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RESUMO 
 

O estudo analisa criticamente as relações que se estabelecem entre as práticas de 
formação de professores do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Regional do Cariri (URCA) e a teoria do conhecimento que as ilumina. A delimitação 
do objeto de estudo não se deu apenas porque o projeto curricular do Curso se diz 
calçado em pressupostos do materialismo histórico-dialético, mas, sobretudo devido a 
nossa preocupação, tanto com a natureza do conhecimento selecionado e apresentado, 
quanto com as perspectivas epistemológica, filosófica e ideológica de conhecimento 
adotadas para materializar as práticas de formação de professores nesta instituição de 
ensino. A partir desse objeto de estudo, o objetivo da pesquisa consistiu em 
compreender as múltiplas determinações, os conflitos, as contradições e antagonismos 
decorrentes dessa relação, na perspectiva de uma pedagogia socialista. Tendo, então, 
como propósito descobrir as conexões, mediações e contradições dos fatos que 
constituem tal fenômeno, bem como revelar as leis fundamentais que regem o processo 
de teorização dessas práticas, formulamos o seguinte problema de pesquisa: Como se 
apresenta a relação entre as práticas de formação de professores e a teoria materialista 
histórico-dialética do conhecimento adotada pelo Curso de Licenciatura em Educação 
Física da URCA? Para guiar o processo de busca e solução do problema delineado, 
apresenta a hipótese inicial de trabalho segundo a qual não obstante a utilização do 
referencial materialista histórico-dialético para orientar a formação, a práxis decorrente 
do trabalho pedagógico docente se apresentava caótica, eivada de contradições, 
conflitos e antagonismos que dificultam uma mudança qualitativa das circunstâncias 
inerentes ao processo de formação de professores da área numa perspectiva 
radicalmente crítica. A pesquisa empírica foi realizada junto às práticas de formação de 
professores (prática como componente curricular, estágio supervisionado e prática 
pedagógica do professor formador), através de observação sistemática e de entrevistas 
semi-estruturada com os sujeitos-professores que constituíram a amostra da pesquisa.  O 
estudo utiliza como referência teórico-metodológica o materialismo histórico-dialético 
como teoria geral da pesquisa, a partir do qual definimos categorias de análise para o 
tratamento do material coletado na realidade empírica do Curso. Após o tratamento dos 
dados concretos, realizado através das categorias definidas a priori e a posteriori, a 
análise permitiu constatar que os professores não têm o materialismo histórico-dialético 
como referência para orientar as suas práticas de formação. Aponta-se, entre outras 
conclusões, para a comprovação da tese de que a relação entre o discurso do projeto 
político-pedagógico e as práticas de formação de professores na perspectiva do 
materialismo histórico-dialético, no Curso de Licenciatura em Educação Física da 
URCA, se expressa em termos de um fosso abissal. Não obstante as possibilidades 
sinalizadas de fragmentos reveladas pelo trabalho pedagógico dos professores 
formadores no que tange ao desenvolvimento da relação teoria/prática numa visão de 
unidade ficou patente que esta relação se apresenta problemática e confusa, eivada de 
contradições, conflitos e antagonismos. Conclui, finalmente, que esse fosso é 
determinado pela influência da “mão invisível” do mercado de trabalho no campo da 
Educação Física que tem se expressado na Educação, nos cursos de formação de 
professores, em outras práticas, pela perspectiva do utilitarismo, do pragmatismo e do 
empirismo. 
 
Palavras-chave: formação de professores. relação teoria/prática. educação física. 
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ABSTRACT 

 

The study critically analyzes the relationships established between the practices of 
teacher's Degree in Physical Education of Universidade Regional do Cariri (URCA) and 
the theory of knowledge that illuminates them. The delimitation of the study object was 
not just because the project of the course curriculum is said based on assumptions of 
historical-dialectical materialism, but mainly because of our concern with both the 
nature of knowledge selected and presented, as with the epistemological perspectives, 
philosophical and ideological of knowledge adopted to materialize the practices of 
teacher’s degree in this institution. From this object of study, the research objective was 
to understand the multiple determinants, conflicts, contradictions and antagonisms 
arising from such relationship, in the prospect of a socialist pedagogy. Since then, the 
purpose to discover the connections, mediations and contradictions of the facts 
constituting such a phenomenon as well as revealing the fundamental laws that govern 
the process of theorizing these practices, we formulated the following research problem: 
How is it presented the relationship between the practices of teacher’s degree and the 
historical-dialectical materialist theory of knowledge adopted by the Bachelor Degree in 
Physical Education at URCA? To guide the search process and solution of the problem 
outlined, presents the initial working hypothesis according to which despite the use of 
historical-dialectical materialist framework to guide training, the praxis due to 
pedagogical teaching work was presented chaotic, riddled with contradictions, conflicts 
and antagonisms that hamper a qualitative change of the circumstances surrounding the 
process of teacher training of the area in a radical critical perspective. The empirical 
research was conducted with the practices of teacher training (practice as a curricular 
component, supervised teaching practice and pedagogical teacher trainer), through 
systematic observation and semi-structured interviews with subject-teachers who 
constituted the study sample. The study uses theoretical and methodological reference 
the historical-dialectical materialism as a general theory of the research, from which we 
define categories of analysis for the treatment of the material collected in the empirical 
reality of the Course. After treatment of concrete data, obtained through the categories 
defined a priori and a posteriori, the analysis has found that teachers do not have the 
historical-dialectical materialism as a reference to guide their teaching practices. Points 
out, among other findings, for proof of the thesis that the relationship between the 
discourse of political-pedagogical project and the practices of teacher training in the 
perspective of historical-dialectical materialism, the Bachelor Degree in Physical 
Education at URCA, is expressed in terms of an abyssal gap. Notwithstanding the 
marked possibilities of fragments revealed by pedagogical work of teacher educators in 
terms of development of the theory / practice in a vision of unity was evident that this 
relationship appears problematic and confusing, riddled with contradictions, conflicts 
and antagonisms. In conclusion, finally, that this gap is determined by the influence of 
the "invisible hand" of the labor market in the field of Physical Education that has been 
expressed in Education, in teacher’s degree courses, in other practices, from the 
perspective of utilitarianism, pragmatism and empiricism. 

 

Keywords: teacher training; theory/practice relationship, physical education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

“Toda vida social é essencialmente prática. Todos 
os mistérios que conduzem ao misticismo encontram sua 
solução racional na práxis humana e na compreensão 
dessa práxis” (MARX & ENGELS, 1998, p. 102). 

 

 

Marx e Engels (1998) nos ensinam que a consciência dos homens depende das 

suas condições de vida, das suas relações sociais, da sua existência social, por esse 

motivo, numa sociedade de classes, como a nossa, as idéias dominantes, e em 

conseqüência os interesses dominantes, não são mais que as idéias e os interesses da 

classe dominante. Dessa afirmação se depreende que os objetivos e perspectivas de uma 

formação profissional devem ser dimensionados e analisados tendo como pano de fundo 

a definição, inequívoca, do projeto de sociedade para a qual ela foi idealizada, face ao 

que nos propomos analisar uma das principais questões da formação atual de 

professores de Educação Física: a relação entre teoria e prática, considerando o regime 

que lhe dá origem: o capitalismo e sua estratégia mais recente, o neoliberalismo 

(ESCOBAR, 1997). 

A despeito de uma brevíssima análise de conjuntura não se pode negar que o 

capitalismo da época de Marx sofreu grandes transformações. Realmente temos hoje 

uma sociedade marcada por fortes transformações científico-tecnológicas, por um 

reordenamento do sistema produtivo, por uma geopolítica diferenciada. O capitalismo 

tal como se desenvolve hoje alterou inegavelmente a própria geopolítica no mundo 

inteiro. É verdade também que se o próprio Marx fosse vivo ele faria uma leitura a 

partir da dinâmica do movimento dos determinantes do capitalismo de hoje e não do 

capitalismo que ele vivenciou, que analisou em sua época.  

Contudo, não é menos verdadeiro que as leis fundamentais do capitalismo, 

formuladas por ele, jamais caducaram, permanecem “dramaticamente atuais” a sustentar 

um sistema perversamente desigual à medida que não garante – apesar de suas 

projeções fantasiosas – igualdade substantiva para todos. Na verdade o capitalismo 

mudou o mundo... mas para pior. Mudou e mudará sempre e mais para pior pelo simples 

fato de que é um sistema social produtivo incorrigível e incontrolável dado as suas 
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profundas contradições e limites historicamente comprovadas. Afinal, onde o 

capitalismo prosperou no sentido da igualdade substancial entre as pessoas? 

Nesta pesquisa investigamos como se relacionam teoria e prática na formação 

de professores de Educação Física, problemática que, segundo a literatura a respeito, 

deve ser entendida como uma das mais emblemáticas da formação profissional na área. 

De um modo geral, e cada um a sua maneira, os principais estudiosos da 

formação de professores no Brasil, entre eles, Saviani, (1995, 1996, 1997, 2009), 

Moreira (1994), Kuenzer (1996), Brzezinski (1996), Gatti (1997, 2009); Lüdke (1998), 

Cury (1999), Pimenta (2000), Misukami (2002), Veiga (2002), Freitas, H. (2002, 2004) 

e Tanuri (2000), André et al (1999), Marques (1992), destacam como principais 

problemas da área: currículo, prática docente, relação teoria/prática, natureza do 

trabalho docente, relação com o saber, proletarização do professor, formação docente, 

formação à distância, formação inicial, formação continuada, identidade e 

profissionalização docente, qualificação profissional, locus da formação docente, dentre 

tantas outras.  

O nosso estudo se distingue por analisar especificamente as relações que se 

estabelecem entre teoria e prática na formação de professores de Educação Física, 

enfocando a questão à luz do materialismo histórico e dialético1. Assim sendo, busca 

compreender e interpretar as relações que se estabelecem entre as práticas de formação 

de professores do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Regional 

do Cariri (URCA) 2 e a teoria do conhecimento3 que orienta a dimensão prática. Base 

teórica que, segundo o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso, utiliza a 

“concepção materialista histórico-dialética de educação” para orientar a formação 

profissional e social dos novos professores numa perspectiva omnilateral4, entendida 

                                                             
1 Não obstante este método ser estudado mais aprofundadamente no III Capítulo desta pesquisa, 
antecipamos que materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a tentativa de 
buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do 
pensamento, e o materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas 
que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no 
desenvolvimento da humanidade (TRIVIÑOS, 1987). 
2 Esta é uma das três universidades estaduais do Ceará, localizada no sul do Estado, na cidade de Crato, 
Região do Cariri cearense.  
3 Para melhor compreensão das nossas colocações, estamos entendendo por Teoria do Conhecimento a 
área da filosofia que se ocupa dos problemas decorrentes da relação entre sujeito e objeto, principalmente 
aqueles relacionados à natureza, fonte e validade do conhecimento. Sumariamente diríamos que é uma 
explicação sobre a forma como o conhecimento se apresenta. 
4 A omnilateralidade compreendida em Marx (2001) pressupõe uma forma antagônica à unilateralidade, à 
qual o homem é levado através da divisão do trabalho. Tratar-se-ia, portanto, do desenvolvimento 
humano em suas múltiplas dimensões, de todas suas necessidades e suas satisfações. 
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pelo documento oficial do Curso aquela que possibilita uma formação plena do 

indivíduo (URCA, 2010, p. 23). 

Considerando os limites e possibilidades para a realização de um programa de 

formação profissional sob bases teóricas de natureza dialética em relação aos aspectos 

sócio-econômicos e políticos que configuram a formação social brasileira, ressaltamos 

que a elaboração desse projeto, além de ser fruto de um longo processo de 

discussão/tensão no interior da instituição, com avanços e retrocessos, decorre ainda, na 

época da sua criação no ano 20035, de um difícil processo de ruptura com importantes 

contradições trazidas pelos novos dispositivos legais para a formação de professores no 

Brasil.6 

A delimitação do objeto de estudo não se deu apenas porque o projeto 

curricular do Curso se diz calçado em pressupostos do materialismo histórico-dialético 

– certamente um fato raro no âmbito da formação profissional da área – mas, sobretudo 

devido a nossa preocupação, tanto com a natureza do conhecimento selecionado e 

apresentado, quanto com as perspectivas epistemológica, filosófica e ideológica de 

conhecimento adotada para materializar as práticas de formação de professores de 

Educação Física na URCA, já que somos sujeitos históricos do referido processo, 

atuando a mais de dez anos na instituição como docente formador. 

Mas, o que estamos denominando mesmo de “práticas de formação de 

professores”?  Quais são elas? Para que servem? Com qual teoria? Vamos observar 

todas as práticas de formação do Curso? Como se configuram? São elas as mesmas em 

todo o Brasil? Donde se originam? Como, por que, por quem e para quem foram 

pensadas?  
                                                             
5 Registramos que o coletivo de professores do Curso de Educação Física da URCA foi assessorado pela 
Profa. Dra. Celi Nelza Zulke Taffarel (Universidade Federal da Bahia) que propôs aos docentes uma nova 
reconceptualização/reestruturação da proposta pedagógica então aprovada pelos conselhos superiores da 
universidade quando da criação do curso em abril de 2003. Ressaltamos, também, as significativas 
contribuições da Profa. Dra. Micheli Ortega Escobar – UFPE/UFBA, quando de sua estada, por dois anos,  
como professora visitante do Departamento de Educação da URCA. Com o seu olhar crítico e sua larga 
experiência em currículo para formação de professores de Educação Física, contribuiu significativamente 
para o aperfeiçoamento do Projeto Político-Pedagógico do Curso. 
6 Apesar dos enormes obstáculos, a serem ultrapassados naquela época, para implementação de uma 
proposta de formação antagonicamente diferente das tradicionais até então, destacamos entre as principais 
barreiras: a resistência de alguns professores do Curso à teoria dialética do conhecimento; a falta de 
condições materiais objetivas na instituição (administrativas, pedagógicas e estruturais) para a 
implementação de uma nova matriz curricular; e, sobretudo, a precária unidade metodológica em torno do 
novo projeto. Entretanto, ainda assim, a maioria dos professores conscientes da necessidade das 
mudanças propostas, decidiu romper com a teoria idealista do conhecimento orientadora das atuais 
diretrizes curriculares para a formação e aprovou alterações consideradas fundamentais para a nova 
proposta político-pedagógica do curso. 
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Obviamente que não se constitui o foco dessa pesquisa fazer um levantamento 

histórico das políticas formativas em nosso país. Parece-nos suficiente informar que as 

reformas educativas realizadas nos últimos anos no Brasil, muitas delas engendradas 

principalmente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei N. 9.394/96, e, no caso da Educação Física, após o agravante do processo de 

regulamentação da profissão, através da Lei N. 9.996/98, trouxeram mudanças 

importantes no modo de conceber e operacionalizar as práticas de formação profissional 

no campo da Educação e da Educação Física. 

Sendo o Brasil um Estado Nacional de capitalismo periférico e dependente em 

ralação aos principais países ricos que detém e controlam o sistema do capital em todo o 

mundo, não se constitui absurdo afirmar que as políticas públicas para a educação 

brasileira são o resultado de convênios internacionais assinados pelo Brasil com 

organismos financeiros vinculados ao grande capital (Banco Mundial, FMI, BIRD, entre 

outros) que, em última instância, acabam definindo e ditando o conteúdo e a forma das 

políticas dos Estados Nacionais, condição/imposição para o refinanciamento, por 

exemplo, da dívida externa desses países, confirmando uma tese secular escrita por 

Marx e Engels (1998, p. 48), segundo a qual “A classe que dispõe dos meios de 

produção material, dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o 

pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está 

submetido também à classe dominante”7. 

A preparação final desse fértil terreno neoliberal coube ao Governo Fernando 

Henrique Cardoso (2002 - 2005), que possibilitou a semeação, germinação, crescimento 

e frutificação de uma multiplicidade de propostas para a formação de professores, 

muitas delas alinhadas com o processo de reestruturação produtiva do capital, em nada 

contribuindo para o desenvolvimento omnilateral dos futuros professores, pelo 

contrário, destruindo suas potencialidades humanas e sua capacidade criadora e criativa.  

Em seu duplo governo são formulados e aprovados diferentes ordenamentos 

legais para a formação profissional do professor pelo então Conselho Federal de 

Educação. Certamente aqueles que causaram maior impacto foram as Diretrizes 

                                                             
7 Não obstante toda pressão internacional, não é possível obscurecer o papel da sociedade civil 
organizada, dos movimentos sociais, da dinâmica que se dá ao movimento que está imbricado na própria 
luta de classes presente na sociedade. Posto isso, reconhecemos a existência de focos de resistência contra 
a interferência e a imposição de interesses pelos países dos países ricos sobre as políticas públicas 
nacionais.   
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Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de professores para atuar na educação 

básica, consubstanciadas na Resolução CNE/CP n° 1, de 18/02/2002 (BRASIL, 2002a), 

na Resolução CNE/CP n° 2, de 19/02/2002 (BRASIL, 2002b) e nos pareceres que lhes 

fundamentaram, entre eles: o Parecer CNE/CP n° 9, de 08/05/2001 (BRASIL, 2001a), o 

Parecer CNE/CP n° 21, de 06/08/2001 (BRASIL, 2001b), o Parecer CNE/CP n° 27, de 

02/10/2001(BRASIL, 2001c), o Parecer CNE/CP n° 109, de 13/03/2002 (BRASIL, 

2002c), dispositivos legais que trazem em seu bojo indicações sobre as diferentes 

práticas de formação de professores que orientam as instituições formadoras na 

materialização dos seus projetos pedagógico-curriculares, recebidas pelos educadores 

como camisa-de-força, não obstante a resistência tímida e limitada de alguns setores.  

Além da imposição de tais orientações gerais, claramente observadas no Art. 

15, § 1º, da Resolução CNE/CP n° 1, de 18/02/2002,  verbis, “Nenhum novo curso será 

autorizado, a partir da vigência destas normas, sem que o seu projeto seja organizado 

nos termos das mesmas” (BRASIL, 2002ª, p. 3), todas as áreas do conhecimento, com 

cursos de graduação superior, “receberam” do Ministério da Educação/Conselho 

Nacional de Educação a sua Diretriz Curricular Nacional (DCN) específica. Em nossa 

área não foi diferente.  Sob forte influência de setores conservadores, entre eles, o 

Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), o campo acadêmico-profissional da 

Educação Física acabou “ganhando” também a sua DCN. Trata-se da Resolução 

CNE/CP nº 07, de 31/03/2004 (BRASIL, 2004), objeto de contínuo debate e de enorme 

polêmica na área em face do seu caráter eminentemente neoliberal, à medida que 

reforça velhas contradições da área, trazendo à tona os antigos dilemas e dicotomias do 

processo de formação, em particular, o controvertido retorno da divisão da profissão em 

licenciado e bacharel, este último denominado de “graduado” pela DCN da área 

(Resolução CNE/CP nº 07/2004). 

Um breve olhar sobre os documentos citados é suficiente para identificar o 

tipo, natureza, concepção e forma de operacionalização das práticas de formação de 

professores. Por se tratar do principal documento orientador dos processos formativos, é 

a Resolução CNE/CP N° 1, quem prescreve indicações sobre o conteúdo e a forma da 

dimensão prática da formação. A esse respeito o Art. 12 informa que “A prática, na 

matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao 

estágio, desarticulado do restante do curso [...]” (§ 1º), devendo “[...] estar presente 

desde o início do curso e permear toda a formação do professor” (§ 2º), inclusive, “No 
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interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de 

formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática” 

(§ 3 º). A realidade mostra que estas determinações estão longe de ser cumpridas pelas 

instituições de ensino superior em nosso país. 

À Resolução CNE/CP N° 2/2002 coube instituir a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior, inclusive, denominando as dimensões e a sua respectiva carga 

horária. De acordo com o seu Art. 1º dessa Resolução a carga horária dos cursos será 

integralizada com, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 

articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 

seguintes dimensões dos componentes comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de prática 

como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) 

horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do 

curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais. 

Assim sendo, definimos como objeto de análise desta pesquisa as seguintes 

práticas de formação de professores de Educação Física da URCA: 1) a prática como 

componente curricular (PCC); a prática de estágio curricular supervisionado (PECS); e 

3) a prática pedagógica do professor formador (PPPF).  

Na verdade, sentimo-nos motivados para a tarefa de descobrir de que modo a 

teoria materialista histórico dialética do conhecimento guia, orienta e materializa – no 

interior de uma sociedade cindida em classes sociais marcadamente desiguais – as 

práticas de formação de professores numa perspectiva transformadora, principalmente 

quando consideramos que, por um lado, em nosso país predomina um modelo de 

formação que busca moldar os futuros professores para objetivarem no mundo do 

trabalho da Educação Física os princípios sócio-econômicos e culturais do sistema 

capitalista (ESCOBAR, 1999) e, por outro, ainda persiste a supervalorização da 

dimensão técnico-instrumental do conhecimento às avessas na formação de professores 

de Educação Física, com a exacerbação valorativa do saber prático em detrimento do 

conhecimento científico, subordinando a teoria em relação à prática.  

Impelidos, então, pela curiosidade em relação ao ineditismo da experiência – 

que se propõe modificar o modelo teórico de compreensão das práticas tradicionais para 
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formação de professores de Educação Física – levantamos algumas indagações a esse 

respeito, como estas: será mesmo possível o desenvolvimento de projetos contra-

hegemônicos desse porte em pleno chão capitalista? Como são enfrentadas nesse 

processo as contradições impostas pela sociedade do capital? Quais os limites e 

possibilidades de uma concepção dialética da Educação Física, diante das atuais 

diretrizes curriculares oficiais para a formação de professores no Brasil, de caráter 

notadamente neoliberal? O que muda na forma de ensinar e aprender essas práticas? De 

que forma a teorização das práticas de formação do Curso tem cooperado para a 

mudança qualitativa do ensino de Educação Física na região? Nesse processo, quais são 

as dificuldades encontradas ao teorizar a prática através da lógica dialética? Existe 

unidade metodológica por parte dos professores formadores em torno da proposta de 

teorização da dimensão prática do curso? Como se expressa a relação teoria-prática na 

dimensão prática do curso? O trabalho pedagógico realizado nessas práticas está mesmo 

pautado na unidade entre esses pólos? Qual o fruto dessa relação? É a práxis? Se sim, 

em qual sentido? 

Como podemos ver, as questões levantadas sobre a realidade da formação de 

professores de Educação Física da URCA não são simples, notadamente quando 

consideramos “[...] o processo histórico divergente de construção de concepções 

teóricas no seu interior, suas dificuldades e possibilidades formativas para superar a 

lógica da racionalidade técnico-científica [...]” (MELO, 2000, p. 53), configurando-se 

uma situação problemática significativa e objetivamente necessária que está a exigir 

uma solução imediata (SAVIANI, 1996). Tendo, então, como propósito descobrir as 

conexões, mediações e contradições dos fatos que constituem tal fenômeno, bem como 

revelar as leis fundamentais que regem o processo de teorização dessas práticas, 

formulamos o seguinte problema de pesquisa: Como se apresenta a relação entre as 

práticas de formação de professores e a teoria materialista histórico-dialética do 

conhecimento adotada pelo Curso de Licenciatura de Educação Física da URCA?  

Para guiar o processo de busca e solução do problema, elaboramos as seguintes 

questões norteadoras: Quais os conflitos, contradições e antagonismos que decorrem 

dessa relação? De que forma os princípios filosóficos e científicos da teoria marxista do 

conhecimento estão sendo retraduzidos nas práticas de formação do Curso? Será se a 

teorização dessas práticas, realizada à luz da concepção marxista do conhecimento, tem 
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produzido efetivamente uma mudança qualitativa na formação de professores de 

Educação Física?    

Afirmamos como hipótese inicial do estudo que a relação entre a concepção 

teórica materialista histórico-dialética proclamada no PPP do Curso e as práticas de 

formação de professores nele desenvolvidas se apresenta de forma problemática e 

confusa, eivada de contradições, conflitos e antagonismos, que dificultam uma mudança 

qualitativa das circunstâncias inerentes ao processo de formação de professores da área, 

numa perspectiva radicalmente crítica (SAVIANI, 1995, p. 41). Suspeitamos que o 

conceito de práxis decorrente dessa relação tem caráter meramente “normativo”, “não 

realista”, por vezes utilitarista, incapaz de “expressar as potencialidades humanas 

essenciais” (BOTTOMORE, 2001, p. 295). Supomos, ainda, que, na melhor das 

hipóteses, o sentido atribuído à práxis é o de mera aplicação da teoria sobre a prática, 

portanto, estéril ou insuficiente para transformação radical da realidade. Ademais, não 

obstante o avanço da proposta curricular no que se refere ao referencial teórico-

metodológico de natureza materialista histórico-dialética, admitimos provisoriamente a 

existência de uma contradição importante entre a teoria que é defendida, pelo menos 

anunciada, no projeto político-pedagógico e as concepções de Educação Física dos 

professores, certamente orientadas por outras perspectivas que poderiam estar em 

conflito, em desacordo com a concepção proclamada no documento. 

Considerando as delimitações do âmbito de nosso estudo, definimos como 

objetivo geral da pesquisa compreender as múltiplas determinações decorrentes da 

relação que se estabelece entre as práticas de formação de professores de Educação 

Física e a teoria do conhecimento a elas subjacentes, bem como os conflitos, 

contradições e antagonismos presentes nessa relação, na perspectiva de uma pedagogia 

socialista.  

Articulados a essas finalidades gerais, pretendemos concretizar os seguintes 

objetivos específicos: a) caracterizar a relação entre a teoria materialista histórico-

dialética do conhecimento e as práticas de formação de professores do Curso 

investigado; b) identificar as contradições, conflitos e antagonismos de ordem político-

pedagógica e epistemológica decorrentes dessa relação; c) analisar criticamente os 

impactos dessa relação na formação dos futuros professores de Educação Física, 

identificando limites e possibilidades; d) identificar como se desenvolve a relação 

teoria/prática no âmbito das práticas de formação do Curso, selecionadas para análise; 
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e) identificar a natureza do conceito de práxis decorrente da relação entre a teoria do 

conhecimento e as práticas de formação de professores do Curso em questão; f) 

conceber dialeticamente como se apresenta a natureza e a forma da relação 

teoria/prática no projeto político-pedagógico do Curso. 

Pelo ineditismo da proposta de formação do Curso, principalmente em meio a 

uma realidade adversa, justificamos a realização da pesquisa, primeiro, em função da 

carência na área de produção científica de estudos na perspectiva teórica delineada, uma 

vez que as próprias teorias que embasaram historicamente o campo de conhecimento da 

Educação Física, em sua maioria, vêm de fontes filosóficas que negam justamente uma 

visão crítica da função do conhecimento e, segundo, pela contribuição que poderá trazer 

especialmente  para o Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, à medida 

que ele poderá pensar a si próprio através desse trabalho, dentre outras possíveis 

generalizações no campo da definição de políticas públicas educacionais, da formulação 

de propostas para os Cursos de Educação Física, do atendimento às demandas das redes 

de ensino básico da área, da revisão das concepções dos cursos de pós-graduação e, 

finalmente, no âmbito do debate revisitado sobre os estudos da práxis revolucionária na 

Educação. Sem embargo, compreender a forma como a teoria de base do curso está 

sendo retraduzida na prática, conhecer as suas conexões, mediações e contradições, os 

nexos e as determinações que geram as leis de funcionamento dessa relação, visando 

“[...] a lei de modificação de seu desenvolvimento, isto é, transição de uma forma para 

outra, de uma ordem de relação para outra” (MARX, 1989, p. 14), na perspectiva de 

contribuir efetivamente para a construção de uma pedagogia socialista, configura-se 

como a maior e mais importante razão de ser desse estudo. 

Segundo Kosik (1976, p. 45), “[...] o conhecimento da realidade é um processo 

de apropriação teórica – isto é, de crítica, interpretação e avaliação dos fatos, só possível 

pela via da ciência”. Com base nesse fundamento, acreditamos que para conhecer 

aprofundadamente como se relacionam as práticas de formação mencionadas e a teoria 

do conhecimento privilegiada pelo Curso, teremos que nos valer de categorias analíticas 

que possibilitem a explicitação e a explicação da ação prática em um contexto de 

relações, nexos e determinações. Entretanto, que categorias fundamentais 

estabeleceriam as mediações entre essas práticas e a teoria que lhes dá sustentação?  

Nesse processo, foram utilizadas categorias gerais filosóficas (MINAYO, 

1994; CURY, 1995; FRIGOTTO, 2004) e científicas (TRIVIÑOS, 1999) da formação 
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de professores, selecionadas a priori, além de outras requeridas a posteriori e que se 

mostraram úteis à interpretação e compreensão das dimensões do fenômeno que 

estamos estudando. Além destas, formulamos também as categorias específicas 

(MINAYO, 1995; TRIVIÑOS, 1999) úteis à sistematização dos dados reunidos que 

necessitaram de organização para serem mais bem apreciados à luz das categorias gerais 

selecionadas. 

 Por suposto, dada a nossa concepção de mundo, mormente de educação e 

sociedade, elegemos algumas categorias filosóficas do materialismo histórico-dialético, 

entre elas, as categorias do trabalho, da matéria, da consciência, da totalidade, da 

contradição, da práxis e da mediação, que foram utilizadas para análise das categorias 

específicas formuladas a partir da coleta de dados.  

