamos. O mesmo se passa com as disciplinas e oficinas onde 

somos convidados a vivenciar determinadas práticas corporais. O não engajamento 

nessas atividades, por parte dos graduandos, afeta diretamente o resultado dessa 

relação pedagógica, ao mesmo tempo em que a transmissão de conteúdo, por parte 

de nossos professores, sem que este lhes tenha “passado”, igualmente afeta. 

    

3.3.2. Educação Física de escritório? 

 

 A respeito do modo como se constitui o conhecimento específico da EF, os 

entrevistados iniciaram uma polêmica em torno do conhecimento produzido nos 

laboratórios, e seu distanciamento em relação aos demais graduandos. A posição 

que apresentaram foi em tal medida de separação, que Graviola chegou a insinuar 

que os bolsistas tivessem certas vantagens em relação aos graduandos. Pontuou-se 

ainda que as pesquisas realizadas nos laboratórios, ainda que publicadas “Brasil a 

fora”, não chegam às salas de aula do CEFD, e constantemente foram feitas 

referência à grande carga de produção, e como esta não desemboca numa 

realidade prática. Esse tema aparece acompanhando de um sentimento de 

frustração, principalmente por parte dos bolsistas. Isso se apresenta em uma das 

falas de Pera, que, ao falar acerca das oficinas ofertadas no curso, afirma que: 

[...] não te dá subsídio pra você pensar num projeto, ou pensar numa aula, seja o que 
for, dentro da escola... então aqui essa questão de você ler, ler, ler, estudar, estudar, 
estudar, mas você não consegue externar isso. 

                                                             
15 Após duas reprovações, na terceira tentativa eu a venci. Parecia-me sem sentido decorar os termos técnicos, 
e muitos de meus companheiros em sala não sabiam como levar tais termos para a escola (inclusive eu). 
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 Foi recorrente nas falas dos entrevistados a dificuldade de relacionar o que se 

desenvolve na graduação com a realidade escolar. Comentou-se ainda que o curso 

está orientado para a teoria, para a formação de teóricos, e, conforme Jabuticaba, 

para a formação de “intelectuais”. Nesse ponto, fez-se uma distinção entre um curso 

teórico e um profissionalizante. Os entrevistados averiguaram ainda a possibilidade 

de que o incentivo à continuidade na carreira acadêmica tornara defasada a 

formação daqueles cujo interesse é o de seguirem a carreira escolar. Isso foi 

reforçado sob o argumento de que a criação do doutorado no CEFD possa estar 

modificando a intenção para a qual estão sendo formados os estudantes, como 

podemos notar na fala de Pera: 

[...] a gente começa na graduação, faz pesquisa pra depois, futuramente, entrar no 
mestrado e agora no doutorado que abriu aqui. Então eu acho que por causa disso 
nós não somos preparados para o mercado de trabalho. 

 E ainda reforça essa sensação ao afirmar, de um modo um tanto exagerado, 

que  

[...] parece que você tá na graduação pra ser pesquisador, aí você acaba entrando no 
mestrado e doutorado. Aí você fica aqui dentro, aí você vira professor, vai vim um 
aluno, aí você vai fazer ele ser pesquisador... sabe? É uma cadeia que parece que 
todo mundo vai ficar aqui dentro, vai morrer aqui dentro e ninguém vai sair. Sabe? A 
gente fica amarrado nisso. 

 Noto que meus companheiros percebem a produção do conhecimento em EF 

a partir de duas instâncias distintas, que beiram a contraposição. A primeira 

instância, a da pesquisa, da leitura, realizada nos laboratórios, os quais se 

encontram comprometidos com a produção acadêmica, submetidos ao mesmo peso 

que antes atribuíram ao vestibular, o que considerarei aqui, segundo a imagem que 

me apresentaram meus companheiros entrevistados, uma formação de Educação 

Física em escritório. Nesse caso, entendem que essa instância, a dos teóricos, está 

submetida às inúmeras pesquisas que se realizam, orientadas pelos prazos e em 

busca de publicações mais do que por implicações sociais relevantes. Meus 

parceiros de curso parecem reclamar mais uma vez da diluição de valores em 

detrimento da produtividade. A demanda por produção científica pode acarretar a 

precarização do que é dito, apenas para que dito o seja. Nesse sentido é preciso 

dizer (publicar) sem mesmo considerar quais os fins da produção científica. 

