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PENSAMENTOS 

 

 

“A Motricidade Humana é o corpo animado, é a máquina autopoiética, 

 consciente da sua indigência, em referência essencial ao absoluto.  

A variedade e a multiplicidade das formas do movimento humano 

 só podem entender-se na consciência que o Homem tem das suas limitações”. 

 (Manuel Sérgio). 

 

“Um caminho é só um caminho, e não há desrespeito  

A si ou aos outros em abandoná-lo,  

Se é isto que o coração nos diz... 

Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação.  

Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário.  

Só então pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa... 

Este caminho tem um coração?  

Se tem, o caminho é bom, se não tem,  

E não lhe serve. 

Um caminho é só um caminho [...]”.  

(Carlos Castañeda). 

 

  “Falta-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo, e reflete como a mina de rubis, 

os raios de sol para fora de ti. A viagem te conduzirá a teu ser”. 

 (Jalal ad-Din Rûmî (1207-1273) – poeta persa). 

 

“Há uma inadiável urgência de ser mais;  

a Educação Física clássica ‘morreu’ e, no seu lugar,  

há de surgir uma ciência do homem [...]  

que não seja um amontoado planificado de exercícios, 

 a repetir-se indefinidamente, mas o desenvolvimento do sentido que se cria,  

no meio do sem-sentido aparente da vida, rumo à Transcendência”. 

 (Manuel Sérgio). 

 

 



 

RESUMO 

Sob o tema “As matrizes epistemológicas do curso de Educação Física da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB) de 1993 a 2008 – Uma abordagem à luz da teoria de Manuel 
Sérgio”, aborda-se conteúdos que visam a favorecer a compreensão da corporeidade para 
além da visão funcional, cartesiana. O objetivo principal foi abordar as matrizes 
epistemológicas que foram se sucedendo no curso de Educação Física, demonstrando que o 
curso está progressivamente caminhando de maneira assistemática em direção ao paradigma 
da complexidade, não preconizando a cisão mente/corpo. Para desenvolver este estudo, optou-
se pelo estudo de caso, sendo também realizados levantamentos, bibliográfico-documental 
tendo como principal base os livros e artigos publicados na FURB pelo corpo docente e 
discente durante este período. Assim há o acompanhamento da evolução histórica 
denunciando a visão mecanicista de corpo inicial que se passava aos acadêmicos como único 
critério de verdade, chegando-se às abordagens fenomenológico-hermenêuticos e crítico-
emancipatória, tendo como pano de fundo a teoria de Manuel Sérgio. A ultrapassagem do 
paradigma cartesiano parece ter tido por base a filiação filosófica das dissertações defendidas 
pelos profissionais de Educação Física que participaram do PPGE/ME/FURB e de outros 
Programas. Este tipo de pesquisa possibilitou também demarcar os obstáculos 
epistemológicos que dificultam a ultrapassagem do corpo funcional, o que constitui na visão 
de Manuel Sérgio um corte epistemológico, um paradigma emergente ancorada na teoria da 
complexidade. Optou-se por focar neste autor deu-se devido ao fato de sua teoria mais 
inclusiva. Percebe-se que há na atualidade uma crise de paradigma no curso de Educação 
Física da FURB, não havendo no presente momento predomínio absoluto de nenhuma das 
matrizes: positivista, fenomenológica-hermenêutica ou crítico-emancipatória. Como 
recomendação propõe-se a criação da disciplina “Educação Inclusiva” em todos os cursos de 
licenciatura da FURB, assim como a transformação da disciplina “Prática Desportiva (PDE) 
I” oferecida a todos os acadêmicos como uma disciplina teórica de dois créditos intitulada 
“Motricidade Humana e Saúde”, pois há um aumento significativo no Brasil e na região do 
Vale do Itajaí de doenças hipocinéticas, devido ao fato de a maioria dos autores consultados 
defenderem um currículo flexível, aberto às necessidades da sociedade, inclusive ao cuidado. 
 
Palavras Chave: Paradigmas. Epistemologia. Motricidade Humana. Manuel Sérgio. 
 



ABSTRACT 

Under the topic "Epistemolgy matrixes of  Physical Education Course at the Regional 
University of Blumenau (FURB) from 1993 to 2008 – an  approach  based on Manuel Sérgio's 
Theory, we present contents which promote the comprehension of corporeity beyond the 
functional cartesian vision. The main goal was an approach of the epistemologic 
matrixes that came next in the Physical Education course, showing that the course is 
progressively running on an unsystematic way towards the complexity paradigm, don't 
preconizing the body/mind dissension. In order to develop this study, we decided to use the 
study-case and also documental-bibliographical surveys based on books and articles 
published at FURB by professors and researchers in this period. So, there's the accompanying 
of the hystorical evolution which shows the mechanicist vision of the initial body that was 
taught to the students as the only true concept, getting to the phenomenological-hermeneutics 
approach and critical-emancipatorial, having Manuel Sergio's contributions as a background. 
Surpassing the cartesianic paradigm seems to be, partially, the base of philosophical thesis 
written by Physical Education  professionals who attended the PPGE/ME/FURB and 
some other programs. This study tried to show the ephistemological obstacles that raised 
difficulties from the functional body to a move complex vision of corporeity, that is an 
ephistemological cut to Manuel Sérgio. We decided to focus on this author because his theory 
is more inclusive. Ending this study, we conclude that nowadays there is a paradigm crisis in 
the Physical Education course at FURB, and at the moment, there's not, according to this, an 
absolute predominance of none of the matrixes: positivist phenomenological-hermeneutic or 
critical-emancipatory. As a recommendation we suggest the creation of the subject "Inclusive 
Education" in all the bachelor degree courses at FURB and also the changing of the subject 
"Desportive Practice" offered to all the undergraduate students as a theoretical subject of 
double credits called "Health and Human Motricity", because there's  a significant growing of 
 hipocinetics diseases in the Itajai  Valley and due to the majority of authors who defend an 
open curriculum to the needs of Society and care.  
 
Key Work : Paradigmam. Epistemology. Human Motricity. Manuel Sérgio. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Quem sabe aonde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar”. 

 (Thiago de Melo). 

Esta dissertação visou verificar os paradigmas do curso de Educação Física da FURB en-

tre 1993 e 2008, sob a luz da teoria de Manuel Sérgio Vieira e Cunha: A Ciência da Motricidade 

Humana. Ela faz parte de um Projeto e como tal está baseada em conceitos, tal como o de identi-

dade profissional (BOUTINET, 2002). Vasconcellos (2002) menciona que a construção do proje-

to de pesquisa implica já um conhecimento mínimo da realidade a ser analisada.               

No entanto, como ressalta Sanitt1 (2000, p. 9) “todos temos preconceitos e idéias preesta-

belecidas que se difundem nos nossos pensamentos e ações, na ciência tanto quanto em outras 

áreas de discurso”. Menciona ainda:  

[...] ser impossível eliminar pressupostos, porque para fazê-lo teríamos de eliminarmo-
nos a nós próprios. Mesmo antes de ler um texto, o mero ato de pegar em um livro ou 
publicação e olhar para o título envolve idéias pré-estabelecidas que tanto podem afetar a 
aceitação do trabalho pelo leitor, como acrescentar significado ao mesmo.  

Na menção de Sanitt (2000, p. 9-10): 

Pode haver mais preferências camufladas, por exemplo, nas estruturas de cursos univer-
sitários, listas de leituras e mesmo folha de exame. Estes refletem abordagens camufla-
das obrigatórias e coletivas a um assunto, apesar de poderem estar já ultrapassadas; o 
padrão original apresentado por uma geração anterior.   

Pesci (apud LEFF et al, 2003), destaca que projeto vem de projétil, lançar algo para obter 

um efeito; projetar-se; ver-se neste espelho que reflete nosso resultado. Neste olhar a atitude pro-

jetual contém uma visão hermenêutica, visa abrir portas, janelas, através da atitude crítica, visan-

do à construção do possível. 

Referindo-se ao projeto de uma nova Educação Física, Sérgio (1989a, p. 88) comenta: 

[...] porque coerentemente epistemologicamente, corajosamente político, o que equivale 
a dizer capaz de corporificar, na sociedade, um projeto-esperança que venha inserir-se 

                                                 
1 Leitura que me foi sugerida por Manuel Sérgio em 1999.  
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nos projetos de Justiça e de Amor de todos os homens de boa vontade, um projeto que, 
assumindo a Educação Física tal como é, a transforme naquilo que deve ser; um projeto 
que, conservando o grão de utopia e de mito necessários à potenciação das vontades e à 
mobilização das energias, seja contudo realista, isto é, se aproxime cada vez mais dos 
objetivos específicos das ciências do homem, já que os problemas da Educação Física 
(na qual o Desporto costuma incluir-se) são problemas humanos e não outros; um proje-
to que, fazendo-nos aproveitar a experiência de outros países, seja realmente brasileiro 
na sua especificidade e nos seus mais caros anseios.  

Assim sendo a pesquisa visa a ressaltar que o exercício acadêmico obriga a rever sempre 

o projeto de vida. Esta é uma tarefa sempre árdua em se tratando da Educação Física, que segun-

do Medina2 (1983) e Sérgio (1994, 1995, 1999a e 2000b) se encontra em crise de paradigma.  

Na realidade todo o edifício científico da modernidade está em crise. Anuncia-se, o para-

digma emergente (SANTOS3, 2001), mais pertinente com a pós-modernidade ou neomodernida-

de (FENSTERSEIFER, 2001). Uma característica importante deste paradigma é a crítica ao euro-

centrismo, ao colonialismo epistemológico; abrindo portas para o diálogo fraterno entre os conti-

nentes e a possibilidade de uma comunidade científica “unificada”, inclusive no que tange as 

questões relativas à corporeidade e gênero (ROMERO at al, 1995 e 1997).  

No que tange à motricidade humana, a comunidade científica que assume seu caráter pa-

radigmático contra-hegemônico possui profissionais das mais diversas áreas: Educação Motora 

(Educação Física Escolar), Desporto, Ergonomia, Reabilitação, Filosofia, Psicologia e Fisiotera-

pia. Assim sendo a teoria de Manuel Sérgio não é uma teoria específica da Educação Física (Edu-

cação Motora4), englobando também a Ergonomia, a Dança, o Treinamento Desportivo, a Educa-

ção Especial e a Reeducação Psicomotora, no entanto para efeitos deste estudo, reportar-se-á so-

mente aos aspectos atinentes à Educação Motora. 

O que a sedimenta o aspecto filosófico desta pesquisa, é que “o ser ao se relacionar com a 

consciência e a razão humana, se temporaliza e entra na história. Por isso, a filosofia enquanto 

refletida pelo ser, se torna ato de uma história” (CALDEIRA, 1985, p. 42).  

Não vamos discutir aqui a questão da temporalidade, mas vale ressaltar, com Bachelard 

(1985), a importância da descontinuidade na história das ciências. Com base em Bachelard, Ma-

nuel Sérgio (1989a, 1997b e 2000a), preconiza a descontinuidade na história da motricidade hu-

                                                 
2 João Paulo Soubirá Medina – Renomado pesquisador brasileiro que na década de 80 foi interlocutor e colega de 
Manuel Sérgio na UNICAMP na década de 80.  
3 Boaventura Sousa dos Santos – Sociólogo português de renome internacional e um dos autores de maior influência 
na obra de Manuel Sérgio. 
4 É o nome que ele atribuiu ao aspecto pedagógico da Ciência da Motricidade Humana.  
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mana, anunciando o corte epistemológico5 na visão de corporeidade, que nos serve de base para a 

compreensão e explicação de que as condutas motoras são mais do que “físicas” (SÉRGIO, 

1999b). 

 Numa sociedade regida por valores de competição e de mercado, que reduzem o ser hu-

mano a simples objeto (SILVA, 2001 e BARBOSA, 2006), é preciso desacomodar-se e  lançar-se 

ao compromisso de mudar realidades injustas (SÉRGIO, 2000b), mesmo que o nosso existir não 

venha a contemplar os resultados de nossas lutas e/ou de nossos sonhos de modo imediato. A 

semente lançada é uma herança para as futuras gerações, a favor de um real desenvolvimento 

sustentável, inclusivo e ético. Mas, como ressalta Santin (1987) o ponto central do problema é 

estabelecer em nome de que ou de quem se pode estabelecer uma ética.  

Na construção deste estudo, não encontrei respostas prontas, mas muitas perguntas. Gam-

boa (2006), com base na maiêutica socrática, na dialética marxista e Paulo Freire enfatiza a ne-

cessidade premente de deixarmos de lado a Pedagogia da resposta e caminharmos progressiva-

mente em direção à Pedagogia da pergunta (FREIRE, 1985). O mesmo apelo Manuel Sérgio faz 

em relação à Educação Física. 

Barata-Moura prefaciando Sérgio (1981), afirma que pensar uma base filosófica para as 

atividades corporais é pensar um projeto de devolver a um pensamento concreto a integralidade 

da prática humana. Segundo ele, há que pensar o corpo e o homem dialeticamente, para dizer que 

a corporeidade é constitutiva da condição humana. Na perspectiva de Manuel Sérgio, a motrici-

dade é compreendida como a potência implícita na complexidade humana rumo à transcendência 

(SÉRGIO, 2000b) e segundo Trigo6 (2006) é fundamental estarmos atentos aos desvios que nos 

têm afastado da consciência desta totalidade.  

Tal perspectiva, induzindo-nos a refletir sobre as atitudes que nos fragmentam em uma 

época em que o ciberespaço ocupa cada vez tempo em nossas vidas (LEVY, 2000 e 

BOETTCHER, 2003). Por isto, longe das certezas, percorremos as trilhas da incerteza 

(PRIGOGINE7, 1996; CAPRA, 2002 e VASCONCELOS et al, 2002), rumo a um método inte-

grativo (FEITOSA8, 1994), capaz de desenvolver o desabrochar da criatividade.  

                                                 
5 Inserir um discurso científico onde impera um discurso ideológico. 
6 Discípula espanhola de Manuel Sérgio, radicada na Colômbia, que visitou e deu conferências na FURB em maio de 
2008, à convite do Centro Acadêmico de Educação Física (CAEFIS). 
7 Um dos autores prediletos de Manuel Sérgio desde a metade do século passado.  
8 Discípula brasileira de Manuel Sérgio, radicada em Portugal desde a década de 80. 
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Caminhar na incerteza pode significar também inovar? Para Bohn (2002) e Trigo (2006), 

inovar significa construir um saber novo, não concluído, em movimento, humano. É o saber do 

sujeito em construção, primeiro em sua inserção histórica, arqueológica; segundo, é o saber dis-

cursivo, atual, que busca no dialogismo lingüístico a força inspiradora da mudança, da re-

estruturação. Mas é também o saber da aprendência (ASSMANN, 1995 e WITTMANN, 2006) 

contínua que encontra na teleologia da futuridade a humildade de quem está a fazer o caminho 

(BOFF, 1999 e 2000) e que encontra na transgressão e na ruptura de conceitos construídos 

(FEYERABEND, 2007), a motivação inspiradora de suas práticas e ações.  
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2 A PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com base no marxismo sob o olhar de Althusser, em 1989, Sérgio afirmava que no pensar 

filosófico, está sempre o real, porque é do real que o pensamento também emerge. Assim sendo 

todo pensar se radica num viver material concreto e há de se contextualizar historicamente o sur-

gimento ou incorporação de práticas corporais nos currículos escolares na Europa no século 

XVIII e principalmente XIX, resulta de uma série de mudanças e desenvolvimentos na medicina 

e na pedagogia (SÉRGIO, 1981, 1982 e 1999b e BRACHT9, 2003). E como afirma Sérgio 

(1989a, p. 73-74):  

De fato, as ciências depois do Renascimento, têm mesmo ajudado à construção de novas 
mundividências, de novas visões do Homem. Será preciso lembrar as revoluções coper-
nicana, darwinista e einsteniana?  No entanto, se o conhecimento científico procura teo-
rizara toda a realidade, a estância a que tradicionalmente se atribui a função da pesquisa, 
ainda é a Universidade. As ciências devem ter aí o seu “habitat” privilegiado.  

Mas, os avanços do cartesianismo, ao se tornarem absolutos, acabaram criando o mito da 

quantificação e tiveram influência nos âmbitos escolar e da saúde. 

Na medicina, os avanços provocaram uma valorização da atividade física, como elemen-
to fomentador e garantidor de saúde, e na pedagogia, a aceitação crescente de uma visão 
de homem calcada na ciência, basicamente nas ciências naturais, levou a se fundamentar 
a propriedade das práticas corporais pertencerem ao currículo escolar. (CACHAY apud 
BRACHT, 2003, p. 16). 

Silvino Santin, filósofo gaúcho que foi grande interlocutor de Manuel Sérgio na década de 

80 no Brasil, afirma: 

O tema da corporeidade vem merecendo a atenção de um número cada vez maior de es-
tudiosos. As bases de uma nova Educação Física passam necessariamente pela redefini-
ção da corporeidade e pela nova compreensão de corpo humano. Ainda mais, a necessi-
dade de se pensar numa antropologia corporal. O homem é uma realidade corporal. Sua 
corporeidade não é apenas matéria em oposição ao espírito. Aliás, neste repensar a cor-
poreidade ou a realidade humana como corpo, nada é puramente matéria e nada é pura-
mente espírito, mente ou psiquismo. (SANTIN, 1992, p. 33). 

                                                 
9 Pesquisador ligado à Escola de Frankfurt nas décadas de 80 e 90, que defendia posição radicalmente contrária à de 
Manuel Sérgio.. 
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Ao que tudo indica, há uma crise mundial nesta área do conhecimento, onde ainda predo-

mina, de modo geral, a prática alienada, ao invés de uma prática consciente. Ciência é discurso e 

não prática, por isso a Educação Física por si só não pode se constituir verdadeiramente em uma 

ciência autônoma (LE BOULCH, 1977 e 1987; FEITOSA, 1994; TOJAL10, 2004; ORO11, 1999; 

HOFFMAN e HARRIS, 2002 e SÉRGIO, 1989b, 2000b e 2003).   

Para Tani (1988), Thomas e Thomas (apud HOFFMAN e HARRIS, 2002) a especializa-

ção em subdisciplinas, caracteriza a área como “cross-disciplinar” (cursos que enfocam aspectos 

da própria disciplina), já que se baseia em conhecimentos de outras áreas, e também, interdisci-

plinar. A tendência maior em direção ao caráter “cross-disciplinar”, revela para Le Boulch12 

(1977 e 1987), Sérgio (1999a e 2000b) e Henry (apud HOFFMAN e HARRIS, 2002) uma maior 

necessidade de conhecimento do seu objeto de estudo, com o que Bracht (2003) discorda.  

Neste caso parece ser de bom alvitre que a Educação Física atual busque as bases episte-

mológicas que lhes dê sustentação no mundo acadêmico (SÉRGIO, 1995, 1999b, 2000a e 2003; 

FERNSTERSEIFER, 2001 e BARBOSA, 2006).  

Na menção de Sérgio (1989a, p. 87):   

[...] a Educação Física tem necessidade não de repetidores de gestos próprios e alheios, 
mas de pesquisadores; não de mandarins, mas de profetas; não de aposentados da inves-
tigação científica, mas de comprometidos até o fundo com a mesma investigação; não do 
imperialismo da biomedicina, mas do reconhecimento de que o Homem é um ser emi-
nentemente cultural; não de representantes do particular, mas da complexidade e da tota-
lidade humana, não de saciados (que se julgam sábios), mas de famintos (que pretendem, 
humildemente, saber mais).  

Por isto não é possível negar as contribuições indeléveis de pesquisadores como Ommo 

Gruppe, José Maria Cagigal, Pierre Parlebas13, Jean-Marie Brohm, Jean Le Boulch, Herbert Haag 

e outros (TUBINO14, 2002), mas houve a opção de focarmos este estudo em Manuel Sérgio. Vale 

aqui o alerta de Medina (1983, p. 35) quando mencionava:  

                                                 
10 Orientando de Manuel Sérgio no doutorado em Portugal e atual Vice-Presidente do Conselho Federal de Educação  
Física (CONFEF). 
11 Orientando de Manuel Sérgio no doutorado em Portugal, professor aposentado da UFSC.  
12 Renomado pesquisador por quem Manuel Sérgio sempre nutriu grande apreço. 
13 Renomado pesquisador a quem Manuel Sérgio buscou subsídios para fundamentar um glossário para a CMH. 
14 Presidente da Federação Internacional de Educação Física, falecido no início desde ano e interlocutor de Manuel 
Sérgio desde a década de 80. 
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A Educação Física precisa entrar em crise urgentemente. Precisa questionar criticamente 
seus valores. Precisa ser capaz de justificar-se a si mesma. Precisa procurar sua identida-
de. É preciso que seus profissionais distingam o educativo do alienante, o fundamental 
do supérfluo de suas tarefas.  

De acordo com Santin (1992, p. 17) “as questões de epistemologia não foram as primeiras 

a aparecerem no interior dos debates da educação física. Elas foram de alguma maneira, conse-

qüência natural dos primeiros questionamentos em torno de uma definição da educação física”. 

Assim sendo, parece ser lógico afirmar que a Educação Física necessita dar urgentemente entrar 

em crise (SÉRGIO, 1989b), dar um salto qualitativo (FEITOSA, 1994 e KUNZ, 1998).  

Este estudo procurou verificar se está havendo mudanças significativas, mesmo que lentas 

nos paradigmas que sustentam o curso de Educação Física da FURB. De acordo com Sadi (2005, 

p. 153) “refletir sobre a teoria e a prática da educação física é perceber o estrangulamento no atu-

al quadro crítico da área. Muito se tem escrito sobre a filosofia e a política como grandes campos 

ordenadores do pensamento e das especificidades da educação física”.  

Já Santin (1992, p. 18) menciona que “a busca da cientificidade para a educação física, 

certamente, é uma reivindicação justa e coerente com o espírito cientificista da época em que 

vivemos”. Tal afirmativa ainda parece ser extremamente válida. Na menção de Tubino (2002) é 

certo que existe um discurso epistemológico da atividade física e seus epistemólogos. Mas, afir-

ma, na esteira de Sérgio (1989a, 1991, 1999b e 2000b) de que são raros os estudos sobre a epis-

temologia da atividade física. Com base em Jolivet (apud TUBINO, 2002) afirma que a Episte-

mologia pode ser compreendida como Teoria Crítica da Ciência que pretende determinar o valor 

objetivo de seus princípios e de seus resultados.  

A Universidade parece ser o local mais adequado para discutir as questões epistemológi-

cas na medida em que esta se caracteriza pela reflexão filosófica de um estudo crítico sobre hipó-

teses, os princípios e os resultados obtidos por uma Ciência (REY, 1997; SÉRGIO, 1995 e 2000a; 

BAYER apud TUBINO, 2002 e TRIGO, 2006). 

A universidade é o lócus por excelência da produção e socialização do conhecimento. 
Um dos seus objetivos principais, paralelamente ao de qualificar profissionalmente em 
uma determinada área do conhecimento, é o de ensinar aos seus alunos o processo cientí-
fico de investigação. (KÖCHE, 2005, p. 13). 
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A Educação Física, não deve ser confundida somente com práticas (SÉRGIO, 1982 e 

1999b; GUIRALDELLI JUNIOR, 1989 e FERNSTERSEIFER, 2001). Necessita também expli-

citar suas bases epistemológicas e, é neste sentido que as questões relativas ao seu valor sob o 

ponto de vista científico e profissional, têm sido extremamente debatidas principalmente nos úl-

timos 35 anos (SOBRAL15, 1976; CAGIGAL16, 1979; SÉRGIO, 1989a, 1999b, 2000b e 2003; 

STEINHILBER, 1996; DAÓLIO, 1998; HOFFMAN e HARRIS, 2002; BRACHT, 2003 e 

TRIGO, 2006).  

Como destacam Sanitt (2000), Sérgio (1999b e 2000a) e Barbosa (2006), o papel da ciên-

cia é interrogar. Para Köche (2005, p. 15) “o conceito de epistemologia, que etimologicamente 

significa (logos) sobre a ciência (episteme), ou teoria da ciência, começa a ser utilizado a partir 

do século XIX no vocabulário filosófico, como o discurso sobre o qual o discurso da ciência é 

refletido”.  

Como o discurso epistemológico se reflete na Licenciatura e no Bacharelado em Educa-

ção Física da FURB? Com base em Habermans17, comenta Fernsterseifer (2001, p. 271):  

A educação física cada vez mais se aproxima das atividades extra-escolares e com isso 
vai perdendo sua legitimidade escolar, a qual deve, no meu entender, residir na produção 
de um conhecimento crítico a partir de seus conteúdos (estes sim são tomados das ativi-
dades extra-escolares). Uma espécie de “janela” para melhor ver/compreender o mundo. 

São questões que serão levantadas ao longo deste estudo, que não possui a pretensão de 

ser conclusivo, mas antes disso, somente exploratório, preparando o terreno para estudos mais 

objetivos e focais, na medida em que como destaca Bachelard (1985, p. 141) “[...] a explicação 

científica tende a acolher, em sua base, elementos complexos e a não edificar senão sobre ele-

mentos condicionais, não concedendo senão a título provisório, para funções bem específicas, o 

brevet de simplicidade”. 

 

 

 

 

                                                 
15 Participou da banca de doutorado de Manuel Sérgio e trabalharam juntos na Universidade Técnica de Lisboa. 
16 Renomado pesquisador e interlocutor de Manuel Sérgio na década de 70, tendo-o convidado a trabalhar na Univer-
sidade de Madri na década de 70 (SÉRGIO, 1999). 
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2.1 DO PARADIGMA CARTESIANO À TRANSDISCIPLINARIDADE: 

CONTRIBUIÇÕES DE MANUEL SÉRGIO PARA SUA COMPREENSÃO  

Prigogine (1996, p. 14): 

Assistimos ao surgimento de uma ciência que não se limita a situações simplificadas, i-
dealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real, uma ciência que permite 
que se viva a criatividade humana como a expressão singular de um traço fundamental 
comum a todos os níveis da natureza.    

Um dos principais problemas epistemológicos para os nossos dias é o dos limites do co-

nhecimento. “Limites que não são, no entanto pensados em função da complexidade do real, dos 

objetivos, mas das problemáticas características cognitivas dos sujeitos, sujeitos que só conhecem 

transformando os objetos (JORGE18, 1994, p. 101-102)”.  