Como a teoria é o modo do conhecimento se apresentar, esta tem repercussões 

imediatas na organização do trabalho pedagógico, razão pela qual a análise das práticas 

formativas do Curso foi mediada por algumas categorias científicas da formação de 

professores, dentre elas: a categoria trabalho pedagógico, a categoria currículo e a 

categoria trabalho docente, entendidas por nós como indispensáveis ao estudo, e que 

foram articuladas com as categorias específicas formuladas após o trabalho de campo. 

Em linhas gerais, este foi o sistema categorial de partida que utilizamos para tratamento 

analítico dos dados coletados. 

Na perspectiva de abarcar o problema de nossa pesquisa em suas múltiplas 

dimensões, delimitamos sua investigação em dois âmbitos distintos: 1) na produção 

teórica sobre as categorias filosóficas do materialismo histórico dialético e sobre as 

categorias científicas da formação de professores propostas para a análise crítica do 

objeto de estudo; 2) Na dimensão prática do Curso (prática como componente 

curricular, estágio curricular supervisionado e na prática pedagógica docente) para 

compreensão minuciosa desse âmbito da formação.  

A seguir são indicadas algumas características da pesquisa e as suas respectivas 

bases teórico-metodológicas. A coleta do material empírico foi realizada nos espaços 

das práticas de formação (a prática como componente curricular; a prática de estágio 

curricular supervisionado; e a prática pedagógica do professor formador) do Curso, 

através das técnicas da observação sistemática e da aplicação de entrevista semi-

estruturada, esta para uma amostra constituída de 07 (sete) professores efetivos do 
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Curso. Utilizamos ainda a técnica da pesquisa bibliográfica (SALVADOR, 1986) para 

compreender o modo como a relação teoria/prática é tratada no PPP do Curso.  

De posse desses dados, procedemos a sua organização e processamento 

classificando-os em categorias específicas que foram analisadas e interpretadas com o 

apoio das categorias gerais, sob a ótica da perspectiva materialista histórico-dialética8, 

razão pela qual privilegiamos a abordagem crítico-dialética de pesquisa (SANTOS 

FILHO & SÁNCHEZ GAMBOA, 2002), uma vez que nesta abordagem se analisam os 

problemas educacionais, ou de outro tipo, rigorosamente a partir de sua realidade no 

contexto das relações sociais próprias do modo de produção capitalista (ESCOBAR, 

1997).   

Definido o embate no plano teórico-metodológico, nos capítulos seguintes são 

apresentadas as múltiplas determinações que explicam a problemática investigada 

Considerando a sua natureza informativa, e tomando como base o PPP do Curso, o I 

Capítulo explicita os elementos que constituem o objeto de estudo da pesquisa. Nesse 

sentido, apresenta e caracteriza as práticas de formação de professores do Curso que 

foram selecionadas para estudo e análise, bem como esclarece a natureza da concepção 

teórica que o Curso adota para orientar todo o processo formativo. 

Na perspectiva de subsidiar a compreensão sobre o nosso objeto de estudo, o II 

Capítulo apresenta um quadro geral sobre o estado da arte da relação teoria/prática na 

formação do educador e, especificamente, um levantamento da questão no âmbito da 

                                                             
8 Por que utilizar para análise crítica das práticas de formação de professores de educação física a 
concepção materialista histórico-dialética de conhecimento elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels? 
Porque “o marxismo é, em primeiro lugar, como teoria do conhecimento a comportar a análise, a 
interpretação e a explicação da gênese da consciência (materialismo dialético); em segundo lugar, teoria 
do desenvolvimento das sociedades humanas (materialismo histórico) e seus diversos modos de produção 
– escravismo, asiático, feudalismo e capitalismo; em terceiro lugar, linha de ação revolucionária à 
transformação do capitalismo em comunismo passando por uma fase intermediária de lutas radicais, o 
socialismo. No entanto, os ideólogos da burguesia o refutam como ambas as possibilidades. Em seu 
obscurantismo olvidam que Marx (i) propôs o materialismo dialético como forma moderna do 
materialismo; (ii) desenvolveu - junto com Engels - a filosofia das luzes precisamente como dialético, 
ultrapassando-a; (iii) superou pelo método dialético os estreitos limites do materialismo do século XVIII 
que o estado das ciências, à época, tornou inevitável. (POLITZER, G. A filosofia e os mitos. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1978). Herdeiro e continuador da filosofia das luzes, o materialismo 
histórico estende os princípios do materialismo dialético ao estudo rigoroso da vida social, ao estudo do 
desenvolvimento das sociedades. A teoria do conhecimento marxista evidencia que a emancipação da 
humanidade inteira tem por condição a emancipação do proletariado, e é graças à revolução proletária e à 
construção da sociedade socialista [etapa primeira da sociedade comunista] que a sociedade 
verdadeiramente humana deixa de ser, conforme Politzer (1978, p. 100), ‘uma abstração para tornar-se 
realidade, na forma da sociedade sem classes’” (CARVALHO, 2010, p. 3).  
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formação de professores de Educação Física no Brasil. Para isso, tornou-se fundamental 

a procura de elementos teórico-metodológicos que subsidiassem a elaboração desse 

cenário. Nessa construção, buscamos apoio nas propostas de Candau & e Lelis (1988) e 

Sánchez Gamboa (2010), que oferecem uma forma clara e didática sobre o caminho a 

trilhar, bem como as ferramentas necessárias para uma compreensão dessa relação nem 

sempre harmoniosa. Encontrado o mapa, solicitamos o apoio de alguns estudiosos da 

área da Educação Física, marxistas, neomarxistas e antimarxistas, a seguir 

discriminados aleatoriamente: Marcellino (1995), Darido (1995), Melo (1995), Medina 

(1996), Fensterseifer & González (2007), Fensterseifer (2009), Sánchez Gamboa 

(2010b), Betti (2005), Kunz (1995, 1999), Escobar (1999), Taffarel (1997), Taffarel; 

Lacks; Santos Júnior (2006), Nozaki, (2005) e Santos Júnior (2005) para nos auxiliar no 

delineamento do estado da arte atual da relação teoria/prática em nossa formação inicial 

docente. Aqui, parece caber uma advertência: ao tomar as análises de autores não 

marxistas não estamos incorrendo em ecletismo, desviando-se do marxismo. Trata-se, 

tão somente, de um levantamento do cenário em que se encontra a questão da relação 

teoria/prática no campo da formação de professores. 

Após o mapeamento do estado da arte que teve a finalidade de conhecer os 

avanços e limites da produção do conhecimento a respeito da forma como se apresenta a 

relação entre a teoria e a prática no campo acadêmico-profissional de Educação, no III 

Capítulo optamos por enfocar a concepção filosófica que ilumina a análise e 

interpretação do fenômeno que estamos estudando, apresentando em linhas gerais o 

materialismo histórico e dialético enquanto teoria de base da pesquisa. 

No IV Capítulo, damos ênfase ao estudo das categorias filosóficas e científicas 

que serão tomadas como ferramentas para compreensão e interpretação da relação entre 

a teoria materialista histórico-dialética e as práticas de formação de professores de 

Educação Física da URCA. Conforme explicado anteriormente, analisamos as 

categorias filosóficas do marxismo (matéria, consciência, trabalho, práxis, totalidade, 

mediação e contradição) e as categorias científicas da formação de professores 

(trabalho pedagógico, currículo e trabalho docente), que articuladas com a realidade 

empírica nos forneceram elementos para explicação adequada da forma como se 

relacionam a teoria materialista histórico-dialética proclamada no PPP do Curso e as 

práticas utilizadas para a formação dos futuros professores de Educação Física, 
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diplomados pela URCA, não desconsiderando obviamente a eleição de outras categorias 

a posteriori. 

O V Capítulo apresenta o plano teórico-metodológico da pesquisa, tomando o 

materialismo histórico-dialético enquanto possibilidade metodológica para explicação 

coerente e concisa do objeto que estamos estudando.  

Tendo necessariamente como ponto de partida o conteúdo manifesto do PPP do 

Curso e os fatos empíricos que nos foram dados pela realidade das práticas de formação 

investigadas, no VI Capítulo descrevemos a “matéria-prima”, ainda em “estado bruto”, 

em suas múltiplas dimensões, que foi possível recolher, consideradas as nossas 

limitações de tempo e de espaço. 

Estabelecidas as categorias específicas a partir do levantamento do material 

investigado, no VII Capítulo examinamos, à luz das categorias gerais do estudo, a 

forma como se apresenta a relação entre teoria materialista histórico-dialética, 

apregoada pelo PPP do Curso, e as práticas de formação de professores realizadas pelos 

sujeitos da pesquisa. O referido diálogo nos permitiu conhecer os aspectos que 

caracterizam a relação teoria/prática no Curso que estamos investigando, ajudando-nos, 

então, desvendar as profundas e múltiplas determinações que regem essa relação. 

Por fim, na última seção deste trabalho apresentamos as conclusões que – por 

serem um produto histórico – serão sempre compreendidas como uma verdade relativa. 

Neste esforço, expomos o que foi possível construir sobre o objeto estudado, a partir do 

problema, da hipótese e dos objetivos que nos propusemos atingir.  
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I CAPÍTULO 

 

 

SOBRE AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A TEORIA DO 

CONHECIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 

 

 

“Não se pode analisar criticamente aquilo sobre o 
qual não se possuem dados suficientes” (SHARDAKHOV, 
1978 apud TAFFAREL &ALBUQUERQUE, 2010, p. 44). 

 

 

Este capítulo apresenta os elementos que compõem o objeto que estamos 

estudando – o exame das relações que se estabelecem entre as práticas de formação de 

professores9 de Educação Física e a teoria do conhecimento que vem orientando essas 

práticas no interior do Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Antes, porém, julgamos necessário apresentar de forma contextualizada 

aspectos sobre a cultura instalada em nossa instituição na perspectiva de possibilitar ao 

leitor a compreensão adequada sobre o advento do Curso de Educação Física na URCA. 

A Universidade Regional do Cariri, localizada na confluência dos Estados de 

Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, abrangendo em seu raio de ação em 

torno de 85 (oitenta e cinco) municípios tem um total aproximado de 10.300 (dez mil e 

trezentos) alunos e cerca de 700 (setecentos) professores. Tem intervido para 

transformação do quadro educacional oferecendo ao mercado, profissionais habilitados 

nas áreas de Artes, Enfermagem, Biologia, Pedagogia, Matemática, Ciências 

Econômicas, Direito, Engenharia de Produção, Letras, História, Geografia e Formação 

de Tecnólogo da Construção Civil.  No campo da produção de conhecimento destaca-se 

por oferecer aproximadamente 25 (vinte e cinco) Cursos de Especialização e 01 (um) 

Mestrado em Bioprospecção Molecular, aprovado pela CAPES. 

                                                             
9 Para uma melhor compreensão dessas práticas decidimos classificá-las tomando como referência o tripé 
sobre o qual uma instituição de ensino superior deve se assentar: ensino-pesquisa-extensão. Nesse 
sentido, vamos denominá-las de “práticas de formação de ensino”, “práticas formação de pesquisa” e 
“práticas de formação de extensão”.  
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Configurando-se neste final de século, como um pólo aglutinador de esforços 

em prol do desenvolvimento da região em que se insere e compreendendo que a 

problemática educacional exige a intervenção profissional qualificada, a URCA resolve 

enfrentar no ano 2003 o desafio da implantação em definitivo do Curso de Graduação 

em Educação Física criado já à época da promulgação da Lei Estadual N.º 11.191 de 

09.06.86 que instituiu esta IES. 

A implantação do Curso de Educação Física não visa atender ao requisito da 

universalidade de campos de conhecimentos idealizado na vigência da citada Lei. Com 

a sua implementação nos moldes propostos busca-se, sobretudo, uma coerência do 

compromisso assumido pela instituição com as demandas sociais e profissionais 

historicamente situadas no campo da Educação Física dessa imensa região.  

A sua existência busca resolver a carência de formação superior em Educação 

Física na região, não só para atender à área de conurbação do triângulo geográfico 

formado pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – segundo maior núcleo 

urbano do Ceará – mas, cerca de 95 (noventa e cinco) municípios que integram o 

distrito geo-educacional da URCA, situados nos Estados de Ceará, Pernambuco, Paraíba 

e Piauí, cuja população estima-se um total estima-se em 1,5 milhões de habitantes. 

No raio de abrangência da URCA, cerca de seiscentos quilômetros, não existe 

curso superior de Educação Física - motivo pelo qual tem gerado uma carência histórica 

de professores - dado que reforça a necessidade deste projeto. O mercado de atuação 

profissional aberto à Educação Física na região envolve, ainda, um considerável número 

de escolas de ensino formal, de dança, academias de estética, clubes esportivos, de 

lazer, ecoturismo, setores públicos e semipúblicos.  

Ressalte-se que a formação qualificada na área vem contribuir para a correção 

das distorções historicamente solidificadas pela prática docente ainda sem formação 

específica na área, no trato com o conhecimento da Educação Física na região e, ainda, 

concorrer para o estabelecimento de uma relação de compromisso da Educação Física a 

ser instalada com uma nova compreensão de saúde, educação, esporte, lazer e cultura.  

Com vistas a uma contextualização histórica da criação e implantação do Curso 

de Licenciatura em Educação Física da URCA, ressaltamos que vários fatos anteriores 

registram a ocorrência de iniciativas no sentido da sua implantação. Estas iniciativas, 

situadas em momentos históricos distintos, muitas delas frustradas pelas condições 

objetivas existentes, via de regra, traduzidas pelo quadro das relações de poder à época e 
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pela ausência de vontade e esforço políticos para concretizar a implantação do curso 

que, conforme assinalado anteriormente, já fora criado pela mesma Lei que cria a 

Universidade Regional do Cariri, Lei nº. 11.191 de 09.06.86. Ainda assim, é possível 

constatar a construção coletiva de projetos e/ou elementos necessários que foram 

indispensáveis ao processo de consolidação do curso. 

Nesse período, já fazia parte das preocupações dos educadores em geral e 

professores de Educação Física, em particular, a necessidade de suprir a demanda 

existente nessa área. A problemática educacional exigia, então, a intervenção de 

profissional qualificado para a Região do Cariri, não obstante, a luta pela sua 

implantação não visasse apenas atender ao requisito da universalidade de campos de 

conhecimentos idealizados na vigência da citada Lei.  

Com a sua implantação nos moldes propostos buscava-se, sobretudo, uma 

coerência do compromisso assumido pela Instituição com as demandas sociais e 

profissionais historicamente situadas no campo da Educação Física e a convalidação do 

papel social que também é conferido a Educação Física. 

Nesse cenário de enorme desafio são visualizadas, de forma diacrônica, a 

organização de várias ações e intenções que marcam a caminhada histórica em defesa 

da implantação do Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Motivado pelas constantes reivindicações dos professores que lutavam pela sua 

aprovação junto aos conselhos da URCA, o CEPE, em reunião marcante de 07 de 

Agosto de 2002, aprova o Projeto de Implantação do Curso de Educação Física da 

URCA e nomeia uma Comissão de Trabalho, instituída pela Portaria 80/2003 – GR, sob 

a presidência do então Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Professor Roberto Marques, 

para apresentar Parecer com o fim de “viabilizar todos ou pelo menos os principais 

recursos que tornem sua implantação uma realidade”. 

A decisão do CEPE é, então, publicada em Resolução nº 005/2003 – CEPE de 

09 de abril de 2003, na qual a Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaseau, 

então Presidenta do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, resolve “aprovar o 

Projeto Pedagógico e implantar o Curso de Graduação em Educação Física”. 

Nesse ínterim, a Comissão recém-instituída, em apenas 48 horas, concluiu seu 

Parecer a ser apresentado ao CEPE e ao CONSUNI, cujo teor trazia, entre outros 

aspectos, um breve histórico do projeto de implantação do curso, as modificações na 

concepção do curso, o perfil profissional, a integralização curricular (disciplinas 
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optativas, o plano de estágio e atividades complementares), bem como um quadro 

dedicado às questões estruturais e os recursos humanos e materiais. 

Em 10 de Abril de 2003, na sua 4ª Reunião Ordinária o CEPE deliberou pela 

aprovação do Parecer da Comissão, cuja decisão foi publicada pela Resolução nº 

006/2003 – GR, datada de 24 de Abril de 2003, a qual resolve “aprovar as alterações no 

Projeto Pedagógico no Curso de Graduação em Educação Física, realizadas pela 

Comissão constituída pelo CEPE, em 07 de agosto de 2003”. 

Estes foram os primeiros passos daquela batalha, uma vez que os passos 

seguintes dependiam agora do CONSUNI e do poder de convencimento da Comissão de 

Pareceristas. É de bom alvitre lembrar que ainda reinava um clima de expectativa e 

desconfiança entre os professores favoráveis à sua implantação, visto a quantidade de 

decepções sofridas por estes ao longo do processo.  

Mas, sob “a força dos argumentos e não sob o argumento da força”, o Parecer 

foi, então, aprovado em sessão histórica do CONSUNI, datada de 11 de Abril de 2003. 

O Projeto de implantação do Curso é, então, aprovado com a publicação da Resolução 

nº 003/2003 – CONSUNI, no mesmo dia da sessão, a qual resolve “criar o Curso de 

Graduação em Educação Física da Universidade Regional do Cariri – URCA”. 

Contudo, é importante registrar que a aprovação definitiva desse Parecer não 

foi motivada apenas e tão somente pela luta dos professores favoráveis a sua 

implantação. Ela foi impulsionada por outro fato marcante na nossa instituição. Desse 

modo, para que não seja preciso recontar mais tarde “a história que não se conta”, 

parafraseando Lino Castellani Filho, lembramos que o citado Parecer sofreu uma grande 

influência da nova conjuntura instalada na instituição.  

Trata-se do fato histórico da consulta à comunidade acadêmica para indicação 

ao cargo de Reitor da URCA, motivada pela saída da então Reitora Violeta Arraes de 

Alencar. Os conselhos, notadamente, os conselheiros candidatos ao cargo de Reitor, 

viram na aprovação do referido Parecer, a possibilidade de barganhar apoio político dos 

professores de Educação Física para a sua causa.  

Tendo passado o calor e a euforia da vitória relativa à aprovação do Parecer, 

era chegada a hora de “arrumar a casa” para receber os calouros, visto que já havia a 

indicação de vestibular no Edital do concurso daquele ano. 

Numa discussão coletiva os professores de Educação Física da URCA, 

lembraram-se da necessidade de reformulação do atual currículo que, por uma questão 
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de tática, fora aprovado em circunstâncias vexatórias, tanto na Comissão quanto nos 

Conselhos, reconhecendo que tal modelo curricular não atendia às necessidades de uma 

formação profissional técnica e politicamente satisfatória. 

Em meio à polêmica instalada os professores tiveram a privilégio de saber que 

no dia 06 de maio de 2003 a Profª. Dra. Celi Taffarel do Curso de Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, representando a Associação Nacional dos 

Docentes de Ensino Superior – ANDES, estaria no Crato com a missão de proferir 

palestra para o Sindicato dos Docentes da URCA – SINDURCA.  

Imediatamente foi solicitada à Direção do SINDURCA no período, a 

colaboração da professora para fazer uma análise do Projeto Pedagógico do Curso, 

então aprovado, momento em que a professora fez vários questionamentos, entre eles, 

que se tivesse mais clareza quanto ao objeto de estudo do Curso, uma vez que o objeto a 

ser estudado na formação profissional não estava sendo realmente o conhecimento 

específico de Educação Física, mas de outras áreas. Na ocasião, sugeriu uma 

reestruturação curricular que só veio através de Provimento do novo Reitor.  

Essa reestruturação, realizada com a participação de todos os professores de 

Educação Física da URCA, definiu o atual currículo cuja concepção político-filosófica 

devemos à orientação gratuita e comprometida de nossa assessora maior na época, a 

Profª. Celi Taffarel, a quem prestamos os mais sinceros agradecimentos. 

Sendo assim, aos 15 dias do mês agosto de 2003 o então Reitor da 

Universidade Regional do Cariri o Reitor Prof. Dr. André Luis Herzog Cardoso, através 

de Provimento Nº 016/2003 – GR, resolve ad referendum do Conselho de Ensino,  

Pesquisa e Extensão, aprovar a Reestruturação Curricular do Curso de Graduação em 

Educação Física. 

O curso é instalado e em 10 de agosto de 2003, e acontece a aula inaugural da 

1ª turma do Curso de Licenciatura em Educação Física, com a presença dos Professores 

do Departamento de Educação Física, Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Chefe de Gabinete, Vice-Reitor e Reitor da URCA. 

Feita esta breve contextualização sobre alguns marcos da cultura institucional 

relacionada à formação de professores de Educação Física, identificando 

particularmente como esse curso chega à instituição, cabe-nos, ainda, recomendar à 

leitura sobre o histórico do Curso que se encontra no PPP do Curso, cuja síntese aparece 

em nota de rodapé na Introdução deste trabalho monográfico. 
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Dadas as péssimas condições materiais objetivas disponibilizadas pelo poder 

público estadual para esta instituição de ensino superior (IES)10, ressaltamos que as 

práticas sistemáticas de formação de professores do Curso de Educação Física são 

reduzidas apenas ao campo do ensino, motivo pelo qual não ser possível analisar a 

relação teoria/prática nos âmbitos da pesquisa e da extensão universitária, as quais 

acontecem de maneira assistemática, muitas vezes realizadas esporadicamente. 

São dois, então, os elementos que constituem o nosso objeto de estudo: a) a 

teoria do conhecimento que fundamenta a matriz teórica da formação, e; b) as práticas 

formativas (vinculadas ao ensino) que o Curso desenvolve para formar os futuros 

professores de Educação Física, destinados a atuar na educação básica, e fora dela.  

Então, tomando como referência o Projeto Político-Pedagógico do Curso 

(URCA, 2010) e a literatura pertinente, em primeiro lugar, explicitaremos a teoria de 

base adotada pelo Curso, facilmente encontrada em duas partes distintas do documento: 

nos Princípios Norteadores da Proposta de Formação e na Concepção de Formação 

Profissional, para em seguida tratarmos da elucidação e caracterização das práticas de 

formação de professores. 

 

 

1.1 A teoria do conhecimento que orienta a formação de professores de Educação 

Física na URCA 

 

A reivindicação da teoria do conhecimento como conceito central se converte 

em uma tarefa indispensável para o questionamento do sentido e do significado do 

processo de formação de professores de Educação Física no Brasil, historicamente 

fundado, dirigido e organizado sob os auspícios do Estado, que têm os seus 

fundamentos em projetos políticos de matriz ideológica neoliberal. 

Dado o problema filosófico da teoria do conhecimento ser uma categoria 

amplamente tratada por vários autores do campo filosófico, aqui a sua abordagem será 

feita de maneira superficial, tendo o cuidado de não simplificar o que é complexo, na 

perspectiva de encontrar os nexos essenciais com a questão da formação de professores 

                                                             
10 Na verdade esta IES dispõe apenas de salas de aula. A maioria das práticas esportivas se realiza 
precariamente em um clube social da cidade, cedido por empréstimo. Não temos laboratórios, biblioteca 
setorial, sala de lutas, sala para danças, pista de atletismo, entre outras instalações e equipamentos 
necessários à formação. 
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de Educação Física do Curso que estamos investigando, motivo pelo qual ressaltamos 

que o objetivo é menos discutir sobre as diferentes concepções teórico-científicas do 

problema do conhecimento e muito mais, apresentar a concepção teórica na qual os 

professores e alunos se apóiam, na perspectiva de compreender as múltiplas 

determinações decorrentes do modo como a natureza do conhecimento selecionado se 

apresenta na sua relação com as práticas de formação de professores de Educação Física 

na instituição pesquisada.  

Para melhor compreensão das nossas colocações, estamos entendendo por 

Teoria do Conhecimento a área da filosofia que se ocupa dos problemas decorrentes da 

relação entre sujeito e objeto, principalmente aqueles relacionados à natureza, fonte e 

validade do conhecimento. Sumariamente diríamos que é uma explicação sobre a forma 

como o conhecimento se apresenta. 
Para a maioria dos filósofos a teoria do conhecimento passa a ter os seus 

fundamentos estabelecidos de acordo com cada perspectiva de interpretação, 

constituindo diferentes correntes do conhecimento como: o dogmatismo, o ceticismo, o 

criticismo, o idealismo, o materialismo, entre outras. A conseqüência disso é a 

existência de diversos tipos de respostas quanto à forma de apropriação do 

conhecimento, o que significa que existem diferentes lógicas, quer dizer, diferentes 

teorias do conhecimento. 

A teoria do conhecimento adotada pelo Curso tem a sua origem no 

materialismo histórico-dialético. Essa opção aparece em diferentes momentos do 

documento do Curso. Já no item 3, intitulado Princípios Norteadores da Proposta de 

Formação Profissional, percebemos a aderência do projeto à teoria materialista 

histórico-dialética do conhecimento, mormente quando resiste ao processo de formação 

humana defendida pela perspectiva neoliberal de formação humana: 
 
 
[...] um currículo de formação, para adequar-se a um projeto de formação 
humana que tenha como objetivo formar para a autonomia, para a liberdade e 
criatividade do sujeito histórico precisa, fundamentalmente, apoiar-se na 
prática social, entendendo-a como formação histórica e particularidade 
concreta. Assim, o processo de formação de professores precisa observar 
também a totalidade de relações que se estabelecem na constituição do real 
no seu todo. Nesses termos, torna-se impossível falar de Educação Física sem 
mencionar a formação de professores, a política de Estado, o pensamento 
neoliberal e a conjuntura capitalista internacional no processo de 
globalização econômica e o modo de pensar do homem no atual momento 
histórico-social (URCA, 2010, p. 16). 
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Ao optar por uma ação de resistência para enfrentamento da realidade atual da 

formação de professores de Educação Física, o documento reconhece a necessidade 

“[...] de compreensão da contradição entre o mundo real e o mundo oficial, uma vez que 

essa compreensão [...] oferece condições para construir ações (dialéticas) em seu 

interior, enraizando projetos e práticas de mudanças e de superação ao modelo vigente”. 

Nesse sentido, entende “[...] que é possível construir ações concretas sobre a realidade” 

e que, baseando-se tais ações “[...] nos princípios da contradição e do movimento da 

realidade, estar-se-á no fundo admitindo que, em função das ações concretas e objetivas, 

poder-se-á agir no interior do conflito forjado pela ordem capitalista, elaborando outro 

projeto de formação de professores” (p. 17).  

Para conter os processos de formação de professores de Educação Física 

pautados nos interesses do capital, traduzidos na reestruturação produtiva, na prática de 

consumo, na propaganda ideológica que procuram levar/inculcar necessidades sociais, 

valores e visão de corpo e de mundo no campo da política, da sociedade e da economia 

em contextos globais, o PPP do Curso conclama a construção de uma nova ordem social 

“[...] que supere as determinações existentes e que se oriente na perspectiva de um outro 

modelo de sociedade livre e com justiça social” (p. 18). 

Para a concretização desse conjunto de ações, propõe “[...] um novo currículo 

fundamentado em princípios e diretrizes norteadoras da proposta de formação 

profissional, centrada nos eixos curriculares do mundo do trabalho, sociedade, ser 

humano e cultura corporal” (p. 19). Segundo o documento, esses princípios garantem, a 

par de uma teoria marxista do conhecimento - que vem a ser a dialética materialista -  

uma perspectiva e os caminhos para os objetivos práticos para que se deva dirigir a 

concepção teórica do Curso.  

  Conforme foi exposto anteriormente, a teoria de base que orienta a formação é 

explicitamente definida no item que trata da concepção de formação profissional, 

precisamente no subitem que versa sobre a Concepção de Educação e Educação Física, 

assim proclamada:  
 
 
Reconhecemos a concepção dialética de educação como principal matriz 
teórica norteadora do Projeto Político-pedagógico do Curso. Assumindo o 
princípio da totalidade como base filosófica de sua proposta curricular, este 
Projeto concebe a Educação numa perspectiva transformadora, voltada para o 
desenvolvimento omnilateral dos futuros professores de Educação Física (p. 
20-1) 
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Essa concepção fica ainda mais nítida quando o referido documento reforça a 

necessidade de pautar a formação docente, considerando-se a articulação entre o projeto 

político-pedagógico do Curso e o projeto histórico de sociedade de interesse da classe 

trabalhadora11, expresso da seguinte forma: 
 
 
Nessa ótica, o professor de Educação Física, antes de qualquer coisa, deverá 
ser um educador comprometido com um Projeto Político-Pedagógico 
articulado com um Projeto Histórico de interesse da classe trabalhadora. A 
Instituição entende que essas concepções poderão vir a ser materializadas a 
partir da elaboração de um Projeto Político-Pedagógico que aponte na direção 
da construção de um projeto histórico de conformação anticapitalista do 
interesse da classe trabalhadora, projeto esse que tem como eixo curricular a 
apreensão e interferência crítica do sujeito na realidade (p. 21). 
 
 

Explicitado o primeiro elemento do nosso objeto de estudo, é preciso que fique 

claro que a opção do Curso pela teoria materialista histórico-dialética do conhecimento 

não foi por acaso. Compreendê-la exige o resgate, ainda que breve, da forma como esse 

processo se estabeleceu. 