Conforme diz Jabuticaba, isto é para “sustentar a lógica do sistema”. Acerca desse 

tema, Pera diz que 
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é aquela coisa... quem pesquisa, faz, tem muito trabalho e tal, sente orgulho na hora 
que acaba, mas é uma coisa muito massante porque os professores vão... e é aquela 
coisa... você tem que escrever... você tem prazo... assim... eu quero amanhã o 
negócio... você tem que fazer, entendeu? Porque?  Porque se você fizer amanhã, 
depois de amanhã eu mando pra publicação. Então é aquela pressão em cima de 
você. Sabe? O tempo todo, escreve, escreve, escreve, lê, lê, lê e faz. Que eu vou 
publicar. Entendeu? É essa pressão em cima da gente o tempo todo.  Dá trabalho, 
você fica feliz por isso, fica. Porque querendo ou não foi o seu esforço ali em cima e 
tudo mais, só que... é um negócio massante. 

 A outra instância, a dos que se tornarão “gente comum”, professores em 

escola, distanciada que está da produção acadêmica realizada nos laboratórios, 

permanece a “Deus dará”, num mar sem vento que lhes possa soprar as velas, e 

que, assim sendo, encontram suas próprias formas de tocarem o barco, remando 

com remo remendado, eu diria.  

 Foi recorrente entre os entrevistados reclamarem da abstração descolada da 

realidade, da produção forçosa, realizada como fim em si mesma, e situaram o 

teorizar como incumbência de uma dada classe de profissionais. Conforme 

Jabuticaba: 

A gente tem uma formação, uma formação intelectual, talvez, pra permanecer aqui 
dentro. Tanto que tem os vários programas de graduação, pós-graduação, mestrado 
e doutorado. Acho que a formação a nível de mercado de trabalho deveria ser feita na 
universidade, mas realmente que fosse explícito que o foco fosse esse [...] 
...profissionalizante (conclusão dita por Melancia). - Exatamente. Pra sua formação 
profissional, assim como já tem o mestrado profissional. Mas isso não é exposto aqui 
dentro. O que a gente tem é que a gente é formado pra ser intelectuais, mesmo que 
esse discurso não seja revelado aqui. 

 Buscando encontrar “o lugar e o tempo de uma didática da Educação Física”, 
Caparróz e Bracht (2007), citando Tardif, afirmam que: 
 

[...] a relação entre a pesquisa universitária e o trabalho docente nunca é [deveria ser] 
uma relação entre uma teoria e uma prática, mas é sempre, ao contrário, uma relação 
entre atores, entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes. (p. 26) 

 Rompem assim com a noção de que haja uma classe de profissionais da EF 

que seja responsável pela formulação das receitas, em laboratório hermeticamente 

fechado, as quais serão aplicadas pelos profissionais da “prática”, do restaurante, os 

quais não serão mais que meros aplicadores. Conforme o que apresentamos 

inicialmente nesse trabalho, cremos que essa compreensão está pautada no 

paradigma dominante (SANTOS, 2008) da ciência moderna, tendo a relação entre a 

pesquisa como função da ciência básica, estendendo-se à sociedade em forma de 

ciência aplicada. Desse modo haverá aqueles que, em busca da solução final dos 

problemas existentes, estranhando-os e se distanciando deles, por meio do método, 
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chegarão à palavra final sobre o mesmo. A partir daí, os aplicadores, reproduzirão a 

resposta dos pesquisadores em sua prática, e a realidade se curvará diante de tal 

resposta.  O que me chamou a atenção na entrevista, é que ao mesmo tempo em 

que os participantes se manifestavam resistentes à essa noção – criticando a noção 

de uma receita que pudesse ser aplicada em toda e qualquer situação – eles 

mesmos reivindicavam dos pesquisadores uma resposta, uma solução menos 

“utópica”, mais encaixável, eu diria, à realidade da intervenção do professor de EF.  

 Por isso estranho ao ver que, em suas falas, aparece a alternativa da criação 

de um curso profissionalizante, num sentido pragmático, de aplicação de conteúdo 

mesmo. Parece-me que o ato reflexivo não se apresenta como componente do fazer 

do professor, isso fica a serviço dos intelectuais, que claramente, nas falas dos 

entrevistados, são os que seguem a carreira acadêmica. Ressalto aqui a perspectiva 

da teoria crítica16 em relação ao termo “prático” apresentada numa nota de roda pé 

por Fensterseifer (2001, p. 126), onde o termo – fazer - é encarado no sentido 

aristotélico do “obrar”, englobando a ética, a política e a educação, ao invés do 

“fazer” que se resume à instrumentalização. Meus entrevistados referiram-se 

constantemente a esse fazer instrumental quando pensavam a dimensão prática da 

EF.   