Santos Filho e Gamboa (1995, p. 64) mencionam que “[...] a abordagem epistemológica 

permite analisar em forma articulada os aspectos instrumentais relacionados com os níveis teóri-

cos e epistemológicos e com os pressupostos gnosiológicos e ontológicos que fazem referência à 

visão de realidade implícita em cada pesquisa”.  

As transformações epistemológicas na ciência se produzem mediante um processo de lon-

ga data dentro do qual, há avanços por caminhos diferentes (SANITT, 2000), mas sempre com 

uma reflexão teórica orientada para a transformação, a qual contém importantes problemas filosó-

ficos que se vão apresentando ao longo do processo (JORGE, 1994; REY, 1997 e SÉRGIO, 

1999b).   

Landrière (1978), Oro (1999), Sérgio (2000a) e Santos (2005) afirmam que do ponto de 

vista metodológico, temos o sentimento de ser prisioneiros de certas categorias que criam obstá-

culos à apreensão dos problemas fundamentais da existência humana em toda sua amplitude, na 

medida em que as tradições intelectuais visam à separação entre a ciência dita positiva, a filosofia 

e a teologia.   

Devemos abordar essa questão de uma maneira verdadeiramente radical. Não basta evo-
car apenas a complementaridade dos métodos ou falar em divisão do trabalho ou ainda 
situar as perspectivas umas com relação às outras. Cumpre retornar ou tentar retornar aos 

                                                                                                                                                              
17 Renomado filósofo referenciado por Manuel Sérgio na década de 90. 
18 Autora lusitana muito lida por Manuel Sérgio. 
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próprios fundamentos da problemática contemporânea do conhecimento, refazer o cami-
nho que conduz aonde nos encontramos, de modo a compreender, tão bem quanto possí-
vel, o que ocorreu nos últimos séculos e o que ocorre hoje. De maneira mais precisa: re-
encontrar o terreno comum a partir da qual se constroem as grandes disciplinas do co-
nhecimento. (LANDRIÈRE, 1978, p. 21-22).  

Qual é o limite filosófico da Educação Física? Pensar em corporeidade requer estudos a-

profundados, pois, temos toda uma bagagem histórica, com base em um projeto antropológico 

dualista, construído desde os gregos (CAGIGAL, 1979; GUIRALDELLI JUNIOR, 1989 e 

BARBOSA, 2006). Os estudiosos da corporeidade de todos as matizes que tentam se libertar des-

te discurso, imposto no passado, porém ainda presente e apoiando-se na epistemologia 

(FEITOSA, 1994; ORO, 1999; SÉRGIO, 2000b e 2003; FENSTERSEIFER, 2001; TUBINO, 

2002 e TRIGO, 2006), visando buscar os critérios de validade e de demarcação.  

Fernando Rey19 propõe uma epistemologia alternativa, onde métodos qualitativos e quan-

titativos possam conviver de maneira harmônica, visando legitimar a construção do conhecimen-

to. Propõe que os métodos estejam a serviço da sociedade como um todo, respeitando, no entanto, 

as particularidades do sujeito, sua subjetividade. Segundo ele (1997, p. 5) “negar a posição empi-

rista dominante no paradigma positivista, e que as distintas formas de conhecimento manifestem 

uma relação isomórfica com a realidade, não supõe a negação da relação entre conhecimento e 

realidade senão novas formas de expressão”.  

 É nossa pretensão com esta pesquisa colaborar com a reflexão do problema epistemoló-

gico existente no curso de Educação Física, na medida em que há indícios atualmente de ser pos-

sível se discutir academicamente as condições históricas que possibilitem passar do paradigma 

cartesiano para o paradigma emergente (SANTOS, 2001 e 2005). Por isto, ressalta-se neste estu-

do, quem são os atores que estão propiciando na FURB o humus necessário com as mudanças de 

paradigma, pois como afirma Landrière (1978, p. 22):  

De modo geral, o fenômeno é o que se dá. Compreender o fenômeno é ultrapassá-lo, e 
trespassá-lo, não mediante um simples desvio que levasse apenas a contorná-lo, mas a-
poiando-nos em tudo o que o próprio fenômeno indica sobre seus recursos internos. É no 
interior mesmo do fenômeno que se abre um caminho em direção ao que o ultrapassa, ao 
que o vincula a outra coisa, a outros fenômenos, talvez a estruturas, talvez a uma ordem 
significações ou talvez a uma realidade não-fenomenal. 

                                                 
19 Psicólogo cubano internacionalmente reconhecido, ex-vice-reitor da Universidade de Havana. Manuel Sérgio se 
interessou por esta abordagem, a título de curiosidade. 



 

 

23 

Atualmente há um forte apelo ao autocuidado, inclusive por parte dos médicos. E como 

observa bem Oro (1999, p. 51): 

O cuidado com o corpo e com as faculdades cinéticas aparece, na história da humanida-
de, como uma prática cultural apropriada por todos os pontos dos quais se tem registro. 
E, mesmo aos tempos pré-históricos é possível estender essa observação, com base nas 
informações arqueológicas e paleontológicas disponíveis. 

“O natural e o cultural, que assim, se implicam inextricavelmente, caminham pari faço, 

todavia numa relação em que parece preponderar o segundo, à medida que o homem se civiliza 

(ORO, 1999, p. 52)”. À medida que se civiliza, o homem vai criando cultura (CAGIGAL, 1979 e 

SÉRGIO, 1981 e 1982) e tecnologia, caminhando assim em direção à modernidade e criando o 

mito da razão. Esta por sua vez, prometeu tornar o homem mais feliz, preconizou a absolutização 

da razão, elevando-a a condição de deusa (BACHELARD, 1985; SANTOS, 1986 e MORIN20, 

2000).  

A Epistemologia desde a tradição iniciada por Bachelard, procura desconstruir esta pers-

pectiva, denunciando o mito da razão pura. Tal perspectiva também foi denunciada pelo marxis-

mo, pela psicanálise e pela fenomenologia cada qual à sua maneira (SÉRGIO et al, 1999a e 

2000b e TRIGO, 2006). “Hoje chegamos ao fim das pretensões da razão que se queira instalar 

historicamente. Chegamos ao fim de um tipo de organização que se queria dar à razão e em nome 

da qual se praticava todo tipo de restrições no nível da liberdade humana e da razão individual 

(STEIN, 1991, p. 26)”. (a e b?)  

A Teoria é a razão, é a razão da prática e esta historicidade da razão. A Unidade de ambas 

é a práxis. Já o pensar teoricamente a práxis é a função da filosofia (SÉRGIO, 1981 e GAMBOA, 

2006). Apesar da perspectiva diferente que ambos possuem. Vale a pena ressaltar com Dilthey 

(apud CALDEIRA, 1985, p. 20), que “[...] a verdadeira filosofia é só aquela em que a razão deixa 

de ser o conceito puro, e por isso vazio de conteúdo vivencial, para integrar-se em algo que o 

precede, o contém e é mais importante: a vida”.  

Muito embora não possua competência filosófica, há de minha parte, um esforço em apro-

fundar a caminhada em direção à epistemologia, sem esquecer a ontologia, na medida em que 

segundo Manuel Sérgio, há de se problematizar urgentemente a Educação Física, onde há mais 

                                                 
20 Renomado pesquisador, muito citado por Manuel Sérgio na última década. 
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práticos e seguidores do que pesquisadores. Por isto, ele no seu período althusseriano destaca a 

necessidade de se ter a prática-teórica (SÉRGIO, 1981 e 1982). 

A prática é um processo materialmente transformador, diferente do pensar que se situa 
no plano da idealidade”. Seja-me permitido recordar Bertold Brecht, numa reflexão da-
tada de 1929: “Na prática tem que se dar um passo de cada vez, a teoria tem de conter a 
marcha toda”. (SÉRGIO, 1999a, p. 13). 

Parece ser importante que a formação dos profissionais de Educação Física, caminhe em 

direção à unidade dialética entre a prática e o conhecimento, entre o ser e a consciência, entre o 

ser social e a consciência social. Com base em Gramsci, Guiraldelli Junior (1989, p. 52) comenta: 

O profissional de Educação Física, independentemente da especialidade do seu trabalho 
cotidiano nas escolas, nos clubes, nos hospitais, nas academias, etc. é, antes de tudo, um 
intelectual. É a partir deste dado que devemos começara pensar o profissional de Educa-
ção Física, especial e fundamentalmente o professor. 

O profissional de Educação Física do século XXI irá necessitar de uma base filosófica a-

jude a superação do racionalismo (SÉRGIO, 1999b e 2000a). Uma nova filosofia com conotações 

noéticas21 e experiênciais (CALDEIRA, 1985), na medida em que como destaca Prigogine (1996, 

p. 157) “[...] O conhecimento não pressupõe apenas um vínculo entre o que conhece e o que é 

conhecido, ele exige que esse vínculo crie uma diferença entre passado e futuro. A realidade do 

devir é a condição sine qua non de nosso diálogo com a natureza”.  

Prigogine (1996) e Boff (1999 e 2000), que estão entre os autores prediletos de Manuel 

Sérgio atualmente, pregam o fim das certezas com base no racionalismo radicado na idéia da ra-

cionalidade da modernidade (SÉRGIO, 2004 e 2008). Sérgio (1999b, p. 201) afirma: 

[...] A razão passou a confundir-se, única e abusivamente, com o progresso técnico-
científico e, no mundo econômico, com o capitalismo. A mundialização da economia 
neoliberal parece ser a última das realizações da progressiva racionalização da humani-
dade. 

As pesquisas procuram seguir a hegemonia do paradigma da ciência normal (KUHN22, 

1990) e assim, na pesquisa científica, como em qualquer outro domínio, segundo Manuel Sérgio, 

                                                 
21 A dimensão noética é a de um espelho que reflete alguma coisa que está além da existência, o Sopro da Vida. Em 
hebraico, Ruah; em grego, Pneuma; 
22 Filósofo muito citado por Manuel Sérgio nas décadas de 80 e 90.   
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numerosos são os técnicos, mas raros os criadores, aqueles que verdadeiramente são capazes de 

inovar, de sair das teias do “já dito” e do “já feito”. Trigo (2006) destaca ser fácil julgar interes-

sante um problema, porque muitos pesquisadores trabalham nele por ser o paradigma dominante 

ou ciência normal de Kuhn. Mas os problemas verdadeiramente profundos e difíceis, que não 

prometem sucesso imediato, não atraem pesquisadores ávidos por publicações de papers, reco-

nhecimentos acadêmicos, políticos e pecuniários (Ciência revolucionária de Kuhn).  

Infelizmente a maior parte dos cientistas não está interessada nas interrogações (filosófi-

cas) como se elas nada tivessem que ver com os seus trabalhos rotineiros de investigação. Na 

atualidade eles são encorajados a dar toda a atenção à obtenção de resultados concretos, bons 

para os artigos das revistas destacadas pela CAPES e a trabalhar em problemas “cientificamente 

confiáveis” (TRIGO, 2008). Mas, para Kuhn (1990) só há realmente desenvolvimento da ciência, 

quando ocorre a libertação das concepções reinantes (paradigmas).   

Com base no pensamento de Kuhn, Santin (1992, p. 18) afirma: “a ruptura de paradigma 

gera uma revolução científica”. Esta é a perspectiva em parte abraçada por Sérgio (1989a, 1999b, 

2000b, 2003 e 2004), Feitosa (1994), Oro (1999) e a pela Rede Internacional de Motricidade 

Humana23.  

Santin (1992) e Bracht (2003) discordam, no entanto de Sérgio (1999b e 2000a), quando 

ele afirma, que a Educação Física só pode resolver seus problemas acadêmico-profissionais, 

quando produzir seu próprio conhecimento (SÉRGIO, 1989a, 1999b e 2000b e SÉRGIO et al, 

1999a). Para eles, talvez ainda falte à Educação Física um paradigma para abordar a significância 

do seu objeto de estudo. 

Para Sérgio este paradigma já existe, é o paradigma da complexidade (MORIN, 2000), 

ancorado na transdisciplinaridade. Esta na menção de Piaget24 (1974) e Nicolescu (2005) se ca-

racterizam por ser uma abordagem que nos conduz à quebra das barreiras disciplinares, à custa de 

suas aproximações sucessivas e cada vez mais englobantes.  

Na menção de Santos25 (1986, p. 7- 8): 

Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas 
sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo 
(1900-1950). Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo na 

                                                 
23 Presidida por Eugenia Trigo.  
24 Autor muito citado por Manuel Sérgio na década de 70 e 80. 
25 Sociólogo lusitano amplamente citado por Manuel Sérgio. 



 

 

26 

arte Pop nos anos 60. Cresce ao entrar na filosofia, durante os anos 70, como crítica da 
cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no 
cotidiano programado pela tecnociência (ciência + tecnologia invadindo o cotidiano co-
mo desde alimentos processados até microcomputadores), sem que ninguém saiba se é 
decadência ou renascimento cultural. 

O termo pós-modernidade nesta pesquisa pressupõe também uma mudança em direção a 

transdisciplinaridade. Nicolescu (2005, p. 11) afirma que “hoje, a abordagem transdisciplinar é 

redescoberta, revelada, utilizada numa velocidade fulminante, conseqüência da necessidade de 

responder aos desafios sem precedentes de um mundo perturbado como o nosso”. 

Mas há de se ter cuidado quando se fala em transdiciplinaridade e em pós-modernidade, 

para não confundi-las como veículos do neoliberalismo (BARRETO, 1997). McLaren (2001, p. 

61) destaca que “se o pós-modernismo quer desconstruir as categorias universais, ele deveria 

começar com as categorias universais, da economia política, como fez Marx”. E vale aqui o alerta 

vigilante de Boff26 (2000, p. 24), quando questiona:  

Quem são os sujeitos do discurso e das práticas pós-modernas? A quem servem a plura-
lidade e a tolerância-aceptância? Quem sofre com isso? Importa fazer uma certa crítica, 
mesmo que rudimentar, a esse estado de espírito. Ele representa bem a fase de indecisão 
e de transição, própria de tempos de crise. 

Percebe-se pelo exposto até o presente momento que refletir na atualidade sobre o concei-

to de Educação Física é do ponto de vista acadêmico de grande relevância (TANI apud DAÓLIO, 

1998), pois há uma crise mundial instalada (SÉRGIO, 1999b, 2000b e 2003; HENRY apud 

HOFFMANN e HARRIS, 2002; TUBINO, 2002 e BRACHT, 2003) e as discussões conceituais 

são cada vez mais pertinentes, cabendo à Universidade levar adiante tais reflexões, em um mundo 

pós-moderno e de ciberespaço.   

O corpo está em evidência, sob a égide do capitalismo (SÉRGIO, 1981). Na menção de 

Silva27 (1999, p. 23) “[...] o que coloca o corpo irremediavelmente no centro do debate não é, 

como também nota Ewing (1994), o fato de estar na moda, mas a urgência de o problematizar”. 

Medina (1983, p. 11) ressaltava então: 

O significado crescimento do interesse de certas camadas da população pelas atividades 
do corpo, nos últimos anos, criou condições mais favoráveis para a reflexão nesta área e 

                                                 
26 Teólogo brasileiro ultimamente citado por Manuel Sérgio. 
27 Orientando de Manuel Sérgio em Tese doutoral. 
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tornou urgente a necessidade de se encontrar um sentido mais humano para nossa cultura 
física. 

Vale aqui o alerta vigilante de Fersterseifer (2001, p. 273-274), quando levanta o seguinte 

questionamento:  

[...] Vestindo a camiseta do último campeão (que para ser autêntica tem de ter a logo-
marca do patrocinador), embora não jogue: compra um tênis (estudado cientificamente 
para a prática do basquete) para passear de carro; para descarga de consciência, enche 
sua casa de aparelhos de musculação, bicicletas, sauna e demais artigos do ramo, acredi-
tando que “na segunda-feira vai começar”. Podemos dizer que este indivíduo assimilou o 
“invólucro” da modernidade, não sua “substância”. 

Há a necessidade premente de se problematizar o corpo, para além do cartesianismo 

(CAGIGAL, 1979; ENTRALGO apud JANA, 1995 e TRIGO, 2006), capitalismo, do biologi-

cismo (THEML et al, 2003) e do neoliberalismo (TRIGO, 2006). Esta foi à tarefa levada a cabo 

por Manuel Sérgio, um autor de caráter marcadamente humanista, tendo por base epistemológica 

inicial Marx, Althusser, Bachelard e Piaget (SÉRGIO, 1981 e 1982), enriqueceu sua dimensão 

ontológica com Viktor Frankl (SÉRGIO, 1982), Teillhard De Chardin (SÉRGIO, 1989b e 2003) e 

Levinas (SÉRGIO, 1994). Bebeu na fonte de Sartre, Foucault, Paul Ricouer e focou seus estudos 

em Merlau-Ponty visando fundamentar sua tese doutoral28 (SÉRGIO, 1994; SÉRGIO, 1999b e 

2000b). 

Apresenta-nos então, a partir desta grande síntese dialética e dialógica, o que no seu en-

tender representa as dimensões do Ser humano:  

[...] Na corporeidade (o homem é presença e espaço na história, como corpo, no corpo, 
desde o corpo e através do corpo); na motricidade (que é virtualidade para o movimento 
intencional, que persegue a transcendência); na comunicação e cooperação (o sentido do 
outro nasce de sua indispensabilidade ao meu estar-no-mundo); na historicidade (a histo-
ricidade do homem consiste no fato de ele não poder conhecer-se, com uma análise ex-
clusiva do presente, pois ele vem de um passado-recordação, que o motiva, para um fu-
turo-esperança, onde se projeta); na liberdade (passar do reino da necessidade ao reino 
da liberdade é a expressão omnilateral de um sujeito histórico, simultaneamente reflexo 
e projeto); na noosfera (ou reino do espírito e da cultura, onde a especialização dos vá-
rios saberes readquirem o sentido da totalidade humana); na transcendência (ser huma-
namente é agir para ser mais (SÉRGIO, 1986, p. 64-65). 

                                                 
28 Defendida em 1986, na Universidade Técnica de Lisboa. 
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Havia, na época o privilégio do aspecto biológico da corporeidade, ancorado no positi-

vismo, pois havíamos saído recentemente da ditadura militar e como destaca Guiraldelli Junior 

(1989, p. 42) “com a Ditadura Militar ganhou corpo a Educação Física competitivista”. Predomi-

nava o paradigma competitivista (D’AÓLIO, 1998) visando colocar o desporto brasileiro em des-

taque. De acordo com Guiraldelli Junior (1989, p. 20): 

O seu objetivo fundamental é a caracterização da competição e da superação individual 
como valores fundamentais e desejados para uma sociedade moderna. A Educação Físi-
ca Competitivista volta-se, então, para o culto do atleta-herói; aquele que a despeito de 
todas as dificuldades chegam ao podium.    

Mas, já na década de 80, os efeitos desse modelo agonista começam a ser sentidos e con-

testados: o Brasil não se torna uma nação olímpica e a competição esportiva da elite não aumenta 

significativamente o número de praticantes de atividades físicas (BRACHT, 2003).  

É obvio que essa discussão não surge por acaso. Ela é reflexo de uma discussão maior 
que envolveu o país a partir do abrandamento do sistema repressivo instaurado pela Di-
tadura Militar, situação essa que se verificou com maior velocidade e ênfase após a anis-
tia e, principalmente, após as eleições aos governos dos estados em 1982. 
(GUIRALDELLI JUNIOR, 1989, p. 15). 

Segundo Zoboli (2003)29 inicia-se, então, uma profunda crise de identidade nos pressu-

postos e no próprio discurso da Educação Física, que origina uma mudança expressiva nas políti-

cas educacionais: a Educação Física Escolar, que estava voltada prioritariamente para a escolari-

dade de quinta as oitavas séries do ensino fundamental, passa-se a priorizar o segmento de pri-

meira a quarta e também a pré-escolar. 

O enfoque migra para o desenvolvimento psicomotor, tirando da escola a função de pro-

mover os esportes competitivos (REZENDE apud DAÓLIO, 1998). No entanto, tal perspectiva 

ainda continuava e até certo ponto continua muito forte em Blumenau e região (BARRETO, 

1997), devido à grande ênfase nas competições infantis, tais como: Jogos da Primavera, Jogui-

nhos Abertos, etc. 

Guiraldelli Junior (1989), Bracht (2003) e D’Aólio (1998) asseveram que o debate fertili-

za-se e surgem as primeiras produções apontando o rumo das novas tendências da Educação Físi-

                                                 
29 Ex-aluno da graduação em Educação Física, do Mestrado da FURB, ex-professor substituto da FURB. Interlocutor 
de Manuel Sérgio na última década. 
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ca. A criação dos primeiros cursos de pós-graduação na área no Brasil se deu com o retorno de 

professores que participaram de doutorado no exterior (TANI, 1988). 

Há, neste momento, segundo Guiraldelli Junior (1989) e D’Aólio (1998) um aumento sig-

nificativo das publicações científicas, publicação de livros e revistas. Ademais, há um aumento 

do número de congressos e outros eventos que também contribuem para o debate inclusive dentro 

do CBCE, inclusive no que tange às questões de gênero (ROMERO et al, 1995 e 1997). 

Voltando à linha de raciocínio anterior, a psicomotricidade surge em âmbito pedagógico 

na década de 60, com forte influência do estruturalismo vindo da Europa. Na Educação Física 

brasileira, ela surge na década de 80 (DE MARCO et al, 1995), somando-se à crise já estabeleci-

da, sacudindo as bases epistemológicas positivistas (GUIRALDELLI JUNIOR, 1989).  

Principalmente Pick e Vayer, Lapierre e Aucouturier, Vayer e Le Boulch servem de base 

para esta discussão, por serem profissionais de Educação Física. Lapierre e Aucouturier (1984), 

com uma linguagem psicanalítica, vão sendo cada vez mais assimilados a partir da década de 90.  

A Psicomotricidade foi um passo à frente da Educação Física (REZENDE apud DE 

MARCO et al, 1995 e TRIGO, 2006). Muito embora tenha raízes na medicina (LE CAMUS, 

1986), ela foi, aos poucos, se voltando para a esfera pedagógica e terapêutica. Bebeu na psicaná-

lise (LAPIERRE e AUCOUTURIER, 1984), na antropologia, na filosofia e ultimamente na se-

miótica (AUCOUTURIER et al, 1986 e FONSECA30, 2004), procurando demonstrar a necessi-

dade de se ultrapassar a cisão mente/corpo.  

Uma área do conhecimento tão complexa deve ser levada adiante, com dignidade, ética e 

base epistemológica, tarefa que Vitor da Fonseca, procura desenvolver desde a última década do 

século passado (FONSECA, 2004). Mas, na menção de Manuel Sérgio, a Psicomotricidade e a 

Educação Física são herdeiras do estruturalismo, estando integral, porém superada pela CMH, 

ancorada no paradigma da complexidade (SÉRGIO, 1994 e 2000b).  

Para ele, a Educação Física atual é semente do futuro, é a pré-ciência da CMH (SÉRGIO, 

1989a, 1995, 1997, 1999 e 2000b) levantando questões éticas sérias (TOJAL et al, 2004), sendo a 

Universidade, um locus visível para a instauração de novos olhares sobre o corpo, com base tec-

nológica, mas também ontológica.  

Tal perspectiva pressupõe uma determinada postura ética (TRIGO, 2006). Thums (2003, 

p. 21), em obra resultante de tese doutoral, questiona:  

                                                 
30 Ex-aluno de Manuel Sérgio e seu colega de trabalho durante longos anos na Universidade Técnica de Lisboa. 
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Qual é a importância da ética na educação? Tem sentido falar em ética num mundo de 
tantos comportamentos tão antiéticos? A educação precisa de ética? A essência da vida 
não exige necessariamente o compromisso ético? Como superar as graves incongruên-
cias que a escola desenvolver em seu ambiente? Como superar as incongruências que 
envolvem a essência pedagógica?  

A Educação Física cartesiana seguia os ditames epistemológicos da época, o paradigma 

da simplicidade e “o corpo não desempenha o papel fundamental na epistemologia cartesiana 

(SÉRGIO, 1981, p. 24)”. No cartesianismo o corpo funciona melhor quanto mais se aproxima de 

um relógio de pêndulo, a máquina mais conhecida no tempo de Descartes e como afirma Sérgio 

(1981, 1982 e 2003), para a construção de uma Filosofia das atividades corporais (na qual o de-

porto se integra necessariamente) ainda é o cartesianismo o grande obstáculo que se destaca. 

A visão mecanicista do mundo que se começou a impor progressivamente no XVII, e a 

separação sujeito/objeto (como a separação corpo/alma) proposta por Descartes (ORO, 1999) 

estenderam-se no decurso do tempo os domínios da vida (CAPRA, 2002). Dentro desta visão 

fragmentada, positivista, o indivíduo possui mais saúde quanto mais aproxima da perfeição da 

máquina mais perfeita do tempo de Descartes e a Educação Física positivista, em pleno século 

XXI, infelizmente ainda vê o homem de maneira fragmentada (ZOBOLI e BARRETO, 2002). 

Caldeira (1985, p. 20), menciona que “o positivismo é uma forma de racionalismo objeti-

vado, é a vivência da sociedade capitalista que também produziu o liberalismo como uma forma 

de expressão jurídico-política”. Para ele, o positivismo se converte numa conduta e numa forma 

de vida: o benefício, o lucro e a pragmatismo utilitário são os seus valores. 

Não são estes os mesmos valores do desporto e do neoliberalismo? Refletir sobre estas 

questões parece ser necessário. Mas, longe das certezas, caminhamos na incerteza (PRIGOGINE, 

1996) e na complexidade (MORIN, 2000). 

A criação da grande maioria dos cursos de Educação Física do Brasil, até a década de 90, 

se deu dentro do paradigma cartesiano e que não é fácil ultrapassá-lo, apesar do esgotamento e-

pistemológico de seus pressupostos, que foram úteis até o final do século XIX (ORO, 1999). O 

curso da FURB, especificamente visava à formação de acadêmicos para atuar em âmbito escolar 

selecionando sem critérios científicos “talentos esportivos”. Para cumprir tal missão, o curso foi 

estruturado em bases positivistas até 1989 (BARRETO, 1997).  
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Imperava no curso a perspectiva cartesiano-newtoniana denunciada por Gonçalves (1994), 

D’Aólio (1998), Chaves et al31 (2003 e 2004). Em 1989 a grade curricular do curso da FURB 

sofreu alterações, sendo acrescidas progressivamente disciplinas pedagógicas e humanistas nos 

últimos semestres, tais como: “Crescimento e Desenvolvimento”, “Aprendizagem Motora”, “E-

ducação Física Especial” e “Filosofia”.  