Assim posto, a elaboração desse projeto, além de ser fruto de um longo 

processo de discussão/tensão no interior da instituição, com avanços e retrocessos, 

decorre ainda, na época da sua criação no ano de 2003, de um difícil processo de ruptura 

com importantes contradições trazidas pelos novos dispositivos legais para a formação 

de professores no Brasil. 

Registramos que a construção do currículo teve como assessora a Profa. Dra. 

Celi Nelza Zulke Taffarel (Universidade Federal da Bahia) que propôs aos docentes 

uma nova reconceptualização/reestruturação da proposta pedagógica, então aprovada 

pelos conselhos superiores da Universidade, quando da criação do curso, em meados do 

mês abril de 2003.  

Ressaltamos, igualmente, as significativas contribuições da Profa. Dra. Micheli 

Ortega Escobar – UFPE/UFBA, quando de sua estada, por dois anos, como professora 

visitante do Departamento de Educação da URCA. Com o seu olhar crítico e sua larga 

                                                             
11 Segundo Freitas (1987, p. 123), “Um projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização 
social na qual pretendemos transformar a atual sociedade e os meios que devemos colocar em prática para 
a sua execução. Implica uma ‘cosmovisão’, mas é mais que isso. É concreto, está amarrado às condições 
existentes e, a partir dela, postula fins e meios. Diferentes análises das condições presentes, diferentes fins 
e meios geram projetos históricos diversos”.   
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experiência em currículo para formação de professores de Educação Física, contribuiu 

significativamente para o aperfeiçoamento do Projeto Político-Pedagógico do Curso. 

Apesar dos enormes obstáculos a serem ultrapassados naquela época,  para 

implementação de uma proposta de formação antagonicamente diferentes das 

tradicionalmente conhecidas em osso país, destacamos entre as principais barreiras 

enfrentadas: a resistência de alguns professores do Curso à teoria dialética do 

conhecimento; a falta de condições materiais objetivas na instituição (administrativas, 

pedagógicas e estruturais) para a implementação de uma nova matriz curricular; e, 

sobretudo, a precária unidade metodológica em torno do novo projeto. Contudo, ainda 

assim, a maioria dos professores, conscientes da necessidade das mudanças propostas, 

decidiu romper com a teoria idealista do conhecimento orientadora das atuais DCN’s 

para a formação e aprovou alterações consideradas fundamentais para a nova proposta 

político-pedagógica do curso. 

 

 

1.2 As práticas de formação de professores de Educação Física na URCA 

 

As reformas educativas realizadas nos últimos anos no Brasil, muitas delas 

engendradas principalmente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei N. 9.394/96, e, no caso da Educação Física, após o agravante 

do processo de regulamentação da profissão, através da Lei N. 9.996/98, trouxeram 

mudanças estruturais significativas para a concepção e operacionalização das práticas de 

formação profissional no campo da Educação e da Educação Física. 

Sendo o Brasil um Estado Nacional de capitalismo periférico e dependente em 

relação aos principais países ricos que detém e controlam o sistema do capital em todo o 

mundo, não se constitui absurdo afirmar que as políticas públicas para a educação 

brasileira são o resultado de convênios internacionais assinados pelo Brasil com 

organismos financeiros vinculados ao grande capital (Banco Mundial, FMI, BIRD, entre 

outros) que, em última instância, acabam definindo e ditando o conteúdo e a forma 

segundo a qual devem ser implementadas as políticas dos Estados Nacionais, 

condição/imposição para o refinanciamento, por exemplo, da dívida externa desses 

países, confirmando a tese secular escrita por Marx e Engels (1998, p. 48), segundo a 

qual “A classe que dispõe dos meios de produção material, dispõe também dos meios da 
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produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os 

meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante”.  

A preparação final desse fértil terreno neoliberal coube ao Governo Fernando 

Henrique Cardoso (2002 - 2005), que possibilitou a semeação, germinação, crescimento 

e frutificação de uma multiplicidade de propostas para a formação de professores, 

muitas delas alinhadas com o processo de reestruturação produtiva do capital, em nada 

contribuindo para o desenvolvimento omnilateral dos futuros professores, pelo 

contrário, destruindo suas potencialidades humanas e sua capacidade criadora e criativa. 

Durante seu duplo governo são formulados e aprovados diferentes ordenamentos legais 

para a formação profissional pelo então Conselho Federal de Educação. Certamente 

aqueles que causaram maior impacto foram as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para a formação de professores para atuar na educação básica, consubstanciadas na 

Resolução CNE/CP n° 1, de 18/02/2002 (BRASIL, 2002a), na Resolução CNE/CP n° 2, 

de 19/02/2002 (BRASIL, 2002b) e nos pareceres que lhes fundamentaram, entre eles: o 

Parecer CNE/CP n° 9, de 08/05/2001 (BRASIL, 2001a), o Parecer CNE/CP n° 21, de 

06/08/2001 (BRASIL, 2001b), o Parecer CNE/CP n° 27, de 02/10/2001(BRASIL, 

2001c), o Parecer CNE/CP n° 109, de 13/03/2002 (BRASIL, 2002c), dispositivos legais 

que trazem em seu bojo indicações sobre as diferentes práticas de formação de 

professores que orientam as instituições formadoras na materialização dos seus projetos 

pedagógico-curriculares, ordenamentos legais, diga-se de passagem, recebidos pelos 

educadores brasileiros como camisa-de-força, não obstante a resistência tímida e 

limitada de alguns setores.  

Sem contar a imposição de tais orientações gerais, claramente observadas no 

Art. 15, § 1º, verbis, “Nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas 

normas, sem que o seu projeto seja organizado nos termos das mesmas” (BRASIL, 

2002a), deve ser ressaltado que todas as áreas do conhecimento, com cursos de 

graduação superior, “receberam” do Ministério da Educação/Conselho Nacional de 

Educação a sua Diretriz Curricular Nacional (DCN) específica.  

Em nossa área não foi diferente.  Sob forte influência de setores conservadores, 

entre eles, o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), o campo acadêmico-

profissional da Educação Física acabou “ganhando” também a sua DCN. Trata-se da 

Resolução CNE/CP nº 07, de 31/03/2004 (BRASIL, 2004), objeto de contínuo debate e 

de enorme polêmica na área, em face do seu caráter eminentemente neoliberal, à medida 
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que reforça velhas contradições da área, trazendo à tona os antigos dilemas e dicotomias 

do processo de formação, em particular, o controvertido retorno da divisão da profissão 

em licenciado e bacharel, este último denominado de “graduado” pela DCN da área 

(Resolução CNE/CP nº 07/2004). 

Sem um grande esforço intelectual, um rápido olhar sobre os documentos 

citados é suficiente para identificar o tipo, natureza, concepção e forma de 

operacionalização das práticas de formação de professores. Por ser o principal 

documento orientador dos processos formativos, é a Resolução CNE/CP N° 1, quem 

prescreve indicações sobre o conteúdo e a forma da dimensão prática da formação. A 

esse respeito o Art. 12 informa que “A prática, na matriz curricular, não poderá ficar 

reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do 

curso [...]” (§ 1º), devendo “[...] estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor [...]” (§ 2º), inclusive, “No interior das áreas ou das disciplinas 

que constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática” (§ 3 º). 

À Resolução CNE/CP N° 2/2002 coube instituir a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior, inclusive, denominando as dimensões e a sua respectiva carga 

horária. De acordo com o seu Art. 1º dessa Resolução a carga horária dos cursos será 

integralizada com, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 

articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 

seguintes dimensões dos componentes comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de prática 

como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) 

horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do 

curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais. 

Consideradas tais determinações legais para a formação de professores no 

Brasil, serão analisadas as seguintes práticas sistemáticas de formação de professores de 

Educação Física da URCA: 1) a prática como componente curricular (PCC); a prática 

de estágio curricular supervisionado (PECS); e a 3) a prática pedagógica do professor 

formador (PPPF). Esse conjunto de práticas vai constituir aquilo que o PPP do Curso 

denomina de dimensão prática da formação. 
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1.2.1 Prática como Componente Curricular (PCC) 

 

A Prática como Componente Curricular (PCC) é uma dimensão do 

conhecimento que acontece desde o início do processo de formação do aluno e se 

estende por todo o curso. Diferentemente da tradicional Prática de Ensino (PE) que 

ocorre dentro da carga horária de cada disciplina, a PCC acontece em diferentes 

contextos extracurriculares12, propiciando aos alunos o exercício da unidade 

teoria/prática, o gosto de aprender a ser professor, num processo indissociável entre 

ensino, pesquisa e extensão, conforme determina a Resolução CNE/CP N° 1 de 

18/02/2002 (BRASIL, 2002). 

Em conformidade com o Artigo 12 desta Resolução, a Prática como 

Componente Curricular (PCC) não fica reduzida a um espaço isolado, que a caracterize 

como estágio, nem desarticulada de todo o Curso. Em intrínseca articulação com as 

atividades do trabalho acadêmico das disciplinas de caráter prático relacionadas à 

formação pedagógica - mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-

científicos correspondentes da área - a PCC deve concorrer conjuntamente para a 

formação da identidade do professor como pesquisador e educador no campo da 

Educação Física. 

Com carga horária definida, a concepção de prática como componente 

curricular no Curso se situa dentro do contexto da formação do futuro licenciado em 

Educação Física como um espaço privilegiado da práxis, da relação teoria-prática, 

espaço de promoção de um trabalho de intervenção consciente e que vise à formação de 

sujeitos históricos participantes do processo de construção social. 
 
 
A dimensão prática, portanto, deve estar presente nos componentes 
curriculares, articulada com os conteúdos da cultura corporal e com a prática 
pedagógica da Educação Física na escola (educação infantil, ensino 
fundamental e médio), contemplando uma carga horária de 420 (quatrocentas 
e vinte) horas ao longo do curso distribuídas entre atividade e disciplinas 
curriculares, conforme prevê os ordenamentos legais para esse fim e a 
estrutura curricular do curso (p. 60). 
 
 

                                                             
12 Para a aplicação dos conhecimentos adquiridos através dos componentes curriculares, são buscados 
diferentes espaços (escolas, comunidades, organizações não governamentais, entre outros, que se tornam 
espaços da PCC), ao invés do usual enquadramento dela ao nível limitado das salas de aula e dos 
professores. 
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Do ponto de vista de sua sistematização, conforme orienta a Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18/02/2002, é fundamental que haja tempo e espaço para a prática, 

como componente curricular, desde o início do curso e que haja uma supervisão da 

instituição formadora como forma de apoio até mesmo à vista de uma avaliação de 

qualidade. Então, para dar conta de sua operacionalização, “[...] criou-se o Núcleo de 

Prática como Componente Curricular, vinculado à Coordenação do Curso de Educação 

Física da URCA, com o objetivo de planejar e coordenar a prática no interior das 

disciplinas” (p. 61).  

Todavia, não são todas as disciplinas do currículo que estão obrigadas a 

cumprir a carga horária destinada a PCC. De acordo com o PPP do Curso: 
 
 
Todas as disciplinas que constituem o currículo de formação e não apenas as 
disciplinas da parte específica e pedagógica têm sua dimensão prática. 
Entretanto, conforme explicitam os ordenamentos legais, é a dimensão 
prática das disciplinas específicas do mundo da cultura corporal (grifo 
nosso) que deve estar sendo permanentemente trabalhada por esta 
Coordenação, tanto na perspectiva da sua aplicação no mundo social e natural 
quanto na perspectiva da sua didática (p. 62). 
 
 

Portanto, com carga horária definida e observando regras gerais claras, a PCC 

do Curso de Licenciatura em Educação Física é desenvolvida a partir dos seguintes 

componentes curriculares (p. 63): 

 

DISCIPLINAS COM CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA 
COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Nº DE 
CRÉDITOS 

Pesquisa em Educação Física 02 

Bases Didático-Metodológicas da Educação Física 02 

Jogos e Brincadeiras Populares 02 

Esporte I (Futsal/Futebol) 02 

Esporte II (Handebol/Basquetebol) 02 

Esporte III (Voleibol) 02 

Esporte IV (Atletismo) 02 
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Esporte V (Esportes Radicais e Esportes Ecológicos) 02 

Ginástica I (Fundamentação Teórica) 02 

Ginástica II (Ginástica Artística) 02 

Atividades Aquáticas 02 

Lutas 02 

Danças/Atividades Rítmicas e Expressivas 02 

Planejamento de Competição e Organização de Eventos  02 

TOTAL DE CRÉDITOS 28 

  

 

O documento ressalta, por fim, a necessidade de que o regulamento da PCC do 

Curso deve ser constantemente avaliado “[...] no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a 

dinâmica e o funcionamento da operacionalização desta dimensão da carga horária do 

aluno, tendo em vista sempre a qualidade da práxis pedagógica do futuro professor de 

Educação Física escolar” (p. 64). 

 

1.2.2 Estágio Curricular Supervisionado 

 

No que concerne ao Estágio Curricular Supervisionado (ECS), este é 

concebido como um processo de construção de conhecimento, cuja especificidade é a de 

promover o desenvolvimento da capacidade de intervenção crítica na área da Educação 

Física Escolar, constituindo-se espaço curricular de experiência, estudo e reflexão da 

gestão, organização, planejamento, intervenção pedagógica, pesquisa educacional, 

prática teórico-reflexiva da profissão docente, tendo como ponto de partida os limites e 

possibilidades postos pela realidade social para a área de Educação Física no contexto 

da educação. 

Nessa perspectiva, a concepção de Estágio Curricular Supervisionado se 

fundamenta no princípio de que a inserção do acadêmico na escola deve ser realizada a 

partir da compreensão do significado e papel social da escola e do processo de formação 



42 

 

intencional que acontece na educação básica, objetivando que o acadêmico consiga se 

apropriar das atribuições da Educação Física enquanto componente curricular nesse 

processo.  

Situado em espaço próprio (coordenação), definido pela lógica do currículo com 

a finalidade de viabilizar e avaliar a unidade teoria e prática, a interação entre os 

componentes curriculares, a prática pedagógica desenvolvida no estágio e a articulação 

do curso com as redes de ensino, conforme expressa o projeto político-pedagógico do 

Curso: 

 
 
[...] o estágio curricular deve ser desenvolvido em forma de disciplinas, por 
sua vez, pertencentes ao Núcleo de Estágio Supervisionado, vinculado à 
Coordenação do Curso, mediante atividades de caráter eminentemente 
pedagógico, devendo ser cumprido em instituições públicas do sistema 
educacional básico que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e 
médio, podendo incluir também a alfabetização de jovens e adultos e, 
devendo ser supervisionado por docentes da instituição formadora com a 
participação dos profissionais do campo de estágio, conforme determina a 
Resolução 01/2001 (p. 56). 
 
 

O Curso de Educação Física da URCA concebe, então, a partir da sua proposta 

curricular, a formação de professores qualificados para o desempenho no contexto 

escolar tendo o mundo do trabalho, a cultura corporal, a sociedade e o ser humano 

como eixos norteadores dessa formação. 
 
 
Sendo assim, o curso projeta a formação dos seus acadêmicos com uma forte 
vinculação ao seu futuro âmbito de atuação, a instituição escola. Da mesma 
maneira, a proposta curricular prevê que os acadêmicos, ao final do seu 
processo de formação, tenham experienciado todos os níveis do sistema 
escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, bem como, apresenta 
a possibilidade de experiências em outro campo de atuação do profissional da 
Educação Física (Idem). 
 
 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 2 de 19/02/2002, os cursos de Licenciatura 

deverão cumprir uma carga horária de 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso, sendo que os alunos que 

exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da carga 

horária até o máximo de 200 (duzentas) horas. 
 
 
Contrariando a referida Resolução, o Curso de Educação Física da URCA, 
utilizando a flexibilidade legal instituída por essa mesma Resolução, tornou o 
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estágio obrigatório a partir do 3º semestre, reconhecendo com o Parecer 
28/2001 do CNE/CP, que ele “deve ser vivenciado ao longo de todo o curso 
de formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da 
atuação profissional” (p. Ibidem). 
 
 

O Curso prevê, então, a realização de 06 (seis) estágios, sendo os 05 (cinco) 

primeiros no espaço escolar formal e o último com possibilidades de ser realizado em 

âmbitos de atuação do profissional de Educação Física13, não relacionados ao espaço 

escolar, todos coordenados e desenvolvidos sob a orientação do Núcleo de Estágio 

Supervisionado do Curso. Assim, o primeiro estágio tem o caráter de diagnóstico e 

aproximação da instituição escola, enquanto os seguintes visam permitir ao acadêmico 

conhecer e intervir nos diferentes níveis de ensino do sistema escolar. 

Nesse sentido, o Estágio Curricular Supervisionado é desenvolvido em um total 

de 420 horas, distribuídas, conforme quadro a seguir: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Estágio Supervisionado I 60 

Estágio Supervisionado II 60 

Estágio Supervisionado III 90 

Estágio Supervisionado IV 90 

Estágio Supervisionado V 60 

Estágio Supervisionado VI 60 

Total da Carga Horária de Estágio 

Supervisionado 

420 

 

 

Cada uma dessas disciplinas, conforme sua ementa, realiza um papel específico 

na formação: 
                                                             
13 Em que pese a fragmentação da formação em Licenciatura e Bacharelado imposta pela Resolução 
01/2002, o coletivo de professores do Curso, à época de sua criação, decidiu garantir a formação do 
licenciado para além da educação básica, contrariando os interesses daqueles que teimam em dividir a 
área em dois campos distintos, apesar de ela lidar com o mesmo objeto de estudo.  
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• Estágio Supervisionado I - tem como objetivo permitir uma fundamentação 

teórica sobre estágio supervisionado e a necessária aproximação do acadêmico ao 

contexto escolar; 

• Estágio Supervisionado II - promove a integração do trabalho de intervenção 

em Educação Física à Educação Infantil; 

• Estágio Supervisionado III - prevê a integração do acadêmico ao trabalho 

com crianças que se encontram no Ensino Fundamental; 

• Estágio Supervisionado IV - orientado ao trabalho em Educação Física 

Escolar no Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos; 

• Estágio Supervisionado V - voltado à orientação de turmas com alunos 

deficientes; 

• Estágio Supervisionado VI - poderá ser realizado dentro de qualquer um dos 

níveis da educação escolar ou em outros campos de atuação da Educação Física (saúde, 

lazer, esporte de rendimento, comunicação/informação, etc.) eleito pelo estagiário de 

acordo com o seu interesse. 

 

1.2.3 A prática pedagógica do professor formador 
 

Sendo uma dimensão da prática social, a prática pedagógica é uma prática “[...] 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática 

social” (VEIGA, 1992, p. 16). Ela expressa as atividades rotineiras que são 

desenvolvidas no cenário escolar e também fora dele. Podem ser atividades planejadas 

com o intuito de possibilitar a transformação ou manutenção da realidade individual e 

social. 

Tomada como categoria estrutural da docência, não importa onde se realize, a 

prática pedagógica tem papel fundamental para a formação docente, 
 
 
[...] e nesse contexto, o educador é um mediador do conhecimento, diante do 
aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir 
conhecimento a partir do que faz e, para isso, também precisa ser curioso, 
buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos 
seus alunos (GADOTTI, 2000, p. 9). 
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O sentido atribuído ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelos 

professores do Curso está claramente explicitado no projeto político-pedagógico do 

Curso, assim descrito: 
 
 
A formação do profissional que se pretende neste curso deverá ser concebida 
num sentido mais amplo, quer dizer, crítico-superador. O processo de ensino-
aprendizagem deverá ser norteado pela unidade metodológica construída a 
partir da reflexão aprofundada das suas problemáticas significativas, do 
referencial teórico-metodológico e da lógica de apresentação do 
conhecimento numa perspectiva materialista histórico-dialética (URCA, 
2010, p. 22). 
 
 

Por suposto, a prática pedagógica dos professores do Curso deverá se balizar 

por princípios materialistas histórico-dialético, conforme aduz novamente o documento 

citado: 
 
 
A URCA, assumindo o sujeito como ser social histórico, compromete-se 
também no aspecto didático-metodológico, com a superação de uma 
aprendizagem dogmática e mecânica, pela formação pedagógico-científica, 
crítica e criativa. Daí a importância da valorização da pedagogia da pergunta, 
do conflito, da investigação, entendida como fruto do exercício de liberdade 
na arquitetura, na organização, na construção e no usufruto de ações. É, pois, 
através da prática didático-metodológica, dimensionada por uma teoria 
pedagógica calcada num projeto histórico distinto, que poderemos abordar 
com maiores possibilidades de sucesso, conteúdos, métodos e avaliação de 
uma Educação Física exigida para formação qualitativa de professores, 
capazes de intervir com consciência crítica nos campos de atuação da cultura 
corporal da região e além dela (Idem). 
 
 

Diante desses pressupostos fundamentais, reconhecemos a importância da 

investigação da prática pedagógica no interior do processo de formação docente em 

questão.  

Contudo, há consenso entre os estudiosos da área de que a prática pedagógica 

não pode ser abordada de vez se considerada sua amplitude. É preciso que faça um 

recorte daquilo que se pretende conhecer cientificamente. Assim, dentre as suas 

múltiplas dimensões, focalizaremos a questão da relação entre teoria e prática, na 

perspectiva de melhor compreender as relações que se estabelecem entre as práticas de 

formação de professores e a teoria materialista histórica e dialética do conhecimento, 

assumida pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

É nesse sentido que buscamos elementos que se configurem como conceitos e 

leis gerais da relação teoria/prática nos diferentes âmbitos da docência do professor 
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formador (sala de aula, quadra esportiva, piscina, etc.), o que, em outros termos, 

significa buscar nos fatos da prática pedagógica as explicações do desenvolvimento do 

fenômeno que estamos investigando. 

Nesse processo, as metodologias destinadas ao ensino dos conteúdos devem ser 

as mediadoras da prática pedagógica dos professores, sob os fundamentos da teoria 

materialista histórico dialética. Enfim, a prática pedagógica dos professores formadores 

é tomada como mediação para as práticas de formação dos futuros professores. Assim, é 

no tipo e natureza dessa mediação – a prática – que se centram nossos esforços 

investigativos. 

Supomos, então, que dessa reflexão possam surgir elementos-chave para leitura 

dos nexos internos entre as práticas de formação e a concepção teórica delineada no 

projeto político-pedagógico do Curso. 

Entendemos, pois, que o eixo norteador das práticas formativas sistemáticas 

acima apresentadas é a transposição do conteúdo teórico para a efetiva prática de 

ensino, e reconhecemos esses “espaços da prática” como locais propícios à descoberta 

de evidências que demonstrem a natureza da relação teoria/prática do processo de 

formação de professores do Curso de Educação Física da URCA e as conseqüências 

dessa relação para a formação e a prática pedagógica dos professores graduados neste 

curso. 

No próximo capítulo é evidenciado o estado da arte da relação teoria/prática 

em seu caráter geral, particularizando a questão no âmbito da área da Educação Física, 

na perspectiva de mostrar a produção do conhecimento a respeito da problemática que 

levantamos neste estudo e de reforçar a nossa hipótese inicial de trabalho, segundo a 

qual, não obstante a concepção teórica que orienta a formação tenha origem no 

materialismo histórico dialético, o conceito de práxis perseguido pela mediação do 

trabalho pedagógico dos professores é insuficiente, utilitarista, com caráter meramente 

“normativo”, “não realista”. 
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II CAPÍTULO 

 

 

ESTADO DA ARTE DA RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

“[...] se não se domina o já conhecido não é 
possível detectar o não conhecido, a fim de incorporá-lo, 
mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido” 
(SAVIANI, 1995, p. 58).  

 

 
A idéia inicial era fazer um levantamento da produção científica sobre a 

formação de professores de Educação Física numa perspectiva materialista histórico e 

dialética, acessando, desse modo, as experiências de processos formativos em nossa 

área que se guiam pela concepção dialética da educação segundo a tradição marxista. 

Porém, a revisão de literatura, realizada nos limites de nossas possibilidades, nos mais 

diversos âmbitos onde se abriga a literatura pertinente, demonstrou claramente a 

carência de pesquisas nesse âmbito. Na verdade, desconhecemos se existe no Brasil 

algum programa de formação de professores de Educação Física que oriente as suas 

práticas de formação tendo como princípio uma teoria do conhecimento radicalmente 

crítica. Portanto, não é comum encontrarmos uma concepção teórica que se anuncie 

declaradamente dialética numa perspectiva marxista. Essa constatação revelou, então, 

uma lacuna nos estudos voltados para investigação e análise da apropriação prática da 

teoria do conhecimento numa visão materialista histórico-dialética, usada como 

estratégia de mediação pelos processos de formação de professores.   

Diante do estorvo, decidimos apreciar estudos da área da Educação Física que 

tratam da relação teoria e prática na formação de professores14, independentemente da 

vinculação dos seus autores com o campo do marxismo, buscando neles identificar as 

análises realizadas e as conclusões a que chegaram pelo conhecimento anterior para, 

                                                             
14 Com o objetivo de uniformização, ao longo da investigação, as expressões “a relação teoria/prática” e 
“a relação entre as práticas de formação de professores do Curso de Licenciatura em Educação Física da 
URCA e a teoria do conhecimento a elas subjacente” serão empregados como sinônimos. 
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enfim, fazermos indicações das premissas do avanço do novo conhecimento, 

reconhecendo a inexorável “[...] relatividade de nossos conhecimentos, não no sentido 

da negação da verdade objetiva, senão no sentido do condicionamento histórico dos 

limites da aproximação de nossos conhecimentos a esta verdade” (LENIN, 1983, p. 

144).  

Assim entendido, todo e qualquer trabalho acadêmico, independente do tema 

ou dos objetivos perseguidos, carece do levantamento do conhecimento da produção 

pré-existente. Chamamos a isso de mapeamento do estado da arte - cuja finalidade é 

reconhecer os avanços e limites da produção do conhecimento a respeito de um 

determinado tema de estudo previamente delimitado. É este conhecimento do estado da 

arte que permite a identificação de problemáticas significativas para a pesquisa e a 

ampliação dos conhecimentos em um dado campo. 

Para além da importância indiscutível de busca da verdade objetiva, o 

levantamento da produção teórica pré-existente sobre a relação teoria e prática pelos 

programas de formação de professores de Educação Física evidencia-se absolutamente 

necessário, à medida que o conhecimento é uma construção teórica que se materializa 

através de idéias, conceitos, categorias e que necessariamente  
 
 
[...] precisam ser revisitadas tanto no sentido de ruptura – quando se trata de 
falsas apreensões, conhecimentos psudoconcretos ou positivação da 
“verdade” ideológica de um grupo ou classe dominante – quanto de 
superação, por inclusão, quando se trata de concepções, categorias, teorias 
que, embora dentro de uma perspectiva crítica, histórica e transformadora, 
revelam-se insuficientes pela própria dinâmica da realidade histórica 
(FRIGOTTO, 2004, p. 88). 
 
 

Longe de qualquer presunção, temos acordo quanto à tarefa do pesquisador 

comprometido com a transformação radical da realidade: ampliar o conhecimento sobre 

“a coisa em si”, mesmo que tenha sido ela elaborada numa “perspectiva crítica, histórica 

e transformadora”, perspectivando a superação da tese anterior em busca de uma nova 

síntese – em  nosso caso, das relações que se estabelecem entre as práticas de formação 

de professores de Educação Física e a teoria do conhecimento a ela vinculada. 

Certamente, “aproximar-se cada vez mais da verdade objetiva, sem nunca chegar ao seu 

fim” (CARVALHO, 2010, p. 23) constitui o papel da pesquisa científica. 

Em coerência com o método marxista, trata-se, então de isolar, de abstrair esse 

aspecto da realidade (a relação teoria/prática na formação docente na área de Educação 
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Física) para fins de análise, e verificar como ele se encontra estruturado nessa mesma 

realidade. Mas, que rumo tomar? Por onde começar a nossa caminhada em busca do 

lugar que assume a relação teoria-prática na formação docente? Que ferramentas são 

necessárias para se explorar e compreender adequadamente essa realidade? Que 

elementos dessa relação nos interessam?  

 

 

2.1 Bases para compreensão da relação teoria-prática na formação do educador 

 

O caminho metodológico escolhido para conhecer os meandros desse 

relacionamento, nem sempre harmonioso, foi definido com a ajuda de Candau & Lelis 

(1988) e Sánchez Gamboa (2010), autores que, não sendo do campo de conhecimento 

de que trata a Educação Física, propõem pressupostos teórico-metodológicos para se 

aproximar do terreno da relação teoria e prática. Suas proposições, cada uma ao seu 

modo, oferecem as bases teóricas fundamentais para compreensão adequada dessas 

dimensões do real, constituindo-se em ferramenta indispensável para levantamento do 

estado da arte da relação teoria-prática na produção científica da área da Educação 

Física, etapa fundamental da pesquisa sobre o modo como se articulam a teoria do 

conhecimento adotada pelo Curso de Educação Física da URCA e as práticas educativas 

para formação dos seus professores, o nosso objeto de estudo e pesquisa.  

A nosso juízo, um dos primeiros passos para se conhecer o estado da arte de 

um determinado fenômeno começa por distinguir as diferentes faces (aparências, 

particularidades, situação, estado, lados, configurações, etc.) da “coisa em si”, motivo 

pelo qual elegemos como elemento inicial de análise o exame do contexto atual da 

relação teoria-prática na formação de professores no Brasil.  