 O referencial teórico do qual lanço mão nesse trabalho me auxilia a ver essa 

questão a partir de uma perspectiva distinta da de meus companheiros. Rompendo 

com essa noção de razão monológica, onde apenas o discurso científico (realizado 

num lugar seguro, de onde o sujeito avalia e compreende totalmente o objeto que se 

propõe a estudar, seja esse lugar um escritório, ou laboratório talvez, como se 

apresenta na fala de meus entrevistados) ganha caráter de Verdade, podemos 

considerar que o professor inserido no ambiente escolar, também produz verdade, 

portanto, sua ação não está completamente submetida àquilo que se produz no 

ambiente acadêmico.  Desse modo, da prática emergem elementos que podem 

construir novas “verdades” em diálogo com a Academia.  

A centralidade da linguagem nos processos de validação do conhecimento, retirando 
a exclusividade do foco sujeito objeto e deslocando-o para a relação sujeito-sujeito, 
também pode, na perspectiva que sustento, operar na educação. Portanto, não cabe 
mais ao professor, assim como ao cientista, colocar-se no lugar de oráculo 
anunciador de verdades acabadas. (FENSTERSEIFER, 2009, p. 207) 

                                                             
16 Trata-se da tradição crítica da sociedade desenvolvida pelos intelectuais da Escola de Frankfurt.  
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 Recorrer à linguagem como medium17, onde acontece a experiência humana 

torna possível ao citado autor, construir novos discursos, na busca por ir além dos 

discursos metafísicos e absolutos, os quais buscavam identificar o sentido do ser 

através do conhecimento da coisa em si, do verdadeiramente existente18. Dando 

esse giro linguístico19, Fensterseifer compreende que o sentido do ser só pode ser 

apreendido linguisticamente, portanto, só pode ser compreendido como sendo, uma 

vez que a própria linguagem apresenta essa contingência, pois nos ultrapassa, a 

nós, seres finitos. De certo modo, “todo pensar sobre a linguagem, [...], já foi sempre 

alcançado pela linguagem” (GADAMER apud FENSTERSEIFER, 2013, p. 37). 

Assim, a linguagem nos escorre pelos dedos, ao mesmo tempo em que é o meio no 

qual o ser se revela. Desse modo, 

[...] o fundamento da objetividade não está na subjetividade daquele que fala mas sim 
na realidade que se exprime na  e pela linguagem. É nesta objetividade que a 
experiência hermenêutica deverá encontrar o seu fundamento. (PALMER apud 
FENSTERSEIFER, 2009, p. 248)   

 Portanto, a tarefa necessária para a construção da verdade – não mais com 

“V” maiúsculo – se dá sem referenciar-se em elementos exteriores, mas no interior 

dos finitos padrões de verdade. É nesse sentido que o “acontecer da verdade” se faz 

argumentativamente, posto que todos os sujeitos possuidores de linguagem se 

encontram habilitados para a produção de um discurso com pretensão de verdade. 

 Acerca disto, Bracht nos ensina, ao falar das transformações no campo 

epistemológico da EF, que, no atual momento, em nossa área mostra-se necessário 

“discutir os fundamentos do conhecimento científico bem como sua relação com o 

campo da EF” (2013, p. 26). O que nos distancia da posição anterior, na qual era 

suficiente tratar a ciência como “Ciência”, compreendê-la, retirando dela os 

fundamentos relevantes para nossa ação.  

Observe-se que, apesar da “atividade epistemológica” ser relativamente forte do 
nosso campo, a prática científica tornou-se reificada, já que, assumindo uma 

                                                             
17

 Fensterseifer compreende esse medium não como um instrumento, um meio para se chegar a algo, mas 
como um meio-ambiente, o lugar do acontecer humano, que molda a visão e o pensamento do homem (2009).   
18 Fensterseifer e Pich (2012) nos dizem que em Platão a ontologia fora unida à metafísica, identificando “ser” 
com “ideia” (eidos), de modo que não seria passível de transitoriedade, não sendo corruptível, e, portanto, 
superior ao histórico, transitório, corruptível e temporal, ao “vir a ser” que ficara relegado ao campo da doxa. 
19 “[...] o que, resumidamente, significa o deslocamento da questão da razão e da verdade do plano da relação 
sujeito-objeto para o plano da linguagem.” (FENSTERSEIFER, 2009, p. 245) 
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perspectiva pragmática (no mau sentido) perdeu a capacidade de pensar o sentido da 
produção científica no campo da EF (toma isso como algo dado e inquestionável – 
reificação como esquecimento). Impera uma visão pragmática e instrumental de 
formação de pesquisadores (e não intelectuais) em nosso campo. (FENSTERSEIFER 
apud BRACHT, 2013, P. 27)  