Que paradigma ancorou estas reformas? São questões que poderão ser aprofundadas em 

futuros trabalhos, mas sabe-se que não houve discussões aprofundadas sobre a inclusão destas 

disciplinas, por questões legais. O curso de Educação Física da FURB possuía até 1988, durante 

seis semestres, sendo mais da metade de sua carga horária voltada para a área desportiva. Este 

era, no entanto o paradigma vigente na Educação Física mundial.  

E no que tange à saúde, Sobral (1976), já afirmava que se alguma vez a saúde se inclui en-

tre os objetivos expressos para a disciplina Educação Física, cabe-lhe uma posição subalterna. 

Destacava ainda, qua a formação desportiva não tem um lugar prioritário nos outros currículos da 

Academia (Economia, Administração, Serviço Social, etc.). Hoje, em pleno século XXI, esta ain-

da é uma dura realidade. 

Esta era a visão cartesiana, que na menção de Sérgio (2000b, 2003, 2004 e 2008) está es-

gotada. Segundo ele, este paradigma não dá mais conta de compreender e explicar a motricidade 

humana, na medida em que a linguagem da ação, ou da conduta motora, não se resume à lingua-

gem do simples movimento, porque há nele intencionalidade, porque, toda ela, é uma provocação 

da liberdade (SÉRGIO, 1989a e 2000a).  

Tendo por base Viktor Frankl, Manuel Sérgio afirma que a essência do ser humano está 

no movimento da transcendência, que é a sua vocação mais autêntica, até porque se vive e se par-

tilha em reciprocidade, convivendo e comunicando (apud SÉRGIO, 2000b). 

Desde o final da década de 80, há na Educação Física brasileira uma crise epistemológica. 

O corpo não pode ser mais visto somente como uma máquina de recordes e de resultados despor-

tivos (SÉRGIO apud ZOBOLI, 2006). Medina (1987, p. 23), tendo por base o marxismo, desta-

cava: 

O nosso corpo, concretamente e na forma como se representa e é percebido pelo brasilei-
ro, acompanha os matizes fornecidos pelo sistema dominante. Na relação corpo-

                                                 
31 Segunda pessoa a me apresentar a obra de Manuel Sérgio, em Campo Grande (MS), 1986, durante o III Congresso 
Brasileiro de Esporte Para Todos. 



 

 

32 

sociedade há um passo decisivo da estrutura sócio-econômica que define, de certa forma, 
os limites da nossa estrutura corpórea. 

Vive-se na década de 90 um momento de transição entre a modernidade e a pós-

modernidade (FENSTERSEIFER, 2001). Desde Descartes até o presente, houve mudanças signi-

ficativas, no entanto muitas Universidades infelizmente ainda estão comprometidas com a forma-

ção profissional dentro desta visão dualista, em todas as áreas (PENNA, 1997; SÉRGIO, 1999b, 

2000b e 2002, CAPRA, 2002 e CHAVES et al, 2004).  

Pergunta-se aqui: Qual é o lugar da prazerosidade na FURB? Santin (1987 e 1992) e Ass-

mann (1995) destacam a importância da prazeirosidade na formação acadêmica. No entanto, em 

2004 houve a drástica redução das horas destinadas à disciplina “Recreação” no curso de Educa-

ção Física (de três para uma) e em 2004 houve a extinguiram no curso de Pedagogia das séries 

iniciais, sem discussões epistemológicas mais profundas.  

Estas decisões se deram em nível epistemologicamente ou em nível das relações de po-

der? Sérgio (1995) e Trigo (2006) também ressaltam a importância da prazeirosidade na Educa-

ção. Sendo assim, parece ser impossível problematizar a integração mente/corpo dentro do para-

digma cartesiano (PENNA, 1997), pois este não parece levar a prazeirosidade em relação ou o 

banaliza como um fenômeno simples e como já destacava Bachelard (1985, p. 130) “na realidade, 

não há fenômenos simples; o fenômeno é um tecido de relações. Não há natureza simples; a subs-

tância é uma contextura de atributos” (BACHELARD, 1985, p. 130). 

Feio32 (1978), Sérgio (1981, 1982 e 1991), Medina (1987) e Barbosa (2006) refletindo so-

bre o ocultamento das questões políticas e de poder, em relação à corporeidade, afirmam a neces-

sidade de desmistificar certos modelos de corpo, propostos ideologicamente em nossa sociedade, 

precisa ser acompanhada de outra que avance em direção a uma visão mais revolucionária do 

corpo.  

Na concepção proposta por Manuel Sérgio, o corpo não pode continuar sendo visto como 

faz a lógica capitalista, como um simples objeto de produção ou de consumo. Não pode também 

ser apenas uma máquina, como no modelo biomédico, cujo mau funcionamento é visto exclusi-

vamente como uma avaria em um mecanismo específico que tem que ser reparado por meios físi-

cos e químicos. Mas, estando ainda a Educação Física presa a este paradigma, ainda não avançou 

                                                 
32 José Maria Noronha Feio. Angolano, que fez fama em Portugal, foi notável pesquisador e escreveu livros em par-
ceria com Manuel Sérgio na década de 70. Infelizmente faleceu precocemente. 
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suficientemente no que tange à práxis transformadora. Parece haver já um discurso sobre o corpo 

expressivo (LE CAMUS, 1986 e GONÇALVES, 1994), mas em nível de intervenção, talvez ain-

da estejamos longe do que se destaca nos textos acadêmicos. Isto é altamente preocupante, prin-

cipalmente no que tange á falta de prazeirosidade em uma região com alto índice de depressão e 

suicídio (BARRETO e SILVA, 2004). 

A FURB não parece ser uma exceção. Mas, na atualidade já há a possibilidade de se abor-

dar a corporeidade dentro do paradigma da complexidade, por meio de uma teia e transdiscipli-

nar, onde o homem e o movimento passem a ser encarados numa dialética. Porém, dissertar sobre 

corpo, numa abordagem transdisciplinar não é tarefa fácil para um neófito, mas uma razão ética 

assumimos a responsabilidade de estudar como o curso de Educação Física da FURB, está procu-

rando dar respostas às demandas da sociedade atual, através das dissertações de seus docentes e 

dos artigos publicados nas revistas Dynamis e de Divulgação Cultural, por docentes e discentes 

no período estudado. 

Para Medina (1987) o corpo humano deve ser entendido como sistema bioenergético-

dialético-transcendental. O corpo é o próprio homem, como tal não pode ser somente um objeto, 

mas sim o sujeito, produtor e criador da história. Assim sendo, o pesquisador propôs uma inter-

venção eficaz de ultrapassar o paradigma cartesiano da denominada Ginástica Laboral e  visando 

a amenizar o estresse laboral e facilitar a mudança cognitiva de comportamento, procurar funda-

mentar a intervenção em Ergomotricidade (BARRETO e GRANDO, 2000). Esta pressupõe a 

intervenção durante a existência de um indivíduo (Educação Permanente), que vai da gênese a 

retrogênese (FONSECA, 1998), em âmbito laboral, combatendo também a pedagogia do silêncio 

e do medo (TOMELIN, 199233).  

Defende-se nesta dissertação, que tal perspectiva contempla a Educação Permanente, na 

medida em que pessoas estressadas, com depressão, com problemas posturais ou com “doenças 

crônico-degenerativas” procuram atividades motoras sob indicação médica, visando à melhoria 

da qualidade de vida (ORNISH, 1998). Mas, tal intervenção para Manuel Sérgio deve visar prio-

ritariamente o autoconhecimento (SÉRGIO, 2000b) como base para esta (re)aprendizagem, afinal 

a atitude, a postura ou os movimentos exprimem o que sente aqui e agora, um sujeito na situação 

atual, tal como ele a vive (TRIGO, 2006).  

                                                 
33  Filósofo, ex-docente do curso de Educação Física da FURB na década de 90.  
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A motricidade humana emerge de uma evolução filo e ontogenética (SÉRGIO, 1981), o 

que constitui a integração e a organização motora, integrando os substratos neurológicos de ori-

gem filogenética, inerentes à maioria dos vertebrados. Os dois hemisférios cerebrais asseguram 

esta organização da praxia (global e fina), exclusivas da espécie humana por sua complexidade 

organizativa e sistêmica (LURIA apud FONSECA, 1998 e 2004). 

Mas, apesar do avanço das neurociências comprovarem a importância do movimento hu-

mano, nossa sociedade consumista tem o costume de colocar o desenvolvimento motor em se-

gundo plano (BARRETO, 1997) e já se fala até em analfabetismo motor (OLIVEIRA apud 

BARRETO e MÜLLER, 2009). Assim sendo, é de bom alvitre que os pais e os educadores opor-

tunizem as crianças, diversas atividade naturais, através de exercícios variados (Vocabulário Mo-

tor). Esta tarefa se faz urgente e necessária e por isto, defende-se aqui que os meios privilegiados 

de intervenção passam por uma educação de corpo inteiro (FREIRE34, 1989 e 1991), na medida 

em que pesquisas apontam que o cérebro de cada pessoa é muito específico, o número de cone-

xões que o cérebro pode fazer é quase ilimitado. Elas estão na dependência de nossas experiên-

cias multifacéticos (DAMÁSIO35, 2000).  

Cada vez mais as neurociências estão deixando de lado a visão analítica, cartesiana e se 

lança em direção a uma visão sistêmica. Popper e Eccles (1991) e Gazzaniga (1995) e Damásio 

(2000) defendem que o cérebro humano possui uma grande plasticidade e, portanto, qualquer 

pessoa pode aumentar sua capacidade intelectual a partir de uma eficiente comunicação eu-

mundo, mesmo as ditas deficientes. Os neurocientistas atuais estão mais próximos de Spinoza 

(DAMÁSIO, 2000, 2001 e 2003), do que de Descartes.  

Como exemplo da extrema capacidade do cérebro humano de plasticidade neuronal e da 

necessidade do ser humano ser visto como um todo cito o conhecido caso de Helen Keller36 que, 

apesar de cega e surda pôde aprender quando adquiriu uma linguagem simbólica. 

Nosso cérebro pode ser até certo ponto, desenvolvido e recuperado em idade avançada 

(FONSECA, 1998 e BARRETO e SILVA, 2004), pois ao que tudo indica a neuroplasticidade 

não se refere somente à recuperação das funções e as modificações estruturais, mas também à 

adaptação do sistema nervoso central às modificações fisiológicas e ambientais. 

                                                 
34 Interlocutor e colega de trabalho de Manuel Sérgio da década de 80 na UNICAMP. 
35 Eminente neurologista lusitano, citado por Manuel Sérgio desde a virada do século. 
36 Que se tornou excelente educadora e ajudou a divulgar a importância da inclusão.  
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Segundo Fonseca (1998 e 2004) na ontogênese, a evolução do cérebro envolve uma com-

plexa evolução que vai do menos organizado (medula) ao mais organizado (córtex). Este desen-

volvimento vai se organizando por toda a vida, pressupondo uma organização vertical ascenden-

te, de crescente complexidade. Assim, sempre que se fala do homem, não é de um ser abstrato 

que se fala, mas sim de um ser concreto, complexo e singular.  

Diante do exposto até o presente momento parece não ser mais possível uma Educação 

Física para tornar os “corpos dóceis” aos imperativos do Poder (FOUCAULT37, 1987), mas um 

movimento indomado em busca de sentido (SÉRGIO, 1999b). Há, portanto a necessidade pre-

mente de se quebrar o paradigma cartesiano que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda rege a 

Educação Física (SÉRGIO, 1989a, 1999b e 2000b; FEITOSA, 1994 e ORO, 1999).  

Chegou à hora de pôr em causa, em todos os níveis, a biologização da Educação Física e 
do desporto, ou seja, a convicção de que, para compreender e investigar o movimento 
humano e o desporto basta um conhecimento rigoroso do organismo humano e das leis 
fisiológicas porque se rege. Esses valores provêm e sustentam esse originalíssimo pro-
cesso, típico da sociedade capitalista, da redução, da qualidade, de confundir a práxis 
com a técnica. (SÉRGIO, 2003, p. 90). 

Mas, passar do paradigma cartesiano para o paradigma da complexidade, no âmbito da 

Academia não é fácil, pois pressupõe a passagem das visões intra e multidisciplinar para visões 

inter e transdisciplinar, mais aberta às diversas contribuições (D‘AMBRÓSIO38, 1996 e 1997). 

Sob esta perspectiva, a motricidade humana pode ser compreendida como a energia para o mo-

vimento intencional (centrífugo e centrípeto da transcendência), como um convite à superação e 

ao sonho, ao encontro entre a subjetividade e a intersubjetividade (SÉRGIO, 1999b e 2000a).  

Assim sendo, os problemas que envolvem a superação dos limites disciplinares, os obstá-

culos que separam a integração entre ciência e espiritualidade, são problemas transdisciplinares. 

Por isto há de haver, antes do mais, cooperação, inter-complementariedade e complexidade, ao 

invés de competição e separação dos saberes (D’AMBRÓSIO, 1997). 

De acordo com esta perspectiva, o conhecimento resulta de um todo integrado, onde tudo 

se relaciona com tudo como uma teia inter e transdisciplinar (MORIN e LE MOIGNE, 2000 e 

CAPRA, 2002 e MORIN, 2004), pois é impossível, intelectualmente, conhecer tudo ao mesmo 

                                                 
37 Renomado filósofo francês amplamente citado por Manuel Sérgio nas décadas de 70 e 80. 
38 Interlocutor e colega de trabalho de Manuel Sérgio da década de 80 na UNICAMP. Ex-docente do 
PPGE/ME/FURB 
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tempo, já que conhecer, intelectualmente, significa dividir, separar, isolar, classificar, daí surgem 

os conceitos. As disciplinas visam justamente relacionar estes pedaços, reagrupá-los. 

Em psicologia a Gestalt e a corrente construtivista, procuraram demonstrar que não se 

constrói conhecimento de maneira fragmentada, antes disso, constrói-se o conhecimento de ma-

neira global, pela inter-relação. Parece ser importante que também a Educação Física, faça o corte 

com preceitos mistificadores e abra espaços fecundos de inter e transdisciplinaridade (SÉRGIO, 

1989b), visando ver o ser não só o movimento do homem, mas o homem no movimento dialético 

da superação.  

Nesta linha de raciocínio Le Camus (1986) e Barreto (1997) defendem que a Yoga, o Tai 

Chi Chuan, Wu Shu, Ninji tsu, entre outras técnicas corporais orientais, façam parte, hoje, do 

arsenal de um profissional que atua na área da motricidade humana. A partir das contribuições de 

Reich e dos neo-reichianos é possível se afirmar, que ao se trabalhar com a sexualidade através 

de movimentos fluídicos, os corpos vivos, sentem, falam e por vezes gritam, tangenciando de 

maneira direta ou indireta a questão do amor como uma atitude doadora (amorosidade), daí a 

importância das vária corrente psicanalítica, para compreensão e explicações das questões atinen-

tes aos aspectos terapêuticos da motricidade humana (LAPIERRE e AUCOUTURIER, 1984).  

As teorias psicanalíticas apresentam uma série de elementos que possibilitam um conhe-

cimento mais profundo de nós mesmos e da nossa relação com os outros que se dá pela motrici-

dade (movimento ou recusa deste). Elas nos ajudam a identificar uma série de pulsões que movi-

menta a nossa vida mental, por isto ao se trabalhar com a motricidade humana, trabalha-se com a 

questão do amor, pois o verdadeiro amor compreende, apóia e liberta, favorecendo a autonomia 

da pessoa humana no movimento dialético e dialógico da auto-superação (transcendência).  

Medina (1987, p. 108) refletindo sobre a importância da transcendência, comenta:  

Repetindo Manuel Sérgio, diria que há “uma inadiável urgência de ser mais; a Educação 
Física clássica ’morreu’ e, no seu lugar, há de surgir uma ciência do homem [...] que não 
seja um amontoado planificado de exercícios, a repetir-se indefinidamente, mas o desen-
volvimento do sentido que se cria, no meio do sem-sentido aparente da vida, rumo 
Transcendência.  

Sérgio39 (1981, p. 126) comentava que “a ciência do movimento humano, contém dentro 

de si, através da Educação Física, em projeto educativo, é o mesmo dizer: um projeto e transfor-

                                                 
39 Vale lembrar que neste período Manuel Sérgio era filiado ao Partido Comunista Português, escrevendo sobre um 
viés basicamente marxista.    
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mações da sociedade e do homem”. Por isso, a tomada de consciência passivamente, por si só, 

não é suficiente para caracterizar uma atividade, uma ação pensada. É preciso que ela traduza 

ativamente até mesmo na recusa a agir sem reflexão, dominando um impulso, sendo a tomada de 

consciência do movimento sob este aspecto, um ato político como demonstrou de maneira magis-

tral Maratma Ghandhi.  

Por isto, como afirma Medina (1987, p. 25): 

A Educação Física [...], enquanto área do conhecimento e aspecto da Educação envolvi-
da com o movimento humano, não pode se alienar em suas especificidades motoras, per-
dendo de vista a sua ação pedagógica (e política) de apoio e colaboração às transforma-
ções sociais. Todos os profissionais comprometidos com a Educação Física autêntica 
precisam descobrir e revelar o enorme potencial educativo que se esconde em suas práti-
cas. Qualquer técnica corporal que se apresente apenas como modelo, tende à alienação, 
pois deixa de lado o manancial criativo da práxis, fator fundamental do desenvolvimento 
humano e igualmente importante à criticidade necessária à formação de uma sociedade 
livre e desreprimida. 
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3 A FURB, A CORPOREIDADE E A CRISE DE PARADIGMA: CO NTRIBUIÇÕES DE 

MANUEL SÉRGIO PARA SUA COMPREENSÃO 

Na menção de Sérgio (1989a, p. 73): 

A Universidade constitui o corpo intermédio que mais deve influir no modo de uma Na-
ção ser e estar-no-mundo – um mundo onde o natural cedeu lugar no cultural - , mas 
desde que promova uma atitude racional e crítica, diante da rotina, privilégios, da escle-
rose, das supertições e dos dogmas.  

Segundo Santin (1992, p. 26) “nenhuma novidade é dita quando afirmamos que a univer-

sidade brasileira sofre do mal da ineficiência, manifestada pela anemia da qualidade do ensino”. 

Mas como alerta Santos (2005, p. 19) “a crise da universidade pública por via da descapitalização 

é um fenômeno global, ainda que sejam significativamente diferentes as suas conseqüências no 

centro, na periferia e na semiperiferia do sistema mundial”. Para ele, “trata-se de um processo 

global e é a essa escala que deve ser analisado”. 

Prigogine (1996, p. 15) destaca que “toda inovação conceitual exige uma justificação pre-

cisa e deve delimitar as situações em que permite predições novas”. Esta parece ser o caminho 

proposto por Manuel Sérgio, que o utiliza nos últimos anos como um dos seus autores preferidos 

(SÉRGIO, 1999b e SÉRGIO et al, 1999a).  

Na década de 80, mais precisamente em 1987, em Olinda, durante o VII Congresso Brasi-

leiro de Ciências do Esporte (CBCE) conheci pessoalmente Manuel Sérgio e tive a oportunidade 

de ler seus livros e artigos. Tais leituras ajudaram a levantar a seguinte pergunta: O que é Educa-

ção Física? 

 Já vinha me fazendo esta pergunta desde 1981, sob a ótica dos teóricos da Psicomotrici-

dade, particularmente Le Boulch (1977, 1987 e 1988), Lapierre e Aucouturier (1984 e 1986) e 

Vayer (1985). Manuel Sérgio afirmava já na década de 70 que a Educação Física e o Desporto 

estavam em crise (SÉRGIO, 1976), enfatizando esta crise com mais ênfase na década de 80 

(SÉRGIO, 1981, 1982 e 1989a) e aprofundando-a na década de 90 (SÉRGIO, 1991). A mesma 

crítica era feita por Medina40 (1983 e 1987) e Castelanni Filho (1989).  

                                                 
40 Interlocutor e colega de trabalho de Manuel Sérgio da década de 80 na UNICAMP. 
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A vida pode ser compreendida como desdobramento de elementos, uma contextura de re-

lações fazendo história. O ser do homem é tensão diante do meio histórico, diante da circunstân-

cia e neste sentido Manuel Sérgio foi ao longo do tempo ampliando em forma de espiral suas 

bases epistemológicas, como demonstra a crítica de Bracht (2003). Inicialmente estava ancorada 

no marxismo sob a ótica de Althusser, depois sofreu um processo de abertura sob a influência do 

novo espírito científico preconizado por Gaston Bachelard (SÉRGIO, 1981 e 1982), posterior-

mente aderiu às contribuições indeléveis de Cagigal, Le Boulch e Merlau-Ponty (SÉRGIO, 1999b 

e 2000b), sendo que ultimamente seus trabalhos estão ancorados em Morin, Prigogine, Boff, Paul 

Ricouer e Feyerabend.   

Bracht (2003) critica esta ampliação da base epistemológica de Manuel Sérgio, mas per-

cebo justamente aí o seu grande trunfo: sua postura dialética e dialógica. De acordo com o mar-

xismo, por sua ação o homem transforma o mundo transformando-se ao mesmo tempo (SÉRGIO, 

1981). Manuel Sérgio não execrou o marxismo, acolheu de bom grado suas contribuições indelé-

veis, mas optou por ser mais abertos a todas as possibilidades que facilitem compreender o Ho-

mem, a aprendizagem e o movimento humano, ancorado no paradigma da complexidade (MO-

RIN, 2000 e TRIGO, 2006).  

Manuel Sérgio é considerado na atualidade, o mais atuante pensador em âmbito mundial 

na teorização do desporto (CONFEF, 2007). Assim sendo, a escolha deste autor, não se deu ao 

acaso e por isto nos servirá de base para a compreensão e explicação de como o paradigma do 

curso de Educação Física da FURB foi mudando progressivamente. Tubino apresentando Sérgio 

(1985) já destacava que apresentar a primeira obra de. Manuel Sérgio, editada no Brasil, é uma 

honra, pois além de ser privilegiado em pertencer ao grupo de amigos brasileiros deste professor, 

tenho a oportunidade de introduzir no meu país o saber do maior pensador vivo da Educação Fí-

sica contemporânea. Comentava ainda que para uma Educação Física brasileira, sem alienações e 

nacionalismos estreitos, cabe incorporar o pensamento o seu pensamento à nossa experiência do 

uso do exercício físico como mediação para a finalidade educativa, reativando o nosso próprio 

debate educacional no sentido da universalidade do movimento humano.  

Com base em Thomas Kuhn, Manuel Sérgio afirma que a Educação Física pode ser con-

siderada como uma pré-ciência. Destaca que estando a Educação Física de posse de um objeto de 

estudo (o movimento humano), poderá passar a ser qualificada como uma disciplina autônoma 

(SÉRGIO, 1989a, 1999b e 2000a). Existem, no entanto aqueles para quem a Educação Física é 
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essencialmente uma profissão (STEINHILBER41, 1996). A legalização da profissão (Lei n° 9696 

de 01/09/1998), com a instalação respectivamente do CONFEF e dos CREFs apontam no Brasil 

também para esta direção, pelo menos, fora dos âmbitos acadêmico e científico. A responsabili-

dade de ser ambas, com toda a certeza, também não pode ser descartada (CONFEF, 2002).  

Manuel Sérgio propõe que deva haver urgentemente a caracterização do objeto de estudo 

e atuação, para que a Educação Física, possa se tornar Ciência, mais de acordo com o pensamento 

pós-moderno (SÉRGIO, 2000b). Ele foi o primeiro autor em língua portuguesa a levar esta pro-

blemática (SÉRGIO, 2003). “Pode ser a Educação Física uma ciência, ou ela é tão só um aspecto 

de Pedagogia Geral?”.  

[...] Será que poderemos fazer dela (a Educação Física). Uma ciência independente, com 
lugar marcado entre as demais ciências? Com o nome Educação Física, isso não parece 
possível, como não parece possíveis, ciências com designação tais como Ciências da 
Educação Musical, Ciência da Educação Matemática, Ciência da Educação Visual, etc. 
O Julgamos ser possível, é fazer dela (com outra designação), a vertente pedagógica de 
uma nova ciência. (SÉRGIO, 1989a, p. 34). 

A universidade necessita sair da letargia e exercer a crítica e a propositura. Gianotti (1989, 

p. 21) destaca que “a Universidade moderna configura uma enorme máquina, altamente sofistica-

da e complexa, que engole produz saberes, sábios e sabidos. Cada aula, cada artigo, cada lição se 

integra neste corpo que respira para manter sua longa letargia”.  

Já Pimenta e Anastasiou (2002, p. 161-162) comentam: 

Entendemos a universidade como instituição educativa cuja finalidade educativa é o 
permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão. Ou 
seja, na produção do conhecimento historicamente produzido, de seus resultados na 
construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que ela apresenta.  

De acordo com estas pesquisadoras:  

A docência universitária é profissão que tem por natureza constituir um processo media-
dor entre sujeitos essencialmente diferentes, professor e alunos, no confronto e na con-
quista do conhecimento. Para desenvolvê-la, é fundamental iniciar pelo conhecimento da 
realidade institucional, procedendo a um diagnóstico dos problemas presentes na reali-
dade em questão, os quais serão considerados como ponto de partida da discussão cole-
tiva da proposta a ser posta em ação. (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 109).    

                                                 
41 Interlocutor de Manuel Sérgio desde a década de 80, Presidente do CONFEF. 
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A Universidade necessita se debruçar sobre a corporeidade, afinal como destaca Silva 

(1999, p. 25), em livro que resultou de tese doutoral orientada por Manuel Sérgio comenta: 

O corpo vive na vertigem da desintegração, da entropia, e só faz neguetropia, só faz in-
formação, porque foi “ensinado” a aproveitar o desequilíbrio permanente para fabricar 
equilíbrios precários, soluções de compromisso com as circunstâncias que [...] duram o 
tempo de uma resposta (a um estímulo).    