Há um certo consenso entre os estudiosos do assunto quanto ao fato de que 

dentre as problemáticas significativas da formação docente, uma das que mais 

fortemente se destaca é a questão da relação entre teoria e prática. “Trata-se para muitos 

de uma das questões básicas da formação do educador, e, para alguns, o ponto central de 

reflexão na busca de alternativas para a formação destes profissionais” (CANDAU & 

LELIS, 1988, p. 50). Apresentando-se historicamente como um problema de difícil 

solução, é apontado, inclusive, como um dos “[...] mais importantes fatores 

responsáveis pela crise de nossa educação” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2010, p. 1). 
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Não sendo objeto de preocupação apenas dos educadores, a questão da relação 

teoria e prática é um problema que afeta todas as áreas do conhecimento, com 

repercussões imediatas mais intensas sobre aqueles campos que mais incidem sobre a 

prática social (educação, medicina, direito, engenharia, serviço social, etc.). Nesses 

ramos da atividade humana é comum a ocorrência da separação, e até mesmo, oposição 

entre teoria e prática.  

Apesar de muitos esforços e as tentativas dos nossos educadores para encontrar 

maior vinculação entre estas duas dimensões da realidade, no campo educacional a 

ocorrência de uma prática separada da teoria tem sido freqüentemente denunciada por 

alunos, professores, gestores, pesquisadores e a sociedade em geral (CANDAU & 

LELIS, 1988). Por essa razão, dada a incoerência marcante entre o discurso e a prática, 

a realidade da formação inicial de professores no Brasil mostra que nas licenciaturas a 

situação é ainda mais emblemática, pois esses problemas são bem visíveis e concretos. 

Quem tem experiência com licenciatura sabe que um dos problemas mais sérios a 

enfrentar é fazer a teoria acontecer e vice-versa. E no campo da formação profissional 

de Educação Física não é diferente. 

São várias as causas apontadas para essa dicotomia. O distanciamento da teoria 

em relação à realidade aparece como a principal causa dessa desarmonia. Na prática, os 

professores recém-formados quase nunca conhecem a realidade do cotidiano escolar, 

conseqüência da má qualidade da formação docente, da falta de instrumentalização, de 

competência técnica e política desses egressos para atuar na educação básica. O 

conhecimento da realidade não é ponto de informação, reflexão e atuação, o que 

demonstra “[...] a importância dos futuros professores estarem informados acerca da 

realidade, de orientarem sua reflexão tendo como ponto de origem essas informações 

para, finalmente, chegarem a uma atuação coerente e eficaz” (MEDIANO, 1984, p. 

142). 

Outro fator que concorre para a dicotomização das relações entre teoria e 

prática é, segundo Medina (1996), a falta de uma consciência crítica por parte dos 

sujeitos envolvidos nessa relação, “[...] os quais não conseguem perceber a importância 

do processo de reflexão em comunhão com as nossas ações” (p. 68). Se delimitarmos a 

análise para a área da Educação Física, a situação é ainda mais grave, pois 

historicamente a falta de disposição crítica tem caracterizado esse campo específico de 

conhecimento.  
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Em Ghiraldelli Júnior (2010), o motivo é outro.  Segundo esse autor, uma das 

causas da separação entre teoria e prática é a falta de uma teoria efetiva que oriente a 

prática:  
 
 
Mas, pelo que observamos no campo educacional o que ocorre na relação 
teoria-prática é que o que se aponta como teoria não é a teoria efetiva que 
está guiando a prática desenvolvida (ah, bem, sei que descobri a pólvora!). E 
a própria falta de uma teoria (mais potente) para analisar essa relação termina 
por gerar, então, mais confusão; acaba-se por achar que ou não há teoria 
nenhuma guiando a prática educacional ou que há teoria demais. O correto 
seria poder identificar na própria prática, e não no discurso sobre ela ou nas 
bibliografias dos cursos de pedagogia e licenciatura, qual é a teoria 
pedagógico-didática que orienta o ensino na sala de aula (p. 4). 
 
 

A análise deixa perceber que o autor parece se preocupar com a necessidade de 

se buscar a racionalidade do real e apreender seu potencial teórico nas práticas 

ordenadas e estruturadas de formação de professores, a partir de uma relação dialética 

entre teoria-prática. Mas, em nosso campo de investigação, como se expressa ou se 

resolve essa questão? Como se dá o conhecimento da realidade no processo de 

formação de professores de Educação Física que investigamos? De forma progressiva 

através de todo o curso? Somente ao final do curso e reduzido a determinadas 

disciplinas?  

Há também quem argumente que o que determina mesmo em última análise o 

atual fracasso da relação teoria-prática na formação docente é a precária fundamentação 

teórica do professor formador, alegando que para o enfrentamento dessa questão ele 

precisa dominar com tal profundeza os aspectos teórico-metodológicos da área de 

estudo com que se está trabalhando.  

Freqüentemente ouvimos professores dizerem: “Na faculdade só se dá teoria; 

na prática a teoria é outra”. Essa afirmação, tão repetida e tão conhecida, demonstra a 

dicotomia teoria-prática de que já falamos anteriormente. Na verdade, uma teoria que 

não serve para a prática, não é teoria, informa Mediano (1984, p. 143). Entretanto, 

segundo essa autora, a formação nos conteúdos e na metodologia tem que está aliada a 

uma fundamentação teórica variada e diversificada nas ciências da educação e nas 

ciências sociais. Somente assim o professor poderá “[...] interpretar, juntamente com o 

licenciando, cada realidade com que se defronta, para chegar a uma atuação coerente e 

eficaz” (p. 144).  
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A esse respeito, precisamos nos perguntar sobre a realidade do Curso de 

Educação Física da URCA: Nesse programa, a fundamentação teórica tem se 

constituído em referencial para o conhecimento e análise da realidade da escola de 

ensino básico (infantil, fundamental e médio)? 

Porém, nenhuma das causas a respeito da cisão entre teoria e prática na 

formação de professores, apontadas ou ainda por indicar, parece tão convincente quanto 

àquela que atribui tal dicotomia ao modo como se produz a vida e a existência social. 

Para alguns autores, a separação, ou mesmo oposição, entre teoria e prática seria uma 

conseqüência inevitável da divisão social do trabalho nas sociedades capitalistas 

(KUENZER, 2003). Nessa ótica, “[...] na questão da relação teoria-prática, se 

manifestam os problemas e contradições da sociedade em que vivemos que, como 

sociedade capitalista, privilegia a separação trabalho intelectual-trabalho manual e, 

conseqüentemente, a separação entre teoria e prática” (CANDAU& LELIS, 1988, p. 

50).  

Mas, e na formação de professores de Educação Física, caberia às disciplinas 

ditas “teóricas” a tarefa exclusiva de pensar, e àquelas disciplinas consideradas 

“instrumentais” a tarefa de fazer? Faz sentido afirmar que na escola a disciplina 

Educação Física desenvolve o trabalho manual prático exigente de esforço físico, e às 

outras disciplinas a tarefa nobre de teorizar, de realizar elaborações?  

Pensamos, então, que é na consideração desse contexto que deva ser situada a 

questão da relação entre as práticas de formação de professores de Educação Física da 

URCA e a teoria do conhecimento privilegiada no projeto político-pedagógico do curso. 

Um segundo elemento julgado indispensável à análise da relação teoria-prática 

é o esclarecimento do sentido e significado que são atribuídos a esses termos, da sua 

etimologia e das diferentes conotações que podem assumir. De acordo com as autoras 

acima mencionadas, “ambos os termos vêm do grego. ‘Teoria’ significava 

originalmente a viagem de uma missão festiva aos lugares do sacrifício. Daí o sentido 

de teoria como observar, contemplar, refletir” (p. 50). Na mesma medida, em texto 

intitulado Notas sobre "teoria e prática" na formação de professores, o filósofo 

Ghiraldelli Júnior (2010, p. 2) reafirma o sentido etimológico desses termos: 
 
 
[...] teoria vem de theoria, que originalmente tem a ver com a manifestação 
dos deuses. Na Grécia Antiga era algo que remetia ao fato dos mortais irem 
aos jogos olímpicos para contemplar a manifestação dos deuses, que 

http://ghiraldelli.multiply.com/journal/item/639/639
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certamente estavam ao lado dos vencedores. A palavra “prática” tem a ver 
com pragma e práxis, que indicam respectivamente prática no sentido de feito 
e façanha, e atividade e transformação, respectivamente. Ora, não é preciso 
muito para perceber que em uma sociedade como a nossa – que efetivamente 
se modernizou e está, então, sob forte dependência da ciência e da tecnologia 
– o campo da prática é muito valorizado, e o campo da teoria fica 
circunscrito. Pois teoria tem ainda uma forte conotação de “contemplação”, 
em um sentido pejorativo até. E, não raro, há os que conseguem dizer que 
“ah, funciona em teoria, mas não na prática”. Esse comentário, por incrível 
que pareça, ainda é utilizado. 
 
 

Certamente a conclusão que o autor extrai do sentido atribuído socialmente aos 

termos “teoria” e “prática” corrobora para afirmação de que a separação entre estas 

dimensões do real é resultante da divisão social do trabalho intelectual e manual 

anteriormente comentado. Como ele mesmo assinala, na sociedade do capital “o campo 

da prática é muito valorizado, e o campo da teoria fica circunscrito”, aduz esse autor. De 

igual modo, Kuenzer (2003) acredita que uma visão de unidade baseada em uma relação 

dialética entre essas duas dimensões da práxis humana é um desafio que deve caminhar 

paralelamente à luta pela superação deste modo de produção. 

Em uso cotidiano o significado predominante de “teoria” é idealmente 

compreendido como “contemplação”, pensamento, espírito, algo imaterial, não concreto 

(KOSIK, 1995). Para além do significado comum de observar, examinar, contemplar, 

em nosso estudo o termo teoria “[...] deve compreender não só como a descrição de 

certo conjunto de fatos, mas, também, sua explicação, o descobrimento das leis a que 

eles estão subordinados” (KOPNIN, 1978, p. 238). Nesse sentido, teoria é a 

sistematização de representações sobre a realidade, a organização das representações 

que o homem constrói sobre objetos ou fenômenos, num sistema conceitual elaborado 

segundo critérios lógicos (estes, por sua vez, igualmente construídos pelo homem). 

Quanto à palavra “prática”, segundo Candau & Lelis (1988, p. 51), deriva do 

grego “práxis”, “práxeos”, e tem o sentido de agir, o fato de agir e, principalmente, a 

ação inter-humana consciente, diferente da “póiesis” que compreendia a ação produtiva 

e a atividade comercial”. De acordo com Vázquez, (2007, p. 28), em linguagem comum 

o conceito de “prática” tem sido associado “[...] ao de atividade prática humana no 

sentido estritamente utilitário”. No vocabulário filosófico prática é geralmente definida 

como a ação concreta sobre o meio, toda a ação do homem sobre a natureza e sobre 

outros homens.   
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Pelo exposto, é possível verificar, primeiro, a existência de diferentes 

sentidos/significados para os termos “teoria” e “prática”, e, segundo, a presença de uma 

visão “[...] que induz a uma separação, e, em alguns casos, a uma oposição entre estes 

dois pólos” (CANDAU& LELIS, 1988, p. 52). E nos cursos de formação de 

professores, qual o sentido atribuído a estes termos? Qual o conceito de prática e de 

teoria está presente na fala e no fazer de professores e alunos? 

O terceiro elemento que destacamos como importante para compreensão do 

estado da arte da relação entre teoria e prática são as diferentes formas de se conceber 

essa relação, que certamente são muitas, e nem sempre apresentando consenso quanto a 

sua interpretação. Para efeito de nossa discussão, selecionamos as classificações 

propostas por Candau & Lelis (1988) e por Sánchez Gamboa (2010), entendendo que 

ambas permitem elucidar melhor o conflito das interpretações sobre as formas de 

conceber a relação entre teoria e prática.  

Candau & Lelis (1988, p. 52-3) trabalham com a noção de esquemas de 

relacionamento, agrupando as formas de conceber a relação entre teoria e prática 

fundamentalmente em dois esquemas: a visão dicotômica e a visão de unidade. De 

acordo com elas: 
 
 
A visão dicotômica está centrada na separação entre teoria e prática. É 
importante salientar que não se trata simplesmente de distinguir entre um 
pólo e outro. A ênfase é posta na total autonomia de um em relação ao outro. 
Trata-se de afirmar a separação. Este esquema assume a sua forma mais 
radical na visão dissociativa. Nesta, teoria e prática são componentes isolados 
e mesmo opostos. Frases como: “na prática a teoria é outra”, “uma coisa é a 
teoria, outra, a prática”, expressam bem esta postura. Dentro deste esquema, 
corresponde aos “teóricos” pensar, elaborar, refletir, planejar e, aos “práticos” 
executar, agir, fazer. Cada um dos pólos – teoria e prática – tem sua lógica 
própria. A teoria “atrapalha” aos práticos que são homens do fazer, e a prática 
“dificulta” aos teóricos, que são homens do pensar. Estes dois mundos devem 
manter-se separados se se quer guardar a especificidade de cada um. Já na 
visão associativa, teoria e prática são pólos separados, mas não são opostos. 
Na verdade, estão justapostos. O primado é da teoria. A prática deve ser uma 
aplicação da teoria. A prática propriamente não inventa, não cria, não 
introduz situações novas. A prática adquirirá relevância na medida em que 
for fiel aos parâmetros da teoria. Se há desvios, é a prática que sempre deve 
ser retificada para melhor corresponder às exigências teóricas (grifos nossos). 

 
 

As autoras afirmam ainda que uma das concepções atuais da relação teoria-

prática de maior importância e que se baseia na visão associativa é a visão positivo-

tecnológica, cujo sobrenome já antecipa em que base filosófica ela se assenta: o 
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positivismo. O lema da ciência positivista é: “saber para prover, prever para prover”, 

deixando clara a dinâmica desse movimento: “da teoria para a prática” (p. 53). Em 

outras palavras, nesta visão: ”[...] a prática está comandada desde fora pela teoria. A 

ênfase é posta no planejamento na racionalidade científica, na neutralidade da ciência, 

na eficiência, no erigir a teoria como forma privilegiada de “guiar”, de “orientar” a 

ação. Na passagem da teoria à prática, da ciência à ação, a tecnologia ocupa um lugar de 

destaque” (p.54).  

É fato que no Brasil a forma dicotômica, em que teoria e prática são vistas 

como dois pólos distintos que não se unem, é a que predomina nas práticas de formação 

do educador, prevalecendo, contudo, a visão associativa, visão em que “a teoria manda 

porque possui as idéias e a prática obedece porque é ignorante” (CHAUÍ, 1980 apud 

CANDAU& LELIS, 1988, p. 53).  

Será se a relação entre as práticas de formação de professores do Curso de 

Educação Física da URCA e a teoria de base que lhe sustenta, segue mesmo a tendência 

da dissociação apontada pelas autoras, assumindo uma visão dicotômica da relação 

teoria-prática?  

Sobre à visão de unidade  entre teoria e prática, as nossas autoras (op. cit., p. 

54-5) informam que: 
 
 
[...] a visão de unidade está centrada na vinculação, na união entre teoria e 
prática. É necessário, contudo, deixar claro que unidade não significa 
identidade entre estes dois pólos. Há uma distinção entre teoria e prática no 
seio de uma unidade indissolúvel. Esta unidade é assegurada pela relação 
simultânea e recíproca, de autonomia e dependência de uma em relação com 
a outra. Na verdade esta simultaneidade e reciprocidade expressa o 
movimento das contradições nas quais os dois pólos se contrapõem e se 
negam constituindo uma unidade (p. 54). [...] Neste enfoque, a teoria não 
mais comanda a prática, não mais a orienta no sentido de torná-la dependente 
das idéias, como também não se dissolve na prática, anulando-se a si mesma. 
A prática, por seu lado, não significa mais a aplicação da teoria, ou uma 
atividade dada e imutável (p. 55).  
 
 

Na visão de unidade teoria e prática são dois componentes indissolúveis da 

“práxis”, definida por Sánchez Vázquez (2007, p. 262) como “atividade teórico-prática; 

isto é, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a 

particularidade de que só artificialmente, por um processo de abstração, podemos 

separar, isolar um do outro”. Teoria e prática agora são concebidas dialeticamente, 

formando uma unidade indissolúvel, processando-se, então, uma verdadeira relação. 
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Relação que não se faz de maneira mecânica e direta, mas através da realidade concreta, 

ou de um processo concreto, no qual algumas vezes se passa da prática à teoria, e vice-

versa (MEDIANO, 1984). 

Esse terceiro elemento para análise da relação teoria-prática também é 

trabalhado por Sánchez Gamboa (2010, p. 4-9), numa perspectiva parecida com a de 

Candau & Lelis (1988). Ao reconhecer que ao longo da história essa relação tem sido 

objeto de diferentes interpretações, o autor propõe três formas de concebê-la. Em sua 

classificação, as duas primeiras concepções defendem uma suposta “junção” entre teoria 

e prática, mas situam-se “[...] nos pólos opostos de um contínuo de interpretações que 

têm em comum a busca da união do equilíbrio entre a teoria e a prática, negando, 

conseqüentemente, o conflito e a tensão dialética entre esses fatores” (p. 5). Nessas 

concepções, que ele denomina a primeira de abordagem de ideal-racionalista, “[...] a 

teoria tem primazia, já que os conjuntos de conceitos e representações são formados 

independentemente da prática dos homens. A prática vem a ser a projeção e extensão 

das idéias” (idem), desdobrando-se “[...] dessa abordagem a primazia de um modelo 

ideal que serve de critério compreensivo à ação humana” (ibidem). Essa forma de 

abordar a relação teoria-prática enfatiza, portanto, o papel da teoria. Já a segunda 

concepção, que se coloca no pólo oposto ao racional-idealismo, negando o primado da 

teoria, é denominada pelo autor de abordagem pragmático-utilitarista, porque prioriza 

apenas a prática. Enquanto a primeira aponta para o primado da teoria que ilumina e 

direciona a prática, a segunda abordagem defende a prática como critério de verdade da 

teoria, motivo pelo qual “[...] a prática experimental é o único critério da verdade 

científica e a teoria transforma-se com base nos resultados eficazes da ação humana. 

Essa concepção, que tem como um dos seus pilares a teoria pragmatista da verdade, só 

“aceita como conhecimento autêntico, o útil e passível de verificação prática” (p. 6). 

Sobre esse primeiro campo (ideal-racionalista e pragmático-utilitarista), cujas 

concepções alegam ter “em comum a busca da união do equilíbrio entre a teoria e 

prática”, o autor conclui afirmando o seguinte:  
 
 
A primazia da teoria, defendida pelas abordagens ideal-racionalistas, assim 
como a primazia da prática, defendida pelas abordagens pragmático-
utilitaristas, busca como verdadeiro nessa relação o acordo entre uma e outra, 
a identidade ou aproximação entre elas. A verdadeira teoria é a que expressa 
os resultados da prática, ou a que está mais próxima da aplicação prática. A 
verdadeira prática é a que coincide com a proposta, com o perfil ideal, com o 
plano de ação. A prática que encarna o pensamento, a ação, que executa a 
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idéia, é mais verdadeira na medida em que diminuem as diferenças em 
relação ao pensamento e/ou idéia (p. 7). 
 
 

Disso decorre que aquilo que as identifica reside numa suposta união entre 

teoria e prática, demonstrando que o intuito de ambas consiste em aproximar esses 

pólos, mas aquilo as que as difere repousa exatamente na defesa da ênfase sobre um dos 

pólos dessa relação.  

Contrariamente às abordagens anteriores, a concepção do segundo campo, que 

não considera a relação teoria e prática como mera justaposição ou adequação de uma a 

outra, mas como um conflito ou tensão entre elas, o autor denomina de abordagem 

dialética. Ao negar a polarização entre teoria e prática, a concepção dialética reafirma a 

vigência da unidade indissolúvel entre essas dimensões, ressaltando a impossibilidade 

de compreensão dessa proposta fora do reconhecimento da unidade entre esses termos, 

uma vez que:   
 
 
[...] não é possível conceber a teoria separada da prática. É a relação com a 
prática que inaugura a existência de uma teoria; não pode existir uma teoria 
solta. Ela existe como teoria de uma prática. A prática existe, logicamente, 
como a prática de uma dada teoria. É a própria relação entre elas que 
possibilita sua existência (op. cit., p. 125). 
 
 

Nessa abordagem teoria e prática são dimensões do real que se completam, 

estão vinculadas uma a outra. Embora possam ser consideradas de maneira distintas, 

cada uma com a sua autonomia, não se excluem, não se esvaziam, estão imbricadas, 

razão pela qual o autor propõe o conceito de práxis15, na perspectiva da tradição 

marxista, para esclarecer a relação de tensão entre elas. “[...] teoria e prática não se 

opõem como dois campos distintos ou separados que seriam relacionados um com outro 

numa seqüência linear, um depois do outro: ambos os campos são parte de uma mesma 

realidade: a ação social humana” (p. 8). 

Tal como na visão de unidade, o autor nos lembra que para entender essa inter-

relação dialética é preciso atentar para algumas condições:  
 
 
A primeira refere-se à unidade dos termos: não podemos conceber a teoria 
separada da prática; ou seja, o ser separado do pensamento. A existência de 

                                                             
15 O conceito de práxis aparece aqui superficialmente tratado porque ele é analisado de forma mais 
profunda no capítulo que trata das categorias filosóficas e científicas selecionadas para análise crítica da 
realidade das práticas de formação do Curso de Educação Física da URCA. 
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uma ou outra depende da relação mútua entre elas. É a relação com a prática 
que se inaugura a existência de uma teoria; não pode existir uma teoria solta, 
o que existe é sempre a teoria de uma prática. A prática existe, logicamente, 
como a prática de uma dada teoria. É a própria relação entre elas que 
possibilita a sua existência (p. 7). 
 
 

Nesse sentido, nem prática nem teoria se explicam por si só, não são categorias 

auto-explicativas. Para existir, uma depende da outra. Na abordagem dialética da 

relação entre teoria e prática situa-se a exigência da compreensão da unidade 

indissolúvel entre ambas. 

A outra premissa diz respeito ao caráter social e histórico que está impregnado 

em cada um desses termos e a necessidade de articulá-los com contextos interpretativos 

mais amplos. Sendo assim, na segunda condição: 
 
 
[...] tanto a prática como as teorias sobre essa prática, não podem ser 
entendidas separadas ou isoladas em si mesmas. Toda prática está inserida no 
contexto maior da ação histórica da humanidade que busca e constrói um 
novo projeto, uma nova realidade. Toda prática tem um sentido social e 
histórico. Daí porque uma prática ou uma teoria sobre uma determinada 
prática se insere num movimento e numa inter-relação de forças e tensões em 
que uma se constitui na antítese da outra; uma nega a outra e vice-versa 
(princípio da negação da negação), porque estão inseridas num projeto longo, 
numa cadeia de ações e reações de caráter social e histórico (idem). 
 
 

É no estudo do desenvolvimento histórico do homem que percebemos o quanto 

essas dimensões do real vão assumindo sentidos e significados variados. Em cada modo 

de produção da vida do homem teoria e prática assumem conotações particulares, são 

socialmente construídos e vão se determinando historicamente. Essas são, pois, na visão 

do autor, algumas condições fundamentais para se apreender o movimento dialético que 

acontece na relação teoria-prática. 

 

 

2.2 As formas de se conceber a relação teoria-prática nas práticas de formação de 

professores  

 

Partindo das diferentes formas de interpretar a relação teoria-prática, 

elaboramos, com a ajuda dos autores estudados, um conjunto de características e 

tendências que cada uma das visões analisadas assume no âmbito das práticas de 

formação de professores, constituindo-se em instrumento estratégico para compreender 
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adequadamente o estado da arte da relação entre teoria e prática na formação de 

professores da Educação Física.  

Candau & Lelis (1988, p. 57) informam que dos diferentes esquemas 

apresentados, decorrem tendências diversas nas práticas de formação dos profissionais 

da educação: 

2.2.1 As práticas de formação de professores nas visões dissociativa (CANDAU & 

LELIS, 1988) e ideal-racionalistas (SÁNCHEZ GAMBOA, 2010): 

 

a) Estas visões se manifestam na formação do educador principalmente “através de 

uma dupla tendência”. Teoria e prática parecem se opuser, mas na verdade 

podem co-existir num único programa de formação; 

b) Por um lado, está a tendência de enfatizar a formação teórica, principalmente na 

formação inicial, favorecendo a aquisição do conhecimento teórico, sem se 

preocupar diretamente em modificar ou fornecer instrumentos para a intervenção 

na prática educacional. Aliás, as práticas de formação do professor são vistas 

aqui como algo não científico, que em nada contribui para a formação do 

professor. Por outro lado, a teoria é vista como um conjunto de verdade 

absolutas e universais. Neste caso, a teoria é esvaziada da prática. No currículo, 

a ênfase é posta nas disciplinas consideradas “teóricas”. 

c) Por outro lado, pode-se dar também a tendência a enfatizar a formação prática, 

considerando-se como principal responsabilidade das instituições formadoras a 

inserção do professor na prática profissional real. Nesses casos, a prática 

educacional tem sua lógica própria, não dependendo da teoria. Para a prática a 

teoria não é relevante para formar o educador, pois a prática vai formando o 

profissional da educação no processo. Neste caso, é a prática que é esvaziada de 

teoria. Daí a ênfase nas disciplinas instrumentais ou práticas, sem preocupação 

com sua articulação com as disciplinas consideradas “teóricas”; 

d) Quando presentes estas duas tendências num programa de formação, o que se dá 

é uma justaposição no currículo entre as disciplinas consideradas “teóricas” e as 

“instrumentais ou práticas” sem comunicação entre elas. 

 

2.2.2 As práticas de formação de professores segundo a concepção positivo-tecnológica 

da relação entre teoria e prática (CANDAU & LELIS, 1988): 
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a) O primado da teoria sobre a prática leva a considerar a prática educacional como 

aplicação das teorias pedagógicas. A tecnologia educacional é o meio através do 

qual se assegura esta aplicação. 

b) Inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, 

pretendendo-se a objetivação do trabalho pedagógico; 

c) A ênfase da formação é colocada na aquisição de uma tecnologia “neutra” capaz 

de minimizar as interferências subjetivas que possam por em risco a eficiência; 

d) Seu produto final – conhecimentos, comportamentos, habilidades, valores – deve 

ser operacionalmente expressado. O educador é concebido como um 

“engenheiro” do comportamento humano; 

e) No currículo, as disciplinas “instrumentais” são encaradas como aplicação das 

disciplinas “teóricas”. Estas deverão enfatizar os aspectos “técnico-científicos” 

em detrimento dos “filosófico-ideológicos”. 

 

2.2.3 Visão de unidade (CANDAU & LELIS, 1988) e abordagem dialética (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2010) da relação nas práticas de formação do professor: 

 

a) A teoria e a prática educativa, neste enfoque, são consideradas o núcleo 

articulador da formação do educador, na medida em que os dois pólos devem ser 

trabalhados simultânea e reciprocamente, constituindo uma unidade 

indissolúvel. Há uma implicação mútua entre eles, superando-se assim uma 

tendência muito encontrada nos cursos de Pedagogia e Licenciatura que 

considera a prática educacional como separada das teorias pedagógicas; 

b) Nessa concepção a teoria é revigorada e deixa de ser um conjunto de regras, 

normas e conhecimentos sistematizados a priori, passando a ser formulada a 

partir das necessidades concretas da realidade educacional, a qual busca 

responder através da orientação de linhas de ação; 

c) Na visão de unidade, a prática educacional é sempre o ponto de partida e o ponto 

de chegada. É a partir da própria prática do educador que se constrói a teoria, 

tornando a prática mais homogênea e coerente em todos os seus elementos; 

d) Esta perspectiva aponta para a necessidade do redimensionamento da formação 

do educador, o qual implica na negação de um tipo “ideal de educador”, uma vez 
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que não tem sentido a definição da sua competência técnica e função de um 

conjunto de atitudes e habilidades estabelecidas a priori; 

e) Nesta visão a educação deverá ter como finalidade primeira a consciência crítica 

da educação e do papel exercido por ela no seio da sociedade, o que implica num 

compromisso radical pela melhoria da qualidade do ensino, considerando-se, 

contudo, os limites e possibilidades da ação educativa em relação aos 

determinantes sócio-econômicos e políticos que configuram uma determinada 

formação social; 

f) Nesta perspectiva todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade 

teoria-prática sob diferentes configurações, para que não se perca a visão de 

totalidade da prática pedagógica e da formação como forma de eliminar 

distorções decorrentes da priorização de um dos dois pólos; 

g) Assim trabalhado, essa alternativa traz em si a possibilidade do educador 

desenvolver uma “práxis” criadora na medida em que a vinculação entre o 

pensar e o agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a irrepetibilidade da 

prática pedagógica; 

h) É preciso ter claro que não se forma de uma só vez o formador. O formador se 

forma no processo. É o resultado de condições históricas. Faz parte necessária e 

intrínseca de uma realidade concreta determinada, que não pode ser tomada 

como alguma coisa pronta, acabada ou que se repete indefinidamente. É uma 

realidade que se faz no cotidiano. 