 Caparróz e Bracht (2007) atentando para o preconceito historicamente 

construído em relação à prática, se questionam sobre a raiz deste problema e 

chegam à conclusão de que 

A raiz está na divisão do trabalho, entre os que pensam, elaboram e os que aplicam e 
executam. [...] Assim, entendemos que o professor não deve aplicar teoria na prática 
e, sim, (re)construir (reinventar) sua prática com referência em ações/experiências e 
em reflexões/teorias. É fundamental que essa apropriação de teorias se dê de forma 
autônoma e crítica, portanto, como ação de um sujeito, de um autor. (CAPARRÓZ; 
BRACHT, 2013, p. 27) 
 

 Tornando à fala de Jabuticaba, seria injusto resumir seu posicionamento na 

expressão que mais acima ressaltei, posto que ele mesmo nos apresenta uma 

dimensão pesquisadora que deveria estar presente nos graduandos:  

Eu penso que toda pesquisa que a gente realiza ela é uma interpretação da 
realidade. Ou seja, mesmo que seja uma pesquisa que você tá fazendo com fontes, 
são de pessoas que já foram em campo, pegou aqueles dados e formulou aquela 
teoria. Pra mim eu acho que seria interessante também a gente ter esse processo de 
busca, de ir a campo e voltar pra universidade pra fazer pesquisa. A pesquisa 
realmente deveria consistir nisso: da observação do campo para formular a sua 
própria teoria. Porque cada pessoa tem a sua tese do que acontece, do que vai 
acontecer e do que tá acontecendo. Lógico que as fontes são interessantes, mas 
cada pessoa deveria ter sua relação com a pesquisa, a partir da prática.  

 Desse modo, Jabuticaba passa a ver juntamente com Caparróz e Bracht a 

possibilidade de que o professor seja um agente, um autor crítico de sua prática.  

Isso revela o valor da metodologia do grupo focal, onde os pensamentos se fazem e 

refazem coletivamente, imprimindo novas possibilidades no pensar. Assim 

passamos ao ponto seguinte, que irá se referir ao lugar da teoria na EF.  

 

3.4. Teoria pra quê? 

 

 Nesse capítulo, investigo de que modo os entrevistados compreendem e 

situam a teoria em nossa área. A começar, os entrevistados apontaram que há uma 

diferença entre o que se teoriza em nossa área, e o que se manifesta na prática. A 

frase a disparar a discussão em torno da teoria foi: “Na prática, a teoria é outra”. 

Justamente a repetição desta frase nos corredores da UFES foi a razão pela qual 
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Melancia a escolheu para construir sua argumentação. Foi latente em sua fala a 

defesa de que os graduandos estão sendo preparados para o trabalho numa escola 

defasada, onde teriam de criar formas alternativas na aplicação de suas aulas, 

diante da falta de materiais, o que estaria ocasionando a falta de capacitação para 

que utilizassem os materiais quando estes se encontrassem disponíveis. A 

discussão seguiu por parte de Pera, que alocou a teoria num lugar utópico e distante 

da realidade, ao nos dizer que  

[...] muitos professores, eles são muito utópicos eu acho. Eles colocam fórmulas 
mágicas, projetos lindos e maravilhosos pra nós aplicarmos na escola... são 
maravilhosos que eu fico assim: gente, eu vou chegar na escola e vou bombar... eu 
fico pensando. Só que... é muito... muito sonhador eu acho, entendeu? Não sei 
explicar. Aí chega na hora a gente num... num consegue aplicar isso, entendeu? 

 Mais uma vez se apresenta o dilema em torno questão dos pesquisadores e 

aplicadores, teóricos e práticos. Pera expressa um sentimento angustiado, como que 

frustrada com as propostas “utópicas” dos professores. O interessante é que essa 

frustração deriva de uma entrega mal correspondida, como um casamento onde um 

ama e o outro engana. Pera incorre no risco de julgar precipitadamente as 

proposições teóricas existentes em nossa área. Temos assim que Pera, ou mal 

compreendeu as propostas, ou fora ludibriada. Na primeira hipótese, Pera teria tido 

dificuldades para entender as propostas teóricas dos professores, talvez por 

ausência de clareza, ou esvaziamento de sentido de algumas expressões 

discursivas20. Na segunda hipótese, nossa entrevistada teria se apaixonado, se 

esforçado no interior de uma dada proposta, aquela feita pelos professores, 

acreditado e confiado seu esforço em fazer dar certo, e, por fim, teria sido traída. No 

entanto, vejamos o que Caparróz e Bracht (2007) nos dizem acerca dessa 

“frustração”: 

Quando hoje alguém chama um professor de teórico (da educação física), procurando 
dar uma conotação negativa à afirmação, e diz que sua teoria não se aplica na 
prática, isso, paradoxalmente, pode ser interpretado como um elogio. Isso porque 
uma outra leitura do dito popular é possível. A leitura de que o ditado, na verdade, 
desvaloriza a prática em vez da teoria, porque traz embutida, exatamente, a ideia de 
que a prática, se a teoria funcionasse, seria apenas uma conseqüência, uma mera 
“aplicação” daquela – o sujeito da ação seria a teoria e não a prática: o que fazem os 
práticos? Aplicam o que os teóricos ditam! O mérito seria todo da teoria, que conduziu 
bem a prática. Ainda bem que a teoria na prática é outra, pois permite que o “prático” 