O lugar privilegiado onde a reflexão e a crítica podem acontecer com qualidade é na Uni-

versidade. Assim sendo está instituição em crise está sendo chamada a participar das discussões 

acerca da corporeidade, como base para uma educação criativa (TRIGO, 2006).  

[...] A educação popular latino-americana vem enfrentando uma problemática crítica e 
generalizada: a da incompreensão, falta de clareza e de manejo de seus postulados teóri-
cos e metodológicos por parte dos atores de base. Mesmo que tais grupos levantem com 
entusiasmo a bandeira da educação popular e formalmente utilizem em seu discurso a 
terminologia corrente associada a ela – “unidade teoria-prática”, “ação-reflexão-ação”, 
“diálogo”, “codificação”, “decodificação”, “teoria dialética do conhecimento”, “partir da 
realidade”, “analisar a realidade”, “transformar a realidade”, etc. -, com freqüência tal 
recuperação terminológica não se baseia numa efetiva compreensão conceitual de tais 
termos de seu fundo teórico e metodológico da prática pedagógica. Como resultado, tais 
termos tendem a variar de conteúdo e, nessa medida, a converter-se em fórmulas ocas e a 
aplicar-se como tais, de maneira mecânica, repetitiva, alienada (TORRES, 1987, p. 15).   

Paulo Freire propõe uma educação popular, que ajude a romper com a visão elitista de 

Educação. Torres (1987, p. 19), seguidor de Paulo Freire menciona que a formação da sociedade 

dentro desta metodologia, é uma necessidade e um desafio inevitável, pois o que está em jogo é 

precisamente a construção de uma educação alternativa que rompa com a alienação e a subordi-

nação ao “especialista”. E como adverte Pimenta (1985, p. 69): 

A Universidade é uma instituição complexa. Não se organiza de uma vez e necessita que 
lhe garantam permanente atualização. Não é algo inerte, que possa atingir a perfeição, o 
acabamento definitivo. É na verdade algo vivo como as pessoas que integram: muda e se 
transforma  com elas com sua história. 

Wanderley (1988, p. 7) comenta que “o termo Universidade está ligado a muitos outros – 

cultura, ciência, ensino superior, pesquisa, autonomia, etc. – que devem ser conjuntamente com-

preendidos”. Para Morais (apud BARRETO, 1997), o universitário iniciante ao chegar à Univer-

sidade traz consigo uma imagem idealizada de locus democrata, que não demorará muito para 

cair por terra, pois com a ditadura militar, os técnicos e os tecnocratas pelo menos a acompanhar 
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a revolução tecnológica imposta pelo novo capitalismo selvagem, ocuparam a cena e imprimiram 

seu selo no resto da Universidade. 

Parece que tal selo ainda se mantém em algumas instituições:  

Na vereda, ganhou-se em profundidade e sistematicidade, sobretudo surge uma produção 
científica, cada obra começando a se engatar na outra e trazendo, assim, a esperança de 
se ter uma tradição. Mas me parece inegável que a produção intelectual de hoje, irreme-
diavelmente marcada pela presença da Universidade, não tem o alento e o gosto de aven-
tura que marcaram a obra da década de 20. (GIANOTTI, 1989, p. 28).  

“No interior das universidades há uma consciência desta crise das instituições de ensino 

superior. Pequenos grupos, movidos mais pelo se idealismo do que pelos estímulos institucionais, 

procuram reverter esta situação (SANTIN, 1992, p. 26)”. No entanto, na atualidade a Universida-

de só pode ser entendida dentro do contexto maior que é a sociedade.  Ela na menção de Dreze e 

Debelle (1983, p. 11) “[...] uma pretensão que nasce sempre no meio de uma cultura, que perten-

ce ao dinamismo da sociedade, nas relações de força e de dominação que a articula”. Afirmam 

ainda que “[...] por pertencer à sociedade global; e a esse dinamismo, por sua vez traz a marca 

conseguinte, na busca livre da verdade é uma noção idealista que não se mantém senão pela dis-

simulação e a denegação das relações sociais reais, que subentendem a cultura [...]”. 

Para que a Universidade possa sentir a necessidade de refletir sobre si mesma, deve pri-

meiramente questionar os paradigmas que transitam em seu âmago. É o que procuramos fazer 

neste estudo de caso de caráter exploratório.   

Ao reconhecer-se uma crise mundial na Educação, a Universidade é considerada, ao 
mesmo tempo, como causa e efeito desse processo, e nesse sentido tem sido discutido 
pela comunidade acadêmica internacional, justamente numa tentativa de adequar seus 
caminhos para repensar o seu próprio conceito. (TUBINO, 1984, p. 11). 

“É evidente que a Universidade está há vários anos, submetida a reais tensões: é a conse-

qüências inelutáveis de uma evolução rápida nas condições de trabalho de uma instituição muitas 

vezes lenta em adaptar-se” (DREZE e DEBELLE, 1983, p. 25). Assim, como ressalta Rezende 

(1984, p. 9) “uma mudança significativa, especialmente no caso da Universidade, poderia ocorrer 

se considerássemos o poder como serviço e não mais como dominação”.   
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No que tange à tradição de centralização da Universidade brasileira, Gianotti42 (1989, p. 

23) comenta:  

[...] Desde os anos 30, a universidade brasileira foi pensada como espécie de molde ser 
aplicado por todas as partes do país. Hoje se espera um balanço dinâmico entre as ten-
dências totalizadoras, uma produção visando à globalidade dos produtos nacionais, num 
diálogo profícuo com o mundo, e as tendências particularizadas, capazes de imprimir, 
numa linguagem universal, experiências e problemas locais. 

“Se os atuais regionalismos tendem a ser peças de museu, existe, todavia no ar a possibi-

lidade tecnológica de aprofundar o mergulho no particular” (GIANOTTI, 1989, p. 23). Mas, no 

mundo atual parece ser impossível se viver sem as contribuições da Universidade.  

[...] Não há comunidade humana, principalmente nossos dias, que possa viver de acordo 
com as exigências de mundo moderno sem permanentes programas de formação de re-
cursos humanos. Para conscientização dessa política, em papel de destaque deverá ser a-
tribuída às universidades brasileiras. (PIMENTA, 1985, p. 14). 

Numa Universidade, a filosofia de ser e de fazer, de acordo com Penteado (1991, p. 19), 

“[...] caracterizam a individualidade e o perfil próprio de uma organização, até como são decidi-

das e encaminhadas às políticas desencadeados das ações educativas”. A FURB como instituição 

de Ensino Superior, não foge a essa regra.  

Tal filosofia de ser e de fazer encontra-se bem explicada em algumas instituições, onde as 

grandes curriculares dos seus mais diversos cursos apresentam um equilíbrio entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, na medida em que a Universidade se expande atualmente cada vez mais 

para além dos seus muros. Carrier (1977), afirma que a Universidade Aberta era um novo tipo de 

Universidade que transforma completamente nossos modos de ver ou de conceber a assembléia 

dos universitários. Assistimos à proliferação de cursos de graduação, pós-graduação latu sensu e 

stictu sensu no Brasil e no exterior, com a utilização da Internet e da teleconferência.  

A Universidade Virtual é uma realidade, cada vez mais “concreta” mesmo em Santa Cata-

rina, inclusive no Vale do Itajaí e na própria FURB43. Tal perspectiva está levando à queda do 

academicismo, através da extensão universitária e cursos seqüenciais e de curta duração, promo-

vendo cada vez mais um maior relacionamento com a sociedade.  

                                                 
42 Autor que Manuel Sérgio destaca em sua obra “Educação Física ou Ciência da Motricidade Humana?”.  
43 A FURB está investindo em especialização à distância na atual gestão. 
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No entanto, se algumas Universidades explicam sua filosofia (de ser e de fazer), há outras 

universidades que não a fazem claramente, não havendo, equilíbrio entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, assim como há também nestas falta de coerência das grandes curriculares em relação ao 

que é explicitado na sua “filosofia” norteadora. A pesquisa necessita urgentemente fazer parte 

integral da formação permanente do docente do ensino superior (SANTOS FILHO e GAMBOA, 

1995), por isto não basta ao profissional de Educação Física que leciona no ensino superior saber 

jogar bem, ser bem coordenado e ter um corpo atlético, é preciso mais, é preciso se tornar pro-

gressivamente também um pesquisador (SÉRGIO, 1999b e 2000a).  

E como destaca Pimenta (1985, p. 14) a “preparação de pessoal altamente qualificado e o 

desenvolvimento de pesquisas básicas que venham propiciar uma apropriação endógena da ciên-

cia e da tecnologia moderna deverá, no Brasil passar pela mediação das Universidades”. Por isso 

uma Universidade séria, explicita sua filosofia de ser e fazer, construindo, desta forma, uma pro-

posta de Educação como instância mediadora e coordenadora, comprometida com os interesses 

da maioria da população e com a qualidade de vida dos cidadãos.  

Para Tubino (1984, p. 11), “a Universidade, como conseqüência histórica, na sua tarefa de 

assimilação crítica, onde trata do acervo humano do saber vinculado-o à sociedade e à cultura, 

tem sido alvo de contundentes críticas dos seus estudiosos”. Assim, a Universidade, não é só o 

local da profissionalização, antes disso, ela é e deve continuar a ser o local da cultura, da forma-

ção humana, da gestão de pessoas, local de tornar gente mais gente (WITTMANN, 2006). 

Já Wolff (1993, p. 17)44 comenta:  

A Universidade ideal, do meu ponto de vista, é uma comunidade de estudos. Esta ex-
pressão, que tomo de Paul Goodman, expressa o fato central de que a Universidade de-
veria ser uma comunidade de pessoas unidas por entendimentos coletivos, por metas 
comuns e coletivas, por laços de obrigação recíproca e pelo fluir de sentimento que faz 
da preservação da preservação da comunidade um objetivo de desejo, não simplesmente 
assunto de prudência ou um comando de dever. 

 Na medida em que de acordo com sua compreensão: 
 

[...] Uma comunidade de estudos difere de todos os outros tipos de comunidade, tais co-
mo comunidade política, comunidade religiosa, a comunidade trabalhadora ou a comu-
nidade artística, no caráter de suas metas coletivas e das formas de atividade e organiza-
ção que daí fluem. (WOLFF, 1993, p. 17). 

                                                 
44 Em obra que me foi sugerida em 1997 pelo Prof. Dr. Viktor Shigunov. 
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A Universidade no plano ideal é uma comunidade devotada à preservação e ao avanço do 

conhecimento, à procura da verdade e ao desenvolvimento dos poderes intelectuais do homem, 

por isto não basta ao docente do curso de Educação Física saber demonstrar muito bem um de-

terminado movimento desportivo (SÉRGIO, 1999b e 2000b), deve ter também a base epistemo-

lógica que possa justificar a sua prática, pisando o terreno da práxis.  

Acima de tudo, a Universidade deve estar devotada à busca destas metas de modo coleti-

vo e não meramente individual. Wanderley (1988) comenta que a Universidade é um lugar-

privilegiado para conhecer a cultura universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, 

mas que deve buscar sua identidade própria através do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Whitehead (apud DREZE e DEBELLE, 1983), propôs um modelo em constante inter-

câmbio com a sociedade, através de novas formas de serviço, havendo uma simbiose saudável 

entre ensino, pesquisa e extensão. Mas, parece não ser o suficiente declarar que o ensino, a pes-

quisa e a extensão constituem objetivos da Universidade, indissociáveis uns dos outros, se faz 

necessário hierarquizá-los democraticamente e efetivamente caminhar nesta direção. 

O tempo em que se vive tem sementes de futuro, precisamente, porque se problematiza e 

se problematiza. Só que os problemas trazem no seu âmago, a sensação de perigo, apontam situa-

ções de risco. Mas talvez seja mais sensato ver esses problemas que pedem solução como: per-

guntas que exigem respostas. Respostas estas que: deverão ser permeadas pela cultura 

(CAGIGAL, 1979; SÉRGIO, 1981, FEITOSA, 1994 e TRIGO, 2006). 

Gamboa (2006) tendo por base Habermans e Paulo Freire sustenta a necessidade de se ter 

uma Pedagogia da Pergunta (FREIRE, 1985), deixando-se de lado progressivamente a Pedagogia 

da Resposta. Um dos livros de Manuel Sérgio denomina-se justamente: “A Pergunta Filosófica e 

o Desporto” (SÉRGIO, 1991). E como já afirmava Manuel Sérgio anteriormente (SÉRGIO, 

1989a, p. 23) “o esporte (prática admirável) pode adormecer e manipular e que, em determinadas 

situações, facilita os desígnios de quem governa”.  

O fato de ambos terem uma base filosófica marxista os aproxima neste sentido. Mas há 

detalhes significativos, que os afastam mutuamente, que não serão levantados neste trabalho.  

A reflexão de Manuel Sérgio é pertinente, pois o esporte foi considerado no século XX, o 

maior fenômeno social. Conforme Tubino (1992, p. 15), “o exame diário do esporte pela mídia, 

prova de forma inequívoca o interesse da população mundial por este fenômeno”. Reportando-se 

à dimensão cultural do esporte, Tubino (1992, p. 13), afirma: 
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Desse modo, o esporte com seu conceito compromissado com as suas perspectivas na 
educação, na participação das pessoas comuns e também no rendimento, e situações es-
pecíficas, inclusive quanto às finalidades, e visto como direito de todos, passou a mere-
cer novas abordagens e estudos para que sua dimensão social realmente entendida. 

O esporte enquanto fenômeno de marcada universalidade não pode ser deixado de lado 

pela Academia. Há inclusive algumas Universidades se especializando, em determinados enfo-

ques, como: Sociologia do Esporte (Universidade do Porto), Sociologia do Lazer (Universidade 

de Sorbonne), Treinamento Esportivo e Genética Esportiva (Instituto de cultura Física de Mos-

cou), Administração Esportiva (UGF), Pedagogia do Esporte e Economia Esportiva (Universida-

de de Colônia), Medicina Esportiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Arquitetura Espor-

tiva, etc. 

Na menção de Penteado (1991, p. 53) “a universidade se firma pela relevância cultural e 

histórica, da qual não se pode alhear a dimensão política e social”. À Universidade não é permiti-

do, estar desvinculada dos ditames de sua época (cultura, paradigma científico, paradigma admi-

nistrativo). Por isso, segundo Pimenta (1985), ela não deveria ser um local dilacerado por lutas e 

preconceitos de toda natureza, mas antes um imenso mundo onde imperasse a criatividade.  

A instituição universitária deveria primar pela razão, submetendo tudo ao crivo da crítica 

e não se arrogando a priori de nenhuma certeza iluminada e revelada, sem deixar de lado a ques-

tão ontológica e as relações de poder (POPKEWITZ, 1994 e 1997). No entanto, para que isto 

ocorra, há necessidade de clima cultural, cultura acadêmica, o que não parece ser tradição na E-

ducação Física (CAGIGAL, 1979 e SÉRGIO, 2000b). 

Sérgio (1994, p. 3), mostra muito bem isso quando afirma: 

É óbvio que a investigação científica só pode emergir do itinerário intelectual de um 
homem culto que à especialidade, à libido sciendi, acrescente a ebulição cultural con-
densadora de inconformismo; da análise prospectiva das possíveis da conjuntura presen-
te; de certa visão global do Homem, da Sociedade e da História; e, por fim, de uma filo-
sofia que, porque radica no conhecimento científico, pode manter a tensão interrogativa 
diante de todo os modelos que obnubilam o sentido íntimo da vida. 

Este clima cultural surge com mais ênfase na inter e na transdisciplinaridade. “[...] a qua-

lidade da vida universitária tem muito a ver com a prática da interdisciplinaridade e a comple-

mentaridade das competências” (REZENDE, 1984, p. 6). O desafio de um projeto interdisciplinar 

está lançado, é preciso coragem, competência, audácia e ciência.  
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A polêmica em torno da questão moderno/pós-moderno, não será discutida no texto, mas 

para fins de justificativa do termo, utiliza-se o termo pós-moderno, neste estudo na dimensão 

ressaltada por Sérgio (1997b). Segundo ele, estamos na pós-modernidade e à Universidade cabe 

abrir as portas abertas ao novo, à mudança de paradigma. Sérgio (1997a, p. 7), comenta:  

Hoje, em plena pós-modernidade (que não entendo como o fim da História, mas como 
um espaço e um tempo de desarticulação das meta-relatos e das meta-narrativas), a dia-
léctica não se processa entre a esquerda e a direita, mas entre o velho e o novo. Ora... e o 
que é o novo? O novo é o modelo democrático [...]. 

Assim sendo, a Universidade não deveria ter uma atitude esquizofrênica onde o discurso é 

pós-moderno, mas a estrutura administrativa e as matrizes curriculares sejam modernas 

(BARRETO, 1997). Como estas matrizes curriculares se entrelaçam atualmente no curso de Edu-

cação Física da FURB? Não é objetivo desta dissertação, aprofundar tal questão, no entanto, no 

último capítulo, levar-se-á a cabo uma breve discussão acerca do Currículo, destacando a “Epis-

temologia Social” de Thomas Popkewitz (1994 e 1997).  

Para Sérgio (1997a), o modelo democrático pressupõe, entre outros fatores, o pluralismo 

partidário, a luta contra a autocracia e a tirania, a alternância democrática, educação para todos, 

liberdade de imprensa, entre outras liberdades. No que tange ao esporte, ele precisa ser para todos 

(FEIO, 1978; COSTA, 1988;  ZOBOLI e SANTOS, 2004 e ZOBOLI e BARRETO, 2006). Aler-

ta-nos, porém, Morais (apud BARRETO, 1997) que a aprendizagem da democracia começa sem-

pre pelos erros. Será alto o preço que se pagará pela defesa da própria integridade e pela partici-

pação. É hora do curso de Educação Física da FURB aprender com os erros e os recursos huma-

nos atuais para dar um salto qualitativo no que tange ao aspecto da pesquisa.  

Uma verdadeira democracia é uma democracia participativa; e esta não se faz sem o co-

nhecimento da História, o que pressupõe que os cidadãos possam ser homens do seu próprio tem-

po. Neste sentido vale citar aqui Fontana (1998, p. 16-27), quando afirma: 

[...] A grande mudança que se produziu na ciência histórica nestas últimas décadas não 
responde a [...] fabricação de visões globais alternativas, mas, muito ao contrário, ao que 
se denomina, em linhas gerais, a viragem da pós-modernidade, que implica a negação de 
todo tipo de visões globais, com a renúncia daquilo que Jean-François Lyotard denomi-
nou “metanarrativas”, a recusa das periodizações e das interpretações globais, a substitu-
ição do grand récit da História e maiúscula pelo petit récit das histórias em minúscula e o 
das afirmações sobre a realidade por meio de metáfora. 
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Como afirma Blanc (1999, p. 131) “[...] o horizonte temporal do sujeito representa uma 

verdadeira criação individual e coletiva, uma conquista profundamente marcada pela personali-

dade de cada um, que vai alterando no decorrer da vida, em conseqüência de situações vividas e 

decisões”. Daí ser interessante o estudo das matrizes epistemológicas do curso de Educação Físi-

ca da FURB, no período histórico de tempo delimitado deste estudo.  

Para Horkheimer (apud SÉRGIO, 1997a, p. 10-11), “os fatos da ciência e a própria ciên-

cia não passam de elementos dos processos vitais e a teoria social adequada”. Devido à falta de 

compreensão deste fenômeno, os acadêmicos e os docentes, em sua maioria já perderam a ima-

gem idealizada de Universidade e a energia vital necessária à capacidade de “revolta”, de indig-

nação contra as injustiças, a corrupção, o espírito democrático, o senso crítico e a criatividade. 

Nesta pesquisa, criticar significa não só atirar pedras e farpas, mas pressupõe também parabenizar 

e propor, como preconiza a Pedagogia Freinet45.  

Torna-se necessário, em virtude do exposto conhecer a história da Universidade, a história 

da FURB (PETRY e SOARES, 1992 e FURB, 2006). Estudos sobre a história da Universidade e 

sua clientela são raros. Castanho (1989, p. 54), refletindo sobre o ensino noturno universitário 

ressalta o seguinte: 

Constatei que são raríssimos os estudos que mostram as características dessa clientela, 
especialmente no nível superior. Quando dela se fala é geralmente em discurso carrega-
do de conotações, tratando com benevolência tais indivíduos’ porque trabalham e che-
gam cansados à aula. 

Muitos dos acadêmicos do Brasil estudam à noite, depois de longa jornada de trabalho e é 

esta, também, a realidade da maioria dos alunos da FURB, que possui atualmente cerca de 6, 5 

mil alunos estudando à noite, num total de aproximadamente de 14.636 em 2006, tendo formado 

mais de 20.000 alunos nos últimos 10 anos (FURB, 2006).  

Em 2006 a FURB possuía no seu corpo docente 25 graduados (0,3%), 239 especialistas 

(29%), 398 mestres (48%) e 169 doutores (20%). Em que situação se encontra o corpo e a saúde 

desses acadêmicos e docentes? A metodologia de ensino para estes alunos deve ser a mesma dos 

alunos que freqüentam os períodos matutinos e vespertinos? A Prática Desportiva pode ser a 

mesma? O aluno que freqüenta o período noturno deve ser dispensado da Prática Desportiva? São 

questões que para o pesquisador a FURB e o DEFI deve procurar responder urgentemente. 
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 Visando lidar com as questões tecnológicas a FURB tenta através das tecnologias da in-

formação (Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA e Clube Virtual) agilizar o processo de en-

sino e de aprendizagem. Parece importante caminhar em direção ao Ciberespaço (LEVY46, 2000), 

sem dar asas ao neoliberalismo que busca dominar a sociedade da informação e sem favorecer o 

sedentarismo e as lesões que podem vir a se desenvolver estando uma pessoa exposta durante um 

tempo excessivo diante do computador, se somarmos o período laboral e o período acadêmico 

(BARRETO e GRANDO, 2000).  

A pós-modernidade está assentada na morte do cartesianismo, do racionalismo exacerba-

do (SANTOS, 1986), do materialismo alienante, dos dogmas, das ideologias da simplicidade, da 

visão antiecológica, da civilização do sedentarismo, do machismo, das meta-narrativas e dos me-

ta-relatos (SÉRGIO, 1997a). Por isto há de absorver a tecnologia com certa crítica e combatendo 

radicalmente o sedentarismo a que se chega utilizando-a em excesso.  

Ao que tudo indica, a Universidade atual precisa fazer a passagem do paradigma cartesia-

no, para o paradigma da complexidade (MORIN, 2000). Assim, poder-se-ia ter a base necessária 

para ultrapassar os impasses da modernidade e entrando na pós-modernidade sem cair nas sedu-

ções da globalização, vedete do neoliberalismo, mas caminhando em direção à planetarização 

(D’AMBRÓSIO, 1997 e BOFF, 1999 e 2000). Este parece ser um grande desafio lançado à Aca-

demia.   

Sérgio (1997a, p. 19) afirma categoricamente:    

A modernidade tentou definir a verdade sobre o que é justo (ética), belo (estética), e 
cognoscível (ciência), mas a sua interpretação intelectualista do Homem, da Sociedade e 
da História afastou-a do homem concreto de carne e osso; reificou o sujeito real; esque-
ceu o nuclearmente humano, que é bem mais do que o paradigma cartesiano anuncia.  

Há uma necessidade história de se ter uma globalização, com base na fraternidade como 

um processo de evolução da humanidade, jamais como uma imposição do neoliberalismo, do 

colonialismo epistemológico e dos meta-relatos. Para Sérgio (1997a, p. 19), “o termo dos meta-

relatos e dos meta-sistemas, no fenômeno pós-moderno, originou também uma crise de valores, 

uma crise de sentido, tornando difícil a inteligibilidade do mundo em que vivemos”.  

Assim sendo, defende-se nesta dissertação que para ser pós-moderna, a Universidade ne-

cessita também se preocupar a motricidade humana, pois esta deve ser pesquisada principalmente 

                                                                                                                                                              
45 Baseada no renomado educador comunista francês Celestin Freinet. 
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por cientistas que estejam inseridos no âmago da Universidade (SÉRGIO, 2000b) e  principal-

mente os que estejam comprometidos com o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão (CHAVES et al, 

2003).  

Cunha (1989, p. 69-70), a cerca deste assunto se posiciona de maneira radical: 

Entendo que a universidade tem como objetivo a produção e a disseminação da ciência, 
a cultura e da tecnologia. E mais: a disseminação está logicamente dependente da produ-
ção acadêmica. Universidade que não produz ciência, cultura e tecnologia ainda que não 
seja igualmente fértil em todas as áreas) não é universidade, apesar da tabuleta à entrada 
do campus, do papel timbrado, do decreto do Presidente da República ou do orgulho de 
seus professores. 

Portanto, parece ser de bom alvitre que se saiba qual é o estado da arte das dissertações 

defendidas por profissionais de Educação Física, docentes do DEFI. Qual é a linha epistemológi-

ca predominante? Quem são os orientadores? Em que Universidades os docentes cursaram o mes-

trado? Que temas abordaram? Que linha filosófica norteou cada dissertação.  

Na medida em que como ressalta Freire47 (1991, p. 14) “o cientista é um espectador; um 

espectador privilegiado. A ciência oferece-lhe um excelente assento na platéia, de onde pode ver 

detalhes de cena que outros, menos bem localizados, não podem”. Mas, para que o cientista possa 

realmente ser um espectador privilegiado, deve ter sensibilidade, novo espírito científico 

(BACHELARD, 1985), sem deixar de lado a crítica filosófica vigilante.  

É preciso ser sensível para ver. E para ver bem, não basta os olhos; é preciso sentir ra-
cionando. As coisas estão todas aí, mas não é fácil vê-las. O cientista precisa tornar-se 
mais sensível; apesar de seus privilégios de espectador, pode acabar achando o espetácu-
lo enfadonho. (FREIRE, 1991, p. 14). 