  

Com efeito, diante da apresentação das características e tendências abordadas, 

e não obstante a possibilidade real de convivência dialética entre teoria e prática na 

formação do educador, precisamos nos perguntar em relação ao exposto: será se ao 

assumir a “concepção dialética da educação” o Curso de Educação Física da URCA tem 

conseguido em sua dinâmica concretizar a visão de unidade e/ou a abordagem dialética 

da relação entre teoria e prática nos moldes anteriormente explicitados? As práticas de 

formação são coerentes com a visão explicitada no projeto político-pedagógico do 

Curso?  

Finalmente, quanto às questões colocadas no início do tópico 1 deste capítulo, 

que perguntam por onde começar e com quais ferramentas buscar a compreensão da 

relação teoria-prática na formação do educador, afirmamos que o esforço teorético sobre 
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as obras examinadas nos permitiu a apropriação de elementos teórico-metodológicos 

para melhor compreender como se encontra o estado da arte da relação entre teoria e 

prática na produção científica da Educação Física dos autores que selecionamos para 

analisar.  

 

 

2.3 A relação teoria-prática na formação profissional em Educação Física 

 

Dissemos anteriormente que todo e qualquer trabalho acadêmico, independente 

do tema ou dos objetivos perseguidos, carece do levantamento do conhecimento da 

produção pré-existente, cuja finalidade é conhecer os avanços e limites da produção do 

conhecimento a respeito de um determinado tema de estudo previamente delimitado. É 

este conhecimento do estado da arte que permite a identificação de problemáticas 

significativas para a pesquisa e a ampliação dos conhecimentos em um dado campo. 

Assim sendo, fizemos um resgate da forma como os principais autores da área 

acadêmico-profissional da Educação Física analisam a questão da relação entre teoria e 

prática na formação de professores, buscando em suas produções científicas a 

identificação de problemáticas significativas no âmbito de nosso objeto de estudo. 

Entretanto, ressaltamos que em nossa área o tema da relação teoria-prática é 

tratado muitas vezes indiretamente ou com absoluta raridade. São poucos os trabalhos 

que analisam essa relação no âmbito da formação de professores, partindo efetivamente 

de uma realidade concreta. A maioria dos trabalhos se limita a analisar e propor como o 

professor de Educação Física escolar deveria relacionar teoria e prática em suas aulas. 

Comprovado isso, encontramos alguns autores que abordam o assunto de 

maneira pontual, mesmo não sendo o alvo de suas preocupações científicas a questão da 

relação teoria-prática. Deles extraímos não somente a situação atual do objeto que 

estamos investigando, mas, sobretudo, aspectos importantes de suas reflexões sobre o 

relacionamento teórico-prático na formação de professores de Educação Física.   

Assim posto, selecionamos os trabalhos de Marcellino (1995), Darido (1995), 

Melo (1995), Medina (1996), Fensterseifer & González (2007), Fensterseifer (2009), 

Sánchez Gamboa (2010b), Betti (2005), Kunz (1995, 1999), Escobar (1999), Taffarel 

(1997), Taffarel; Lacks; Santos Júnior (2006), Nozaki, (2005) e Santos Júnior (2005). 
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Decidimos, então, iniciar a busca pelo estado da arte da relação teoria-prática 

na formação de professores de Educação Física, começando pela história da criação e do 

desenvolvimento das escolas e cursos de formação de professores em nossa área. 

Entendemos que aí possam ser identificadas algumas possíveis origens da dissociação 

teoria-prática em nossa área e até mesmo o papel dessas escolas e cursos nesse 

processo. Para tanto, buscamos apoio em um dos trabalhos de Melo (1995), importante 

historiador da área, intitulado Relação teoria & prática e formação profissional na 

educação física brasileira: apontamentos na história.  

Segundo esse autor, um importante passo para refletir como no interior desse 

processo se apresentam questões relativas à relação teoria e prática, seria compreender o 

papel central de médicos e militares no desenvolvimento da formação profissional na 

Educação Física brasileira. Assim, depois de analisar historicamente como foi se 

constituindo a prática profissional de médicos e militares nesse processo, sinaliza que na 

origem teoria e prática parece terem ficado sob responsabilidades distintas. Para Melo, 

“[...] é possível perceber que os militares se encontravam mais diretamente na 

“prática”, diretamente ligados ao ensino, enquanto os médicos estavam na academia, 

teorizando sobre a Educação Física, começando a dar um caráter “científico” para a 

área” (p. 108). 

Nesse processo, enquanto os médicos forneciam, através da argumentação 

“científica”, um status para o campo de conhecimento, os militares, responsáveis pela 

prática, estavam mais presentes e inseridos, não só nos grandes escalões, como também 

no meio civil. Para esse autor, de algum modo, essa aproximação, seja por quais fossem 

os motivos, foi muito importante para o processo de desenvolvimento da formação 

profissional na área da Educação Física. Contudo, o diálogo nesse ponto se encerrava aí, 

“[...] não extrapolando para outras necessidades da Educação Física em seus passos 

iniciais (Idem).      

Nessa relação, indicadores da época demostram que o quadro docente dessas 

escolas e cursos era formado basicamente por médicos e militares, cabendo aos médicos 

ministrar “[...] as disciplinas mais diretamente ligadas à teoria (anatomia, fisiologia, 

etc.,), enquanto os militares às “práticas” (treinamento esportivo, esportes, lutas, etc.)” 

(p. 109). 

De acordo com esse autor não é possível dividir períodos na história da 

Educação Física brasileira de forma estanque segundo essas influências consideradas 
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separadamente, tampouco assumir posturas maniqueístas que imputam “culpas e 

pecados” a essa duas categorias por alguns dos problemas crônicos que hoje impregnam 

a nossa “área de conhecimento”. Segundo as suas palavras: 
 
 
Devemos reconhecer que foram deveras importantes por emprestar prestígio 
e fundamentação inicial à área de conhecimento, pioneiros na defesa e na 
consideração de suas possibilidades. Entretanto, trouxeram determinadas 
posturas filosóficas e ideológicas, como a falta de diálogo na construção de 
conhecimento que conduzia, inclusive, a uma dissociação entre teóricos e 
práticos, que devem ser cuidadosamente consideradas segundo uma 
perspectiva crítica, na medida em que se pretenda reorientar os rumos da 
Educação Física brasileira. Podemos, então, identificar no presente como tem 
se manifestado, muitas vezes dissimuladamente, essas heranças, de modo que 
possamos dar novos rumos a nossa prática (p. 109). 
 
 

Assim, conclui, asseverando que desde os primórdios “[...] teoria e prática 

andaram dissociadas na Educação Física brasileira e a criação de escolas e cursos de 

formação de professores não só refletiu essa possibilidade, como também a referendou” 

(p. 112). 

Acreditamos que os registros sobre a história da relação teoria e prática, ainda 

que apresentados de forma sumária, possam nos auxiliar na compreensão do quadro em 

que se encontram, no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, as relações 

entre as práticas de formação de professores e a teoria do conhecimento que as 

sustentam. 

A caminhada teorética em direção ao (des) conhecido terreno da relação entre 

teoria e prática continua agora pela clássica obra, marcante na história da área, 

denominada A Educação Física cuida do corpo e...”mente” (e continua mentindo), 

publicada nos anos oitenta, por João Paulo Subirá Medina. Em seu texto Medina (1996), 

ao propor uma nova perspectiva para a Educação Física, insiste que a área precisa 

urgente “não apenas pensar, mas pensar a relação teoria/prática” (p. 67). Com esse mote 

assinala Medina que a falta de consciências críticas tem contribuído decisivamente para 

a dicotomia da relação entre teoria e prática, e no caso da Educação Física, “[...] esta 

tem sido incapaz de justificar a si mesma, quer como disciplina formal e 

predominantemente educativa, quer como atividade que auxilie alguns aspectos do 

desenvolvimento humano fora da escola e, em especial, no esporte de alta competição 

ou rendimento” (p. 68).  
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Para reforçar a tese de que é “no equilíbrio da unidade fundamental” entre 

prática e teoria “que o ser humano pode ascender a níveis superiores de consciência”, 

recorre ao conceito de práxis que ele extrai do texto O que é teoria, de Otaviano Pereira, 

assim citado:  
 
 
O que é práxis? Não sendo prática pura é prática objetivada (individual e 
socialmente) pela teoria. É a prática aprofundada por esta “meditação” ou 
reflexão que não deve ser solta, mesmo na consciência da relativa autonomia 
da teoria, na capacidade do ato teórico em antecipar idealmente a prática 
como objetivo da mesma. A práxis, enfim, é a ação com sentido humano. É a 
ação projetada, refletida, consciente, transformadora do natural, do humano e 
do social (p. 70). 
 
 

Com efeito, o autor utiliza o conceito de práxis para mostrar que a questão da 

relação teoria-prática tem sido um dos fatores determinantes da precária formação 

profissional em Educação Física, encontrando-se “[...] hoje numa situação bastante 

delicada no sentido de viabilizar um projeto de ensino que provoque sensíveis 

modificações educacionais e sociais em curto prazo” (idem). Em função disso, segundo 

ele, as escolas de formação de professores de Educação Física em nosso país, em sua 

grande maioria, estão 
 
 
[...] despreparadas para formar profissionais competentes, capazes de 
perceber claramente as finalidades de suas tarefas. Seus currículos não se 
preocupam em fundamentar esta importante área do comportamento humano, 
dando-lhe uma base teórica mais sólida. Mais do que nunca se tem reforçado 
a idéia de ser ela uma disciplina exclusivamente prática, sem maiores 
necessidades de reflexões que questionem o valor de suas atividades para a 
formação integral da mulher e do homem brasileiro (p. 71). 
 
 

Em seus termos, o “desprezo da consciência comum pela reflexão ou pela 

formulação teórica” tem contribuído com muita eficiência para a preservação da visão 

dissociativa da relação entre teoria e prática na formação de nossos professores. Para 

Medina “[...] não é exagero concluir que estamos diante de uma Educação Física quase 

acéfala, divorciada que está de um referencial teórico que lhe dê suporte enquanto 

atividade essencialmente – mas não exclusivamente – prática” (p. 71-2). Por fim, 

exorta a todos pensar e repensar as bases filosóficas de nossa área no sentido do 

desenvolvimento humano integral. 

Esse posicionamento nos leva a questionar a situação atual das relações que se 

estabelecem entre a base teórica e as práticas de formação de professores do Curso de 
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Licenciatura em Educação Física da URCA. Como é encarada a teoria nesse Curso? 

Como conjunto de verdades absolutas e universais? Como corpo de conhecimentos 

completamente isolados da prática? E as práticas de formação? Como elas são 

percebidas? Há um predomínio do praticismo, isto é, da prática esvaziada da teoria? 

Outro trabalho analisado foi de Betti (2005), intitulado Sobre teoria e prática: 

manifesto pela redescoberta da educação física, onde o autor explicita, sob inspiração 

da filosofia fenomenológica, o seu olhar sobre a relação entre teoria e prática na área da 

Educação Física. Nesse texto o autor assinala que o método científico proporcionou à 

Educação Física um poderoso instrumento para produzir conhecimentos, mas levou à 

perda dos vínculos com suas origens, afastando-se da própria vida da Educação, porque 

somente na vida da Educação Física é que ela “poderá encontrar problemáticas 

significativas (porque originais) que lhe re-alimentem, e não a matem em objetivações 

pseudo-científicas” (p. 2). Em outras palavras o autor quer dizer que a relação entre 

teoria e prática no campo acadêmico-profissional da área tem sido prejudicada pelo 

“excesso” de teoria sem aplicação prática. Em seus termos:  
 
 
Foi a perda dos vínculos da pesquisa científica e da teoria com a vida viva da 
Educação Física que fez com que as relações teoria-prática permanecessem 
como o problema principal na Educação Física. Por exemplo, já é claro para 
muitos de nós que o formidável avanço teórico que se obteve na Educação 
Física brasileira, nas últimas duas décadas, não se reverteu em melhorias na 
prática da Educação Física escolar. Tal contradição é facilmente identificável, 
até por estudantes em seu primeiro ano de graduação. Uma vez que se aceite 
este diagnóstico problemático, a resposta mais equivocada que se pode dar é 
culpar os professores por isso; ou propor que, na formação dos professores, 
se tenha mais teoria. 
 
 

Ao reconhecer que o problema dos professores não é a teoria, mas a relação 

entre teoria e prática, propõe três perspectivas para análise da situação dessa relação em 

nossa área. Em seu entendimento, tais relações podem ser consideradas nas 

perspectivas: (i) tradicional-técnica; (ii) legitimadora e/ou crítica; e (iii) reflexiva.  

A visão tradicional-técnica, embora a teoria tenha se originado de estudos que 

foram à prática, tende-se por algum motivo ignorar as contingências (diríamos as 

contradições desse fenômeno) que operam nos ambientes escolares concretos, assim 

como não facilitam indicações sobre como atuar para implantar o modelo ideal 

preconizado pela teoria. “Em síntese, na perspectiva tradicional-técnica, embora exista 

uma referência inicial à prática, a relação teoria-prática finda por dar-se em "mão 



67 

 

única", sem qualquer mediação, fluindo da teoria para a prática” (p. 4). E no Curso de 

Educação Física da URCA, será se predomina a visão associativa, aquela que prima 

pela teoria em detrimento da prática? 

De acordo com Betti, na perspectiva legitimadora e/ou crítica quem fornece as 

sínteses teóricas, estratégias conceituais e critérios de validação para a teoria 

educacional são disciplinas como a psicologia, sociologia, história etc., como se tal 

desenvolvimento não fosse possível por conta própria. Em decorrência disso, os 

princípios educativos passaram a ser justificados independentemente das práticas 

educativas (pelo recurso aos conhecimentos psicológicos, sociológicos etc.) e estas, por 

sua vez, se distanciaram das teorias. Nesse sentido, temos práticas educativas 

distanciadas das teorias educacionais próprias do chão da Educação Física, e bem mais 

próximas daquelas teorias que vêm de fora de sua prática concreta. Em suma, deduz-se 

o seguinte: pelas teorias psicológicas, sociológicas, históricas, etc., é possível ter acesso 

a teorias sobre o conteúdo e as condições da ação educativa de nossa área, mas não ao 

estudo da ação educativa em si mesma, uma vez que estas teorias se preocupam mais 

em conduzir a pesquisa do que guiar o ensino. Por fim, o autor conclui afirmando que 

“nessa dinâmica, a relação inicial com a prática se esvaece” (p. 5). E no Curso que 

estamos investigando, as práticas educacionais estão informadas por qual teoria? A que 

concepção obedece? 

Em contraposição às visões anteriores, na perspectiva dita reflexiva o autor 

propõe a reconstrução e transformação da prática. Para ele o problema da relação teoria-

prática na Educação Física só pode ser solucionado se priorizarmos a pesquisa sobre as 

problemáticas significativas da área, que em sua opinião devem ser selecionadas “[...] 

em função de sua importância para a compreensão da ação educativa” (idem), e que 

possam contribuir para o seu enriquecimento.  

A citação abaixo deixa parecer que o autor em tela imprime um caráter 

dialético à relação entre teoria e prática, nos moldes da visão de unidade e da 

abordagem dialética, anteriormente examinadas. Isso certamente não nos parece 

possível, à medida os fenomenólogos não poderiam fazer uso do método dialético de 

pesquisa posto que tal método, salvo engano, não trabalha sobre e não admite a 

fragmentação do fenômeno em partes não comunicantes entre si. Vejamos: 
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Nesse sentido, a produção teórica deriva das tentativas de mudar as práticas, 
e estas são o meio pelo qual se elaboram e comprovam as suas próprias 
teorias, ou seja, as práticas constituem-se em categorias de hipótese a 
comprovar. A teoria adquire um sentido de unidade com a prática, não no 
sentido estático de dar explicações às questões práticas, mas no sentido 
dinâmico de auxiliar o encaminhamento, a direção refletida, crítica e criativa 
da situação. A teoria é vista como reveladora de várias alternativas e, pela 
análise e diálogo com a situação, contribui para fazer avançar o 
conhecimento sobre a validade de cada uma delas, e assim são geradas 
relações de interrogações mútuas entre a teoria e a prática, em decorrência do 
que ambas se transformam (p. 5).  
 
 

E na dinâmica do Curso que estamos investigando, como é trabalhada a relação 

teoria-prática?  Será se “a teoria adquire um sentido de unidade com a prática?” Como 

isso se revela? 

No texto A Relação Teoria/Prática no Ensino/Pesquisa da Educação Física, 

Kunz (1995), um dos mais importantes pesquisadores da área de Educação Física no 

Brasil, inicia a sua análise sobre a questão informando que nas fundamentações teóricas 

das diferentes práxis sociais é premente a dificuldade de “[...] definição conceitual entre 

o que se constitui como teoria e o que se constitui como prática” (p. 47). Segundo o 

autor, “para não cair num caos conceitual” e “ciente da complexidade do tema”, define 

teoria como sendo as produções teóricas de conhecimento, e conceitua prática como a 

sua transformação em ações concretas na realidade específica.  

Sobre a situação atual do problema da relação teoria-prática reconhece como 

extremamente necessária à Educação Física Brasileira “[...] uma discussão aprofundada 

sobre a problemática em questão, especialmente para o esclarecimento de problemas 

relacionado ao ensino e pesquisa da mesma” (idem). Em seus termos, em nossa área 

existe um verdadeiro abismo entre o entendimento teórico e o entendimento da prática, 

principalmente no que se refere ao ensino da Educação Física e Esportes, assinalando o 

seguinte:  
 
 
Pensa-se, de um lado, que muita teoria não traz conseqüências práticas, ou de 
outro lado, que a prática deve ser acima de tudo conseqüência de uma 
reflexão e explicitação teórica abrangente. Isto tem provocado nas pesquisas 
de muitos estudiosos da Educação Física, um destaque maior, especialmente, 
para as relações prático/teóricas, ou seja, a busca de uma melhoria efetiva das 
atividades práticas da Educação Física na escola, sem, no entanto, uma 
melhor contextualização de caráter sócio-político destas melhorias práticas. 
Por outro lado, alguns estudiosos têm destacado a complexidade teórica, 
especialmente de caráter filosófico, político e sociológico, que envolve uma 
prática social como a do ensino da Educação Física, distanciando-se, assim, 
muitas vezes, da própria especificidade da área. Isto, bem claro, é o 
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entendimento e a relevância que é dado à Teoria e à Prática isoladamente 
(ibidem). 
 

Ao afirmar a predominância da dicotomia entre teoria e prática em nosso 

campo, busca justificar essa discrepância afirmando que para o professor do ensino 

básico o saber teórico (científico) tem um valor muito limitado, e isso acontece, no seu 

modo de ver, por dois motivos principais: 
 
 
1. Na formação acadêmica predomina a ênfase a uma instrumentalização 
funcional/prática, ou seja, a apropriação da forma e de meios concretos de 
intervenção prática nos diferentes contextos de atuação do profissional da 
Educação Física. 
2. Relacionado a esta formação, o profissional que atua no ensino escolar da 
Educação Física não tem preocupação em agir pedagogicamente na sua 
disciplina de acordo com determinada compreensão teórico-conceitual 
relacionado a temas, como por ex.: Escola, Educação e Sociedade. Ele apenas 
repete o receituário prático recebido na sua formação (p. 49). 
 
 

Nesse sentido, para o autor, o desenvolvimento da pesquisa relacionada com os 

aspectos pedagógicos da Educação Física escolar não pode atender apenas à formulação 

de instrumentos teóricos de intervenção prática imediata, como não pode, também, ficar 

apenas desenvolvendo conceitos abstratos ou distanciados da realidade específica. “E 

não se pode, separar teoria e prática, pois, nem a prática é realidade pronta e 

indeterminada, nem a teoria é sistema autônomo de idéias” (p. 48) 

Por último, propõe algumas formas de entender a relação entre teoria e prática, 

partindo de concepções ou modelos que ele acredita predominar no entendimento das 

relações teórico-práticas dos conhecimentos em Educação Física e Esportes. A primeira 

concepção, denominada de Modelo Ativo, prática e teoria acontecem separadamente, em 

momentos estanques, ou seja, no processo o ensino teórico e o ensino das atividades 

práticas vão se aditivando. “Típico para este modelo é o que comumente encontramos 

nas disciplinas acadêmicas que privilegiam teorias e práticas separadamente” (p. 53).  

No segundo modelo, chamado de Modelo Ilustrativo, o interesse teórico se sobrepõe ao 

interesse pela prática. Nessa concepção, a teoria não falha porque ela foi formulada a 

partir de uma realidade prática, ou seja, “[...] de acordo com um padrão teoricamente 

desenvolvido. Os experimentos práticos servem assim para ilustrar a exatidão e validade 

teórica (Idem). Há ainda o modelo Integrativo, “[...] objetiva a tematização explicativa 

do conteúdo das chamadas ciências (conhecimentos) da Educação Física e Esportes na 

pesquisa e no ensino, o que implica numa compreensão mais ampla da relação teórico-
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prática” (Ibidem). Guardada a independência relativa destas, nesse modelo, a relação 

teoria e prática tem a função de resolver, no campo do ensino e da pesquisa, “[...] as 

lacunas, os limites das perspectivas objetivadas e as possíveis falhas na formulação das 

relevâncias científicas das disciplinas isoladas” (ibidem). Trata-se, acima de tudo, de um 

“relacionamento lógico-dialético entre teoria e prática”, sumariza Kunz (op. cit., p. 53). 

Em outro texto intitulado Esclarecimento e Emancipação: pressupostos de 

uma teoria educacional crítica para a educação física, Kunz (1999, p. 38) situa a 

relação teoria-prática situando o cenário atual da Educação Física. Em seus termos: 
 
 
2. Os profissionais da Educação Física Escolar ainda entendem a sua área de 
atuação como uma intervenção prática, apenas, para: a) melhorar a condição 
física do aluno; b) ensinar as técnicas do esporte; c) propiciar alegria e 
descontração ao aluno através de atividades lúdicas. 
3. A escola e a comunidade escolar (pais e demais professores/diretores) 
entendem a Educação Física como uma prática salutar ao aluno enquanto não 
atrapalhar o desenvolvimento dos conhecimentos das demais disciplinas. Há 
países na Europa, por ex., em que a mesma já recebeu ameaça de disciplina 
optativa por entender que o grande acúmulo de conhecimentos das chamadas 
áreas nobres (física, química, biologia e informática) começam a exigir mais 
espaços nos conteúdos escolares, logo algumas disciplinas menos 
importantes poderiam ceder lugar a isso. 
4. O aluno tem o devido esclarecimento do que é, para ele, Educação Física. 
Pois, a tradicional pergunta, que todo professor de Educação Física Escolar já 
escutou, “professor, hoje é física ou jogo?”, “esclarece” isto. 
 
 

Estas são constatações que demonstram a existência de grave problema na 

relação teoria-prática no âmbito da formação inicial de professores de Educação Física 

que precisa ser resolvido. Revelam também a predominância do primado da prática 

sobre a teoria no campo da formação que se reflete diretamente sobre a prática 

pedagógica dos professores do ensino básico, com forte conotação pejorativa da 

comunidade escolar sobre a área. 

Realidade que nos leva a questionar a forma como vem se expressando a 

relação entre a teoria de base e as práticas para a formação de professores, 

desenvolvidas no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, à medida que o 

projeto político-pedagógico do curso informa que elas são realizadas numa perspectiva 

dialética. 

Em Teoria, prática e reflexão na formação profissional em Educação Física, 

Suraya Cristina Darido, importante pesquisadora da área, também discute a questão da 

relação teoria-prática na formação profissional de Educação Física. De acordo com 
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Darido (1995) não foram poucos os trabalhos que procuraram nestas duas últimas 

décadas discutir questões relacionadas à formação do profissional na área da Educação 

Física Escolar. Entretanto, concorda com a conclusão destes estudos, segundo a qual, de 

uma maneira geral: 
 
 
[...] a formação do profissional de Educação Física se dá de maneira acrítica, 
que existe uma ênfase na formação esportivista ligada ao rendimento 
máximo, seleção dos mais habilidosos, e que os profissionais são formados 
na perspectiva do saber fazer para ensinar. Na tentativa de escapar deste 
modelo, a partir de meados da década de 80 algumas instituições de ensino 
superior implementaram novas propostas curriculares procurando formar o 
aluno numa perspectiva mais ampla. Assim, a formação profissional em 
Educação Física voltou-se da prática das modalidades esportivas para teoria. 
Na verdade o que houve foi uma valorização do conhecimento científico 
derivado das ciências mães como base para as tomadas de decisão do 
profissional (p. 124). 
 
 

Com base nessas conclusões, a autora considera que o paradigma dominante na 

formação profissional seja o modelo de formação baseado na racionalidade técnica, com 

predomínio da visão positivo-tecnológica da relação teoria-prática, conforme Candau & 

Lelis (1988). Atualmente o discurso oficial dominante na área da Educação Física 

acredita “[...] na solução dos problemas práticos através dos estudos acadêmicos e, por 

conseqüência, em princípios universais de ensino, em generalizações e na construção de 

uma grande e única teoria” (idem). 

Por esta forma, a formação profissional que privilegia o saber fazer, a 

experiência, a prática, especialmente a esportiva, a autora denomina de Modelo 

Tradicional, ao passo que a formação profissional que entende que a atividade do 

profissional de Educação Física é, sobretudo, instrumental dirigida para a solução de 

problemas mediante a aplicação de rigorosas teorias e técnicas científicas, ou seja, que 

os profissionais da área das ciências sociais devem enfrentar os problemas concretos 

que encontram na prática, aplicando princípios gerais e conhecimentos derivados da 

investigação, ela denomina de Modelo Científico. 

Não obstante o predomínio do Modelo Científico na formação profissional, a 

autora, fundamentando-se na literatura americana, é da opinião de que “[...] o problema 

da relação teoria x prática ocorre fundamentalmente devido ao paradigma positivista 

que domina a produção do conhecimento”, justificando que, “[...] se por um lado as 

características da produção do conhecimento atenderam às exigências da ciência 

positivista, por outro lado, pouco auxiliaram na prática pedagógica da Educação Física” 
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(p. 126), já que se colocam distante do contexto real de trabalho do profissional. Por 

esse motivo, os professores acabam adotando uma linguagem não-formal, apoiando-se 

no conhecimento tácito, acomodando os resultados do conhecimento científico a casos 

particulares e ao contexto de trabalho único de cada pessoa. Em última instância, para 

Darido o distanciamento da relação entre teoria e prática é resultado “[...] do modelo 

positivista que têm impedido ou dificultado a utilização dos conhecimentos científicos 

na prática profissional” (idem). 

Será se na realidade do curso que estamos investigando tem predominado o 

paradigma da racionalidade técnica, com ênfase na visão positivo-tecnológica da 

relação teoria-prática? Ou será se tem prevalecido a unidade entre teoria e prática numa 

perspectiva efetivamente dialética? Como essa questão vem se expressando no cotidiano 

das práticas do Curso? 

Em texto intitulado Formação Profissional: qual a perspectiva? Escobar 

(1999) afirma que a questão principal da formação atual de professores de Educação 

Física é “[...] a forma e alcance do seu núcleo teórico-científico” (p. 3). Quer dizer, o 

modo como se desenvolve a relação entre teoria e prática nos processos de formação da 

área, privilegiando a visão dicotômica entre estes pólos de forma dissociativa. 

Em sua ótica, este problema é determinado, em última instância, pelo projeto 

histórico de sociedade capitalista, que tem perspectivas e objetivos bem definidos para o 

modelo de formação profissional que lhe interessa não obstante suas profundas 

contradições e limites, conforme aduz a autora:  
 
 
O capitalismo vive no meio das contradições que lhes são inerentes, entre 
elas, a contradição “explorar-educar”. Se não educa a mão de obra que 
precisa, não pode manter o nível de exploração necessário à acumulação que 
lhe dá vida. Se abre mão do conhecimento para um “pleno desenvolvimento”, 
omnilateral como, por exemplo, na ótica socialista, pode perder o controle do 
poder e frustrar seu objetivo real (p. 4). [...] Por conseguinte, o grau, nível, 
qualidade do conhecimento entregue nas universidades é apenas o necessário 
para os sujeitos da formação se adequarem às exigências dos objetivos do 
setor produtivo (p. 5). 
 
 

Ao priorizar a desarticulação entre teoria e prática, perpetua-se “[...] uma 

formação profissional assentada no conhecimento empírico mais elementar, desprovida 
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das bases científicas e filosóficas apropriadas ao desenvolvimento do pensamento 

científico teórico que deve legitimar o ensino que se quer denominar superior” (p. 5)16.  

Assim, a Educação Física brasileira tomou forma pela via do empirismo, 

assumindo a “cultura do corpo” que, segundo a autora, pode ser explicada como uma 

racionalização funcionalista da atividade humana que, calcada no princípio positivista 

da soma das partes (área afetiva + área cognitiva + área motora = totalidade/homem), 

instrumentalizando as ações separadamente manuais e intelectuais com caráter 

reprodutivo específico. É a defesa da formação que visa o funcionalismo no trabalho. 