                                                             
20

 O que pode ocorrer, por exemplo, quando afirmo que “essa história de crítico-reflexivo não funciona”, sem 
que eu mesmo tenha entendido que história é essa. Estariam entre nós, conceitos teóricos se tornando gírias 
acadêmicas? Se sim, como tem se dado esse processo? 
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seja autor de sua prática e não mero reprodutor do que foi pensado por outros. A 
prática precisa ser pensante (ou reflexiva)! (CAPARRÓZ; BRACHT, 2013, p. 27) 
 

 O outro é quem fracassou, e por isso o casamento chegou ao fim. O outro é 

quem devia agir, não eu. O casamento entre teóricos / pesquisadores e práticos / 

aplicadores, não dá certo porque o “outro” não faz sua parte no processo. Ora, Pera 

não erra sozinha quando afirma que os professores apresentam caminhos de 

salvação, e os discentes não a encontram no fim. Algo se dá no processo de ensino 

na graduação que faz com que as propostas teóricas existentes tenham a aparência 

de simples “contos da Carochinha”. Nenhum dos entrevistados rebateu a fala de 

Pera, o que nos leva a crer que, ou concordaram ou não tinham como contra-

argumentar. Pareceu-lhes realmente verídico que na “prática a teoria é outra”, e que 

isso implica na negatividade e negação da teoria. Não há clareza entre os 

estudantes sobre qual seria sua participação nesse processo. “Professor-reflexivo” 

tornou-se conceito vazio entre nós, estudantes-amantes traídos por uma promessa 

teórica (ou pela idealização que fazemos desta) que não dá conta de toda prática. 

Vamos adiante, à procura de pistas que nos revelem com maior clareza o que 

pensam meus companheiros acerca do teorizar em nossa área.  

 

3.4.1 O que é teorizar em EF? 

 

 A investigação nesse tópico se dá passo a passo, considerando as 

afirmações dos participantes que apontam para o modo como eles compreendem a 

relação de sua prática com as teorias presentes em nossa área. Para que serve e 

como se constrói o teorizar em EF é assunto a este tópico.  

 A primeira pista é encontrada em Melão, o qual acentua que o teorizar 

emerge da prática, e enxerga a possibilidade de uma teoria que não passe pelas 

publicações em revistas acadêmicas. Eis o achado: 

[...] às vezes a teoria que o cara construiu, ele construiu com a experiência dele. E é a 
teoria dele, não tem nada publicado, não tem nada escrito, mas é a teoria que ele 
construiu ali com o passar do tempo. Então aquilo ali vai nortear a prática dele. Eu 
vou falar que aquela teoria não vale? Eu vou falar que num vale porque não foi 
publicada? Mas, cara... é a teoria que ele construiu ali. Um cara que dá aula de 
capoeira há 30 anos, e que não tem formação... eu vou falar que a teoria que ele usa 
não tá sendo válida? Mas tá dando certo. 
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 Como podemos ver, a primeira pista nos revela uma compreensão acerca da 

teoria como a receita de um bolo, trabalhada ao longo dos anos, e que não carece 

ser exposta nos livros de culinária para ser tida como verdadeira, bastando o apreço 

de quem lhe prova o resultado e a condecoração do cozinheiro como chef, ainda 

que sem a aprovação dos demais chefes de cozinha.  

 Seguindo as pegadas, encontramos em Pera o reconhecimento do saber do 

professor de capoeira citado como exemplo acima, mas não admite que haja, para o 

professor de EF uma intervenção isenta de teoria. Pera alude ao fato de que para a 

prática deste professor fazer sentido a seus alunos, a teoria é indispensável.  

Não que o cara que faz capoeira há trinta anos, dê aula e não faça sentido, porque 
ele já tem aquele conhecimento há muito tempo, ele já lidou com diversas pessoas... 
ou que ele não presta pra nada. Mas, na nossa área, uma prática sem uma 
fundamentação teórica... não faz sentido.  

 Ela admite que o chef sem diploma faça um bom prato, mas aponta que é 

necessário ao professor de EF ir além, dizer aos que degustam seu trabalho quais 

os valores dos nutrientes ali contidos, onde e como se organizavam as culturas que 

o produziram, etc. Pera acredita que isso é dar sentido, dar sabor ao prato 

degustado. 