Poeticamente, Whitehead comenta acerca da Universidade e sobre o perfil do cientista, 

dizendo que a imaginação não deve ficar separada dos demais fatores, sendo antes disto, um meio 

de iluminá-los, combatendo assim o mito da razão imposta pela visão cartesiana. Mas não é fácil 

para o cientista, se colocar na posição de espectador que vê, ouve e sente “com o coração” ou 

“com o corpo todo”, além do cérebro. Freire (1991, p. 14) comenta: 

 

                                                                                                                                                              
46 Renomado pesquisador cuja obra utilizada neste estudo me foi sugerida por Manuel Sérgio. 
47 João Batista Freire – Um dos principais interlocutores de Manuel Sérgio nas décadas de 80 e 90. Foi segundo Ma-
nuel Sérgio, o docente da UNICAMP com quem mais trocou, quando lá esteve na condição de Professor Visitante na 
década de 80.    
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De nada adiante olhar para o espetáculo com toda cena desenhada antecipadamente nos 
olhos e no cérebro. É preciso olhar e ver o que está à frente, sem preconceitos, mesmo 
que não nos agrade, mesmo que nos machuque, que nos incomode. O feio aparece em 
tudo o que olhamos com atenção; de olhos fechados não podemos vê-lo - muito menos 
ao belo.  

A partir da objetividade e neutralidade científica propalada pela ciência normal (KUHN, 

1990) e pelos acadêmicos ancorados no paradigma cartesiano, questiona-se a possibilidade da 

Universidade ser uma representante da pós-modernidade ausentando-se das questões atinentes à 

corporeidade, à saúde pública, à solidariedade, à imaginação, à criatividade e à planetarização.  

Peter McLaren, que começou a escrever sobre pós-modernismo em 1987 alerta que este 

movimento foi limitado em sua crítica ao capitalismo. Critica principalmente o fato da discussão 

sobre democracia por parte dos pós-modernos se dar atualmente a partir da cultura popular, tele-

visão, moda, música, etc. Os pós-modernos atuais falam, por exemplo, sobre a necessidade de 

haver melhor distribuição de renda e sobre justiça social, mas como destaca categoricamente  

McLaren (2001, p. 61): “Se o pós-modernismo quer confrontar a colonização e a questão do ou-

tro, precisa, então, enfrentar o capital”.   

Há evidências de haver necessidade de se discutir e buscar alternativas pedagógicas viá-

veis para a inclusão dos excluídos de todas as espécies e a Universidade que queira ser digna de 

ser contemporânea do seu tempo deve levar propiciar uma discussão profunda sobre a Corporei-

dade e sobre as inúmeras problemáticas a ela atinentes (Obesidade, anorexia, reabilitação cardio-

vascular, PNEE, LER/DORT, sem terra, etc.). Esta pesquisa procura determinar também se a 

FURB caminha ou não nesta direção.  

Na menção de Sérgio (1982, 1995 e 2000b) e Feitosa (1984), tendo por base a Logotera-

pia48 de Vktor Frankl, o ser humano está em ação contínua, no movimento de transcendência. 

Esta é entendida como a busca de um sentido de vida, um prolongamento da vida espiritual. A 

partir daí Manuel Sérgio propõe é uma visão nova de homem, sociedade, corpo, movimento hu-

mano, desporto e Universidade, onde a qualidade fique acima da quantidade.   

Pelo exposto até o presente momento é possível se afirmar que a qualidade deve estar a-

cima da quantidade e o progresso deve ser orientado em outra direção, em direção ao ser, à socie-

dade como um todo, à natureza, ao resgate da espiritualidade, num sentido não-dogmático 

(BOFF, 1999 e 2000, DE CHARDIN apud SÉRGIO, 2000b e 2006).  
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Barreto (1997) destaca que vez ou outra encontrava nos corredores da FURB, alunos re-

clamando de “vazio existencial”, sem motivação para estudar, mas com o motivo de concluir o 

curso para poder ter um curso superior e, assim, poder ser “gente”. Albuquerque (apud 

BARRETO, 1997), comenta que como espelho dessa realidade, é possível perceber nas Universi-

dades, pessoas e grupos, até mesmo setores inteiros, completamente desencantados, pessimistas e 

descomprometidos com a Instituição, seus objetivos e finalidades. Este viés pessimista parece 

repercutir diretamente no desempenho do trabalho Universitário. 

Vale aqui o alerta de Pimenta e Anastásio (2002, p. 89): 

[…] os professores colaboram para transformar as instituições de ensino no que diz res-
peito à gestão, currículos, organização, projetos educacionais, formas de trabalho peda-
gógico. Reformas gestadas nas instituições, sem tomar os professores como parcei-
ro/autores, não transformam as instituições, na direção da qualidade social. 

Na menção de Wittmann (2006), há de se desenvolver urgentemente uma “Pedagogia da 

Gestão”, mais voltada para as pessoas, para o ato de tornar gente mais gente. Neste sentido, há de 

se questionar também as relações de poder e se o processo de condução no curso de Educação 

Física da FURB é autoritário ou democrático? No entanto, esta dissertação procura focar somente 

as matrizes epistemológicas do curso de Educação Física da FURB, tendo como base principal as 

contribuições de Manuel Sérgio, abrindo espaço para novos estudos que abordem com mais pro-

fundidade os questionamentos acima.  

A episteme moderna pressupõe a incorporação dos novos conhecimentos, advindos dos 

avanços das neurociências (neurônios-espelhos, plasticidade cerebral, etc.) e da físico-química 

(teoria das energias dessecativas). Necessitamos de uma visão sistêmica, uma perspectiva de in-

tegração entre os enfoques racionalista, simbólico, social e emocional, onde a corporeidade esteja 

incluída como objeto de estudo. Neste estudo através tendo por base Manuel Sérgio defende-se a 

necessidade da Universidade preconizar um equilíbrio mais harmônico na integração do tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão, que aponte para a emancipação humana na formação dos novos 

profissionais de Educação Física (SÉRGIO et al, 1999a, 2000b e 2006 e SANTOS, 2006). 

Sérgio (1981, p. 17), comenta:  

 

                                                                                                                                                              
48 Linha psicoterapêutica que preconiza a busca para um sentido de vida, para que haja saúde mental. Considerada 
por muitos a 4ª força da Psicologia, mas pouco difundida no Brasil. 
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[...] Um mundo em transformação implica um tipo de homem que não se situe ao nível 
do objetivo e exista como sujeito, isto é, como participante ativo na dialética social. Esse 
tipo de homem deve saber exprimir-se, comunicar, evitar a estagnação do mundo virtual, 
preservar e aprimorar o bem-estar e a saúde, viver (o mais possível) em plenitude. E para 
tanto será possível pôr de lado a motricidade humana? Ou até uma adequada e criteriosa 
educação corporal?.  

Vários pesquisadores buscaram ultrapassar o paradigma cartesiano reinante na Educação 

Física em nível mundial (LE BOULCH, 1977 e 1987; CAGIGAL, 1979 e PARLEBAS49 apud 

SÉRGIO, 1994). Os brasileiros Feitosa (1994) e Oro (1999) com base na obra de Manuel Sérgio-

destacam a necessidade de se caminhar em busca da matriz epistemológica visando à compreen-

são e a explicação das condutas do homem no movimento dialético da superação e auto-

superação (transcendência).  

Como alerta Köche (2005, p. 17) “a epistemologia exerce uma função descritiva, a poste-

riori, do que de fato acontece na ciência. Esta está imersa em um contexto, factual e histórico”. O 

contexto histórico atual da Educação Física pressupõe que se trabalhe também na Saúde Coletiva. 

Esta perspectiva pressupõe uma postura ética. Segundo Paulo Freire (1999, p. 17):  

[...] A melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, 
aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteú-
dos que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou com 
cuja obra concordamos. Não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por 
cima ou outra de suas obras. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a con-
tracapa de um de seus livros. 

Ainda no que tange à ética, Freire (1999, p. 18), comenta o seguinte: 

Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo inclusive ex-
por aos alunos as razões por que me oponho a ela. Mas o que não posso, na minha críti-
ca, é mentir. É dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da 
professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso 
entre aquela e esta formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, ca-
pacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pes-
soal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez, são 
obrigações em cujo cumprimento devemos humilde mas, perseverantemente nos dedicar.   

Já Tojal (apud ZOBOLI, 2006, p. 91) comenta que “[...] a ética, em sentido mais amplo, 

tem sido considerada como: A ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes”. 

Tomando-se por base as reflexões de Paulo Freire supracitadas, defende-se neste estudo que o 



 

 

54 

curso de Educação Física da FURB, deva caminhar tendo como pano de fundo a ética, a partir 

das seguintes características: 1) Visar à inclusão de todos os excluídos; 2) Buscar as bases epis-

temológicas e ontológicas que possam sustentar uma teoria geral sobre o movimento humano; 3) 

Ultrapassar os dos estudos morfológicos da cineantropometria e os parâmetros biomecânicos pau-

tados na sociedade de rendimento e do espetáculo; 4) Buscar consistência para analisar as condu-

tas expressivas não mensuráveis objetivamente, que necessitaria de uma abordagem fenomenoló-

gica-hermenêutica e, portanto, qualitativa, ao invés quantitativa; 5) Sem negar os pressupostos 

preconizados pela Aprendizagem Motora e o Desenvolvimento Motor, estas abordagens são in-

consistentes para descrever o brilho do olhar de uma pessoa PNEE participando de uma atividade 

esportiva ou de lazer; 6) Ser uma teoria de caráter marcadamente ontológica, dialética e dialógica 

e comprometida com os excluídos de toda a espécie; 7) Por ter propiciado a reflexão crítica sobre 

suas contribuições, gerando propostas que visem refutá-la, não sendo, portanto, ideológica. 

Vale ressaltar aqui que as contribuições indeléveis de José Maria Cagigal (CAGIGAL, 

1979) e Pierre Parlebas (apud SÉRGIO, 1994) são incorporadas por Manuel Sérgio (SÉRGIO, 

1999b). A perspectiva levantada por Cagigal, lhe serviu de humus, já que este faleceu precoce-

mente (SÉRGIO, 2003). O fato de Cagigal, além de ser professor de Educação Física, ser também 

filósofo, os aproximou muitíssimo. Além do mais, possuíam uma visão marcadamente humanís-

tica, entendendo, ambos, que as condutas motoras são o produto do processo Histórico e da Cul-

tura.  

Para Enguita apud Hermida (2006, 135) “as relações sociais da educação têm uma vincu-

lação direta com aquelas relações sociais que caracterizam os processos de produção no sistema 

capitalista contemporâneo”. E como afirma Garcia (2001, p.7): 

A sociedade brasileira continua a produzir milhões de analfabetos, que contribuem para 
a manutenção de privilégios nas mãos daqueles que sempre detiveram o poder. Os exclu-
ídos do poder são excluídos de bens materiais e são também excluídos de bens culturais, 
ainda que produzam tanto bens materiais quanto bens culturais. 

Portanto, o modelo educacional vigente não dá conta de incluir todos os excluídos, inclu-

sive os docentes que não podem participar das decisões que atingem o coletivo, devido aos mode-

los autoritários de gestão onde o diretor é o mandatário, o carcereiro (WITTMANN, 2006) e as-

                                                                                                                                                              
49 Autor citado por Manuel Sérgio principalmente na década de 80, sendo na atualidade grande interlocutor. 
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sim é deixada de lado perspectiva de que há de haver também uma alfabetização corporal, para 

que as crianças possam aprender a ler e escrever adequadamente (BARRETO, 1997).  

Para Lamar (2002), de maneira explícita ou velada há a presença das relações de poder na 

sociedade, nos seus mais variados segmentos. Compreender essas relações de poder faz-se neces-

sário, pois sem tal compreensão dificilmente se poderá alterar efetivamente esses jogos de poder, 

pois as questões relativas à aprendizagem são também de cunho político, além de epistemológico 

e ontológico. Neste sentido, há de se criticar o modelo vigente, procurando de maneira ética, pro-

por soluções viáveis para incluir os excluídos (FREIRE, 1999), inclusive os superdotados 

(PRISTA50, 1993). 

A ludicidade parece ser de fundamental importância para a inclusão de todos os excluídos 

(ZOBOLI e BARRETO, 2006). Na Educação Motora51 (Educação Física Escolar), o papel da 

ludicidade é básico para o desenvolvimento humano (SÉRGIO, 1995 e TRIGO, 2006), inclusive 

o jogo simbólico, já que os jogos simbólicos e jogos motores preparam o terreno para a estrutura-

ção lógico-formal dos jogos com regras (FREIRE, 1989) e devem ser fazer parte da formação dos 

licenciados em Educação Física. 

De acordo com esta perspectiva o que está em causa nas questões da corporeidade no seio 

da Universidade, é o fator cultural (D’AÓLIO, 1995). E como destaca Costa (1988, p. 17): 

A adaptação ‘apropriada’ da educação física e do esporte, previsível para a prática de 
grupos sociais e de segmentos marginais, define-se essencialmente dentro do marco cul-
tural, em face da necessidade de serem propostos exercícios e jogos com base nas aspi-
rações, símbolos, valores e tradições das pessoas e grupos, bem como se respeitando pe-
culiaridades regionais. (COSTA, 1988, p. 17). 

Mas como alerta Wanderley (1988, p. 36) “[...] Não é aceitável a tese de que se deve limi-

tar a cultura à realidade de um país apenas, caindo num provincianismo e/ou nacionalismo cultu-

rais, que se fecham às conquistas mundiais e têm servido historicamente à tomada de posições 

retrógradas e reacionárias”. Por isto Manuel Sérgio combate o eurocenrismo e o predominínio 

norte-americano no estudo da motricidade humana e defende as contribuições indeléveis da Amé-

rica do sul à CMH.  

                                                 
50 Renomada psicóloga carioca, discípula de Manuel Sérgio desde a década de 90. 
51 Que segundo Manuel Sérgio, tendo por base as contribuições de Merlau-Ponty e Le Boulch, é o ramo pedagógico 
da Ciência da Motricidade Humana. 
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No que tange à corporeidade na Universidade, à maneira hermenêutica devemos compre-

ender, mais do que explicar, se utilizando de todos os referenciais necessários à argumentação. 

Neste sentido Costa52 (1988, p. 72), afirma: 

[...] Método de investigação qualitativa e de construção holística têm sido reabilitados, 
destacando-se a fenomenologia e a hermenêutica, que valorizam mais compreensão do 
que a explicação. Assim tem ocorrido na Antropologia, Sociologia, Ciência Política, E-
conomia, especialmente, na Psicanálise, em que a exaltação, da ciência contrasta mais 
nitidamente com as deficiências de métodos e de episteme. Outros métodos qualitativos 
propósitos, complementações e limitações - tais como etnografia, taxionomia, historio-
grafia, estudo de caso, tipo ideal, dialética, pesquisa participante, etc. - têm sido valori-
zados recentemente pelo espaço aberto por abordagens fenomenológica e hermenêutica. 

Carrier (1977) afirma que a Universidade está sendo convidada hoje a profundos ajustes 

na sua maneira de servir à coletividade através da investigação. O estresse e a depressão foram 

considerados os males do século XX e estão aumentando no século XXI, caso não haja uma 

“verdadeira revolução” (HANNA, 1976). Revolução capaz de colocar  verdadeiramente o corpo 

(não a idéia de corpo) na Universidade, pois “a Universidade despreza a experiência do corpo e 

privilegia a idéia de corpo” (MOREIRA, 1995, p. 38).  

Dentro da visão de corpo denunciada por Moreira há uma subversão da ordem natural, já 

que “a universidade não pode limitar-se, portanto, apenas à investigação e o progresso do conhe-

cimento. Mais do que isso, deve ser uma instituição aplicada à comunicação e à socialização do 

saber” (PIMENTA, 1985, p. 46).  

[...] A educação deve servir para que as pessoas e os grupos atuem no mundo, e para que 
se sintam bem atuando nesse mundo: conhecendo-o, interpretando-o, transformando-o, 
em uma relação fértil e criativa entre essas pessoas, esses grupos e o ambiente. Isto im-
plica certo conhecimento do mundo tal como é hoje e como será no futuro. Implica tam-
bém certa reflexão a respeito de como as pessoas se sentem neste mundo e neste século, 
e de qual a capacidade que julgam ter para transformá-lo e encontrar nele um lugar para 
si. (BRASLAVSKY, 2005, p. 11). 

Propõe-se aqui a necessidade urgente de uma Cultura Corporal acessível a todos os aca-

dêmicos, não importando a área de conhecimento, visando favorecer a compreensão da motrici-

dade humana para além do paradigma cartesiano.  Medina (1987, p. 26), meditando sobre o status 

do corpo na sociedade, comentava que “[...] a sociedade brasileira vive certas contradições; com-

                                                 
52 Lamartine Pereira da Costa – Renomado pesquisador brasileiro, que apesar de ser interlocutor de Manuel Sérgio 
desde a década de 80, discorda de que a Educação Física possa se tornar Ciência, sob o viés antropofilosófico.  
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preendê-las é um passo no sentido de encontrados brechas na busca de outras contradições, me-

nos desumanas”. “[...] Tais brechas podem ser encontradas na Igreja, na escola, no Partido, no 

Sindicato, no Esporte, na Família, como também no corpo”. 

Vale a pena ressaltar, neste sentido, que um dos professores do DEFI, Carlos Alberto 

Vargas Ávila foi presidente do SINSEPES (1992), lutando pela melhoria das condições ergonô-

micas na FURB. Pelo exposto até o presente momento, é possível se afirmar que o corpo necessi-

ta ser discutido no âmbito acadêmico, visando favorecer a ultrapassagem do paradigma cartesia-

no, incluindo também as inadiáveis discussões sobre a planetaridade (BOFF, 1999 e 2000), pois 

como afirma Moreira53 (1995, p. 37):  

[...] Historicamente, o corpo do homem tem sido visto e tratado preferencialmente do 
ponto de vista de sua anatomia e fisiologia. Nesta ótica, o que se procura transmitir aos 
educadores interessados na melhoria do corpo e na utilidade de seus movimentos, e um 
corpo humano no seu aspecto físico, em suas formas, na tonicidade de seus músculos e 
na explicação dos movimentos coordenados desse corpo.  

Porém, alerta este autor que ”a idéia de corpo objeto não advém apenas da área anatomo-

fisiológica. A própria psicologia clássica, ao pensar o homem, considerava-o dividido em corpo e 

alma, estando esta última ligada ao corpo pela transitoriedade desse corpo” (MOREIRA, 1995,    

p. 39). A mesma crítica à Psicologia faz Prista (1993) e Penna (1997).  

 Mas é sempre difícil falar do corpo, se discutir academicamente o corpo para além da a-

natomia, da Biomecânica, do Treinamento Esportivo, da Aprendizagem Motora e da Prática Es-

portiva mecanicista de cunho cartesiano (BARRETO, 1997). Mas está havendo avanços na 

FURB. Há de se ressaltar que a abertura de Concurso Público para Professor do Quadro a partir 

de 2000, com a exigência de no mínimo o mestrado, pode ser considerada um grande avanço fa-

vorecendo a ampliação do conceito de corporeidade e de movimento humano no seio próprio do 

DEFI, que estava até então, predominantemente ancorado em um paradigma positivista e compe-

titivista.   

Freire (1991, p. 15) demonstra todo o colorido de uma abordagem não-mecanicista, não 

positivista quando comenta: 

                                                 
53Wagner Wey Moreira – Renomado Profissional de Educação Física de orientação fenomenológica, interlocutor de 
Manuel Sérgio nas décadas de 80 e 90.   
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Trabalhei ao lado do corpo, de frente para o corpo, tocando-o, cheirando-o, vendo-o de 
todos os ângulos, e nunca consegui vê-lo como diziam que era. Diziam-me que era re-
partido, que tinha ma alma, invisível, como uma outra entidade chamada espírito, tam-
bém superior e imortal. Mas não era o corpo que tinha uma alma, era a alma que o pos-
suía, porque o corpo era inferior, feito de carne, de ossos, de órgãos, coisas materiais, pe-
recíveis, que um dia apodreceriam e cheirariam mal, ao contrário da alma, que voaria so-
lene, rumo à eternidade. 

Freire (1991) destaca que no início via o corpo com o binóculo que lhe deram, mas que 

aos poucos foi desconfiando e que procurou vê-lo de outros ângulos e a partir do referencial teó-

rico de outros autores. Foi percebendo aos poucos que o corpo não era fragmentado, que não era 

quebra-cabeças. Começou a partir de então, questionar a ciência e o paradigma cartesiano. Tal 

perspectiva também é relatada por Trigo (2006).   

Poeticamente, Freire (1991) questiona o cartesianismo quando comenta que a ciência tem 

feito um grande esforço para encaixar as peças do universo, por que não tenta juntar as partes 

fragmentadas do homem? Por que ficaria o homem fragmentado, se ele também faz parte do uni-

verso? Afirma que foi interessante ficar amedrontado com a idéia de que o corpo é uma entidade 

complexa. 

Percebe-se que há sentido nas palavras acima, e também nas palavras de Whitehead (apud 

MIKOWSKI, 1998, p. 96-97): “sentimento e imaginação são comumente próprias de um homem 

de ciência como tal! Sentimento e imaginação, contudo, fazem parte da atitude filosófica”. Des-

taca  Mikowski (1988, p. 102), que o sentimento e a imaginação são, para Whiteahed, modos 

especiais de pensamento, pois:  

A experiência do homem situado não o é a partir do nada, de célebre ‘tábula rasa’, mas 
duma pré-compreensão. Esta lhe é dada pela sua situação. A situação depende de fatores 
físicos e sociais; seus conhecimentos dependem das ciências vivas, das artes, da lingua-
gem; seu comportamento depende da ética vigente, de sua religião, das instituições soci-
ais, etc. A experiência concreta é sempre complexa. 

 
D’Ambrósio54 (1996, p. 27), refletindo sobre a educação do futuro, comenta que “as di-

mensões sensorial, intuitiva, emocional e racional, [...], são todas mescladas na elaboração do 

novo conhecimento, que se incorpora à memória do indivíduo”. D’Ambrósio (1997), retoma esta 

dimensão epistemológica. 

                                                 
54 Pesquisador de renome internacional e ex-professor do PPGE/ME/FURB. 
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Carrier (1977) dá indicações sobre o pensamento de Whitehead a respeito de como deve 

ser uma Universidade. Mikowski (1998, p. 101), com precisão descreve o pensamento de White-

head sobe a questão epistemológica quando comenta que “segundo Whitehead, todo nosso co-

nhecimento tem origem na experiência, mas esta é considerada mais amplamente. Não é apenas 

cognoscitiva, mas também emotiva, moral, religiosa, etc. [...]”. Para Mikowski, o pensamento de 

Whitehead continua vivo após a sua morte à quase 60 anos.  
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4 METODOLOGIA OU DADOS INICIAIS  

Santos Filho e Gamboa (1995, p. 86-87) afirmam: 

Algumas publicações recentes no país, [...] registram o crescente interesse pelo estudo 
das questões teóricas da investigação científica, aprofundando, nas concepções de méto-
do, a construção das teorias, os enfoques epistemológicos, os fundamentos filosóficos da 
pesquisa. Esse interesse já indica a preocupação pela articulação dos aspectos instrumen-
tais e práticos com os fundamentos teóricos e seus pressupostos filosóficos, presentes em 
toda investigação científica.   

Molina Neto e Triviños (1999) destacam a necessidade da pesquisa qualitativa na Educa-

ção Física. Sendo assim, se justifica estudos de cunho epistemológico na esfera da Educação Fí-

sica/motricidade humana e sobre o curso de Educação Física da FURB, assim como por ser ne-

cessário repensar o curso depois de seguidas reformas curriculares, sem o devido aprofundamento 

epistemológico por parte do corpo docente e discente. 

Como destaca Rey (1997, p. 5): 

Ao reconhecer a realidade como determinante do conhecimento, prontamente estamos 
planejando sua presença como parte inseparável do próprio processo de conhecer, o qual 
se desenvolve através de uma relação dialética com aquela, donde o aumento da com-
plexidade de uma das partes a conduz necessariamente ao aumento da complexidade na 
outra e produz assim novas situações contraditórias entre o conhecimento e a realidade.   

Este estudo de caso tendo por base a revisão bibliográfica levada a cabo na biblioteca cen-

tral da FURB e o Mapeamento das dissertações dos profissionais de Educação Física que leciona-

ram e que lecionam no curso de Educação Física da FURB entre 1993 e 2008 serviram de base 

concreta para levantar pistas visando responder à pergunta principal: 1) Quais as matrizes episte-

mológicas que nortearam e norteiam o curso de Educação Física da FURB no período de 1993 a 

2008.  

Para levantar pistas sobre quais são as atuais matrizes epistemológicas que sustentam o 

curso de Educação Física, optou-se em ler os resumos e catalogar as abordagens das dissertações 

através da busca do currículo dos docentes na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Pes-
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quisa (CNPQ) e também através da catalogação dos títulos, buscou-se a classificação mediante a 

proposta do Prof. Dr. Silvio Sanchez Gamboa da UNICAMP (GAMBOA55, 2006).  

Como objetivo específico deste estudo visa catalogar a produção acadêmica dos atores so-

ciais56 durante o estudado, que provavelmente tiveram alguma relação com as dissertações defen-

didas por profissionais de Educação Física que lecionaram ou lecionam no curso de Educação 

Física da FURB, tanto no PPGE/ME, quanto em outros programas, no sentido de demarcar histo-

ricamente o percurso do curso até a atual Matriz Curricular. 

Esta pesquisa se caracteriza como sendo um Estudo de Caso com características históri-

cas, pois busca verificar o atual estado da arte das dissertações dos profissionais supracitados, em 

virtude do DEFI ter recebido vários docentes do quadro por concurso público a partir de 2000, 

oriundos de vários programas de mestrado (UFSM, UFSC e UGF), o mesmo acontecendo com os 

professores substitutos (UDESC, UFSM, UFSC e UFRGS), o que pode ter influenciado a ação 

dos atores sociais (docentes e discentes), assim como a matriz epistemológica até então vigente, 

pois como afirma Pimenta e Anastasiou (2002, p. 88): 

Para que a identidade de professor se configure [...], há o desafio de pôr-se, enquanto 
docente, em condições de proceder à análise crítica desses saberes da experiência cons-
truídos nas práticas, confrontando-os e ampliando-os com base no campo teórico da edu-
cação, da pedagogia e do ensino, o que permitiria configurar uma identidade epistemo-
lógica decorrente de seus saberes científicos e os de ensinar. 