Frente a isso, a autora nos lembra que “[...] sempre o capitalismo privilegiou a formação 

mecanicista, pois a reflexão e a imaginação estão sujeitas a errar, mas o hábito de mover 

a mão é independente delas” (p. 8). Com o objetivo de ilustrar a questão Escobar 

assinala: 
 
 
Muito tempo atrás, Marx (1986) referia que na fábrica o trabalho prospera 
mais nos casos em que menos se consulta o espírito e que, a fábrica, pode ser 
considerada um motor cujas partes são os homens, por isso no século XVIII 
os fabricantes preferiram contratar retardados mentais! (Idem). 
 
 

Sem querer comparar, a autora afirma que a atual formação profissional de 

Educação Física - “formação atrofiada, pobre de nutrientes vitais” - vem jogando no 

mercado de trabalho um exército de recém professores altamente despreparados para 

atender um campo de oferta cada vez menor, formado pela diminuta classe média e alta 

(p. 9). Em outras palavras, “[...] o professor de Educação Física, formado nas bases já 

descritas, não tem condições para realizar um trabalho de melhor qualidade” (p. 10). 

Sem embargo, nesse modelo de formação profissional, à relação teoria-prática 

cabe o papel de promover a formação do pensamento meramente empírico, através do 

ensino de habilidades específicas, desconsiderando os aspectos essenciais para o 

desenvolvimento da sociedade numa perspectiva transformadora. 

Um olhar mais incisivo sobre a formação de professores de Educação Física 

mostra que o conhecimento é transmitido, como se disse antes, com caráter reprodutivo 

específico, mais físico do que mental, mais prático do que teórico e mais manual do que 

                                                             
16 A crítica ao empirismo não deve significar o antagonismo entre ciência e empiria, ou seja, não 
confundir o empirismo com o não científico, à medida que a ciência também é empírica, e empiria vem 
da experiência. 
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intelectual, afastando cada vez mais os futuros professores da possibilidade de 

apreensão da ciência.  

Diante dessas considerações, cabe-nos questionar: qual o conceito de prática (e 

de teoria) está presente na fala de professores e alunos do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA? O que esperar de um modelo teórico-prático que se orienta 

pela concepção dialética da educação, diante do capitalismo e de sua estratégia mais 

recente, o neoliberalismo? 

Quase que em toda a sua produção científica, Celi Nelza Zulke Taffarel, uma 

das mais importantes pesquisadoras em nossa área, tem abordado a questão da relação 

teoria-prática na formação de professores de Educação Física. Entretanto, selecionamos 

alguns dos seus trabalhos em que a autora pontua esta problemática de maneira mais 

específica.  

Mantendo-se sempre indefectível e coerente em relação à análise crítica do 

projeto histórico capitalista, não se descuida de analisar a questão das teorias 

educacionais e práticas pedagógicas, partindo da situação concreta da formação 

econômica capitalista e dos indicadores educacionais a ela correspondentes, para, então, 

perguntar, afinal, que teorias educacionais sustentam o trabalho pedagógico na 

Educação e na Educação Física no Brasil e, quais as suas funções e conseqüências 

sociais. Em outro texto denominado Currículo, formação profissional na educação 

física & esporte e campos de trabalho em expansão: antagonismos e contradições da 

prática social (TAFFAREL, 1997, p. 44), alerta-nos que refletir sobre problemas 

educacionais e de outro tipo, sem considerar “[...] a atualidade, permanência e a 

persistência do movimento geral do capital e a sua tendência de destruição das forças 

produtivas”, “[...] é retomar o idealismo e acreditar que somente mudando idéias, 

técnicas e procedimentos vamos alterar o currículo”. Assim, compreende que para 

analisar criticamente a questão da relação teoria-prática na formação de professores de 

Educação Física, faz-se imprescindível confrontar a base teórica à realidade material 

concreta. 

Taffarel; Lacks; Santos Júnior (2006), em texto intitulado Teorias e práticas 

pedagógicas: realidade e possibilidade, destacam a dicotomia entre teoria e prática 

como um dos problemas crônicos da formação inicial de professores de Educação 

Física, demonstrando a atualidade da questão e a necessidade de estudos nessa área. 

Conforme assinalam, “[...] é neste contexto, portanto, de crises e de acentuada tendência 
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a destruição das forças produtivas que se coloca a discussão sobre teoria e pratica” (p. 

2). 

Entende que por ausência dessa reflexão, tem prevalecido hegemonicamente 

uma relação entre prática e teoria numa perspectiva dicotômica, acarretando atrasos e 

antagonismo na formação profissional dos professores de Educação Física, Taffarel 

(1997) assinala que: 
 
 
[...] a formação acadêmica inicial não responde aos campos de trabalho em 
expansão – educacional, saúde, lazer/turismo, treino competitivo de alto 
rendimento, informacional/comunicacional – e muito menos às aspirações 
das amplas massas de excluídos que reclamam, exigem e reivindicam 
qualidade de vida (p.46) 
 
 

Nessa perspectiva, a prática deixa perceber que a formação em nossa área é 

precária, muitas vezes conformando a visão utilitarista e espontaneísta de conhecimento 

que se contrapõe a uma prática pensada e guiada pelo conhecimento científico. Nesse 

sentido, em contraposição Taffarel; Lacks; Santos Júnior (2006) propõem um novo trato 

à questão da relação teoria-prática, defendendo a sua inexorável indissolubilidade.  
 
 
Unidade teoria/prática que implica assumir uma postura em relação à 
produção de conhecimento que impregna a organização curricular dos cursos, 
e não se reduz à mera justaposição teoria/prática em grade curricular. Para se 
alcançar a unidade teoria/prática, implica em novas formas de organização 
curricular; ênfase no trabalho docente como base da formação; ênfase no 
desenvolvimento de metodologias para o ensino de conteúdos das áreas 
específicas; tomar o trabalho como princípio educativo na formação 
profissional; ênfase na pesquisa como meio de produção de conhecimento e 
intervenção na prática social (p. 104). 
 
 

Problemáticas como as levantadas por esses autores nos fazem questionar 

incessantemente a relação teórico/prática do processo de formação de professores do 

Curso que estamos investigando. Nesse sentido, devemos nos perguntar: será se os 

professores formadores desse Curso, diante dos determinantes sócio-estruturais 

impostos pela sociedade do capital, conseguem relacionar as práticas de formação com 

a teoria materialista histórico-dialética do conhecimento que as embasam? Como se 

manifesta essa relação? 

Nelson Carvalho Marcellino, reconhecido no meio acadêmico-profissional da 

Educação Física como um dos maiores teóricos e pesquisadores do campo do lazer em 

nosso país, produziu interessante artigo intitulado A dicotomia teoria/prática na 
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educação física. Nesse texto, Marcellino (1995) assinala que apesar de constantemente 

debatido, o tema ainda continua extremamente polêmico e cercado de mal entendidos. 

Antes, porém, de apontar o que denomina de mal entendidos, faz comentário 

sobre os termos que compõem o título de sua comunicação, afirmando que “[...] 

deveriam ser entendidos em um único conceito, que não lhes esgotasse a extensão, e não 

os colocassem em campos contrários” (p. 74). Essa dissociação acontece, segundo ele, 

pelo entendimento que o “senso comum” atribui aos termos teoria e prática.  
 
 
Em geral, se entende “Teoria” como uma especulação, ou como “discurso 
vazio”, desvinculado da realidade vivida no concreto. Em geral, se entende 
“Prática” como uso, experiência desvinculada da “Teoria”, o que a 
transforma, via de regra, em tarefa ou ação desprovida de sentido (Idem). 
 
 

Sob esse ponto de vista, de acordo com esse autor, os elementos do título: 

“dicotomia”, “teoria” e “prática” vêm carregadas de uma divisão, de uma cisão que se 

apresenta muitas vezes como antagônica e que não deveria sê-lo, pelo próprio 

significado de cada um deles. 

Feitas essas observações iniciais, o primeiro dos mal entendidos, em seu modo 

de ver,  
 
 
[...] é a tendência a se associar a prática da Educação Física à prática de 
alguma modalidade de atividade corporal, física, do movimento, etc., ou seja, 
como exercício, uso, experiência, vivência, o que torna a relação com a 
“Teoria”, extremamente complicada, uma vez que o conceito da “Prática’ 
fica ainda mais restrita (Ibidem). 
 
 

Já vimos anteriormente em Kunz (1999, p. 38) qual o sentido/significado 

atribuído à Educação Física, tanto pela sociedade quanto pela comunidade escolar, 

quando vista desde a escola. Na verdade, as pessoas tendem a compreender a Educação 

Física como prática de alguma atividade física. 

O segundo dos mal entendidos refere-se à denominação do que se chama hoje de 

“Educação Física”, termo, segundo esse autor, “[...] extremamente abrangente, e talvez 

por isso mesmo impreciso, incluindo a ampla gama de atividades ligadas ao corpo, 

físico, movimento, etc.” (p. 75), incluídos nesse bojo o esporte, os interesses físico-

esportivos no lazer, a atividade física ou movimentos adaptados e a pedagogia que 

envolve cada uma dessas áreas. De acordo com o seu entendimento, o que se deveria 
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fazer era tentar precisar, entender de modo mais específico, procurar a especificidade do 

que se denomina “Educação Física”, ao invés de ficar procurando  
 
 
[...] discutir a dicotomia teoria/prática na Educação Física através da busca de 
uma ciência específica que a contemple, entendo-se, assim, do meu ponto de 
vista, de modo equivocado, que só é possível o estabelecimento de Teoria em 
torno de uma determinada área, ou problemática, a partir do momento em que 
ela se constitua numa ciência específica (Idem). 
 
 

O que autor quer dizer é que muito mais importante do que a criação de uma 

ciência específica para superação da dicotomia teoria/prática na Educação Física seria 

imprescindível compreender sua esfera de atuação (educação, saúde, lazer, esporte de 

alto rendimento, comunicação/informação, etc.), “[...] hoje demasiadamente ampla e 

confusa, em cada uma de suas especificidades” (p. 76). 

Para ele, nessa relação, “teoria” deve ser entendida “[...] como um conjunto de 

conhecimentos, não ingênuos, que apresentam graus diversos de sistematização e 

credibilidade, e que se propõem a explicar, elucidar, interpretar, e unificar um dado 

domínio de problemas que se oferecem à atividade prática (p. 75)”. Já por “prática”, 

entende-a como o “[...] saber provindo da experiência, e ao mesmo tempo, aplicação da 

teoria [...]” (Idem).  

Contudo, apoiando-se em Saviani (1996), assinala a possibilidade de se chegar 

à superação da dicotomia entre teoria e prática somente através da relação dialética 

entre esses termos. Relação dialética que tem como fulcro o movimento, a “[...] 

dinâmica estabelecida entre ação, suscitadora de problemas, que demandam reflexão, 

experimentação, descrição, que produz conhecimento, que realimenta a ação e que, 

assim, gera novos problemas (Ibidem). Dessa forma, afirma, não só venceríamos a 

dicotomia entre estes termos, mas chegaríamos ao conceito de práxis, ou seja, a unidade 

entre teoria e prática. 

Em suas considerações finais acrescenta que se a Educação Física quiser 

mesmo superar a situação atual do quadro de dicotomia em que se encontra a relação 

teoria-prática, tanto na formação inicial quanto no ensino dessa disciplina em espaço 

escolar, que do ponto de vista dele, “[...] é responsável direta, ainda que não única, pela 

formação e pela atuação de um profissional de ‘categoria inferior’, comparativamente a 

outros profissionais” (p. 77), é necessário: 
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1. Que se estabeleça a sua especificidade, ou especificidades, devido à 
variada gama de ações que a denominação, hoje e historicamente, abarca; 
2. Que, a partir dessa, ou dessas especificidades, se conheçam, 
profundamente, as teorias já construídas em torno de cada uma delas, através 
do esforço coletivo da Filosofia e das Ciências; 
3. Que a ação profissional, assim embasada, passe a contribuir, através da 
reflexão, da experimentação, da observação – da produção de conhecimento 
– a partir de sua especificidade, para a teoria ou teorias que cercam cada uma 
das suas esferas de atuação (Idem). 
 
 

Em seus termos, somente solucionando esses problemas é que a atuação 

profissional em Educação Física correria menos risco de ser subordinada, como também 

estariam interligadas a teoria e a prática, na práxis, que, como já foi dito por Saviani 

nesse texto, “[...] inclui na ação a teoria que ela vivifica e verifica” (p. 78). 

Tendo subjacentes essas considerações, cabe-nos interrogar: como é trabalhada 

a relação teoria-prática na dinâmica do curso que estamos investigando? Existe 

dissociação entre estes dois pólos? Teoria e prática formam mesmo uma unidade 

indissolúvel ou o seu discurso não passa de letra morta? Como isso se revela? 

Imprimindo um caráter mais filosófico que científico, Fensterseifer & 

González (2007) abordam a questão em texto denominado Educação Física escolar: a 

difícil e incontornável relação teoria e prática. Pela sua complexidade entendem que a 

relação entre teoria e prática se constitui uma difícil e incontornável problemática para a 

formação e atuação profissional da Educação Física.  

Na visão desses autores, teoria e prática tendem “[...] a aparecer de forma 

dicotômica (como paralelas que não se encontram em lugar nenhum do espaço) ou 

revezando-se em hierarquias ao gosto de modismos próprios do campo educacional 

(hora toda verdade está na prática, hora a prática é uma extensão da teoria)” (p. 28). 

Ademais, reconhecem: o quadro dicotômico se agrava mais dado as peculiaridades da 

área, ou seja, devido ao duplo preconceito que a área carrega em relação, por um lado, 

“ao tecnicismo instrumental de suas metodologias e didáticas” e, por outro, pela 

facilidade que tem de se seduzir por teorizações metafísicas, “em total desprezo pelo 

universo da práxis” (Idem). 

Assim sendo, analisam filosoficamente a existência das duas principais formas 

de interpretar a relação teoria-prática (visão dicotômica e visão dialética), reconhecem 

na primeira uma perspectiva metafísica, onde se encontram “[...] aqueles que acreditam 

que já nos foi revelada “a interpretação”, dispensando, portanto, o pensamento e 

canalizando todas as energias para a ação” (p. 29). De modo igual, identificam na visão 
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dialética “[...] aquela posição que reconhece no vínculo pensamento-ação o caráter 

revolucionário da práxis. Postura que se afirma pela ousadia do pensamento que se 

debate com a experiência, fazendo desta dialética o móvel de novas interpretações e 

intervenções” (Idem). 

Tomando o papel da escola como ponto de partida para enfrentar os desafios 

postos pela relação entre teoria e prática na formação de professores de Educação 

Física, admitem que “[...] As respostas históricas vinculadas ao “exercitar-se” parecem 

não mais dar conta da nossa especificidade” (p. 32). Especificidade baseada em um 

fazer que não passava de uma atividade com fim em si mesmo. Todavia, “[...] hoje 

somos desafiados a construir um saber “com” esse fazer. Mais que isso, pensar um 

saber que se desenvolve ao longo dos anos escolares em complexidade e criticidade” (p. 

34). 

Nossos autores afirmam ainda ser inegável que, em linhas gerais, o século 20 

presenciou a consolidação de uma Educação Física na escola, embasada no 

conhecimento médico-biológico com a função principal de promover a saúde, “[...] 

articulada discursivamente com uma idéia genérica de educação integral do homem no 

sentido do desenvolvimento de todas as suas potencialidades” (Idem). Nesse caminho, 

estabeleceu uma relação “simbiôntica” com o esporte, de tal modo que este se tornou 

hegemônico enquanto conteúdo das aulas de Educação Física escolar, “[...] a tal ponto 

de, no senso comum, ser plenamente possível confundir EF escolar com prática 

esportiva” (p. 35). 
 
 
Esse processo, que ficou conhecido como a esportivização da EF escolar e 
que foi hegemônico durante várias décadas, passou a ser questionado no 
transcurso dos anos 80 a partir daquilo que ficou conhecido como movimento 
renovador da EF brasileira. Movimento este que impulsionou mudanças em 
diversas dimensões de nossa área. Particularmente no que respeita ao campo 
educacional se questionou o paradigma de aptidão física e esportiva que 
sustentava de forma extensiva as práticas pedagógicas da EF nos pátios 
escolares. 
 
 

Para os autores, foi pela “mão” do movimento renovador que, pela primeira 

vez na história da área, colocou-se um conjunto de questões sobre a relação teoria-

prática na formação e atuação do professor de Educação Física. Muito significou a 

incorporação desses questionamentos teórico-pedagógicos ao campo da reflexão (teoria) 

e do fazer (prática) da Educação Física escolar, fenômeno este que possibilitou “uma 
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quebra definitiva com sua tradição” (p. 35) e, por conseqüência, com a visão dicotômica 

entre teoria e prática na área. Será? 

Nesse contexto parece lógico perguntar como se apresenta a relação entre a 

teoria de base e as práticas de formação de professores do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA. Como os professores vêm encarando pensamento-ação? 

Será que fazem da visão dialética da relação teoria-prática, o móvel de novas 

interpretações e intervenções? 

No quadro geral da situação em que se encontra o conhecimento a respeito da 

relação entre teoria e prática na formação de professores de Educação Física que 

levantamos até agora, parece-nos importante para a investigação do objeto específico de 

análise deste trabalho, explicitar a concepção de relação teoria/prática presente nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Física (DCNEF), consubstanciada na 

Resolução CNE Nº 07, de 31/03/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena 

(BRASIL, 2004). 

Com isso queremos saber: como se explicita relação teoria e prática nesse 

documento? Qual a natureza, o caráter, os objetivos e a finalidade que tem a relação 

teoria e prática no texto legal dessas diretrizes?  Que concepção de relação teoria e 

prática subjazem no texto e no contexto? Qual a visão de relação teoria/prática que 

defendem? Dicotômica? Dialética? Estão as DCNEF optando pela fragmentação do 

trabalho pedagógico do professor, dissociando teoria e prática ou assumem a unidade 

indissolúvel entre estes termos?   

Na trilha a ser seguida para desvelar o modo como se manifesta essa relação, 

utilizaremos como apoio as contribuições de Hajime Takeuchi Nozaki, principal 

pesquisador em nosso país e um dos mais importantes críticos da exploração do trabalho 

humano, cuja mediação na educação entre os interesses do capital e o mundo do 

trabalho é feita pela regulamentação da profissão via criação do Conselho Federal de 

Educação Física (CONFEF) e dos respectivos Conselhos Regionais de Educação Física 

(CREF), conhecido como Sistema CREF/CONFEF. Nessa viagem faremos também uso 

das teses elaboradas por Cláudio de Lira Santos Júnior, intrépido estudioso de outro 

mediador dos interesses do capital e do mundo do trabalho: as Diretrizes e os 

Parâmetros teórico-metodológicos dos cursos de Educação Física. 
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Utilizando o materialismo histórico dialético como método, estes autores 

analisam criticamente a questão da relação teoria e prática partindo de elementos 

centrais presentes no texto das diretrizes curriculares nacionais para a Educação Física.  

No estudo que selecionamos, intitulado Professor de educação física, 

licenciado e generalista: vigência da necessidade da formação politécnica e integral, 

Nozaki (2005) analisa a relação teoria e prática, tendo como mediação um elemento 

central do texto das DCNEF: a formação fragmentada em “licenciatura” e “graduação 

em Educação Física”.   

Na mesma medida, Santos Júnior (2005), em sua tese de doutorado, 

denominada A formação de professores em educação física: a mediação dos 

parâmetros teórico-metodológicos, analisa a problemática da relação teoria/prática 

partindo de quatro elementos centrais que ele identifica no textos das DCNEF, a saber: 

a) a ênfase nas competências; b) a questão do objeto de estudo da área; c) a concepção 

de ciência; e d) a dicotomia licenciatura versus bacharelado (graduado). 

Com efeito, analisar as repercussões dos novos ordenamentos legais para a 

formação de professores, sem refletir sobre a sua gênese, em nosso modo de ver, parece 

mera descrição do fato, o que se exige resgatar o contexto em que eles foram forjados. 

A literatura referente ao campo das políticas formativas mostra que particularmente no 

Brasil a segunda metade da década de noventa do século passado foi marcada pelos 

ajustes estruturais, com forte presença de políticas de reformas no Estado brasileiro para 

a gerência da crise mundial do capital. De acordo com Nozaki (2005, p. 3): 
 
 
O campo educacional foi redimensionado, sobretudo a partir do governo 
Fernando Henrique Cardoso, para orientar a formação do trabalhador de novo 
tipo forjado pelas demandas da produção flexível e para adequar o país às 
exigências das agências multilaterais do capital internacional no que 
concerne à nova formação humana. Neste plano, observou-se uma reforma 
educacional envolvendo os vários níveis de ensino – fundamental, médio, 
profissionalizante e superior – assegurada pelas modificações no aparato 
superestrutural do Estado, com reformulações jurídicas e orientações legais, 
tais como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Reforma do Ensino Técnico e 
Profissional (Decreto 2208/97), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 
Diretrizes Curriculares de Ensino Médio e Diretrizes Curriculares de Ensino 
Superior (p. 3). 
 
As Diretrizes Curriculares como parte da conformação das reformas 
estruturais e de cunho obrigatório, como ressaltava o próprio Conselho 
Nacional de Educação (Parecer 776/97), foram previstas para quase 50 
carreiras divididas em 5 blocos, tratando-se, pois, de uma orientação geral 
para a modificação de vários currículos de formação profissional. Não 
obstante, as Diretrizes Curriculares compuseram, antes de tudo, um projeto 
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articulado de reforma do ensino superior inspirada pelas orientações do 
BIRD, iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso e aprofundada pelo 
governo Luís Inácio Lula da Silva (p. 4). 
 
 

A formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores de Educação Física se insere nesse processo, de forma bastante conturbada, 

cuja discussão e aprovação se deu sob severas críticas dos setores mais progressistas da 

Educação Física. Formuladas pelo Conselho Nacional de Educação e seus aliados, à 

revelia do consenso, a Resolução CNE Nº 07/2004 (BRASIL, 2004) significa para os 

críticos um retrocesso para a área uma vez que reedita a Resolução 03/1987, emanada 

pelo antigo Conselho Federal de Educação, o qual já propunha àquela época a divisão 

da formação em licenciatura e bacharelado17.  

Das críticas que Nozaki (2005, p. 4) elabora sobre a formação fragmentada que 

propõe a Resolução para a nossa área, e que vem se materializando desde a época da sua 

aprovação, podemos extrair delas a situação atual em que se encontra a relação 

teoria/prática nos cursos de formação de professores de Educação Física em nosso país. 

Em síntese, o autor aponta como principais críticas desse modelo: 
 
 
1. Esta formação proposta é mediada fundamentalmente pela noção de 
mercado de trabalho, desconsiderando que a formação em educação física 
pressupõe enquanto objeto central a docência, o elemento pedagógico, 
independente do campo de atuação. Tal desconsideração submete a formação 
profissional à cisão entre licenciatura e graduação, o que fragmenta não só o 
conhecimento a ser socializado no processo formativo, mas, sobretudo, a 
visão de totalidade do futuro trabalhador; 
2. A graduação em educação física não dará conta de formar para o 
chamado campo não-escolar a partir da lógica da formação para ocupação 
dos mercados de trabalho, visto que aquele se trata, antes de tudo, de vários 
campos com códigos diferenciados, com objetivos e práticas diferenciados; 
3. Ainda que orientada pelas mudanças no mundo do trabalho, esta 
formação não leva em conta que o trabalhador da educação física esmera-se 
em efetivar seu meio de existência, tendo, para isso, de atuar, muito 
comumente, nos vários campos de trabalho, o escolar e os não-escolares. 
Assim, as Diretrizes Curriculares não conseguem assegurar um componente 
importante da formação do trabalhador de novo tipo para o capital, qual seja, 
o da polivalência, ainda que se situem no mesmo espectro de formação 
humana. A polivalência determina a possibilidade do trabalhador atuar em 
várias funções, o que sai comprometida tendo em vista a fragmentação 
proposta; 
4. A proposição da graduação, a partir de claros contornos do modelo das 
competências, é uma conquista dos grupos que se esmeram, desde o século 
passado na educação física brasileira, em assegurar para si o domínio 
completo das práticas corporais do meio não-escolar. Trata-se, antes de tudo, 

                                                             
17 Para esta discussão recomendamos a tese de doutorado de Hajime Takeuchi Nozaki (2004) Educação 
Física e o reordenamento do mundo do trabalho: mediações da regulamentação da profissão. 
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de tentativa de domínio ideológico, propondo uma formação que não critique 
a precarização do trabalho docente em seus vários campos, portanto que se 
situe na lógica da competição e busca de reservas do trabalho precário, em 
confronto com outros trabalhadores. É neste ponto que reside a explicação do 
por que o CONFEF vem intervindo tanto na formação profissional, donde se 
subtraem os argumentos de fiscalização dos campos não-escolares para o 
asseguramento da graduação nos vários cursos de formação; 
5. Levando-se em conta a necessidade concreta de formação nos vários 
campos de atuação, é possível que várias instituições de ensino superior 
optem pelo oferecimento conjugado dos dois tipos de formação a partir de 
uma entrada única, seja no modelo 3+1, seja através de malabarismos 
contábeis tentando conjugar, desde o início da formação, os créditos exigidos 
para uma e outra habilitação. Tanto num quanto no outro modelo, repete-se o 
mesmo processo evidenciado a partir da Resolução 03/87 de mascaramento 
das duas habilitações, o que nos faz inferir que não haverá mudanças 
significativas da formação até aqui vivenciada, a não ser o aprofundamento 
ideológico da necessidade de formação diferenciada para a ocupação dos 
diversos campos de trabalho. 
 
 

As críticas acima levantadas nos permitem abstrair apontamentos sobre o 

estado da arte da relação teoria e prática na formação de professores de Educação 

Física. Perceber que apesar destas diretrizes preconizarem no texto a indissolubilidade 

da relação teoria-prática, no contexto não vem sendo possível a superação da dicotomia 

entre ambas. O que se observa é uma formação que tem como cerne o saber fazer 

baseado na experiência, na ação orientada pela reflexão apenas no sentido utilitarista, 

onde o saber remete à teoria e o fazer à prática. A construção da práxis na unidade teoria 

e prática é apresentada como um processo natural ou mesmo cotidiano, 

desconsiderando-se que estamos sob bases capitalistas. Assim sendo, a relação teoria e 

prática são tratadas de forma dicotômica na Resolução CNE Nº 07/2004 (BRASIL, 

2004), apresentando-se como uma unidade pragmática que se limita ao instrumental, 

pendendo para a sua resolução apenas no nível da ação.   

Dando continuidade ao nosso detour, em Santos Júnior (2005) foram 

encontrados elementos importantes para compreensão do estado da arte do objeto 

investigado, sempre na perspectiva adotada pelo autor para exame do processo de 

discussão, elaboração e aprovação das DCNEF e seus desdobramentos. 

Em seu entender, o projeto de mundialização da educação, capitaneado pelos 

organismos internacionais e implementado pelos países que aplicam a política de ajustes 

estruturais, tem a formação de professores como uma estratégia importante para 

consolidação da reforma educacional que vem sendo imposta pelos governos 

brasileiros, marcadamente desde o Governo Fernando Henrique Cardoso.  
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Nesse movimento, duas bandeiras são levantadas pelos defensores do capital: a 

do processo de “desresponsabilização da União com a educação” (municipalização, 

deslocamento da educação para o setor de serviços não exclusivos do Estado, as 

parcerias público-privado, etc.) e a “da centralização política” (Parâmetros Curriculares 

nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Sistema de Avaliação como o SINAES, 

etc.). Compreendemos, dessa forma, que as atuais DCN`s “[...] são a expressão 

contingente de uma necessidade histórica do capitalismo de garantir a hegemonia na 

direção do processo de formação humana, da qual a Educação Física é parte integrante” 

(p. 54). 

Nesse empenho, reconhece, tal como o analista anterior, que na Educação 

Física, o processo de discussão e elaboração das Diretrizes Curriculares foi bastante 

conturbado, marcado pela imposição, centralização das discussões, não participação de 

setores representativos dos professores e dos estudantes, motivo pelo qual se posiciona 

“[...] pela revogação das diretrizes e abertura de novo processo que leve em 

consideração as reivindicações históricas destes setores – ANFOPE, FORUNDIR, 

ANPEDE, ANPAE, CEDES, Fórum Nacional em Defesa da Formação de Professores, 

CNTE, ExNEEF, entre outras” (p. 55).  

Como dissemos anteriormente, para analisar as referidas diretrizes o autor parte 

de quatro elementos centrais presentes no texto das DCNEF (a ênfase nas competências, 

a questão do objeto de estudo da área, a concepção de ciência, a dicotomia licenciatura 

X bacharelado). Apesar da riqueza da análise, examinaremos apenas a questão das 

competências, uma vez que julgamos encontrar nessa discussão elementos importantes a 

respeito da forma como o documento oficial das diretrizes trata a relação teoria e 

prática. Assim sendo, conforme aduz Santos Júnior (op.cit., p. 57), estudos que têm 

tratado da questão das competências  
 
 
[...] indicam que tal referência constitui-se no braço pedagógico do 
neoliberalismo à medida que tem como características – latentes ou patentes 
– a ênfase no individualismo (responsabilizando cada um por sua formação); 
exacerbação da competição (quebrando a noção de categoria, visto que já não 
há mais uma política global de formação, mas sim, um rol de competências 
para se disputar a fim de estar “melhor qualificado” no sentido da 
empregabilidade); o fetiche do indivíduo (esta crença bizarra de que é 
possível tomar o indivíduo deslocado das relações sociais); a flexibilização e 
o aligeiramento na formação (entendido como radicalização da 
desqualificação da formação de professores); a idéia do mercado como 
grande regulador da qualidade (posto que é “quem” vai dizer, ao final, quem 
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é mais e quem é menos competente); e a simetria invertida (desenvolver 
habilidades que o mercado exige já no processo de formação acadêmica). 
 