 Ousando sustentar minha metáfora, sigo para o rastro deixado por Pitanga, o 

qual não reconhece a possibilidade de haver uma teoria anterior à prática. Parece-

me pensar a teoria como a organização de pensamentos e posturas do professor em 

face dos problemas encontrados em sua intervenção. Como podemos ver: 

 [...] a teoria meio que sai da prática... então... não vai surgir uma teoria do nada... 
uma teoria revolucionadora... vai existir uma prática e dessa prática vai ser feita uma 
teoria da prática que teve... então eu acho que é mais ou menos... nesse caminho 
que acontece. 

 Esse recusa os livros de receita, e admite a organização dos sabores como 

forma de organização do pensamento. Jabuticaba, por sua vez, acentua que a teoria 

se manifesta como suporte para ação, como base para a produção de novos 

saberes a partir da prática do professor.  

[...] pra mim, toda a teoria que a gente vê aqui no curso, todo artigo que a gente lê é 
conhecimento, é uma ferramenta a mais pra gente acrescentar na nossa prática... 
não que a gente vai exercer exatamente aquilo que tá escrito no texto, no artigo, mas 
a gente vai se... pode se basear naquilo pra criar a nossa.  
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 Jabuticaba, talvez por sua condição de bolsista, acentua a importância de se 

ler as receitas da avó. Todavia, acredita na importância de, a partir das muitas 

receitas, criar novos pratos. Semelhantemente, Kiwi aponta a teoria como ponto de 

partida para se pensar a intervenção, mas resiste à noção de que exista uma teoria 

capaz de solucionar a questão por completo. Em sua fala utiliza uma linguagem 

irônica, demonstrando bastante descrédito em relação à utilização de uma única 

perspectiva teórica como auxílio para a construção da prática.  

[...] você tem que partir de algo... é... sempre parte de algo, sempre tem um 

fundamento. [...] acho que é meio utópico, você pensar que tem como usar só uma 

teoria e fazer dela linda e maravilhosa, na realidade que se encontra. 

 Kiwi se nega a aceitar a máxima: “Comida boa é a da mamãe”. Revela que há 

muitos livros de receitas e há muitos gostos entre os que provam os pratos, portanto, 

a comida da mamãe não é de sabor universalmente aceito. Pitanga prossegue 

nessa direção, revelando que as muitas possibilidades e problemas que a prática 

apresenta, impedem a utilização de uma única teoria: 

Então acho que... a teoria te dá bastante embasamento pra você aplicar na prática, 
mas você não vai jogar toda a teoria na prática, porque vai ter vários caminhos 
diferentes que vai acontecer... e... vai fugir totalmente do que você estudou ou você já 
passou como sendo exemplo pra se dar nas escolas.  

 A noção de que a prática nos traz questões diversas, se embasou tanto em 

problemas de cunho social, quanto cognitivo, como descreve Pera: 

[...] uma coisa que eu sou contra... de que... não dá pra fazer essa bagunça (entre 
aspas - gesto) de teorias, mas já ouvi uma professora que disse que ela, na escola, 
ela trabalhou... ela num se baseou em uma... porque a criança, a adolescência... ela 
vai tá em constante mudança... às vezes... mudança... não só dele, mas... a mudança 
da turma e às vezes, uma teoria, não dá pra você utilizar. 

 As receitas variam de acordo com as necessidades sociais e fisiológicas dos 

que se alimentam. Não pode, portanto, na visão de Pera, haver uma alimentação 

única para todos. Pitanga ressalta ainda que o local, a situação e o próprio professor 

em sua intervenção são limites para as teorias, de modo que estas não podem se 

encaixar com perfeição em todas as situações. Pitanga rejeita uma teoria que se 

constitua totalmente anterior à intervenção. 

Então acho que... a teoria te dá bastante embasamento pra você aplicar na prática, 

mas você não vai jogar toda a teoria na prática, porque vai ter vários caminhos 
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diferentes que vai acontecer... e... vai fugir totalmente do que você estudou, o que 

você já passou como sendo exemplo pra se dar nas escolas. 

 Temos aqui uma visão geral do que fora debatido pelos entrevistados. 

Encontrando assim a imagem de que as receitas / teorias são bem aceitas por parte 

de nossos chefes de cozinha, com ressalvas, considerando estes, a própria 

realidade e a experiência como criadouros de novas receitas. Portanto, temos que o 

conceito de um professor que reflete a partir de sua intervenção é uma noção 

respeitada entre meus entrevistados.  