Segundo Thomas e Nelson (2002, p. 34) “o estudo de caso é utilizado para fornecer in-

formações detalhadas (sobre um indivíduo ou instituição ou comunidade, etc.)”. Já no que tange à 

abordagem histórica Thomas e Nelson (2002, p. 33) ressaltam que “objetivamente a pesquisa 

histórica lida com eventos que já tenham ocorrido. A pesquisa histórica focaliza-se nos eventos, 

organizações, instituições e pessoas. Em alguns estudos o pesquisador está interessado principal-

mente em preservar o registro dos eventos e feitos do passado”. 

Outras investigações históricas tentam descobrir fatos que fornecerão mais significados e 

compreensão dos eventos passados, para explicar a situação atual e se possível predizer o futuro. 

Mas, como ressaltam Pimenta e Anastasiou (2002, p. 89) “[...] as transformações das práticas 

docentes só se efetivam na medida em que o professor amplia sua consciência sobre a prática, a 

                                                 
55 Que se baseou na obra “Conhecimento e Interesse”, de Jürgen Habermans, publicada no Brasil em 1982, pela 
editora Zahar, do Rio de Janeiro.  
56 Aqui compreendido como seres humanos capazes de se dedicarem a causas que superam os limites imediatos. 
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de sala de aula, a da universidade como um todo, o que pressupões os conhecimentos teóricos e 

críticos sobre a realidade”. 

Para estudar o case dentro de uma perspectiva histórica, delimitou-se o período de 1993 a 

2008 por três razões principais: 1) Corresponde ao ingresso do autor da presente pesquisa como 

docente do DEFI, passando a fazer parte como ator social do processo de construção e reconstru-

ção do curso; 2) Profissionais de Educação Física com mestrado começam a lecionar no DEFI e; 

3) Há o início das defesas de dissertações por parte dos Profissionais de Educação Física que le-

cionaram ou lecionam no DEFI no PPGE/ME/FURB, que somam atualmente cinco dissertações 

(MUSEKA, 1995; FREITAS, 1997; BARRETO, 1997; GREUEL, 1997; BENGHI, 2002 e 

ZOBOLI, 2003).  

Eco (1998, p. 5) menciona que “fazer uma tese significa, [...] aprender a pôr ordem nas 

próprias idéias e ordenar os dados: é uma experiência de trabalho metódico; quer dizer, construir 

um “objeto” que, como princípio, possa também servir aos outros”.   

Por isto se crê ser válido o estudo de caso, pois como destaca Kuhn (1990, p. 257) “o co-

nhecimento científico, como a linguagem, é intrinsecamente a propriedade comum de um grupo 

ou então não é nada. Para entendê-lo, precisamos conhecer as características essenciais dos gru-

pos que o criam e o utilizam”.   

Para procurar atingir este objetivo, se utilizou como autor principal neste estudo o filósofo 

lusitano Manuel Sérgio57. 

4.1 A SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo está dividido seis capítulos distintos, porém, inter-relacionados:  

Na Introdução apresenta-se a crise da Universidade, da modernidade e da razão, o anúncio 

da pós-modernidade e necessidade de se pensar o corpo em tempos de ciberespaço e cibercultura.  

                                                 
57 Entre outras razões por ser um autor renomado em âmbito internacional na esfera da corporeidade, no que tange 
ao aspecto antropofilosófico. Ademais está vivo, em alta produtividade e mantém contato virtual constantemente 
com o pesquisador.      
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No capítulo um apresenta-se a problemática filosófica da Educação Física e a passagem 

do paradigma cartesiano à transdisciplinaridade, se destacando as contribuições de Manuel Sérgio 

para sua compreensão. 

No capítulo dois destaca-se a FURB, a corporeidade e a crise de paradigma, destacando-

se mais uma vez as contribuições seminais de Manuel Sérgio para sua compreensão. 

No capítulo três destaca-se a Metodologia utilizada e a sistematização da pesquisa.  

No capítulo quatro há o levantamento das matrizes epistemológicas que regem atualmente 

o curso de Educação Física da FURB, através do estado da arte das dissertações defendidas por 

docentes e ex-docentes do DEFI que defenderam dissertações no PPGE/ME/FURB e em outros 

programas entre 1993 e 2008, em forma de Mapeamento, segundo a classificação proposta por 

Gamboa (2006): Positivista, Fenomenológica-Hermenêutica e Crítico-Emancipatória.  

No capítulo cinco há um breve levantamento histórico do curso de Educação Física da 

FURB, mediante a verificação cronológica dos atores sociais (docentes e discentes) que publica-

ram artigos e livros em veículos de comunicação da própria instituição. Delimitou-se o ano de 

1993 para iniciar o levantamento por ter sido o ano em que o pesquisador passou a fazer parte do 

DEFI, tendo por base as publicações da Revista Técno-científica Dynamis, da Revista de Divul-

gação Cultural da FURB e da Editora da FURB (EDIFURB). 

No capítulo seis há a discussão dos dados e o mapeamento das matrizes curriculares que 

norteiam atualmente o curso de Educação Física da FURB, discute-se brevemente a noção de 

currículo, buscando demonstrar a necessidade de se caminhar em direção a uma Matriz Curricu-

lar flexível, pós-moderna.  

Por fim, nas Considerações Finais, faz-se uma revisão geral e também algumas sugestões:   

1) Que a FURB busque uma matriz epistemológica que possibilite compreender e explicar 

as condutas motoras, que são mais do que físicas, visando favorecer a passagem progressiva do 

projeto epistemológico para o projeto institucional, inclusive com a criação de um mestrado ge-

rado no DEFI, sob o foco de “Corporeidade e Cultura”;  

2) Sugere-se que a FURB propicie aos os licenciados, a disciplina “Educação Inclusiva” 

para que a inclusão deixe de ser uma simples falácia, para se tornar uma realidade mais palpável 

no cotidiano;  

3) Propõe-se também a transformação da “Prática Desportiva I” em uma disciplina aca-

dêmica de dois (2) créditos, denominada de “Motricidade Humana e Saúde”, que ultrapasse a 
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visão higienista e caminhe em direção à compreensão e explicação das condutas motoras da gê-

nese à retrogênese ancorada no paradigma da complexidade e nos avanços das neurociências. 
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5 QUAIS SÃO AS MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS QUE REGEM A TUALMENTE O 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FURB? 

Ainda de acordo com Sanitt (2000, p. 33) “questionar tem feito parte da condução humana 

desde tempos imemoráveis. Basta olhar para o desenvolvimento das crianças e ver incessante 

curiosidade demonstrada pelos jovens na sua busca de conhecimento, para vermos que questionar 

é parte integral do intelecto humano”.  

Esta pesquisa visa a demonstrar as matrizes epistemológicas que regem o curso de Educa-

ção física da FURB, na medida em que “o progresso é a criação de novos problemas através da 

crítica constante de teorias que conduzem à eliminação de erros e outros problemas ao longo de 

uma cadeia interminável (SANITT, 2000, p. 78)”.  

Na menção de Pimenta e Anastasiou (2002, p. 109): 

A docência universitária é profissão que tem por natureza constituir um processo media-
dor entre sujeitos essencialmente diferentes, professor e alunos, no confronto e na con-
quista do conhecimento. Para desenvolvê-la, é fundamental iniciar pelo conhecimento da 
realidade institucional, procedendo a um diagnóstico dos problemas presentes na reali-
dade em questão, os quais serão considerados como ponto de partida da discussão cole-
tiva da proposta a ser posta em ação.    

Visando responder esta pergunta, optou-se juntamente como o orientador em mapear as 

dissertações de Mestrado defendidas pelos profissionais de Educação Física que lecionaram e 

lecionam no referido curso, no período de 1993 até o presente momento, visando levantar o esta-

do da arte das dissertações destes profissionais. Optou-se também em relacionar somente os li-

vros e artigos publicados em revistas da FURB, pelos ex-docentes, atuais docentes, acadêmicos e 

ex-acadêmicos, durante este mesmo período, visando levantar a produção acadêmica a partir dos 

veículos de divulgação da própria FURB, por se tratar de um estudo de caso.   
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5.1 MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS POR PROFISSIONAIS DE E-

DUCAÇÃO FÍSICA, NO PPGE/ME/FURB 

Na menção de Pimenta e Anastasiou (2002) se tornar professor “profissional” requer ne-

cessariamente maior titulação, é preciso reconhecer na profissão docente sua especificidade epis-

temológica. Assim sendo:  

Faz-se necessário [...], que as instituições de ensino superior possibilitem oportunidades 
possibilitem oportunidades de desenvolvimento profissional de seus professores por 
meio dos programas de pós-graduação strictu sensu e de programas institucionais de 
formação contínua, no âmbito da própria instituição, com base nos problemas e nas ne-
cessidades que são ali identificados, seja mediante avaliações externas, seja, principal-
mente, mediante avaliações internas. (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 243).  

Para caracterizar a filiação filosófica, houve a opção pela classificação proposta pelo Prof. 

Dr. Silvio Sanches Gamboa (UNICAMP). De acordo com Gamboa (2006), que teve por base 

Jürgen Habermans, é possível se delinear três classificações básicas: Positivista, Fenomenológi-

ca-Hermenêutica e Crítico-Emancipatória. 

TÍTULO DA 
DISSERTAÇÃO/ 

AUTOR 

LINHA DE 
PESQUISA 

ÁREA 
TEMÁTICA/SUB-

ÀREA 

ORIENTADOR PPGE/ME/ 
FURB 

O lúdico como pro-
cesso educativo. / 
Neusa Bezerra Mu-
seka 

Fenomenológica- 
Hermenêutica 

Formação de Pro-
fessores/ Ludici-
dade 

Osmar de Souza 
(FURB) 

FURB/1995 

Lazer e Subjetivida-
de: Possibilidades de 
re-criação./ Palmira 
Sevegnani de Frei-
tas 

Crítica-Emancipatória Formação de Pro-
fessores/ Ludici-
dade  

Eleonor Kunz 
(UFSC) 

FURB/ 
1997 

Ginástica: em busca 
de uma abordagem 
não autoritária./ 
Adriana Estevam 
Greuel 

Crítica-Emancipatória Formação de Pro-
fessores/ 
Relações de Poder 

Maria Oli Pey 
(UFSC) 

FURB/ 
1997 

O Lugar do Corpo 
na Universidade./ 
Sidirley de Jesus 
Barreto 

Fenomenológica-
Hermenuêutica 

Formação de Pro-
fessores/ 
Epistemologia 

Viktor Shigunov 
(UFSC) 

FURB/1997 
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Educação Física e 
Promoção Humana./ 
Joel Roberto Benghi 

Crítica-Emancipatória Formação de Pro-
fessores/ 
Promoção Humana 

Lauro Carlos 
Wittman (FURB) 

FURB/2002 

Corpo e Poder na 
Escola. /Fabio Zo-
boli 

Crítica-Emancipatória Formação de Pro-
fessores/ 
Inclusão 

Adolfo Ramos 
Lamar (FURB) 

FURB/2003 

Quadro 01 - Mapeamento das dissertações defendidas no PPGE/ME/FURB 
Fonte: PPGE/ME/FURB (2008) 

5.2 MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS POR PROFISSIONAIS DE E-

DUCAÇÃO FÍSICA QUE LECIONAM NA FURB EM OUTROS PROGRAMAS 

TÍTULO DA 
DISSERTAÇÃO/ 

AUTOR 

LINHA  DE  
PESQUISA 

ÁREA 
TEMÁTICA  

ORIENTADOR  UIES/ ANO 
 

A Educação Física e 
o aluno portador de 
necessidades físicas 
especiais. /Luciano 
Lazzaris  
Fernandes 

Fenomenológica-
Hermenêutica 

Pedagogia do Mo-
vimento Humano/ 
Inclusão 

Olavo Guimarães  
Feijó 

UGF/1992 

A Educação Física e 
o processo de indus-
trialização: um a 
prática de sacraliza-
ção do corpo./José 
Carlos Grando 

Crítica-Emancipatória Relações de Poder Lamartine Pereira 
da Costa 

UGF/1992 

Análise biomecânica 
da evolução técnica 
do salto reversão./ 
Carlos Alberto 
Vargas Ávila  

Positivista Biomecânica Ruy Jornada Krebs UFSM/1994 

A Carne marcada: 
Reflexões acerca da 
corporeidade da 
pessoa portadora de 
deficiência./ 
Dagmar Bitten-
court Menna Bar-
reto 

Fenomenológica-
hermenêutica 

Formação de Pro-
fessores/ 
Inclusão 

Eleonor Kunz UFSC/1999 

Proposição e Vali-
dação de Equações 
para Estimativa de 
Carga Máxima em 
Exercícios de So-
brecarga para Mu-

Positivista Cineantropo-
metria 

João Luiz Zin UFSM/2000 
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lheres./João Augus-
to Reis de Moura 
Oposição de Nor-
mas para Testes de 
Aptidão Física para 
Escolares de Santa 
Maria./ Luis Fran-
cisco Reis 

Positivista Cineantropo-
metria 

João Luiz Zin  UFSM/2000 

Profissão Docente: 
Estudo da trajetória 
de professores uni-
versitários de Edu-
cação Física./ Ana 
Claudia de Olivei-
ra Hopf  

Fenomenológico-
Hermenêutica 

Formação Profis-
sional 

Marta de Salles 
Canfield 

UFSM/2000 

O exercício físico e 
o paciente diabético 
tipo II./Carlos Al-
berto da Silva  

Positivista Atividade Física e 
Saúde 

Walter Celso 
Lima 

UDESC/2002 

Estilo de vida Rela-
cionado à saúde e 
hábitos comporta-
mentais em escola-
res do ensino médio 
do município de 
Blumenau: A influ-
ência da escola./ 
Artur José Novaes  

Positivista Formação de Pro-
fessores / 
Promoção Humana 

Viktor Shigunov UFSC/2002 

Desempenho do 
atletismo brasileiro 
no período 1920-
2001. /Ivo da Silva 

Positivista Desporto/ 
Atletismo 

Edito Luis Petrosky UFSC/2002 

Estruturação da 
prática pedagógica 
dos professores do 
curso de graduação 
em Educação Física: 
Um estudo de ca-
so./Emerson Antô-
nio Brancher  

Positivista Formação de Pro-
fessores  

Juarez Vieira do 
Nascimento 

UFSC/2002 

Educação Física e 
Esquizofrenia. 
/Rosângela Sloboda 

Positivista Psiquiatria/ Saúde 
Mental 

Adair da Silva Lo-
pes 

UFSC/2002 

Perfil dos Nadado-
res Catarinenses 
quanto a variáveis 
antropométricas e 
maturacionais /João 
Henrique de Cas-
tro Negrão  

Positivista Cineantropo-
metria 

Maria de Fátima da 
Silva Duarte 

UFSC/2002 
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Perfil do estilo de 
vida dos professores 
de Educação Física 
aposentados do Vale 
do Itajaí. /Juliana 
da Silva Brandão 

Positivismo Atividade Física e 
Saúde 
/Gerontologia 

Maria de Fátima da 
Silva Duarte 

UFSC/2002 

Estilo de vida de 
professores de Edu-
cação Física das 
escolas da rede pú-
blica e particular do 
município de Rio do 
Sul./Cybelle Doer-
denlein Soares 

Positivismo Educação Física e 
Saúde/ 
Promoção Humana 

Sidney Ferreira Fa-
rias  

UFSC/2003 

Significados atribuí-
dos a natação pelos 
professores de Volta 
redonda e influên-
cias dessa atribuição 
no ensino da nata-
ção./Patrícia Neto 
Fontes 

Fenomenológica- 
Hermenêutica 

Pedagogia do Mo-
vimento Humano 

Sebastião Josué 
Votre 

UGF/2004 

Um currículo para a 
produção de lideran-
ças juvenis na Asso-
ciação Cristã de 
Moços de Porto 
Alegre./George 
Saliba Manske 

Crítica-Emancipatória Promoção Humana Elisabete Maria 
Garbin 

UFRGS/2006 

Desenvolvimento da 
criatividade e for-
mação de educado-
res da 
FEBE./Darirlei  
Garcia Buemo  

Fenomenológica-
Hermenêutica 

Formação de Pro-
fessores 

Juana Tereza 
Mariño Castellanos 

IPLAC/ Vali-
dado pela 
UFSC/São 

Carlos/ 
2006 

As relações afetivas 
nas aulas de Educa-
ção Física Escolar: 
Espaço de encontros 
e desencontros. 
/Clarete Erbs 

Fenomenológica-
Hermenêutica 

Formação de Pro-
fessores/ 
Promoção Humana 

Eleonor Kunz UFSC/2007 

Quadro 02 - Mapeamento das dissertações defendidas por profissionais de Educação Física que lecionam 
na FURB em outros Programas 
Fonte: O pesquisador (2008) 

É possível perceber pelo acima exposto que há predomínio absoluto da abordagem positi-

vista nos docentes que participaram de outros programas de mestrado, no período que estamos 

estudando.  



 

 

70 

5.3  MAPEAMENTO DAS ABORDAGENS DE TODAS AS DEFESAS INDIVIDUALMENTE 

(1993 – 2008)  

POSITIVISTA FENOMENOLÓGICA-
HERMENÊUTICA 

CRÍTICA-EMANCIPATÓRIA 

11 9 5 

Quadro 03 - Mapeamento das abordagens de todas as defesas individualmente (1993 – 2008) 
Fonte: O pesquisador (2008) 

Há o predomínio da abordagem positivista, em termos absolutos, principalmente entre os 

que participaram de programas das Universidades públicas, principalmente na UFSM e na 

UDESC.  

5.4 MAPEAMENTO DAS ABORDAGENS EM CONJUNTO DE TODAS AS DEFESAS (1993 

– 2008)  

FENOMENOLÓGICA-HERMENÊUTICA 
E CRÍTICA-EMANCIPATÓRIA 

POSITIVISTA 

14 11 

Quadro 04 - Mapeamento das abordagens em conjunto de todas as defesas (1993 – 2008) 
Fonte: O pesquisador (2008) 

Se levarmos em consideração a soma de todas as dissertações, passa a haver a suplantação 

do positivismo e há de se ressaltar que há na UFSC segundo esta pesquisa, a busca da superação 

desta abordagem por parte dos orientandos do Prof. Dr. Eleonor Kunz58, com a abordagem feno-

menológica-hermenêutica.  

 

 

 

 

                                                 
58 Este pesquisador que se notabilizou pelas análises a partir da Escola de Frankfurt, atualmente parece estar se vol-
tando mais para a corrente fenomenológica. 
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5.5  MAPEAMENTO DOS ORIENTADORES 

ORIENTADOR INSTITUIÇÃO ORIENTAÇÕES/ANO 

Heloisa Turini Bruns UNICAMP 1 

Eleonor Kunz UFSC 2 

Maria Oli Pey UFSC 1 

Viktor Shigunov UFSC 2 

Lauro Carlos Wittman FURB 1 

Olavo Guimarães Feijó UGF 1 

Adolfo Ramos Lamar FURB 2 

Lamartine Pereira da Costa UGF 1 

Ruy Jornada Krebs UFSM 1 

Cândido UFSM 1 

Walter Celso Lima UDESC 1 

Edio Luis Petrosky UFSC 1 

Maria de Fátima da Silva Duarte UFSC 2 

Marta de Salles Canfield UFSM 1 

João Luiz Zin UFSM 2 

Juarez Vieira do Nascimento UFSC 2 

Sidney Ferreira Farias UFSC 1 

Elisabete Maria Garbin UFRGS 1 

Juana Tereza Mariño Castellanos IPLAC 1 

Quadro 05 - Mapeamento dos orientadores 
Fonte:O Pesquisador (2009) 

Pelo Mapeamento efetuado neste estudo dá para perceber que há um maior número de o-

rientações levadas a cabo por docentes da UFSC, seguidos da UFSM e da FURB. Havendo pre-

domínio da tendência positivista entre os orientadores em geral, sendo que em número de orien-

tações, há um empate entre Viktor Shigunov (UFSC) e Maria de Fátima da Silva Duarte (UFSC) 

e João Luiz Zin (UFSM) estes últimos marcadamente positivistas.      

Esta indefinição acima deve ser levada em consideração, na medida em que como desta-

cou Gamboa (2006), muitas vezes os orientadores saem do seu foco para colaborarem com a titu-
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lação de docentes de outras instituições devido a convênios formalmente assinados entre institui-

ções.     

5.6 MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DOS DOCENTES QUE ESTÃO ATUANDO NA 

GRADE ATUAL 

TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO/ 

AUTOR 

LINHA  DE PESQUISA ÁREA TEMÁTICA  ORIENTADOR  

A Educação Física e o 
processo de industrializa-
ção: um a prática de sacra-
lização do corpo./José 
Carlos Grando 

Crítica-Emancipatória Relações de Poder Lamartine Pereira da 
Costa (UGF) 

Análise biomecânica da 
evolução técnica do salto 
reversão./ 
Carlos Alberto Vargas 
Avila  

Positivista Biomecânica Ruy Jornada Krebs 
(UFSM) 

O Lugar do Cor-
po na Universidade./ 
Sidirley de Jesus Barreto 

Fenomenológica-
Hermenuêutica 

Formação de Profes-
sores /Epistemologia 

Viktor Shigunov (UFSC) 

Educação Física e Promo-
ção Humana./ Joel Rober-
to Benghi 

Crítica-Emancipatória Formação de Profes-
sores 

Lauro Carlos Wittman 
(FURB) 

Oposição de Normas para 
Testes de Aptidão Física 
para Escolares de Santa 
Maria./Luis Francisco 
Reis 

Positivista Cineantropometria João Luiz Zin (UFSM) 

O exercício físico e o paci-
ente diabético tipo 
II./Carlos Alberto da 
Silva  

Positivista Atividade Física e 
Saúde 

Walter Lima (UDESC) 

Estilo de vida Relacionado 
à saúde e hábitos compor-
tamentais em escolares do 
ensino médio do município 
de Blumenau: A influência 
da escola./ Artur José 
Novaes  
 

Positivista Formação de Profes-
sores  

Viktor Shogun (UFSC) 

Desempenho do atletismo 
brasileiro no período 1920-
2001. /Ivo da Silva 

Positivista Altíssimo ÉdioLuis Petrosky 
(UFSC) 
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Perfil do estilo de vida dos 
professores de Educação 
Física aposentados do Vale 
do Itajaí./Juliana da Silva 
Brandão 

Positivista Atividade Física e 
Saúde/Gerontologia 

Maria de Fátima Duarte 
(UFSC) 

Significados atribuídos à 
natação pelos professores 
de Volta redonda e influ-
ências dessa atribuição no 
ensino da nata-
ção./Patrícia Neto Fontes 

Fenomenológica – 
Hermenêutica 

Formação de Profes-
sores/ Natação 

Sebastião Josué Votre 
(UGF) 

Educação Física e Esqui-
zofrenia. /Rosângela Slo-
boda 

Positivismo Atividade Física e 
Saúde/Saúde Mental 

Adair da Silva Lopes 
(UFSC) 

Profissão Docente: Estudo 
da trajetória de Professores 
universitários de Educação 
Física./ Ana Cláudia de 
Oliveira Hopf  

Fenomenológica-
Hermenêutica 

Formação Profissional Marta de Salles Canfield 
(UFSM) 

Estruturação da prática 
pedagógica dos professo-
res do curso de graduação 
em Educação Física: Um 
estudo de caso./Emerson 
Antônio Brancher  

Positivista Formação de Profes-
sores  

Juarez Vieira do Nasci-
mento (UFSC) 

Proposição e Validação de 
Equações para Estimativa 
de Carga Máxima em E-
xercícios de Sobrecarga 
para Mulheres./João Au-
gusto Reis de Moura  

Positivista Cineantropometria João Luiz Zin (UFSM) 

Um currículo para a pro-
dução de lideranças juve-
nis na Associação Cristã 
de Moços de Porto Ale-
gre./George Saliba 
Manske 

Crítico-Emancipatória Formação de Profes-
sores 

Elisabete Maria Garbin 
(UFRGS) 

Quadro 06 - Mapeamento das dissertações dos docentes que estão atuando na grade atual 
Fonte: O Pesquisador (2009) 

É possível perceber a partir do Mapeamento acima que há atualmente o predomínio da 

abordagem positivista, mas pela ênfase das dissertações, é possível se afirmar que o curso está  

possuindo também a colaboração significativa das abordagens fenomenológico-hermenêuticas e 

crítico-emancipatória e que estas abordagens estão aumentando preogressivamente. 
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6 A HISTÓRIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA À LUZ DAS PUBLICAÇÕES DA 

FURB (1993 – 2008)  

“Nada está separado de nada,  
e o que não compreendes em teu próprio corpo,  

não compreenderás em nenhum outro lugar”. 

 (Yvone Berge). 

Fundamentar epistemologicamente a motricidade humana não é tarefa fácil:  

Todo aquele que quer fazer um estudo mais profundo em ciência do movimento encon-
tra-se perplexo quanto ao caminho a seguir. Este obstáculo ressalta da dispersão de estu-
dos nas faculdades tradicionais: letras, ciências e medicina. É evidente que nestas três 
categorias de faculdades, podem, acessoriamente, ser tratados certos aspectos do estudo 
do movimento: mas não existe qualquer unidade nestas pesquisas, efetuadas por investi-
gadores tão diferentes como anatomistas, fisiologistas, filósofos, historiadores... O obs-
táculo decorre ainda do fato de que certo número de profissionais – terapeutas do movi-
mento (quinesioterapeutas), reeducadores da psicomotricidade, psicomotricistas, profes-
sores de educação física, ergonomistas, ergoterapeutas, professores primários – utilizam 
o movimento como meio principal, ou simplesmente importante, na sua atividade (LE 
BOULCH, 1977,  p. 7). 

Todas estas áreas do conhecimento embora utilizem o mesmo material – o movimento – 

possuem formações diferentes no conteúdo, às vezes até contraditórios. Para além das diferenças, 

há efetivamente um ponto em comum: todos aprendem um grande número de técnicas motoras, e 

paralelamente, recebem um ensino teórico sem grande ligação com as técnicas. Há então o risco 

de se criar um fosso bastante prejudicial no que tange à eficácia (LE BOULCH, 1977, p. 7).  

Manuel Sérgio foi sensível à crítica Le Boulch (1977 e 1987), Cagigal (1979) assim como 

a de Merleau-Ponty59 (1971) em sua obra “Fenomenologia da Percepção”.   