 

Ajustadas às novas exigências sociais, a noção de competências tende a dar 

importância aos talentos, às diferenças e às particularidades individuais, bem como a 

uma extensão de uma racionalidade técnica, como pede a fase atual do capitalismo, 

como diria Silva (2010) em seu trabalho Competência e relação teoria/prática na 

formação de professores: em busca da significação dos conceitos. 

Embora afirme que a aprendizagem por competências supera a dicotomia 

teoria-prática, definindo esta articulação teoria e prática como uma ação teórico-prática, 

ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo o fazer articulado com 

a reflexão, na verdade, a “concepção de competências ressaltada no documento enfatiza 

o fazer prático, deslocando o eixo do ensino para a aprendizagem” (SILVA, 2010, p. 7). 

Dicotomia que “[...] cinde qualidade de quantidade, objetivo de subjetivo, que valoriza 

o micro em detrimento do macro” (SANTOS JÚNIOR, 2005, p. 58). 

O autor assinala ainda que do ponto de vista da relação teoria-prática fica claro 

no texto do documento o papel do licenciado e do bacharel. A ambos são atribuídas 

funções diferentes. Senão vejamos:  
 
 
Outro argumento sustentado é o de que o licenciado deveria ter 
predominantemente uma formação pedagógica, e o bacharel, uma formação 
enfaticamente científica, o que permitiu/permite interpretações equivocadas 
de que a formação pedagógica prescinde da ciência e vice-versa (p. 60). 
 
 

Pensamos que a Educação Física não precisa dessa fragmentação 

(bacharel/licenciado), expressão maior e nítida da dicotomia entre teoria e prática na 

área. Sem embargo, tal relação se manifestaria assim: no bacharelado se pensa, teoriza, 

produz conhecimento; na licenciatura fazemos a prática dessa teoria, transformamos a 

teoria em prática, configurando-se a divisão social do trabalho: trabalho intelectual 

(bacharel) versus trabalho manual (licenciado). 

Santos Júnior (op.cit.), conclui a sua análise sobre as DCNEF enfatizando a 

permanência de velhos problemas da formação de professores que persistem por falta de 

uma ação política organizada, sem a qual não conseguiremos estabelecer os elementos 

qualitativos necessários para as transformações ou mudanças. Segundo ele: 
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Possivelmente os problemas de ordem epistemológica, apontados nos estudos 
anteriores, não estejam sendo superados pelas medidas adotadas na atual 
legislação, e que continuem asseguradas as antinomias, os anacronismos e as 
contradições no interior dos cursos, que corroboram para um sério 
comprometimento na formação profissional. Essas antinomias podem ser 
entendidas no sentido de "oposições recíprocas", que têm como indicadores a 
separação entre "teoria e prática", a separação entre as áreas de conhecimento 
técnico (ou área de conteúdo) e a área de conhecimento pedagógico, 
conhecimento biológico, conhecimento sociológico, conhecimento filosófico. 
As contradições podem ser identificadas nas relações de produção e 
segregação do conhecimento, qualificação individual x desqualificação do 
coletivo de trabalhadores, na alienação x consciência de classe (p. 63). 
 
 

Daí, entendermos que a raiz de todas as antinomias da formação de professores 

estarem localizadas na separação entre teoria e prática. Ocupando um lugar comum, tais 

antinomias acabam sofrendo as influências do embate entre as correlações de força na 

luta de classes, levando a relação teoria e prática ao caráter de unidade fragmentada na 

sociedade capitalista. 

Feito tais apontamentos sobre a forma como se apresenta a relação teoria-

prática nas diretrizes curriculares para a formação de professores de Educação Física, 

cabe-nos perguntar agora: Ora, considerando que o Curso que estamos investigando tem 

como base legal a referida Resolução, será que está havendo uma relação harmoniosa 

entre o que se aprende na formação (determinado em diretrizes) e o que se faz na prática 

como profissional? Como se traduz no projeto político-pedagógico do Curso as relações 

entre a concepção dialética da educação defendida no seu PPP e a natureza dicotômica 

da relação teoria/prática que impregna o documento oficial das diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação Física, consubstanciada na Resolução CNE No 7/2004? 

Buscando um fechamento provisório para esta seção, precisamos reconhecer a 

importância e a necessidade do levantamento que foi possível formularmos sobre o 

estado da arte da relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física, 

haja vista que tal diagnóstico nos permitiu conhecer a problemática em seus 

pormenores, ampliando o conhecimento sobre a questão com a contribuição dos 

diferentes autores analisados, em suas mais variadas concepções de mundo, sociedade, 

Educação e Educação Física. 

Dentre as vantagens deste escólio destacamos que, pelo menos, até onde isso 

pode ser afirmado pela literatura da área, não foram encontrado estudos que discutem 

especificamente a formação de professores de Educação Física à luz da perspectiva 

materialista histórico-dialética, conferindo originalidade e ineditismo à hipótese que 
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defendemos: a de que, apesar da opção por uma concepção dialética da educação, a 

relação entre a teoria do conhecimento e as práticas de formação desenvolvidas no 

Curso que investigamos se apresenta de forma problemática e confusa, eivada de 

contradições, conflitos e antagonismos que dificultam uma mudança qualitativa das 

circunstâncias inerentes ao processo de formação de professores Educação Física numa 

perspectiva radicalmente crítica (SAVIANI, 1995, p. 41). Suspeitamos, ademais, que o 

conceito de práxis decorrente da relação entre teoria e prática tem caráter meramente 

“normativo”, “não realista”, por vezes utilitarista, incapaz de “expressar as 

potencialidades humanas essenciais” (BOTTOMORE, 2001, p. 295). Pensamos ainda 

que, na melhor das hipóteses, o sentido atribuído à práxis é o de mera aplicação da 

teoria sobre a prática, com efeito, estéril ou insuficiente para transformação radical da 

realidade. 

Por fim, entendendo que a verdade não resulta de um mosaico montado pela 

junção de diferentes posturas e perspectivas metodológicas é que apresentamos no 

capítulo seguinte a teoria de base que utilizamos como alicerce para a análise do objeto 

que estamos estudando. 
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III CAPÍTULO 

 

 

O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO COMO TEORIA GERAL DE 

BASE DA PESQUISA 

 

 

“Um pressuposto fundamental, quando nos 
propomos ao debate teórico, entendemos deva ser que 
as nossas escolhas teóricas não se justificam nelas 
mesmas. Por trás das disputas teóricas que se travam 
no espaço acadêmico, situa-se um embate mais 
fundamental, de caráter ético-político, que diz respeito 
ao papel da teoria na compreensão e transformação do 
modo social mediante o qual os seres humanos 
produzem sua existência, neste fim de século, ainda sob 
a égide de uma sociedade classista, vale dizer, 
estruturada na extração combinada de mais-valia 
absoluta, relativa e extra. As escolhas teóricas, neste 
sentido, não são nem neutras e nem arbitrárias – 
tenhamos ou não consciência disto. Em nenhum plano, 
mormente o ético, se justifica teorizar por teorizar ou 
pesquisar por diletantismo” (FRIGOTTO, 1998, p. 26). 
 

 

Longe, muito longe de uma postura dogmática, doutrinária e determinística, 

justificamos, de saída, porque optamos pela utilização da teoria materialista histórico-

dialética do conhecimento, enquanto ferramenta de análise para explicação do 

fenômeno que estamos investigando.  

Segundo Frigotto (2004, p. 84-5), a tese materialista histórico-dialética indica, 

ao mesmo tempo: 
 
 
a) que o caráter radical do conhecimento histórico se explicita mediante 
rupturas, críticas ao status quo ante (situação anterior, estado em que se 
encontrava a coisa antes), e que por isso mesmo o embate teórico revela que 
há teorias que explicitam e revelam a realidade de forma mais completa, 
ainda que relativa, e outras que são mais parciais ou até obnubilam a 
realidade dos fatos (o itálico é nosso);  
b) que a ciência do social é uma ciência não-neutra. A ciência e o processo 
científico não são imunes aos embates reais que se dão na sociedade de 
classe. Nesse sentido, o conhecimento histórico é um instrumento de luta; 
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c) que o materialismo histórico (e dialético) constitui-se na ciência do 
proletariado, classe social empenhada com a superação da sociedade de 
classes e instauração da sociedade socialista; 
d) que as concepções do “pluralismo ou do ecletismo metodológico” 
representam apenas uma variação ou uma das expressões das perspectivas 
metafísicas; 
 
 

Demarcado o lugar do qual falamos, na visão do marxismo a sociedade deveria 

ser compreendida de acordo com a concepção materialista, histórica e dialética da 

realidade, tal como foi definida pelo próprio Marx, aliás, concepção indissociável e 

presente em toda a sua obra como expressão filosófica, científica e política do seu 

pensamento.  

Sabemos que o homem, ao longo da história, tem explicado o porquê e o para 

quê das coisas, imprimindo-lhes diferentes entendimentos, razão pela qual se afirma que 

a ciência possui raízes filosóficas. Ao se referir sobre o assunto, Escobar (2002, p. 1) 

expressa: 
 
 
Considerando que esses diferentes entendimentos geram diferentes 
explicações, deve-se buscar algo que nos permita afirmar qual é a explicação 
mais correta, a que consegue, efetivamente, chegar mais fundo nas 
possibilidades de explicação do objeto, coisa ou fenômeno que nos preocupa. 
É provado que a observação do homem é ideológica e fisicamente imperfeita, 
por isso, só uma teoria crítica da totalidade social pode-nos orientar 
cientificamente. Afirma-se que a visão materialista histórico-dialética é uma 
visão crítica, porque analisa os problemas, educacionais ou de outro tipo, 
rigorosamente, a partir da sua realidade no contexto das relações sociais 
próprias do modo de produção capitalista, todavia, na investigação desses 
problemas reconhece a incidência do aspecto ideológico e filosófico em todo 
o processo investigativo, em seu conjunto e, portanto, nas etapas empíricas de 
coleta, processo e análise dos dados (grifo nosso). 
 
 

Por entendê-la como a teoria que se coloca radicalmente crítica do modo atual 

de produção social da existência sob a égide do capitalismo, as explicações acima de 

per si antecipam a opção epistemológica que fazemos pela linha teórica do materialismo 

histórico-dialético. Essa outra forma de explicar a realidade considera a educação em 

sua unidade dialética com a sociedade capitalista, pautando-a no processo das relações 

de classe, uma vez que considera tais relações de classe como determinadas, em última 

instância, pelas relações de produção, pela estrutura econômica. Daí, também, a questão 

da relação teoria/prática na formação de professores, e sua análise, terem como ponto de 

partida sua presença imanente numa totalidade histórica e social. 
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Mas a adoção da via materialista histórico-dialética como método para análise 

da forma como se apresenta a relação entre as práticas de formação de professores do 

Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Regional do Cariri (URCA) 

e a teoria do conhecimento a elas subjacente, exige a explicitação coerente dos seus 

pressupostos filosófico-epistemológicos, conceitos e teoremas básicos. Prescinde, pois, 

um esboço inicial, ainda que pequeno, de um escólio sobre o materialismo e idealismo, 

entendidas por Engels como as fontes filosóficas do pensamento humano, as bases 

donde se originam todas as correntes filosóficas conhecidas até hoje (LENIN, 1982, p. 

75).  

Mas, como surgem essas correntes filosóficas? O que as fundamenta? Como se 

constituem? Em que diferem? São incompatíveis? Como se classificam?  A que outras 

teorias do conhecimento essas correntes filosóficas deram cabo? Todo pensar humano 

nasce de uma ou de outra teoria? 

Se observarmos o mundo, podemos descobrir que ele está constituído por 

fenômenos e objetos. E que estes são de natureza material ou espiritual. Uma afirmação 

desta índole é essencial e deve ser compreendida em toda sua extensão e complexidade, 

porque dela partirão todas nossas noções da realidade. Esse entendimento, segundo 

Triviños (1987) origina alguns problemas específicos que devem ser encarados em 

todas as suas dimensões, para que possamos encontrar os esclarecimentos adequados. É 

necessário, por exemplo, perguntar-nos: como se relaciona a realidade objetiva e a 

consciência? Qual é o primeiro, a consciência ou a existência, o pensamento ou a 

matéria? 

Sem dúvida, ensina-nos Engels, citado por Lenin (1982, p. 75), que “a questão 

suprema de toda filosofia”, “a grande questão fundamental de toda a filosofia, 

particularmente da moderna”, “é a questão da relação do pensamento com o ser, do 

espírito com a natureza”. Assim sendo, a tarefa de esclarecer a relação entre a 

consciência (idéia) e a matéria constitui o grande problema fundamental da filosofia. 

Diante desse pressuposto fundamental, na realidade, o ponto de vista que tomamos 

frente à ligação entre a matéria e o espírito, entre o material e a consciência, entre a 

realidade objetiva e o espiritual constitui uma solução essencial a esse problema básico. 

Na verdade: 
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Todos os outros assuntos dependerão sem dúvida, desse posicionamento 
primeiro. Isso significa que nossa concepção do mundo, o conhecimento da 
realidade natural e social, da vida, dos fenômenos e objetos derivarão, na 
busca de sua explicação e compreensão, da resposta que dermos a esta grande 
questão fundamental. Em termos mais simples e específicos significa que 
nada poderá ser criado (um livro, uma composição musical, a interpretação 
de determinada realidade social ou natural, etc.) se não considerarmos a 
resposta que estabelecemos para a pergunta: “como se relacionam o material 
e o espiritual?” (TRIVIÑOS, 1987, p. 18). 
 
 

Consideradas tais premissas, a análise da questão de pesquisa que levantamos 

(a relação entre teoria e prática na formação de professores de Educação Física) não 

poderá escapar de um posicionamento frente à questão da prioridade, isto é, qual é o 

princípio primeiro, a matéria ou o espírito? O material foi criado pela idéia, pela 

consciência, pelo espiritual? Ou a idéia é o aspecto secundário, um produto do material? 

O mundo objetivo cria o pensamento ou é o pensamento que cria a matéria?   

Ora, Engels vai nos dizer, através de Lenin (1982, p. 75), que conforme esta 

questão era respondida, desta ou daquela maneira, os filósofos cindiam-se em dois 

campos. Aqueles que afirmavam a originaridade do espírito em face da natureza, que 

admitiam, portanto, em última instância, uma criação do mundo, de qualquer espécie 

que fosse, formavam o campo do Idealismo Filosófico. Os outros, que viam a natureza 

como originária, pertencem às diversas escolas do Materialismo Filosófico. Sobre tal 

cisão, Lenin (op. cit.) enfatiza:  
 
 
[...] Engels põe em relevo a importância desta distinção fundamental dos dois 
‘grandes campos’ em que se dividem os filósofos das ‘diferentes escolas’ do 
idealismo e do materialismo, acusando diretamente de ‘confusionismo’ os 
que empregam noutro sentido os termos materialismo e idealismo  (Idem).  
 
 

Mas, com o passar do tempo esses dois grandes campos também sofreram 

divisões, agrupando os filósofos em diferentes correntes de pensamento. Por exemplo, o 

Idealismo Filosófico, que reconhece o princípio espiritual como primeiro, a matéria 

como aspecto secundário, cindiu-se em dois tipos: Os que estão representados pelo 

Idealismo Subjetivo e o outro, denominado pelos pensadores de Idealismo Objetivo. 

Triviños (1987) assinala que “[...] para o idealista subjetivo, a única realidade é 

a consciência do sujeito, ‘o conjunto de suas sensações, vivências, estados de ânimos e 

ações’” (p. 19). Em tese, o Idealismo Subjetivo desemboca inevitavelmente no 

solipsismo – do latim solus ipse sum, “só existo eu”. Para o solipsista o mundo é “sua” 



92 

 

sensação ou “sua” representação. Os homens e mulheres são igualmente manifestações 

dessa sensação. Na realidade existe apenas o solipsista enquanto indivíduo pensante e 

para quem, assumidamente o mundo objetivo ou a realidade material incluindo as 

pessoas só existe na sua consciência individual. O idealismo subjetivo se apresenta em 

várias correntes filosóficas, como no positivismo, no empirismo lógico, na filosofia 

analítica, no pragmatismo, na filosofia da vida e no existencialismo. Segundo esse 

autor, “[...] os representantes clássicos deste tipo de idealismo são Berkeley, Fichte e 

Hume”. Mas, acrescenta: “[...] Entre os partidários do idealismo subjetivo moderno e, 

sobretudo, entre os neopositivistas ‘observa-se a tendência a eliminar o subjetivismo 

manifesto e a salientar verdades de importância geral’” (idem). A outra tendência está 

representada pelo Idealismo Objetivo, que rejeita a idéia de que o primário seja a 

consciência individual humana. Os idealistas objetivos consideram que “[...] a base 

primária da existência é a idéia suprema, a consciência objetiva, o espírito absoluto” (p. 

20). Reconhecem a existência de um princípio espiritual que existiria fora da 

consciência humana, independentemente do homem, fora da Natureza, que determinava 

e criava tudo o que existia sobre a face da Terra. O idealismo subjetivo nega a realidade 

existente fora da consciência humana, fora do homem, isto é, a realidade é uma 

representação da consciência humana. Afirma, então, que os principais representantes 

clássicos dessa corrente filosófica foram Schelling e Hegel, tendo este último criado o 

sistema universal do Idealismo Dialético, assinalando que na Filosofia Moderna o 

Idealismo Objetivo se apresenta especialmente nas correntes filosóficas do personalismo 

e neotomismo. E sumariza: “[...] Em geral, podemos dizer que ele se encontra dando 

apoio às idéias que constituem os princípios básicos das religiões” (idem). 

A diferença entre o materialismo e o idealismo consoante a questão do primado 

das sensações ou do primado da existência pode ser reduzida ao seguinte: 
 
 
O materialismo, de pleno acordo com a ciência da natureza, considera a 
matéria como o dado primeiro, e a consciência, o pensamento, a sensação 
como dado secundário, já que de forma claramente manifesta, a sensação está 
relacionada tão somente com as formas superiores da matéria (a matéria 
orgânica), e apenas se pode supor “nos fundamentos do próprio edifício 
mesmo da matéria” a existência de uma propriedade análoga à sensação. Tal 
é a hipótese, por exemplo, do célebre naturalista alemão Ernst Haeckel, do 
biólogo inglês Loyd Morgan e de outros, sem falar da conjectura de Diderot 
que citamos antes. O ‘machismo’ (idealismo subjetivo) se situa no ponto de 
vista oposto, idealista, e conduz imediatamente ao absurdo, primeiro, porque 
a sensação é nela considerada como o dado primeiro, apesar de que esteja 
relacionada a determinados processos que se operam numa matéria 
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organizada de certa maneira; e, em segundo lugar, porque sua premissa 
fundamental, a saber: que os corpos são complexos de sensações, fica 
inválido diante da hipótese de que existem outros seres vivos e, em geral, 
outros “complexos” diferentes do Eu dado (LENIN, 1983. p. 39-40). 
 
 

Para o Materialismo Filosófico, que, como vimos, eleva a matéria a uma 

categoria de importância fundamental, o mundo objetivo originaria as idéias, os 

pensamentos. Ao contrário do Idealismo Filosófico, apóia-se nas conclusões da ciência 

para explicar o mundo. Suas concepções mudam de acordo com a evolução do 

pensamento científico. Alguns autores, como Jacob Bazarian, importante pensador 

brasileiro, por exemplo, costumam distinguir, antes de Marx, algumas fases na evolução 

da concepção materialista do mundo que corresponderiam a determinados tipos de 

materialismos. Assim, é possível distinguir os seguintes tipos de materialismos: a) 

materialismo ingênuo; b) materialismo espontâneo; c) materialismo mecanicista; d) 

materialismo vulgar; e) materialismo dialético (BAZARIAN, 1988).  

Em seus termos, o materialismo ingênuo é acrítico, carece de toda visão 

científica da realidade e esta se apresenta fora de sua consciência. Nele, ser e 

pensamento são a mesma coisa.  

O materialismo espontâneo significa um avanço notável em relação ao 

materialismo ingênuo. Seu ponto fraco reside fundamentalmente na ausência de uma 

filosofia clara. A teoria científica que possui (do campo das ciências naturais), lhe 

permite argumentar em favor da realidade objetiva, situada fora da consciência. A 

verdade da qual estão convencidos os materialistas espontâneos, pode levá-los ao 

empirismo ou ao positivismo.  

O materialismo mecanicista apóia-se, em sua origem nos séculos XVII e 

XVIII, no progresso extraordinário que alcançou a Mecânica e a Matemática. Em 

essência, ele reduz todos os fenômenos da natureza (biológicos, químicos, físicos) a 

processos mecânicos. Nesse sentido, nega uma série de fenômenos, como os da fonte 

interior do movimento, das mudanças qualitativas, etc., que seriam mais tarde idéias 

básicas do materialismo dialético.  

O materialismo vulgar reconhece como princípio primeiro a matéria, mas 

estabelece uma relação entre esta e o pensamento que choca com as idéias que, em 

seguida, teria o materialismo dialético. Defende que a qualidade do cérebro, que 

produziria o pensamento, influencia na qualidade do conhecimento produzido. Aceitar 

essa idéia implica aceitar a lógica de que as condições materiais que rodeiam os 
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indivíduos, como a alimentação, o clima, etc., tem especial importância na qualidade e 

quantidade do pensar. 

Os tipos de materialismos anteriores correspondem, em geral, ao processo 

evolutivo do pensamento científico. “Mas, por suas raízes metafísicas, esses 

materialismos foram incapazes de evoluir adequadamente. Daí a sua defasagem 

histórica” (TRIVIÑOS, 1987, p. 22).  

Quanto ao materialismo dialético, analisado com mais acuidade um pouco 

adiante, este evolui em suas concepções com respeito ao mundo e ao homem de acordo 

com as conquistas que concretiza o pensamento científico. Reconhece como essência do 

mundo a matéria que, de acordo com as leis do movimento, se transforma; que a matéria 

é anterior à consciência, e que a realidade objetiva e suas leis são cognoscíveis. Estas 

idéias básicas caracterizam, essencialmente, o materialismo dialético. 

Na tradição marxista, tem prevalecido, de modo geral, um materialismo de tipo 

menos rígido, não reducionista; mas, o conceito tem sido desenvolvido de várias 

maneiras. Bottomore (2001, p. 254-5), por exemplo, propõe uma clara distinção entre 

materialismo filosófico, materialismo histórico e materialismo científico, concebendo-

os da seguinte maneira: 
 
 

(1) O materialismo ontológico, que afirma a dependência unilateral do ser 
social em relação ao ser biológico (e, mais geralmente, ao ser físico) e a 
emergência do primeiro a partir do segundo; 

(2) O materialismo epistemológico, que a firma a existência independente e 
a atuação transfactual de pelo menos alguns dos objetos do pensamento 
científico; 

(3) O materialismo prático, que afirma o papel constitutivo da ação 
transformadora do homem na reprodução e na transformação das formas 
sociais. 

 
 

Conforme os propósitos da presente investigação, apenas o novo materialismo 

prático ou transformador de Marx (indicado na citação acima) será examinado em 

detalhe neste texto. De um modo geral, essa perspectiva fundamenta-se na concepção de 

que o “homem se distingue do ser meramente animal, e a atividade humana da atividade 

meramente animal, por uma dupla liberdade: o homem está livre da determinação 

instintiva e tem liberdade de produzir de maneira planejada e premeditada”. O caráter 

geral dessa concepção se expressa de maneira sucinta nas Teses Sobre Feuerbach (8ª 

Tese): “Toda vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que levam a 
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teoria ao misticismo têm solução racional na prática humana e na compreensão dessa 

prática” (op. cit., p. 255). 

Em síntese, o materialismo filosófico marxista considera as seguintes 

premissas fundamentais: a) o mundo, pela sua natureza, é material, os múltiplos 

fenômenos do universo são diferentes da matéria em movimento; b) a matéria, a 

natureza, o ser, é uma realidade objetiva existindo fora e independente da consciência; 

c) o mundo e as suas leis são perfeitamente conhecíveis, não há de forma alguma no 

mundo coisas que não podem ser conhecidas, mas unicamente coisas desconhecidas, as 

quais serão descobertas e conhecidas pela ciência e pela prática.  

Obviamente que no quadro geral de referência em relação ao problema 

fundamental da filosofia, o marxismo se inclui como uma tendência dentro do 

Materialismo Filosófico que, como sabemos, apresenta várias linhas de pensamento. 

Claro que temos interesse em dirigir nossa atenção, fundamentalmente, às categorias do 

materialismo histórico e dialético. 

Karl Marx (1818-1883), ao fundar a doutrina marxista na década de 1840, 

revolucionou o pensamento filosófico, especialmente pelas conotações políticas 

explícitas nas suas idéias, colocadas, em seguida, também por Friedrich Engels (1820-

1895). Todavia, expressa ainda que as raízes da concepção materialista do mundo de 

Marx estão unidas às idéias idealistas de Hegel (1770-1831). O Idealismo Objetivo de 

Hegel, como vimos, aceitava que todos os fenômenos da natureza e da sociedade tinham 

sua base na Idéia Absoluta. Marx tomou de Hegel várias idéias fundamentais para o 

marxismo, como, por exemplo, o conceito de alienação e, de maneira essencial, seu 

ponto de vista dialético da compreensão da realidade. “Mas, ao invés de vincular essas 

idéias ao espírito absoluto hegeliano, desenvolveu-as dentro de sua concepção 

materialista do mundo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 49-0). A esse respeito, Prado Júnior 

(2011, p. 4), acrescenta que “[...] a dialética hegeliana nos imuniza, ou contribui para 

nos imunizar contra os germes da metafísica que ainda hoje infestam a cultura filosófica 

em que todos nós formamos, e que por isso traiçoeiramente nos espreitam a cada passo 

(p. 8).  

No bojo dessa discussão importa acrescentar que são fontes diretas do 

marxismo: a) o idealismo clássico alemão (Hegel, Kant, Schelling, Fitche); b) o 

socialismo utópico (Sainti Simon e Fourier, na França, e Owen, na Inglaterra) e; c) a 

economia política inglesa (D. Ricardo e Smith). Com base em nossos intérpretes da obra 
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de Marx e Engels é possível afirmar diacronicamente: a) que Hegel foi o filósofo que 

enunciou as características fundamentais da dialética; b) que Marx e Engels tomaram de 

Hegel apenas o núcleo racional de sua dialética; c) que o filósofo Feuerbach reintegrou 

o materialismo no seu devido lugar e; d) que Marx e Engels, assim como no caso de 

Hegel, tomam apenas o núcleo central do materialismo de Feuerbach. Assim sendo, o 

progresso da ciência, a produção científica acumulada pelo pensamento anterior 

permitiu a Marx e Engels colocar as bases do materialismo dialético e histórico, o qual 

se constituiu sistematicamente após a metade do século XIX como método e corpo 

teórico do marxismo.  

Não obstante a impossibilidade de compreendê-los de forma dissociada, por 

uma questão didático-metodológica, faremos a sua abordagem de maneira separada, 

apresentando no final do texto a sua síntese indissolúvel entre ambos. Sem abdicar dos 

recursos da erudição, de forma simples e objetiva, Triviños (1987, p. 51), define assim 

materialismo dialético: 
 
 
9. O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal 
realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os 
fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Por um lado, o 
materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia materialista e, por 
outro, que é também antiga concepção na evolução das idéias, baseia-se 
numa interpretação dialética do mundo. Ambas as raízes do pensar humano 
se unem para constituir, no materialismo dialético, uma concepção científica 
da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. Mas o 
materialismo dialético não só tem como base de seus princípios a matéria, a 
dialética e a prática social, mas também aspira ser a teoria orientadora da 
revolução do proletariado. O materialismo dialético significa a superação do 
materialismo pré-marxista, no que este tem de metafísico e idealista. [...] 
Através do enfoque dialético da realidade, o materialismo dialético mostra 
como se transforma a matéria e como se realiza a passagem das formas 
inferiores às superiores. 
 
 

Assim, o materialismo dialético é a teoria geral do marxismo. E é assim 

chamado porque a sua maneira de considerar os fenômenos da natureza - o seu método 

de investigação e de conhecimento - é dialético. Da mesma forma, a sua interpretação e 

forma de conceber os fenômenos e objetos (materiais ou espirituais) da natureza, são 

materialistas.  