 No entanto, não podemos deixar de considerar os outros elementos aqui 

anteriormente apresentados. Meus companheiros já demonstraram, em outros 

momentos, nutrir uma visão acerca da teoria (principalmente quando pensam em 

quem é responsável por teorizar) como algo distante da prática. É possível que, pela 

própria dinâmica do grupo focal, meus entrevistados tenham se debruçado sobre a 

questão da teoria sob uma nova perspectiva, construindo sua reflexão de um modo 

que ainda não haviam feito. Nesse caso, é possível que meus parceiros e parceiras 

tenham chegado a essas conclusões pelo debate ali surgido, e não por terem 

enfrentado esses dilemas em sua prática ou compreendido os conceitos que 

revelam em suas falas a partir de uma leitura prévia sobre o tema. O silencio dos 

demais participantes diante de uma provocação de Melão pode, nesse sentido, nos 

revelar algo.   

 

3.4.2. Menino, pára de brincar e vai estudar (ler)! 

 

 Ora, no meu tempo, menino que não estudava não podia ir brincar na rua. 

Lembro-me dos gritos da molecada na rua enquanto eu tinha que ficar com a cara 

agarrada no caderno, tentando resolver aquelas expressões matemáticas e copiar 

aqueles textos no livro de português que não faziam para mim sentido algum. Leitura 

era elemento essencial no ato de estudar. Indissociável até. Como é possível 
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alguém estudar sem ler? E é justamente aqui que Melão redireciona a conversa. Ele 

traz o problema da leitura para nossa prosa21. 

 O problema apresentado por Melão revela o que torna de tal modo inviável a 

aplicação deste teorizar que emergiu da própria discussão dos participantes. Ele nos 

aponta que não há domínio, por parte dos graduandos, das diversas teorias / 

ferramentas / receitas existentes na área. Assim nos diz: 

Mas aí eu acho... cai lá naquela conversa que a gente teve em sala... porque... é... a 
gente tem... muita coisa pra ler e muita coisa pra estudar... certo?... E na... e na real... 
e na verdade... ninguém estuda nada cara... ninguém lê nada. Sacou? Me fala de 
uma teoria aí... qualquer uma... bota na sua cabeça... que você tem mais assim... que 
você tem mais domínio... e vê o que que vai sair. Cara... eu vejo por mim... eu vejo 
que num vai sair quase nada. Porque... eu num sei muita coisa dela. Então, tipo 
assim... como eu vou querer juntar... várias teorias... que eu não sei de nada... 
sacou? 

E prossegue afirmando que essa ausência de leitura e aprofundamento nos debates 

produz, o que chamarei aqui de formadores de opinião sem opinião formada, ou ao 

menos, sem opinião formal, o que revela um teorizar esvaziado de sentido.   

Porque... com a base que a gente tem aqui, a gente sabe que a gente é professor, 
formador de opinião, que tem que transformar a realidade, mas fica muito nisso, 
entendeu? A gente não se aprofunda nesse assunto e se apropria desse assunto, 
mas aí quando chega num debate como esse aqui, mais a fundo, aí a gente não 
consegue debater, a gente não consegue expor. 

 E porque não consegue expor? E porque apesar de não conseguir expor, 

sabe-se muito bem que lugar ocupar? Porque se sabem críticos-reflexivos e não 

refletem nem criticam sua própria prática? Não tenho respostas para essas 

inquietações, creio que sejam temas para outras prosas. 

 

 

 

 

                                                             
21 Tive de concordar com um professor do curso de pedagogia que encontrei no restaurante, e que me contou 
duas “piadas” (entre aspas, pois qualquer coisa que seja exageradamente apegado à realidade perde a graça) 
em relação aos estudantes de EF. Ele disse que o lugar mais seguro do mundo para se esconder uma nota de 
cem reais, é dentro de um livro posto na biblioteca de um curso de EF. Exagerou na realidade, e perdeu a graça. 



 

59 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O encontro a partir da metodologia de grupo focal proporcionou a ampliação 

no debate, conduzindo-nos a aprofundarmos o olhar sobre os temas abordados. 

Acredito que tenha sido uma experiência importante para a formação de todo(a)s 

(a)os envolvido(a)s. O próprio grupo sugeriu dar continuidade e fazer outros 

encontros como o realizado. Notei que saíram bastante satisfeitos com toda a 

discussão que realizaram. Também me chamou a atenção a expectativa de alguns 

para o dia do encontro. Houve quem se programou e organizou anteriormente sua 

fala, tecendo reflexões sobre o tema. O convite para uma conversa informal sobre o 

curso fora inspirador para os participantes.    