A ciência biomédica, onde a Educação Física hodierna ainda radica, apresenta erros evi-
dentes, oriundos do cartesianismo fundado na cisão corpo/mente esquecendo assim a 
matriz de um conceito holístico e ecológico de saúde. Com efeito, a visão holística dos 
organismos vivos é recusada pela concepção clássica de ciência, porque implica modifi-
cações transparentes em toda a conceptualização unilateral em que ela assenta e pela 
qual tem obtido resultados espetaculares. Só que a natureza humana Bios e Logos em 
constante interação e auto-organização, de acordo com as exigências de uma abordagem 

                                                 
59 Vale a pena citar aqui, que Manuel Sérgio centrou sua tese doutoral na fenomenologia da percepção proposta por 
este eminente filósofo francês para combater o positivismo reinante na Educação Física.   
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sistêmica. Por isso, na Educação Física tradicional, vítima do paradigma cartesiano se dá 
velocidade, resistência, flexibilidade, etc.e, muitas vezes não pode se dar saúde, porque 
lhe falta um trabalho ao nível da complexidade. Separar no homem, o físico da pessoa 
significa dizer que, na ação, o ser humano não utiliza todas as suas potencialidades e [...] 
só algumas. (SÉRGIO, 2004,  p. 64).   

Ele soube aproveitar bem as pegadas destes “gigantes”, sem esquecer as contribuições in-

deléveis do marxismo (SÉRGIO, 1981 e 1982), da psicogenética de Jean Piaget (SÉRGIO, 1981) 

e da psicanálise (LEVIN, 1995 e SÉRGIO, 2000b). Sérgio (1989a, p. 34), comenta poeticamente 

sua caminhada:   

Caminho em busca de uma nebulosa utopia? Se o real é sempre um “sistema de possí-
veis”, uma teoria é sempre uma... entre muitas! Não desalento, porém, porque se Popper 
tiver razão, “uma teoria (sistema falsificável) é tanto mais testável, refutável e preferível 
quanto mais simples e universal”. E depois, como canta Miguel Torga, “Em qualquer 
aventura, o que importa é partir, não chegar”. 

Santin (1987, p. 65) destacava que “o espaço e o sentido da Educação Física e dos Espor-

tes são intensamente reavaliados no contexto do processo educacional brasileiro” (SANTIN, 

1987, p. 65). Em virtude do exposto, optou-se neste estudo por pesquisar a própria FURB, carac-

terizando um estudo de caso, já detalhado na metodologia. 

Na menção de Prigogine (1996, p. 157) “[...] o conhecimento não pressupõe apenas um 

vínculo entre o que conhece e o que é conhecido, ele exige que esse vínculo crie uma diferença 

entre passado e futuro”. Assim sendo, a produção científica dos profissionais de Educação Física 

que lecionam ou já lecionaram no curso de Educação Física da FURB se limitarem à revista Dy-

namis, optando-se a limitar o relato da história do desenvolvimento do curso de Educação Física 

da FURB (passado e presente), tendo por base os artigos publicados por professores, ex-

professores, alunos e ex-alunos na revistas Dynamis, na revista de Divulgação Cultural e em li-

vros publicados pela FURB entre 1993 e 2008.  

Tal perspectiva encontra eco em Furlani (1998, p. 100), quando comenta: “a busca de co-

nhecer a universidade, em sua amplitude, exige o conhecimento dos vários atores sociais que a 

compõem, os quais sofrem influência recíproca”. Daí a opção nesta pesquisa pela evolução histó-

rica das publicações em revistas e livros publicados pela própria FURB, pois como destaca Sanitt 

(2000, p. 11) “de qualquer modo, as observações, experiências e teorias estão sempre inextrica-

velmente ligadas entre si uma rede de relações”.   
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Tendo sido esclarecida a opção pela verificação documental, segue abaixo a seqüência 

histórica das publicações e principais fatos que podem dar pistas sobre as matrizes epistemológi-

cas do curso de Educação Física da FURB, criado em 17/11/73, mas que nesta pesquisa levantar-

se-á somente as publicações a partir de 1993, quando o autor da pesquisa passou a fazer parte 

desta instituição como ator social, além do fato de ter havido neste período o início da participa-

ção de profissionais de Educação Física com mestrado como docentes do curso. 

Ademais, como afirma Sanitt (2000, p. 11) “[...] quando as teorias se tornam encerradas 

em linguagem científica, de modo a que os fenômenos fiquem ‘vestidos’ de interpretações, estas 

se tornam ‘sobrecarregadas de práxis’”.  

6.1 CRONOLOGIA DAS PUBLICAÇÕES DOS DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA FURB E OS PRINCIPAIS FATOS NO PERÍODO DE 1993 A 2008 

Brandão (1985, p. 7) destaca que “há segredos que se ocultam de teorias; assuntos do hu-

mano que há no ofício do pesquisador e que somente o pensar sobre a prática pessoal revela”.  

O objetivo das atividades de análise crítica é o de promover, nos grupos de estudo, um 
conhecimento mais objetivo dos problemas e da realidade. Deve-se partir dos fenômenos 
para buscar o essencial, além das aparências e das relações cotidianas imediatas. Os pro-
blemas não devem somente ser descritos, mas explicados, a fim de se procurar as estra-
tégias possíveis de ação. (BOTERF apud BRANDÃO, 1985, p. 63). 

Em virtude do exposto, segue abaixo a cronologia das publicações dos docentes e discen-

tes do curso de Educação Física da FURB e principais fatos ocorridos sob a ótica do pesquisador, 

no período histórico que vai de 1993, até a presente data, período em que o pesquisador passou a 

fazer parte do DEFI, como ator social, já que vinha dando cursos e palestras na FURB desde 

1986 e como destaca Eco (1998), elaborar uma tese é como exercitar a memória.  

1993 - Depois de ministrar cursos e palestras entre 1986 e 1992, mudo para Blumenau e 

começo a lecionar na FURB60. O pesquisador ministra aula de Expressão Corporal no Grupo de 

                                                 
60 Na condição de Professor Substituto no curso de Pedagogia das séries iniciais na disciplina “Psicomotricidade”, 
ofertada pela primeira vez. No entanto, por necessidade da instituição, assumi em caráter de urgência a disciplina 
“Crescimento e Desenvolvimento” no curso de Educação Física e começando a fazer parte do DEFI.  
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Teatro Phoenix e “Recreação” na nascitura “Universidade da Terceira Idade” e Esther Neotti res-

ponde pela Dança. Participa também da implantação do “Programa de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular”, juntamente com o cardiologista e médico esportivo Sérgio de Souza Coimbra 

(in memoriam) e dos professores Lorival Beckhauser61 e João Henrique de Castro Negrão.   

O então acadêmico de Educação Física Claudiney Serafim, juntamente com o professor 

João Bonifácio implantam a capoeira na PDE62, que continua até a presente data, tendo como 

atual coordenador Carlos José da Silva63, também é egresso do curso Educação Física da FURB.  

A professora Neuza Bezerra Museka começa a trabalhar com dependentes químicos no 

CERENE (Centro de Reabilitação Nova Esperança), como forma de extensão, sendo o pesquisa-

dor o responsável entre 2000 e 2005, devido à aposentadoria titular.  

 

1994 - Manuel Sérgio visita a FURB. A capoeira como um jogo corporal pautada no pra-

zer do movimento firma-se aos poucos, tendo como pano de fundo a Somaterapia de Roberto 

Freire (FREIRE64, 1991), através de João Bonifácio e Claudiney Serafim65, respectivamente pro-

fissional e acadêmico de Educação Física, oriundos da FURB.  

 

1995 - Lançamento do livro “Motricidade Humana – O paradigma emergente”, de Ma-

nuel Sérgio, com o selo da editora da FURB. Carlos Alberto Vargas Ávila66 publica “Análise 

biomecânica da evolução do salto reversão” (Dynamis n° 10). 

 

1996 - José Carlos Grando67 publica pela Edifurb, o livro “Sacralização do Corpo – A E-

ducação Física na Formação da Força de Trabalho Brasileira”. Carlos Alberto Vargas Àvila pu-

blica “Capacidade de Trabalho Anaeróbico e suas Relações” (Dynamis n° 14). 

 

1997 - Ressalta-se que ouve três defesas de dissertação no PPGE/ME/FURB (Vide ítem 

5.1). 

                                                 
61 Leitor e Interlocutor de Manuel Sérgio desde a década de 80 
62 Que faziam parte do Grupo “Corpo e Movimento”, com base na Capoeira de Angola. 
63 Filiado ao Grupo Muzenza, com base na Capoeira Regional. 
64 Uma terapia anarquista sistematizada no período da ditadura militar, que utiliza a capoeira de Angola como um 
meio privilegiado de combater a neurose e o medo do enfrentamento que havia naquele período. 
65 Ex-acadêmico e acadêmico do Curso de Educação Física. 
66 Docente do curso de Educação Física. 
67 Docente do curso de Educação Física. 
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1998 - José Carlos Grando publica “O Impacto da Atividade de Extensão na Gestão da 

Universidade” (Dynamis n° 24). 

 

1999 - A Edifurb lança o livro “Formação Profissional em Física, Esporte e Lazer no 

Brasil – Memória, Diagnóstico e Perspectivo”, de Lamartine Pereira Dacosta. O pesquisador 

publica o artigo “Ergomotricidade: uma proposta para a humanização do trabalhador”, com Car-

los Roberto de Oliveira Nunes68 e Aretusa dos Passos Baechtold69 (Dynamis n° 26).  

 Neste mesmo número Palmira Sevegnani de Freitas70 publica “Escola e Sociedade: De-

safios para a Formação do professor de Educação Física” e Adriana Estevam Greuel71 publica 

o artigo “Contextualização Histórica da Educação Física” e com acadêmicos dos mais diver-

sos cursos da FURB “Estresse X Trabalho: uma revisão”. Carlos Alberto Vargas Àvila publica 

com Josenei Braga dos Santos72 “Estudo da Distribuição da Pressão Exercida sobre a Região 

Glútea em Costureiras da Indústria Têxtil Sulfabril – Blumenau/SC”.   

José Carlos Grando publica “Recreação Industrial – Uma Tendência na Empresa”, Juli-

ana Krieger73 publica “A Expressão Corporal Através da Dança a Pessoas Portadoras de De-

ficiência Mental – Brusque/SC”. 

Ressalta-se ainda a institucionalização do “Programa de Incentivo e Apoio ao Esporte”, 

em convênio com a Fundação Municipal de Esportes e a Bluvolei (Clube de Vôlei). Ressalta-se 

que posteriormente houve o incremento também do Handbal e do Badmington. Este Programa 

estava até a gestão passada vinculada à Vice-reitoria passada, na medida em que seu titular, o 

Professor Rui Rizzo74, é profissional de Educação Física vinculado ao voleibol.    

 

2000 - Carlos Alberto Vargas Ávila publica com Ligiane Finardi Santos75, o artigo “Dis-

túrbios Ósteo-Músculo-Ligamentares Relacionados ao Trabalho (Dort): Uma revisão” (Dy-

                                                                                                                                                              
 
68 Professor do Curso de Psicologia. 
69 Acadêmica do Curso de Psicologia. 
70 Ex-acadêmica e ex-docente do Curso de Educação Física. 
71 Ex-acadêmica e ex-docente do Curso de Educação Física. 
72 Acadêmico do Curso de Educação Física. 
73 Acadêmica do Curso de Educação Física. 
74 Recentemente aposentado. 
75 Acadêmico do Curso de Educação Física. 
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namis, n° 31). Na mesma revista o pesquisador publica com Fernando Eskelsen do Nascimento e 

Marina Rhoden76, o artigo “A Importância do Relaxamento no Esporte de Alto Nível”.  

Publica ainda “Atividades físicas, estresse e relaxamento - Uma abordagem holística” 

na revista de divulgação cultural, n° 71 e n° 72. Neusa Bezerra Museka77 publica “Ludomotrici-

dade: Uma abordagem pedagógica da corporeidade”. Manuel Sérgio publica neste exemplar “A 

ciência da motricidade humana e a sua lógica social”. Joel Benghi publica “Educação Física e 

Promoção Humana” e Marina Rohden 78 publica com Marlen Conradt79, sob a orientação do 

pesquisador “A importância da psicomotricidade na reestruturação da imagem corporal em 

mulheres mastectomizadas”.  

 

2001 – Carlos Alberto Vargas Àvila publica com Carla Fernandes Carvalho, Eduardo 

Zumach, Karla Grando e Marcelo Schrubbe80 “Estudo sobre a influência da mochila no trans-

porte do material escolar em crianças na faixa etária de 09 a 10 anos: uma revisão” (Dyna-

mis n° 34).  

José Carlos Grando organiza o livro “A (des)construção do corpo”, publicado pela Edi-

furb. Juntamente com o médico Marcelo Dalla Bernadina Dalla81, o pesquisador defende a im-

plantação da Residência em Educação Física, na Residência Multiprofissional em Saúde da Famí-

lia (PSF), proposta aceita pelo Ministério da Saúde, tendo a FURB organizado a primeira Resi-

dência em Educação Física do país com verba oficial deste Ministério.   

 

2002 – Ana Claudia de Oliveira Hopf e João Augusto Reis de Moura publicam “Muscu-

lação: O “detalhe” da terminologia (Dynamis n° 38), João Henrique Negrão de Castro82 publica 

com Emerson Antonio Brancher83, Fernando Elskensen do Nascimento84 e Carlos Alberto da 

Silva85 “Fatores intervenientes no processo de crescimento”.   

                                                 
76 Acadêmicos do Curso de Educação Física. 
77 Docente do Curso de Educação Física. 
78 Acadêmica do Curso de Educação Física. 
79 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. 
80 Acadêmicos do Curso de Fisioterapia. 
81 Ex-aluno do PPGE/ME/FURB. 
82  Ex-docente do Curso de Educação Física. 
83 Ex- acadêmico e Docente do Curso de Educação Física. 
84 Ex-acadêmico do Curso de Educação Física. 
85 Docente do Curso de Educação Física.  
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Carlos Alberto da Silva e José Carlos Grando86 publicam “Diabetes Mellitus e exercício 

físico”. Em parceria com João Henrique Negrão de Castro, Carlos Alberto publica o artigo “Ati-

vidade Física e Hipertensão”. José Carlos Grando e Fabio Zoboli publicam “Uma abordagem 

transdisciplinar da corporeidade” (Dynamis, n° 38) e Josenei Braga dos Santos87 et al publi-

cam “O álcool no esporte”.  

Neste mesmo número os Residentes em Educação Física, oriundos do curso de Educação 

Física da FURB Clóvis Arlindo de Sousa e Fernando Eskelsen do Nascimento publicam o artigo 

“A educação física e a síndrome de Osgood-Schlatter.” e Márcia Regina de Assis88 e Carlos 

Alberto da Silva publicam “Treinamento de força para mulheres idosas”.  

A Edifurb publica a obra “Psicomotricidade Vivenciada em Sala de Aula” do chileno 

Marcelo Valdes Arrigada. Com Fabio Zoboli, o pesquisador publica “Do Ato ao Pensamento – 

Contribuições de Henri Wallon89 para a compreensão do tônus e da emoção” e “Filosofia Positi-

vista e corporeidade” (Dynamis, n° 39).  

Com Raulito Ramos Guerra Filho o pesquisador publica na Revista de Divulgação Cultu-

ral n° 77, o artigo “O Lazer, O Movimento e os Corpos em Revolta”.  

 

2003 - Clóvis Arlindo de Sousa90 e Fabio Perin91 publicam o artigo “Ansiedade e espor-

te: Desenvolvimento e Importância na educação Física” (Dynamis, n° 43/44). Neste mesmo nú-

mero Carlos Alberto da Silva, Walter Celso de Lima e José Carlos Grando92 publicam o artigo 

“Sobrepeso e Obesidade: Metabolismo, riscos e exercício físico”. Neste mesmo número, o pes-

quisador publica com José Francisco Albiero93 e Joyce Ribeiro94 “A importância da atividade 

física na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida” e com Jackson Andrey do 

Nascimento95 e Clóvis Arlindo de Sousa, “Perfil dos conhecimentos alimentares dos pratican-

tes de atividades físicas entre 30 e 60 anos da Academia Master de Blumenau/SC”.  

                                                 
86 Docente do Curso de Educação Física. 
87 Ex-acadêmico do Curso de Educação Física.  
88 Ex-acadêmica do Curso de Educação Física. 
89 Autor citado por Manuel Sérgio na década de 80. 
90 Ex-acadêmico do Curso de Educação Física.  
91 Ex-docente do Curso de Psicologia. 
92 Docente do Curso de Educação Física. 
93 Docente do Curso de Fisioterapia.  
94  Acadêmica do Curso de Fisioterapia.  
95 Ex-acadêmico do Curso de Educação Física. 
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Ainda neste mesmo exemplar, Ana Claudia Hopf96, Anelise Souza e Emma Egerland97, 

docentes do curso de Educação Física da FURB publicam o artigo “O processo de transferência 

de aprendizagem – Uma revisão analítica”. O pesquisador publica com Deiseléia Nietzke e Lu-

ciana Riemer98, o artigo “A Importância do Lazer Para Pessoas Portadoras de Deficiência 

Mental” (Dynamis, n° 49). 

Há de se ressaltar também que em nível de extensão houve a implantação de Técnicas 

Corporais Alternativas (Yoga, Tai Chi Chuan e Dança) na PDE. 

 

2004 - Manuel Sérgio dá palestra no grupo Educogitans do PPGE/ME. A Edifurb publica 

a segunda edição de “Psicomotricidade Vivenciada em Sala de Aula”. Carlos Alberto da Silva, 

Sidney Ivan Silva99 e José Carlos Grando publicam “Exercício Física e a Hipertensão Arterial” 

(Dynamis, n° 49). Fabio Zoboli publica com Alexandre Ramos dos Santos “A Inclusão de cri-

anças obesas nas aulas de Educação Física”. Neste mesmo número Carlos Alberto Vargas Ávi-

la100 publica com Luisa Helena Laus101 “A influência da obesidade na força muscular do qua-

dríceps e a capacidade funcional de mulheres portadoras de Gonartrose”. 

    Ainda neste número Carlos Alberto da Silva publica com José Carlos Grando “Exercí-

cio físico no gerenciamento do sobrepeso e da obesidade”. Carlos Alberto da Silva et al “Ava-

liação do curso de Medicina da UFSC – Opinião os alunos egressos”. 

João Augusto Reis de Moura102 publica com Cassiano Ricardo Rech “Estudo do tempo 

de execução de séries no treinamento de força, as quais objetivam o aumento do volume 

muscular e da resistência muscular localizada”. Publica ainda com Rudinei Baars103 “Aspec-

tos nutricionais, ergogênicos e anabólicos pré-competição em atletas da elite nacional de 

Powerlifting”. 

Luis Francisco Reis104 publica com Cândido Simões Pires Neto “Variáveis antropomé-

tricas e IMC como indicadores de obesidade comparados ao critério da AAHPERD em es-

colares de Blumenau/SC”. Há ainda neste exemplar o artigo “Saúde Coletiva e Corporeidade 

                                                 
96 Docente do Curso de Educação Física. 
97 Docente do Curso de Educação Física. 
98 Ex-acadêmicas do Curso de Pedagogia. 
99 Acadêmico do Curso de Fisioterapia. 
100 Docente do Curso de Educação Física. 
101 Ex- acadêmica do Curso de Fisioterapia, atualmente professora substituta do curso de Fisioterapia da FURB. 
102 Docente do Curso de Educação Física. 
103 Acadêmico do Curso de Educação Física. 
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– Do exercício físico à ecologia humana” de Clóvis Arlindo de Sousa, com a participação do pes-

quisador e “Trabalho e Lazer: uma comparação entre acadêmicos dos cursos de Educação Físi-

ca e Sistemas de Informação” de Emerson Antonio Brancher e Josiane Hellmann, Josiane Adão, 

Tatiana R. L. Alvise e Heriberto Krüger105. 

 

2005 - O pesquisador publica com Clóvis Arlindo de Sousa, o artigo “Saúde Coletiva e 

Corporeidade – O Exercício Físico à Ecologia Humana” (Dynamis, n° 49). O pesquisador faz 

nova seletiva para o mestrado em Educação da FURB, sendo aprovado.    

 

2006 - O pesquisador começa o mestrado em Educação, em sua nova versão. Eduardo La-

ranjeiras Cartier106 docente de Basquetebol começa o doutorado em Cultura Física na Universi-

dade de Manzanes Camilo Cienfuegos, em Cuba.  

 

2007 - Inauguração da piscina do Complexo Esportivo da FURB no dia 26 de setembro. A 

FURB suspende as publicações da revista de divulgação cultural e da revista de divulgação téc-

no-científica. Emma Egerland, Ruy Dornelles107 começam o mestrado em Educação Física na 

UFSC.   

 

2008 - O curso de Educação Física do Instituto Blumenauense de Ensino Superior (IBES) 

passa definitivamente para FURB, em virtude do mesmo ter sido comprado pela Sociedade Edu-

cacional de Santa Catarina (SOCIESC). Carlos José da Silva108 começa o mestrado no 

PPGE/ME/FURB e a FURB retoma a publicações da revista de divulgação cultural e da revista 

de divulgação técno-científica em formato eletrônico. 

O pesquisador propõe a criação de uma Comissão Central Organizadora (CCO) visando à 

implantação da pós-graduação strictu sensu em nível de mestrado, com caráter interdisciplinar 

com área de concentração em “Corporeidade e Cultura”, que até o presente momento terá as 

seguintes linhas de pesquisa: 1) Cineatropometria e Posturologia, 2) Motricidade Humana e Sa-

                                                                                                                                                              
104 Docente do Curso de Educação Física. 
105 Acadêmicos do Curso de Educação Física.  
106 Ex-acadêmico e Docente do Curso de Educação Física. 
107 Docente do Curso de Educação Física. 
108  Ex-acadêmico, Docente do Curso de Educação Física. 
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úde, 3) Motricidade Humana e os Mecanismos de Inclusão/Exclusão e 4) Corporeidade, Mídia e 

Subjetividade. Uma equipe interdisciplinar trabalha desde agosto deste ano visando delinear o 

Projeto Final, de acordo com as exigências da CAPES. 

Carlos José da Silva ministra palestras e Oficinas de Capoeira na Universidade del Cauca, 

na Colômbia, através do convite de Eugenia Trigo. 

Percebe-se pelo breve histórico acima, que houve um aumento progressivo de artigos pu-

blicados em veículos de divulgação da própria FURB, por parte do corpo docente e discente do 

curso de Educação Física, no período estudado, havendo o predomínio de 17 artigos na aborda-

gem positivista, 8 artigos dentro da abordagem fenomenológica-hermenêutica e 6 artigos que 

podem ser considerados como crítico-emancipatórios, perfazendo um total de 31 artigos. 

Alguns artigos descrevem questões relativas ao cuidado. Segundo Boff (1999, p. 38-39): 

É no cuidado que vamos encontrar o ethos necessário para a sociabilidade humana e 
principalmente para idenficar a essência frontal do ser humano, homem e mulher. Quan-
do falamos de ethos queremos expressar o conjunto de valores, princípios e inspirações 
que dão origem a atos e atitudes [....]. 

Portanto, o percurso histórico do curso de Educação Física da FURB, foi se construindo  

na concretude do caminhar, sendo de bom alvitre que se pesquise quais as  matrizes epistemoló-

gicas que permeou esta caminhada, pois “escrever ou falar sobre o corpo não expressa ou se refe-

re a um corpo neutro reificado em si e por si, escapando objetivamente a todos os significados 

anteriores: o discurso sempre já estrutura o corpo” (DALLERY apud JAGGAR e BORDO, 1997, 

p. 69). 
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7 DISCUSSÃO DOS DADOS 

Os dados levantados poderiam ser trabalhados das mais diversas formas, no entanto, op-

tou-se por focar a discussão nos Mapeamentos, visando ter um panorama geral de como pode 

estar caminhando o curso de Educação Física da FURB durante o período estudado, o que não 

garante que na prática, mediante os procedimentos didático-metodológicos, tal perspectiva seja a 

mesma que os docentes defenderam nas suas dissertações. No entanto, este foi um critério de 

demarcação discutido com o orientador e com os demais participantes do EDUCOGITANS.      

Neste estudo caminhamos na direção da história do curso de Educação Física de uma ins-

tituição em crise de identidade, que de repente é arrastada para uma concorrência para qual não se 

preparou e que está buscando “a sua nova cara”, e talvez seja este o momento mais oportuno para 

mudar o paradigma no que tange as questões da corporeidade. Caminhar é preciso, pois como 

destaca Sérgio (1999a, p. 14): 

O aspecto histórico, diacrónico, evolutivo da produção dos conhecimentos científicos é, 
acima do mais, um processo de transformação social e de criação cultural onde a des-
construção das idéias reflete e projeta a des-construção lúcida e corajosa que se processa 
na sociedade toda. 

De acordo com os dados levantados até o presente momento parece ser possível se afirmar 

que uma “nova” Educação Física está surgindo na FURB. Uma “nova” Educação Física está sur-

gindo no país e fica aqui o questionamento de Guiraldelli Junior (1989, p. 48) “daí que surge, a 

cada dia com mais ênfase, a pergunta: como deve ser essa “nova Educação Física”?”.  

Essa pergunta está na boca da juventude que estuda nas Escolas de Educação Física. Está 
na cabeça dos professores jovens. E, ao contrário do que pensam alguns, não é uma per-
gunta ingênua. Ela é historicamente necessária. A resposta, se é que existe uma, é que 
corre sério risco de descambar para o idealismo. (GUIRALDELLI JUNIOR, 1989,        
p. 48).  

Especificamente, em relação à Educação Física, urge encontrar a maneira eficaz de en-
trelaçar o trabalho corporal e o movimento com outros instrumentos íntimos aos proces-
sos mais gerais de combate aos diversos pontos ideológicos ligados às velhas concep-
ções de mundo forjadas no capitalismo (GUIRALDELLI JUNIOR, 1989,  p. 50). 
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Parece ser interessante que se pesquise mais sobre este assunto e que haja uma discussão 

mais aprofundada no âmago do DEFI, pois como destaca Guiraldelli Junior (1989, p. 48) “uma 

vez democratizada a Educação Física, ela terá necessariamente de levar-se a um nível superior. 

Só que não vai mudar “espontaneamente”. Vai ter de se transformar pela atuação consciente dos 

homens”.   

O passado não pode voltar e o presente não deve continuar. Por isto, a Educação Física na 

FURB procurou desenvolver progressivamente estratégias de intervenção para atuar a terceira 

idade (1993 até o presente momento) com cardiopatas e hipertensos (1994 a 2000), com depen-

dentes químicos (1994 a 2005), com gestantes (2000 a 2005).  

A busca por uma metodologia continua em aberto, levando-se em consideração além das 

questões epistemológicas, as questões ontológicas. É possível perceber pelo exposto no quadro 

4.1 deste estudo que houve o predomínio absoluto das abordagens Crítico-emancipatória e Feno-

menológico-hermenêutica nas dissertações defendidas por profissionais de Educação Física no 

PPGE/ME/FURB, durante o período estudado, somando-se um total de seis (6) dissertações.  

De acordo com o quadro 4.2 há predomínio da abordagem positivista (11) nos docentes 

que participaram de outros programas de mestrado, sendo que há um número significativo de 

estudos com abordagem fenomenológica-hermenêutica (6) e somente um (1) estudo com a abor-

dagem crítico-emancipatória.  

Para surpresa do pesquisador há o predomínio da abordagem positivista, em termos abso-

lutos, principalmente entre os que participaram de programas das Universidades públicas: UFSC, 

UFSM e UDESC. A exceção se deu na UFRGS, talvez pelo mestrado ter sido em Educação. 

7.1 QUAIS SÃO AS MATRIZES CURRICULARES QUE NORTEIAM ATUALMENTE O 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FURB? 

Parece ser de bom alvitre, que se discuta brevemente a questão do currículo, pois a  visão 

que ainda se possui de currículo, infelizmente é de alto fixo, intocável (MOREIRA e SILVA, 

1994; DOOL JUNIOR, 1997 e PIMENTA e ANASTASIOU, 2002).    
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Geralmente os professores ingressam em departamentos que atuam em cursos aprova-
dos, em que já estão estabelecidas as disciplinas que ministrarão. Aí recebem ementas 
prontas, planejamento individual e solitariamente- e nesta condição - individual e solita-
riamente - que devem ser responsáveis pela docência exercida. (PIMENTA e 
ANASTASIOU, 2002, p. 37).    

Para Santin (1992, p. 28) “os obstáculos que dificultam, quando não neutralizam as re-

formas curriculares, praticamente agem em todos os cursos”. Segundo ele “os obstáculos come-

çam pela pouca clareza que se tem das razões que levaram à busca da reforma curricular. Em 

geral, o movimento de alteração curricular começa pela aceitação das opiniões generalizadas de 

que os profissionais egressos das universidades são mal preparados”.     

O objetivo desta pesquisa no que tange ao currículo é tão somente levantar algumas pis-

tas, a partir dos mapeamentos e questões levantadas até o presente momento, na medida em que 

como mencionam Moreira e Silva (1994, p. 7):  

O currículo há muito deixou de ser apenas uma área meramente técnica, voltada para 
questões relativas a procedimentos, técnicas, métodos. Já se pode falar agora em uma 
tradição crítica do currículo, guiada por questões sociológicas, políticas, epistemológi-
cas.    

Se existe uma noção central à teorização educacional e currículo crítica é a de poder. É a 
visão de que a educação e o currículo estão profundamente implicadas em relações de 
poder que dá à teorização educacional crítica seu caráter fundamentalmente político. 
(MOREIRA e SILVA, 1994, p. 28).             

Pelo exposto é possível se perceber que o currículo pode estar atravessado pelo confor-

mismo e pelas relações de poder, muito mais que por uma postura epistemológica e relações di-

dático-pedagógicas que favoreçam o fluxo curricular. Para Moreira e Silva (1994, p. 29) “reco-

nhecer que o currículo está atravessado pelo poder não significa ter identificado essas relações. 

Grande parte da tarefa da análise educacional crítica consiste precisamente em efetuar esta identi-

ficação”.                

Na menção de Pimenta e Anastasiou (2002, p. 243) “faz-se necessário organizar os currí-

culos e os percursos formativos dos alunos de modo que se ampliem as oportunidades de inserção 

pedagógica dos professores e dos alunos no curso que freqüentam”.   
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Santin (1992, p. 28) destacando os obstáculos à atualização curricular afirma que “a 

unaminidade frente à necessidade de se atualizar o currículo não gerou conflitos para que se dis-

cutisse o próprio significado e função do currículo”.  

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 226), destacam: 

A integração das disciplinas curriculares pode ser efetivada mediante uma revisão e rees-
truturação geral, quando ocorre uma alteração curricular de fato e de direito, ou pode 
comportar processos aproximações sucessivas entre disciplinas, mantendo ainda uma or-
ganização interdisciplinar, porém pautada por alguns princípios integrativos, coletiva-
mente identificados.  

As novas lógicas de organização curricular têm recebido várias denominações: ensino por 

problemas, ensino com pesquisa, eixos integrativos, estudos de meio, projetos integrados de tra-

balha, centro de interesses, etc. Pode parecer que se implantar uma disciplina de epistemologia no 

currículo poderia ser uma solução. No entanto como destacam com lucidez Santos Filho e Gam-

boa (1995, p. 81):  

Os estudos epistemológicos, necessários na formação do investigador, não podem ser 
restringidos à interpretação de mais uma disciplina nos currículos universitários; devem 
constituir um espaço para desenvolver a constante “vigilância epistemológica” sobre os 
processos utilizados na pesquisa científica. “Vigilância epistemológica” que questione 
não só os métodos tradicionais, mas que aponte para a busca de novas alternativas capa-
zes de ultrapassar as diferentes formas de intrepretação da complexa e dinâmica realida-
de educativa, e de contribuir para sua transformação. 

Sendo assim parece ser interessante ressaltar aqui houve várias reformas curriculares no 

curso de Educação Física da FURB desde 2004 e de acordo com as novas tendências do que seja 

currículo, este não é estático, está sempre em mudança (DOOL JUNIOR, 1997). Parece claro que 

como destacam Moreira e Silva (1994, p. 29):   

[...] O currículo precisa ser visto como uma organização dinâmica e não fixa. Precisa ser 
ágil para se adaptar às novas situações geradas pela velocidade com que os fatos aconte-
cem. Ele, em hipótese nenhuma, pode ser uma camisa de força. Ao contrário, precisa 
abrir espaços para que novas experiências sejam realizadas. Não pode haver currículo 
definido, mas em constante adaptação. O currículo não pode ser uma instituição burocrá-
tica e administrativa, mas uma construção livre e vinculada às exigências de desenvol-
vimento das pessoas e às necessidades da sociedade.  
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E como menciona Santin (1987, p. 29): 

Toda vez que nos propomos a realizar mudanças efetivas e profundas na esfera das ati-
vidades humanas, tanto a nível comportamental quanto técnico, precisamos alcançar a 
esfera das idéias, dos valores e das significações. Em outras palavras, as mudanças no 
mundo da ação humana só acontecem quando precedidas pelas mudanças no mundo do 
pensamento. Isto porque todos nós sabemos que a ação humana é determinada e guiada 
pelas nossas idéias e intenções. 

Assim sendo “Desnaturalizar” e historicizar o currículo existente é um passo importante 

na tarefa política de estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam transgres-

sivos da ordem curricular existente (MOREIRA e SILVA, 1994). Isto foi o que procuramos efe-

tivar neste estudo, que abre possibilidades para a continuidade de outros estudos que queiram 

aprofundar a questão, debruçando-se sobre o curso de Educação Física da FURB, na medida em 

que a discussão do currículo da Educação Física de uma maneira geral já foi feito no 

PPGE/ME/FURB por Santos (2006), discutindo o lugar incerto da Educação Física no currículo 

escolar.  

Parece que no que tange à Matriz Curricular quanto mais rico o currículo, haverá mais 

pontos de intersecção e conexões mais aprofundadas. Por isto, uma Matriz Curricular deve ser 

algo construído coletivamente, dialeticamente e não por relações de poder ou jogos de interesse, 

pois “as condições concretas de efetivação das mudanças devem ser buscadas e produzidas. Uma 

vez percebidas, discutidas e processadas as alterações necessárias, os docentes que se dispusse-

rem a assumi-las devem contar com o apoio institucional apropriado” (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2002, p. 110). 

Sanitt (2000, p. 80) afirma que “do ponto de vista conceitual ou semântico, a solução para 

um problema representa um encerramento, um fim para a busca de uma solução. Em vez de ser 

uma resposta, a solução representa a resposta a um problema”.   

Parece ser interessante que se pesquise mais sobre este assunto e que haja uma discussão 

mais aprofundada no âmago do DEFI, pois como destaca Guiraldelli Junior (1989, p. 48) “uma 

vez democratizada a Educação Física, ela terá necessariamente de levar-se a um nível superior. 

Só que não vai mudar “espontaneamente”. Vai ter de se transformar pela atuação consciente dos 

homens”.   
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O passado não pode voltar e o presente não deve continuar. Assim, torna-se inadiável fa-

lar de alternativas (SÉRGIO, 1989b). Por isto, a Educação Física na FURB procurou desenvolver 

progressivamente estratégias de intervenção para atuar com cardiopatas e hipertensos (1994 a 

2000), dependentes químicos (1994 a 2005), com gestantes (2000 a 2005).  

A busca por uma metodologia continua em aberto, levando-se em consideração além das 

questões epistemológicas, as questões ontológicas e éticas, através da Residência em Educação 

Física, implantada pelo pesquisador no PSF em 2004, estando hoje na sua 3ª turma, sob a Precep-

toria109 do Professor Eduardo Larangeiras Cartier, que visa atender aos os usuários do SUS que 

procuram o PSF.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Este é o nome dado nas Residências, ao Tutor de cada área ou especialidade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

“O saber deve se tornar sabedoria, mas para isso deve se tornar cultura”. 

(Manuel Sérgio). 

Quando houve a delimitação do tema desta dissertação, muitos foram os questionamentos, 

afinal a ciência normal é de caráter marcadamente positivista, preconiza a delimitação e o apro-

fundamento de um tema específico, tendo o foco específico em um determinado autor. A com-

plexidade infelizmente ainda não é um paradigma vigente na Academia. Neste sentido, este estu-

do vai ao encontro das apreensões de Manuel Sérgio, Anna Feitosa e Eugenia Trigo, que buscam 

através do paradigma da complexidade olhar a corporeidade com “novos olhares”. 

Para proceder a este estudo foi destacado já na introdução os pontos fundamentais, procu-

rando colecionar durante a organização do estudo, assuntos e visões antagônicas sobre o corpo ao 

longo da história do curso de Educação Física da FURB, procurando demonstrar que os paradig-

mas que norteiam o curso na atualidade, pois a dissertação aponta que se caminha na FURB pro-

gressivamente para a transdisciplinaridade à maneira da complexidade exigida pela episteme atu-

al e particularmente pela obra de Edgard Morin, que norteia a caminhada de Manuel Sérgio. Nes-

te sentido a FURB lançou as disciplinas do eixo articulador das licenciaturas, que está sempre se 

modificando, visando se caminhar em direção à complexidade.  

Procura-se, agora, apresentar alguns aspectos que foram mais ressaltados durante a orga-

nização da dissertação, visando buscar a nucleação exigida pelos cânones da metodologia cientí-

fica. Desta forma, assumimos a sua dimensão provisória, pois este estudo não pretende ser uma 

verdade dogmática.  

Utilizou-se neste estudo uma cronologia não-linear em alguns momentos e linear em ou-

tros, visando desenvolver um pensamento em espiral que pudesse servir de referência para a 

compreensão e explicação do ser em movimento, que sofre, sorri ou se reprime, mesmo os PNEE. 

Ressaltou-se ao longo da dissertação a crise na episteme que sustenta as discussões da 

comunidade científica que discute as questões da motricidade humana e a necessidade de se ul-

trapassar o paradigma cartesiano, onde a motricidade humana pode ser compreendida como uma 



 

 

91 

síntese dialética e dialógica “corpo/mente/espírito/natureza/sociedade”, em ser na busca da trans-

cendência. Procurando demonstrar que a Academia, supervaloriza a razão a partir dos pressupos-

tos da modernidade. Esta visão fragmentada, não é compatível com a episteme moderna, que pro-

cura integrar o pensamento lógico com o pensamento intuitivo, poético.  

Ressaltou-se que Jean Le Boulch denunciou o cartesianismo reinante na Educação Física 

desde a década de 60 e propôs uma abordagem mais científica ao movimento humano, tentando 

levá-lo ao estatuto de Ciência. Apesar do passo decisivo que deu com a Psicomotricidade (Méto-

do Psicocinético), sua base era estruturalista, pois estava ancorada na aprendizagem motora, vi-

sando ajudar a prevenir problemas escolares ou a melhorar as condutas psicomotoras de base, 

dentro de um modelo estruturalista. Esta área era e ainda parece ser uma área do conhecimento de 

cunho marcadamente técnico, apesar dos avanços propostas pela Psicomotricidade Relacional 

com Lapierre e Aucouturier.  

Havia e há na Educação Física, segundo Manuel Sérgio, mais seguidores, do que pesqui-

sadores, Segundo ele ainda falta uma matriz epistemológica para que se possa sair do estatuto de 

pré-ciência para o estatuto de ciência. O avanço das neurociências demonstra cada vez mais a 

plasticidade do cérebro humano, a interconexão hemisférica, o que redimensiona a corporeidade 

e a Universidade não pode fechar os seus olhos para esta questão que parece ser fulcral. As ditas 

inteligências múltiplas revolucionaram a educação e esta não pode mais negar o corpo, pois há 

também as inteligências corporal-cinestésica e espacial, entre outras, que favorecem a esta manei-

ra pessoal do sujeito “estar-no-mundo”.  

A consciência passou a ser um dos grandes problemas científicos do nosso século,  aju-

dando à busca da compreensão do corpo com instumentos tecnológicos sofisticados. A tecnologia 

passou a somar esforços com as contribuições da psicanálise e da filosofia, provando que o corpo 

é também portador de sexualidade, desejo e de inconsciente (pessoal e coletivo) mesmo na lon-

gevidade. A corporeidade passa a ser compreendida como um processo histórico e relacional, que 

favorece o desabrochar da consciência corporal e da transcendência.  

Em virtude do que temos abordado até o presente momento, Manuel Sérgio defende que  

a motricidade humana se constitui em um paradigma emergente, caminhando para além das bases 

anátomo-fisiológicas visando à promoção humana, a inclusão, a cooperação, a solidariedade e a 

transcendência. Tal perspectiva leva-o a levar efetuar um corte epistemológico, sem deixar de 

lado a importância do ciberespaço.  
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A pós-modernidade está assentada, segundo Manuel Sérgio, na morte do cartesianismo, 

do racionalismo exacerbado, do materialismo alienante, dos dogmas, das ideologias da simplici-

dade, da visão antiecológica, da civilização do sedentarismo, do machismo, das meta-narrativas e 

dos meta-relatos. Por isto há de absorver a tecnologia de maneira crítica.  

Visando lidar com as questões tecnológicas a FURB tenta através das tecnologias da in-

formação (Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA e Clube Virtual) favorecer o processo de 

ensino e de aprendizagem. Parece importante caminhar em direção ao ciberespaço, sem dar asas 

ao neoliberalismo que busca dominar a sociedade da informação e proporcionando alternativas 

exeqüíveis em termos de motricidade humana para ajudar na manutenção da saúde do trabalha-

dor.  

Em virtude do exposto, defende-se que a FURB deva discutir a motricidade humana am-

plamente de forma interdisciplinar e transdisciplinar, abordando-o dentro do possível em todos os 

seus cursos e não só no curso de Educação Física. Sob esta ótica há indícios de que no curso de 

Educação Física da FURB está se instalando progressivamente uma crise de paradigma, pois se-

gundo as Matrizes Epistemológicas das dissertações defendidas pelos profissionais de Educação 

Física que lecionaram ou lecionam apesar de haver o predomínio do positivismo, este já não reina 

absoluto, havendo também um número significativo de pesquisas de cunho fenomenológico-

hermenêutico e crítico-emancipatório.   

Há de se ressaltar que com a implantação tardia do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), haverá novas possibilidades de se discutir com os acadêmicos no campo teórico as ques-

tões atinentes à corporeidade em todas as suas manifestações, já que no campo prático com a edi-

ficação do Ginásio Escola no dia 27 de outubro de 1997, a PDE avançou, introduzindo nos últi-

mos anos o Tai Chi Chuan, a Dança e o Yoga, democratizando a oferta de atividades motoras à 

comunidade acadêmica, já que tradicionalmente havia Musculação, Voleibol, Futsal e Futebol.   

Com a inauguração da piscina no complexo esportivo do campus 1, no dia 26 de setembro 

de 2007, houve um avanço ainda maior na oferta de atividades de extensão (Hidroginástica e na-

tação) o que nos leva a suspeitar que há realmente na FURB na atualidade um lugar para o corpo 

além da visão competitivista. 

Estas são questões fundantes, que parecem ser importantes no processo de construção de 

uma “nova” Educação Física no âmbito da FURB. Em vista das concepções de Manuel Sérgio 

sobre a motricidade humana, propõe-se que todos os alunos universitários devem durante a sua 
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formação recebam conhecimentos relativos ao corpo e à saúde física e mental que não se limite 

ao biologicismo e instigue ao cuidado, compreendido algo mais que um ato, uma mudança de 

comportamento cognitivo, tendo como base a transformação da disciplina “Prática Desportiva I”, 

em uma disciplina teórica (acadêmica) de dois (2) créditos, para todos os acadêmicos sob a título 

de ”Motricidade Humana e Saúde”, com ênfase no cuidado. Tal perspectiva não iria impedir que 

os acadêmicos participassem da Prática Desportiva (Musculação, Natação, Futebol Suiço, Yoga, 

Tai Chi Chuan, Dança de Salão, Basquetebol, etc.), mas levantaria as questões necessárias à 

compreensão e explicação das condutas motoras, para que os acadêmicos deixem progressiva-

mente de ser meros consumidores de artigos esportivos, portanto, alienados da complexidade 

humana da corporeidade e da ética do cuidado, que não parece lícito aos que possuem privilégio 

de ser universitário, em um país de descamisados. 

O estudo demonstra que também em nível de científico houve um incremento substancial 

na produção de artigos por parte dos docentes e discentes da FURB durante o período estudado. 

Tendo-se optado neste estudo por levantar somente as publicações levadas a cabo na própria 

FURB, o que não significa que não tenha havido também o incremento de publicações em outros 

veículos de divulgação, inclusive no exterior.  

Ciência é discurso e o estudo indica que a partir de 1993, os docentes e os acadêmicos do 

DEFI foram progressivamente publicando e pesquisando sobre temas pertinentes à corporeidade 

para além do cartesianismo. Inicialmente nas revistas de divulgação científica e de divulgação 

cultural da FURB, mas progressivamente a partir de 2003 também em outros periódicos impres-

sos ou de modo eletrônico que não foram objeto deste estudo.  

De acordo com o resultado os mapeamentos das dissertações dos profissionais de Educa-

ção Física que lecionaram e lecionam no curso, é possível inferir que há atualmente o predomínio 

da abordagem positivista, mas aparece também um número significativo de dissertações dentro 

da abordagem fenomenológica-hermenêutica e crítico-emancipatória, de acordo com a classifica-

ção proposta por Gamboa. Por isto, tal momento se nos apresenta como sendo extremamente fér-

til, pois como destaca Dool Junior, há de haver múltiplas perspectivas do currículo, rico em di-

versidade, visando favorecer relações pedagógicas, que favoreçam a profundidade, levando em 

consideração as relações culturais que estão fora do currículo, mais incluídos em uma grade ma-

triz da qual o currículo está inserido. 
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Pela análise das dissertações geradas no PPGE/ME/FURB foi possível verificar haver  

predomínio das abordagens Fenomenológica-Hermenêutica e Crítico-Emancipatória, o que talvez 

possa não ser real no que tange à intervenção diuturna dos docentes. Mas foi um critério de deli-

mitação do estudo. Este estudo foi se construindo em forma de espiral e de rede cada vez mais 

complexa. E é possível se perceber que há hoje na FURB estudos sobre a corporeidade que dão 

sustentáculo a uma prática mais comprometida com as necessidades da comunidade blumenauen-

se e região do Vale do Itajaí, tendo havido entre 1993 e 2005 trabalho com dependentes químicos 

e entre 200 e 2005, com gestantes, o que aponta para a compreensão do cuidado em nível de ex-

tensão. Há de se ressaltar a existência desde 1994 de atividades atinentes à gerontomotricidade.  

A motricidade humana vai aos poucos ganhando mais consistência na FURB, o paradig-

ma positivista apesar de predominante, já não é hegemônico e neste sentido, as diversas linhas do 

PPGE/ME, estão colaborando de maneira indelével com esta evolução, ao favorecer a reflexão 

crítica, aos profissionais de Educação Física que o procuram, pelo que este estudo provisório po-

de investigar.  

Ressalta-se, ser louvável na FURB, a elaboração do “Programa de Qualidade de Vida” 

por parte do setor de Recursos Humanos, tendo como uma das estratégias a implantação da Gi-

nástica Laboral em alguns setores (Biblioteca, Núcleo de Informática, Centro de Ciências da Sa-

úde, entre outros), visando o incentivo à prática consciente de atividades corporais, mesmo não 

tendo havido avanços significativos em direção à Ergomotricidade, que visa mais a relação inter-

pessoal, do que a compensação da postura no posto de trabalho.  

Ressalta-se que Manuel Sérgio serviu de pano de fundo para nossas reflexões por ser um 

autor influente no Brasil e por ter efetuado um corte epistemológico, na medida em que trouxe o 

aspecto científico (epistemológico), onde imperava o aspecto ideológico (no sentido althusseriano 

do termo), inclusive no que tange ao discurso sobre os longevos e os PNEE.    

As neurociências cada vez comprovam a plasticidade neuronal e a possibilidade de se a-

brir novas trilhas neurônicas, mesmo em idade avançada. Manuel Sérgio cita António Damásio 

em suas últimas publicações, pois os neurocientistas atuais encaram o cérebro como algo inter-

minavelmente modificável e sempre possível de reagir aos fatores condicionantes do meio ambi-

ente, mesmo na dita terceira idade. Já se fala em neurônios espelho, que caracteriza a organização 

do cérebro humano como social. 
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É de bom alvitre que se recorde que no Brasil o curso de Educação Física é o único entre 

as licenciaturas a ter uma disciplina específica sobre este tema, desde 1989 em nível nacional: 

Educação Física Especial. Nem a Pedagogia, nem a Matemática, nem a Educação Artística, etc., 

possuem uma disciplina em nível nacional que contemple tal perspectiva, por isto ousamos suge-

rir que a FURB dê um passo adiante, acrescentando a disciplina “Educação Inclusiva” em todas 

as licenciaturas, passando assim do projeto epistemológico para o projeto institucional. 

Este poderia inclusive prever periodicamente palestras abertas a toda a comunidade aca-

dêmica, pois este é um assunto que afeta direta ou indiretamente a todos. Tal perspectiva visaria 

derrubar as barreiras arquitetônicas e do preconceito, o que é bom que se ressalte já acontece na 

FURB timidamente.  

Por último ressalta-se que docentes e egressos do curso de Educação Física da FURB es-

tão cada vez mais participando de Programas de mestrado e doutorado em Universidades reno-

madas tais como: UNICAMP, UFSC, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), UDESC, UFGRS, PUC-SP e PUC-RS. Este fato se a apresenta como sendo alta-

mente positivo e parece ser o reflexo do aumento da produção científica e do incremento na titu-

lação dos docentes do DEFI, com destaque para a participação do PPGE/ME/FURB neste proces-

so de mudança rumo à “nova” Educação Física da FURB. 

Neste momento rico, depois de resgatar a história parcial do curso de Educação Física da 

FURB entre 1993 e 2008, parece ser lícito propor ao DEFI a organização do mestrado interdisci-

plinar em “Corporeidade e Cultura” aproveitando os recursos humanos existentes nesta institui-

ção que atendam aos critérios estabelecidos pela CAPES para tal fim, já que este estudo levantou 

o fato de haver indícios de que uma “nova” Educação Física, que se tornou progressivamente 

mais visível na FURB, a partir da década 90, ampliando-se até os dias atuais.  
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GLOSSÁRIO 

Corte Epistemológico - Efeito específico da irrupção de uma dada formação científica, no seio 

de uma formação ideológica. Pelo corte e com desponta um novo conhecimento científico, o 

qual, por seu turno, provoca profundas mutações, ao nível da Filosofia e da Cultura. Quatro teses 

identificam e limitam o corte: ele assinala a relação entre uma formação científica e uma for-

mação ideológica, consagrada a linha de fratura entre as duas referidas formações, já que é evi-

dente a descontinuidade Gnoseológica; não se trata de um acontecimento pontual, mas de um 

corte incessante, de um processo ininterrupto, de um salto qualitativo irrenunciável; o corte epis-

temológico é específico do campo teórico. O corte, como Bachelard o acentua, está mais ligado à 

imaginação do que à razão, pois se trata de um ato criador (SÉRGIO, 2000).  

 

Epistemologia: Filosofia, de, em, desde, com e para as ciências, que estuda a emergência, produ-

ção e transformação dos conhecimentos científicos e, bem assim, as condições institucionais que 

os tornam possíveis (SÉRGIO, 2000).  

 

Matriz Curricular  - Matriz cujo desenvolvimento proporciona certo “olhar” sobre o currículo 

compreendido com algo flexível, maleável e que possa colaborar com a construção do conheci-

mento por parte dos acadêmicos, sem impor uma maneira única de “ver as coisas”. 

 

Matriz Epistemológica – Uma Matriz cujo desenvolvimento proporciona  certo “olhar” sobre 

um objeto ou evento, que sirva de base de reflexão num dado momento, para uma comunidade 

científica. 

 
Obstáculo Epistemológico: O corte efetua-se porque existem obstáculos, os quais, ao intervie-

ram numa prática científica, interrompem ou, de qualquer forma, impedem a produção de conhe-

cimentos. O corte não se define pela sua origem ou natureza, mas pelos obstáculos epistemológi-

cos, contam-se o condicionamento dogmático das ideologias teóricas e o reducionismo simplista 

da filosofia espontânea dos cientistas (SÉRGIO, 2000). 
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Paradigma – Realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência 

(KUHN, 1990).  

 