 Com base na pesquisa aqui realizada considero que os discentes do curso de 

licenciatura em EF pelo CEFD-UFES, não apresentam clareza e definição acerca de 

seu ponto, de sua mirada epistemológica22. Não ficou claro para mim, qual o lugar 

do qual falaram meus parceiros e parceiras. Compreendo que a produção teórica na 

área atualmente, tem se caracterizado por um momento de transição, compreendido 

num espaço de tempo que separa a postura técnico-instrumental anteriormente 

aceita e legitimada, de uma postura intersubjetiva, ainda em construção, lutando por 

legitimar-se. Nessa transição, temos que a postura por parte dos futuros professores 

de EF, diante de temas como democracia, teoria e prática, por exemplo, se 

apresenta de forma confusa, ora recorrendo estes aos fundamentos da 

racionalidade técnica, ora recorrendo a princípios intersubjetivos para formulação de 

seu teorizar.  

 Considero assim, que os graduandos em EF não tem assimilado com clareza 

a repercussão política de sua ação pedagógica. O que encontrei entre os 

graduandos foi uma consciência ainda dúbia, que se percebe lançada ao mar, tendo 

que ali mesmo encontrar formas de velejar, ao mesmo tempo em que busca e 

aguarda itinerários prontos. Desse modo, a máxima todo ponto de vista é a vista de 

um ponto, para os graduandos perde seu valor, uma vez que não compreendem 

bem qual o seu ponto. Não se apresentou com clareza se meus companheiros e 

companheiras se percebem imersos, e conscientes desta imersão, ou se estão 

                                                             
22 Embora suas falas revelem certa afeição relativista, não se posicionaram definidamente no interior de uma 
tradição que critica absolutos. 
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ainda no porto, recorrendo aos mapas como única forma de orientação para sua 

viagem. Com o quê concordam de fato meus parceiros e parceiras? Com a postura 

técnico-instrumental constituidora do modo de ser da EF noutros tempos, ou com 

uma postura que tenha os envolvidos no processo de intervenção em nossa área 

como indivíduos capazes de construir verdades? 

 Acredito que a postura, por vezes controversa, de meus companheiros, se 

justifica também pelo momento que eles têm vivido no próprio curso. Não seria 

correto exigir-lhes uma posição totalmente clara e definida, sobre seu ponto de vista, 

o que também nem era o interesse do grupo, uma vez que o espaço dessa pesquisa 

visou a ampliação do saber dos envolvidos, por meio do contato entre os sujeitos. 

Aqui é que aparece outro aspecto relevante, a saber, ao mesmo tempo em que se 

deparam com teorias que questionam o lugar do sujeito absoluto, demonstram em si 

mesmos argumentos que se legitimam por esse lugar. O que nos revela que o 

processo de transição da hegemonia de um tipo de racionalidade para outra está (ou 

esteja potencialmente) em andamento. É possível também, que muitas de suas 

considerações tenham surgido por ocasião do próprio grupo focal, não existindo à 

priori.  

 Todavia, temo que, à beira do caminho permaneçam meus companheiros e 

companheiras, justamente pela falta de solidez teórica que lhes auxilie nesse 

processo. Temo que, dado o momento histórico em que vivemos, no qual nos 

parece que qualquer definição deva ser questionada sem antes questionar-se como 

esta fora definida, utilizemos da liberdade para darmos ocasião à preguiça 

intelectual. De modo que, sem medo algum, critiquemos a Igreja, o Estado e todos 

os seus poderes, os currículos, os cursos, sem, todavia, sermos capazes de 

sustentarmos nossas críticas. A atitude relativista, sem que haja reflexão séria 

acerca dessa possibilidade, esvazia toda argumentação. Em todo canto 

encontramos homens e mulheres desconfiados com as instituições totais, e 

julgando-se aptos a criticá-las. Temo que, acostumados com a não argumentação, a 

não leitura, a não prática, a não transformação pedagógica e didática dos conteúdos 

próprios ao universo da EF, caiamos nas redes confortáveis da racionalidade 

científica, a qual fora aqui criticada, ou seja, por ausência de ferramentas para guiar 

o barco, cheguemos a qualquer lugar. Novos ventos sopram sobre a sociedade 
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atual, e temo que os aceitemos como bons ventos sem, todavia, sabermos para 

onde sopram. Onde todo mundo pode tecer uma tese de três linhas sobre qualquer 

tema numa rede social qualquer, e não se ver obrigado, ou melhor, responsabilizado 

por sua afirmação diante das críticas e argumentações de seus pares, temo que a 

multiplicidade das vozes, se torne em multiplicidade de opiniões, onde cada um 

possui a sua e que ninguém lhe incomode.   

 Desse modo, o presente trabalho aponta para a necessidade de 

aprofundamento nessa pesquisa, a fim de que se delineie com maior exatidão os 

processos de compreensão da controversa relação teoria e prática em nossa área, a 

fim de que se construa e aperfeiçoe as possibilidades metodológicas que viabilizem 

a inserção dos graduandos nesse debate como construtores de saber, responsáveis 

e responsabilizados.   
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