Bottomore (2001, p. 258) acrescenta que “[...] O materialismo dialético tem 

sido, de um modo geral, considerado como a FILOSOFIA do marxismo, distinguindo-

se assim da ciência marxista, o MATERIALISMO HISTÓRICO”. Segundo suas 
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próprias definições, enquanto a obra teórica de Marx (o materialismo histórico) é um 

estudo da sociedade, Engels fundou o materialismo dialético desenvolvendo uma 

“dialética da natureza” como base na suposição de que na natureza as mesmas leis 

dialéticas impõem-se como as leis que, na história, governam os acontecimentos. De 

acordo com esse autor, “[...] As teorizações fundamentais do materialismo dialético são, 

portanto, apresentadas como leis científicas de um tipo geral, que governam a natureza, 

a sociedade e o pensamento” (idem). 

Afirma, igualmente, que o materialismo dialético, ao contrário do seu ancestral 

(o materialismo), não é reducionista. Quer dizer, não reduz as idéias à matéria, 

afirmando a sua identidade final. Pelo contrário, “[...] Sustenta, dialeticamente, que o 

material e o ideal são diferentes, na realidade opostos, mas existem dentro de uma 

unidade na qual o material é básico ou primordial. A matéria pode existir sem o espírito, 

mas o inverso não pode ocorrer” (p. 259). E sumariza: “O espírito originou-se 

historicamente da matéria e dela continua dependente” (Idem). 

Prado Júnior (2011, p. 4) revela que “a grande e central contribuição de Marx 

para a Filosofia, e da qual direta ou indiretamente vai derivar o conjunto de sua obra 

teórica, foi certamente o seu método, o método dialético materialista”. Segundo ele, a 

aplicação do método materialista dialético, quando utilizado numa ou noutra instância 

particular, pode servir de base e ponto de partida para a explicitação de um método 

científico, isto é, de normas precisas para a condução do pensamento na elaboração do 

conhecimento, e isto generalizadamente e não apenas na de um ou outro fato histórico.  

Largamente conhecidas entre e pelos estudiosos da dialética materialista, 

Bottomore (2001, p. 259), anuncia as leis fundamentais do materialismo dialético. São 

elas: 
 
 
1. A lei da transformação da quantidade em qualidade, segundo a qual as 
mudanças quantitativas dão origem a mudanças qualitativas revolucionárias; 
2. A lei da unidade dos contrários, que sustenta que a unidade da realidade 
concreta é uma unidade de contrários ou contradições; 3. A lei da 
NEGAÇÃO da negação, que pretende que, no conflito de contrários, um 
contrário nega o outro e é, por sua vez, negado por um nível superior de 
desenvolvimento histórico que preserva alguma coisa de ambos os termos 
negados (processo por vezes representado no esquema triádico de tese, 
antítese e síntese).  
 
 

Com base nestas leis, o método materialista dialético parte dos seguintes 

princípios: a) analisa a natureza como um conjunto de elementos ligados, que dependem 
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uns dos outros e condicionados reciprocamente. Nada pode ser considerado ou 

entendido isoladamente; ou seja, para se entender um determinado fenômeno é 

necessário estudar o ambiente como um todo; b) olha a natureza como um estado de 

movimentos constante, pois a natureza está empenhada num processo de aparecimento e 

desaparecimento, num fluxo incessante, num movimento e numa transformação 

perpétuos; c) a dialética considera o processo de desenvolvimento, como o 

desenvolvimento que passa das mudanças quantitativas e latentes a mudanças evidentes 

e radicais, a mudanças qualitativas; d) a dialética entende que os objetos e os fenômenos 

da natureza encerram contradições internas, pois eles têm um lado negativo e um lado 

positivo, um passado e um futuro, têm elementos que desaparecem ou que desenvolvem 

a luta entre o velho e o novo. Lenin (1982) aduz que a dialética, no verdadeiro sentido 

da palavra, é o estudo das contradições na própria essência das coisas. 

Conscientes da complexidade do método dialético marxista, a questão da 

relação entre teoria e prática na formação de professores de Educação Física será 

analisada a partir das leis da dialética materialista acima elencadas, buscando entender 

esse fenômeno “como um conjunto de elementos ligados, que dependem uns dos outros 

e condicionados reciprocamente”, em movimento constante, “que passa das mudanças 

quantitativas e latentes a mudanças evidentes e radicais, à mudanças qualitativas”, 

procurando encontrar neles suas contradições internas, posto que “têm um lado negativo 

e um lado positivo”.  

Quanto ao materialismo histórico, selecionamos a seguinte definição 

formulada por Triviños (1987, p. 51): 
 
 
11. O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as 
leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução 
histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. 
O materialismo histórico significou uma mudança fundamental na 
interpretação dos fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se 
apoiava em concepções idealistas da sociedade humana. Marx e Engels 
colocaram pela primeira vez, em sua obra A Ideologia Alemã (1845-6), as 
bases do materialismo histórico. Nela criticam os jovens hegelianos, que 
acham ainda que a história era resultado das ideologias e da presença dos 
“heróis”, ao invés de buscar nas formações socioeconômicas e nas relações 
de produção os fundamentos verdadeiros das sociedades. O materialismo 
histórico ressalta a força das idéias, capaz de introduzir mudanças nas bases 
econômicas que as originou. (p. 51). 
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Conforme expressa Bottomore (2001), o materialismo histórico representa o 

corpo central da concepção materialista da história, núcleo científico e central da teoria 

marxista. Engels (1981, p. 13), em Do socialismo utópico ao socialismo científico, 

define assim o materialismo histórico criado por Marx: 
 
 
A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com 
ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que em todas as 
sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e 
juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas, é 
determinada pelo que a sociedade produz e como produz o modo de trocar os 
seus produtos. De conformidade com isso, as causas profundas de todas as 
transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser 
procuradas nas cabeças dos homens nem na idéia que eles façam da verdade 
eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de 
produção e de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia 
da época de que se trata. 
 
 

Então, para Marx & Engels o materialismo histórico designa uma visão do 

desenrolar da história que procura a causa final e a grande força motriz de todos os 

acontecimentos históricos importantes no desenvolvimento econômico da sociedade, 

nas transformações dos modos de produção e troca, na conseqüente divisão da 

sociedade em classes distintas e na luta entre essas classes. Essa é a base científica do 

materialismo histórico formulado inicialmente por Marx. 

Uma teoria com pretensões ousadas sobre a natureza da história e da sociedade, 

um guia para a perspectiva materialista de Marx, conforme ele mesmo formulou 

cientificamente no “Prefácio” de Contribuição à crítica da economia política, mas que 

ecoa por toda a sua obra. No prefácio referido, Marx (2008, p. 45-6), formula a sua 

concepção materialista da história da seguinte maneira: 
 
 
O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor 
aos meus estudos, pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os 
homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua 
vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 
espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, 
mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Ao 
chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, 
ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de 
propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de 
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desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se convertem em 
obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução social.  Ao 
mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a 
imensa superestrutura erigida sobre ela. Quando se estudam essas revoluções, 
é preciso distinguir sempre entre as mudanças materiais ocorridas nas 
condições econômicas de produção e que podem ser apreciadas com a 
exatidão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas ou filosóficas, numa palavra, as formas ideológicas em 
que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. 
E do mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa 
de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela 
sua consciência, mas, pelo contrário, é necessário explicar esta consciência 
pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças 
produtivas sociais e as relações de produção.  Nenhuma formação social 
desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela 
contém, e jamais aparecem relações de produção novas antes de 
amadurecerem no seio da própria sociedade antiga as condições materiais 
para a sua existência. 
 
 

Marx afirma, através do princípio geral acima, que a estrutura econômica da 

sociedade, constituída de suas relações de produção, é a verdadeira base da sociedade: é 

o alicerce “sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política, e à qual 

correspondem determinadas formas de consciência social”. Por outro lado, as relações 

de produção da sociedade “correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento 

das suas forças produtivas materiais”. Por conseguinte, “o modo de produção da vida 

material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral”. 

Ao se desenvolverem, as forças produtivas da sociedade entram em conflito 

com as relações de produção existentes, que passam a dificultar o seu crescimento. “E 

se abre, assim, uma época de revolução social”, na medida em que essa contradição 

divide a sociedade e os homens adquirem, de uma maneira mais ou menos ideológica, 

“consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo”. O conflito se resolve em favor das 

forças produtivas, e surgem relações de produção novas e superiores, cujas condições 

materiais prévias havia “amadurecido no seio da sociedade antiga” e que se ajustam 

melhor ao crescimento continuado da capacidade produtiva da sociedade.  

Como é possível ver pela exposição acima, a tese nuclear do materialismo 

histórico “[...] é a de que a luta de classes e a trajetória básica da história humana são 

explicados pelo desenvolvimento das forças produtivas” (BOTTOMORE, 2001, p. 262). 

O crescimento das forças produtivas explica, portanto, o curso geral da história humana. 

Em síntese, a concepção materialista da história pressupõe: a) a força é o 

método de obtenção dos meios de existência necessários à vida dos homens, o modo de 

produção de bens materiais; b) a primeira particularidade da produção é a de que nunca 
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se mantém num dado ponto por muito tempo; está sempre a se transformar e a se 

desenvolver; além disso, a mudança do modo de produção provoca inevitavelmente a 

mudança de todo o regime social, as idéias sociais, as opiniões e instituições políticas; 

enfim, a mudança do modo de produção provoca a modificação de todo o sistema social 

e político; c) a segunda particularidade da produção é a de que as transformações e o seu 

desenvolvimento começam sempre pela transformação e desenvolvimento das forças 

produtivas. As forças produtivas são por conseqüência, o elemento mais móvel e mais 

revolucionário da produção; d) a terceira particularidade da produção é que as novas 

forças produtivas, e as relações de produção que lhes correspondem, não aparecem fora 

do antigo regime, aparecem no seio do velho regime.  

Tais pressupostos indicam, senão, uma clara e prefeita simbiose entre 

materialismo histórico e materialismo dialético, à medida que o materialismo histórico 

estende os princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social; vale dizer, 

aplica os seus princípios e leis aos fenômenos da vida social, ao estudo da história da 

sociedade. De maneira simples e objetiva, Casimiro (2011, p. 2), explica assim o 

método de Marx:  
 
 
Tal método é chamado materialista, porque parte da realidade material do 
objeto; histórico, porque leva em conta o movimento histórico onde o objeto 
está inserido sincrônica e diacronicamente; e dialético, porque parte do 
pressuposto de que nem a natureza nem a sociedade são fixas ou paradas, 
mas, estão em constante movimento dialético (daí a necessidade do uso das 
categorias dialéticas: o todo e a parte, o particular e o universal, a aparência e 
a essência; o passado e o presente). 
 
 

Mas, de que maneira utilizaremos o materialismo histórico e dialético em nossa 

pesquisa sobre as relações que se estabelecem entre a teoria do conhecimento que 

fundamenta as práticas de formação de professores de Educação Física na URCA? 

Pensamos que o ponto de partida é compreender o nosso objeto de estudo em sua “base 

material” (processo de formação de professores de Educação Física), partindo de sua 

realidade mesmo (Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA), levando em 

conta “o movimento histórico” onde ele está inserido (formação para o mercado de 

trabalho), bem como o seu “constante movimento dialético” (a possibilidade da 
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formação humana omnilateral18), já que se encontra em perpétuo movimento, 

perfeitamente dinâmica e mutável. 

Contudo, o problema de nossa pesquisa somente poderá ser cientificamente 

explicado se considerada as contradições da forma atual socioeconômica em que 

vivemos e as relações de produção que lhe fundamenta. Sem o reconhecimento dos seus 

condicionantes históricos, sociais e econômicos, não será possível encontrar as devidas 

contradições da relação teoria-prática na formação docente que investigamos. 

Propondo uma ótica de análise para o fenômeno em estudo, no próximo 

capítulo são apresentadas as categorias gerais da pesquisa, enquanto conceitos mais 

gerais e abstratos estabelecidos na fase exploratória do estudo, que servirão de alicerce 

para compreensão das específicas, formuladas após o trabalho de campo. 

 

 

 

                                                             
18 De acordo com Nozaki (2005, p. 7), “É comum nos autores do campo marxista a centralização do 
conceito de formação omnilateral em contraposição à formação fragmentada adquirida na sociedade 
capitalista. A omnilateralidade compreendida em Marx (2001) pressupõe uma forma antagônica à 
unilateralidade, à qual o homem é levado através da divisão do trabalho. Tratar-se-ia, portanto, do 
desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões, de todas suas necessidades e suas satisfações. 
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IV CAPÍTULO 

 

 

PROPONDO UMA ÓTICA DE ANÁLISE: AS CATEGORIAS GERAIS 

(FILOSÓFICAS E CIENTÍFICAS) DA PESQUISA 

 

 

“As categorias e leis são graus do 
desenvolvimento do conhecimento científico e das 
práticas sociais, conclusões tiradas da história do 
desenvolvimento da ciência e da atividade prática” 
(CHEPTULIN, 1982, p. 3). 

 

 

Sem nenhuma preocupação com a possibilidade de deixar de ser científico, o 

presente estudo situa-se inequivocamente entre aqueles que apontam para a necessidade 

de superação da atual forma sociometábolica do sistema do capital, uma vez que a 

realidade exige que se busque hoje, mais do que nunca, as mediações entre cada 

fenômeno particular e o objetivo mais geral para construção de um novo projeto 

histórico de sociedade, motivo pelo qual não se pode abrir mão da “conexão entre o 

momento da particularidade e o momento da universalidade. Este é todo o esforço que 

se exige do pesquisador", nos lembra Tonet (2004, p. 8).  

Por exigência histórica e científica privilegiamos um aporte teórico que aponta 

para a necessidade de superação do atual modo de produção da existência, 

marcadamente desigual, perverso e desumano. Daí, a opção clara e inequívoca pelo 

projeto histórico de sociedade socialista, nos termos colocado por Freitas (1987, p. 123): 

 
 
Um projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social na 
qual pretendemos transformar a atual sociedade e dos meios que deverão ser 
colocados em prática para a sua consecução. Implica uma cosmovisão, e está 
amarrado às condições existente e, a partir delas, postula fins e meios. 
Diferentes análises das condições presentes, diferentes fins e meios geram 
projetos históricos diversos. 
 
 

Ainda segundo Freitas, a “[...] discussão dos projetos históricos subjacentes às 

posições progressistas na área educacional é necessária para que se entenda melhor a 

aparente identidade do discurso ‘transformador’”. Essas afirmações nos permitem 
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observar o quão estreitas são as relações existentes entre projeto histórico e educação. 

Assim sendo, a consideração ao projeto histórico socialista é fundamental para 

compreendermos que a classe dominante não tem interesse na transformação histórica 

da escola, tampouco da universidade. Ela se empenha apenas na preservação do seu 

domínio, através de mecanismos de adaptação que evitem a transformação radical da 

sociedade. Daí, “segue-se que uma teoria pedagógica crítica (que não seja 

reprodutivista) só poderá ser formulada do ponto de vista dos interesses dominados” 

(SAVIANI, 1995, p. 41). Eis, a necessidade fundamental do projeto histórico de 

sociedade para a classe dominada. 

O rumo imprimido pelo projeto histórico socialista a nossa construção teórica 

exigiu-nos, então, expor conceitos e categorias de análise para o exame das múltiplas 

determinações que se estabelecem no âmbito da relação teoria/prática na formação 

profissional de Educação Física. Mas, tal ato de apropriação só é possível através desses 

meios abrangentes que são as categorias. Sabemos que elas por si só não ordenam os 

fenômenos, mas a perspectiva mais ordenada e abrangente que dão ao real permite aos 

sujeitos humanos que dela se apossam uma forma de atuação mais objetiva. É certo que 

“o homem compreende a natureza por intermédio das categorias (ou conceitos) que 

constituem o seu concreto pensado” (FREITAS, 1995, p. 79). 

Isso significa identificar as categorias relacionadas ao objeto e como elas se 

inter-relacionam. Mas, que referenciais teórico-metodológicos podem nos permitir 

instrumentalização e compreensão dos aspectos que caracterizam a relação 

teoria/prática na formação dos professores do Curso que estamos investigando? Que 

elementos teóricos são indispensáveis para o desvendamento das profundas e múltiplas 

determinações que regem essa relação? Enfim, que categorias teórico-metodológicas 

são necessárias para iluminar a relação teoria-prática desse processo formativo? 

Este capítulo apresenta as categorias e os conceitos que servirão de suporte 

para compreender e interpretar essas relações. Quer dizer, formula as categorias gerais 

de partida que serão articuladas às categorias específicas configuradas a partir dos 

dados coletados no trabalho de campo (MINAYO, 1994).  

Porém, antes de apresentá-las, é conveniente explicitar - do ponto de vista da 

teoria que defendemos - o que estamos entendendo por categoria, bem como a sua 

importância para a construção dialética do conhecimento. Atribuindo um sentido mais 

técnico-metodológico do que filosófico, a autora assinala que “[...] a palavra categoria, 
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em geral se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com características 

comuns ou que se relacionam entre si” (p. 70). Essa palavra, segundo ela, “[...] está 

ligada à idéia de classe ou série” (idem). Nesse sentido, “[...] as categorias são 

empregadas para estabelecer classificações [...] agrupar elementos, idéias ou expressões 

em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso” (ibidem). 

Imprimindo, por sua vez, um sentido mais filosófico do que técnico-

metodológico, as categorias podem ser entendidas, segundo Triviños (1987, p. 55), 

como “[...] formas de conscientização nos conceitos dos modos universais da relação do 

homem com o mundo, que refletem as propriedades e leis mais gerais e essenciais da 

natureza, a sociedade e o pensamento”. Desse modo, as categorias são um resultado, o 

produto de uma época, e sintetizam o saber de um período histórico. 

Para Cury (1995, p. 21), “[...] as categorias são conceitos básicos que 

pretendem refletir os aspectos gerais e essenciais do real, suas conexões e relações. Elas 

surgem da análise da multiplicidade dos fenômenos e pretendem um alto grau de 

generalidade”. Para esse autor as categorias não são formas puras que dão conta de toda 

e qualquer realidade para todo o sempre. Elas “são relativas”, pois só se dão enquanto 

tais no movimento. “Consideradas isoladamente, tornam-se abstratas. Presentes em todo 

fenômeno, tentam [...] expressar, pelo movimento do pensamento, o movimento do 

real” (p. 22). Aduz, ainda, que as categorias “[...] de modo especial, oferecem subsídios 

nos atos de investigar a natureza da realidade social”, ajudando a “[...] entender o todo, 

cujos elementos são os constituintes da realidade e, nele, os elementos da educação” (p. 

26-7). 

Dito isto, interessa-nos agora estabelecer as categorias gerais da pesquisa, 

extraídas em três âmbitos distintos, porém, articulados: a) do sistema de categorias do 

materialismo histórico-dialético; b) da prática pedagógica docente e; c) da formação de 

professores. Mas, por que o termo categorias gerais? O que são elas? Como defini-las? 

De que tipos? Como se classificam? Qual a sua importância para elucidação do 

problema da relação teoria-prática na formação de professores de Educação Física? 

Qual o grau de abrangência dessas categorias para o entendimento e redimensionamento 

do fenômeno da relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física? 

Enfim, por que apontá-las no início do trabalho investigativo de pesquisa? O que se 

pretende com a sua antecipação?  
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Quanto à questão de apresentá-las ou não já no início do trabalho de pesquisa, 

Minayo (1994, p. 70) se posiciona da seguinte forma:  
 
 
As categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase 
exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados. Aquelas 
estabelecidas antes são conceitos mais gerais, mais abstratos. [...] Já as que 
são formuladas a partir da coleta de dados são mais específicas e mais 
concretas. Segundo nosso ponto de vista, o pesquisador deveria antes do 
trabalho de campo definir as categorias a serem investigadas. [...] Em 
seguida, ele compararia as categorias gerais, estabelecidas antes, com as 
específicas, formuladas após o trabalho de campo (grifos nossos). 
 
 

Sem embargo, as categorias específicas do estudo, estabelecidas a posteriori, 

quer dizer, após o processamento e organização dos dados coletados na realidade 

empírica e teórica das práticas de formação de professores do Curso investigado, serão 

articuladas com as categorias gerais a seguir explicitadas. 

Assumimos com Cheptulin (1982), que as categorias não possuem um número 

definido. Aparecem novas categorias em razão das atividades que o homem desenvolve 

atuando sobre a natureza e a sociedade em sua luta para conhecer e transformá-las. O 

conteúdo mesmo das categorias muda e se enriquece com o progresso do conhecimento. 

Elas também, de acordo com o seu entendimento, não se constituem em um único tipo 

de categoria empregada pelo homem em seu trabalho espiritual de construção do 

conhecimento.  

No lastro dessa compreensão selecionamos, no âmbito das categorias gerais, 

as categorias filosóficas e as categorias científicas que interessam ao exame de nosso 

estudo.  Mas, o que são categorias filosóficas? O que significam as categorias 

científicas? Como defini-las? Podem estas ser tomadas como ponto de partida para 

análise dos fenômenos e objetos? É possível entendê-las como categorias gerais?  

Na perspectiva de esclarecer a classificação que fazemos dessas categorias, 

buscamos apoio nas explicações de Cheptulin, o qual define assim categorias 

filosóficas:  
 
 
Fixando os aspectos e as ligações universais colocadas em evidência pelo 
conhecimento em um estágio dado do desenvolvimento, as categorias 
(filosóficas) refletem as particularidades desse estágio e são, de certa 
maneira, graus e pontos de apoio do homem acima da natureza, para o 
conhecimento desta. Em outros termos, as categorias, refletindo as ligações e 
os aspectos universais do mundo exterior, são ao mesmo tempo, graus do 
desenvolvimento do conhecimento, momentos que fixam a passagem do 
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conhecimento de certos estágios do desenvolvimento a outros (op. cit., p. 57-
8). 
 
 

Segundo o seu entendimento, as categorias filosóficas são, portanto, formas de 

pensamento que refletem as propriedades essenciais e comuns a todos os fenômenos, 

que foram elaboradas pela consciência ao observar a realidade objetiva durante dezenas 

de séculos, representando, pois, um nível superior de conceitos, de conhecimento 

teórico.  

De acordo com os interesses do nosso estudo, priorizamos as categorias 

filosóficas do materialismo histórico-dialético: matéria, consciência, trabalho, práxis, 

contradição, totalidade, mediação, entendendo que elas, devido ao seu maior grau de 

abrangência, permitem uma leitura mais radical e crítica da realidade, por conseguinte, 

da relação entre as práticas de formação de professores de Educação Física e a teoria a 

elas subjacente, nosso objeto de investigação.  

Em trabalho intitulado Dialética e Pesquisa em Ciências Sociais, Triviños 

(1999, p. 15) define assim o conceito de categoria científica:  
 
 
As categorias filosóficas não constituem o único tipo de categoria empregada 
pelo homem em seu trabalho espiritual. Cada ciência tem elaborado suas 
próprias categorias que a configuram como tal. Para que um tipo de 
conhecimento se constitua numa ciência deve atingir a capacidade de 
elaborar suas próprias categorias científicas (Idem). (grifo nosso) 
 
 

Estribado nesse raciocínio afirma, por conseqüência, que um pesquisador que 

deseje utilizar-se de uma abordagem marxista, deverá trabalhar com as categorias 

próprias das ciências, utilizando também as categorias filosóficas do materialismo 

histórico e dialético. Em razão desse entendimento e sintonizados com a natureza do 

objeto que estamos estudando, priorizamos as seguintes categorias científicas da 

formação de professores: a categoria trabalho pedagógico, a categoria currículo e a 

categoria trabalho docente que, segundo o nosso juízo, são úteis à interpretação e 

compreensão das relações que se estabelecem entre teoria e prática na formação de 

professores de Educação Física do Curso investigado.  

A escolha delas não foi aleatória, não se deu por acaso. São categorias que 

possuem as propriedades e as correlações internas necessárias para compreensão dos 

determinantes fundamentais da relação teoria/prática na formação docente. Entretanto, 

não são exaustivas, não se esgotam em si mesmo, pelo contrário, são mutuamente 



108 

 

inclusivas. Em razão disso, temos consciência de que o processo de conhecimento 

dialético exige que a teoria que fornece as categorias de análise seja constantemente 

revisitada e as categorias reconstituídas, pois a realidade não é uma petrificação de 

modelos ou um congelamento de movimentos (CURY, 1995). Vale dizer que as 

categorias não são estáticas, mas construídas historicamente.  

Todavia, além das categorias gerais, devem também ser formuladas as 

categorias específicas, sistematizadas após a coleta dos dados. A esse respeito Minayo 

(1995, p. 70) assevera que “[...] o pesquisador deveria antes do trabalho de campo 

definir as categorias (gerais) a serem investigadas”. Que “[...] após a coleta de dados, 

ele também deveria formulá-las (específicas) visando a classificação dos dados 

encontrados em seu trabalho de campo”, para em seguida comparar “[...] as categorias 

gerais, estabelecidas antes, com as específicas, formuladas após o trabalho de campo”. 

De igual modo Triviños (1999, p. 15) afirma que o pesquisador, além das categorias 

filosóficas e científicas, deveria elaborar “[...] as suas próprias categorias para 

sistematizar os dados reunidos que necessitem algum tipo de organização para serem 

mais bem apreciados à luz das categorias filosóficas e científicas” (categorias gerais). 

Destarte, as categorias específicas do presente estudo serão construídas depois de 

coletados os dados teóricos e empíricos julgados suficientes, os quais serão articulados 

com as categorias gerais apresentadas a seguir, conforme já tivemos oportunidade de 

anunciar.  

Essas categorias não foram tomadas abstratamente e, enquanto tal, 

especulativamente. Sabemos que quando um “[...] quadro de análise é feito tomando-se 

as categorias abstratamente, o resultado da análise é uma relação externa com essas 

categorias ou elas funcionam como camisas-de-força dentro das quais os fatos reais têm 

de se enquadrar” (FRIGOTTO, 2004, p. 81).  

O elenco de categorias que evidenciamos foi colocado numa relação 

historicizante. O que significa isso? Significa que reconhecemos, além do lógico, 

também o caráter histórico do desenvolvimento dessas categorias. Resgatemos em Cury 

(1995, p. 14) essa noção: 
 
 
[...] toda produção social, no seu mais amplo sentido, é determinada pelas 
condições sociais que caracterizam uma sociedade, no nosso caso, a 
capitalista. O que significa que a produção do modo de existência sob o 
capitalismo se liga com a afirmação da divisão da sociedade em classes e 
suas conseqüências. Assim, o caráter equívoco das categorias das teorias 
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pedagógicas decorre da posição ocupada pelos agentes sociais que as 
elaboram no processo de produção da existência. 
 
 

O caráter equívoco a que o autor se refere decorre certamente da noção de que 

a sociedade capitalista, dada a sua divisão em classes, não pode ter finalidades 

homogêneas, motivo pelo qual os seus discursos são conflituosos, ainda que nem 

sempre apareçam como tais. O conhecimento dessa equivocidade é fundamental para 

que possamos superar a consciência social apregoada pela classe dominante através da 

educação, nosso campo de trabalho e de pesquisa. 

A construção do quadro referencial de análise deste estudo parte do princípio 

que é possível a superação das categorias analíticas equivocadas que pretendem dar 

conta do fenômeno educativo (em nosso caso particular, o da relação teoria/prática na 

formação docente), ou de outra ordem, ficando apenas em seus elementos aparentes ou 

propondo a educação como um universo separado do mundo das relações sociais 

contraditórias, ou mesmo vendo-a como “um mero epifenômeno das estruturas de 

base”, um subproduto ocasional destas, sobre as quais não exerce qualquer influência, e 

das quais é dependente. 

Segundo Frigotto (2004, p. 72), as visões que não consideram os determinantes 

histórico-sociais e políticos, são “[...] visões pseudoconcretas, metafísicas ou 

empiricistas da realidade” [...], portanto, “não são epistemologicamente radicais. Não 

atingem as leis fundamentais da organização, desenvolvimento e transformação dos 

fatos e problemas histórico-sociais”.  

Sem embargo e ainda que correndo o risco de uma visualização a-histórica, a 

nossa análise sobre o fenômeno da relação teoria/prática na formação profissional em 

Educação Física, não desconsidera a lógica fundamental do capitalismo, essência 

econômica da sociedade do capital: “[...] suas relações sociais contraditórias no contexto 

da apropriação do excedente econômico e da luta de classes, latente ou manifesta” 

(CURY, 1995, p. 10). Como bem expressa esse autor, as categorias enquanto expressão 

conceitual, não são neutras e se revelam comprometidas com uma determinada 

concepção de mundo. “O uso delas, não só na sua expressão verbal, mas na própria 

intencionalidade que as informa, já evidencia uma tomada de posição face ao real-

concreto” (op. cit., p. 26). 

Por fim, cabe acrescentar “[...] que os conceitos e as categorias são o resultado 

da atividade de abstração e generalização do homem, ainda que o conteúdo das mesmas 
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seja um conteúdo objetivo, pois nascem de um processo no qual há a união do 

conhecimento e da prática” (FREITAS, 1995, p. 80).  

Assim colocado, as categorias propostas como ponto de partida para análise e 

interpretação das práticas de formação de professores de Educação Física em relação à 

teoria que lhes informam, a seguir desenvolvidas, pretendem ser consideradas tanto no 

processo da realidade que as produz, quanto na sua utilização como instrumentos de 

análise em vista de uma ação social transformadora, já que a análise também faz parte 

dessa ação. 

Mas, uma advertência cabal deve ser feita: extraímos do estudo acumulado das 

categorias que selecionamos apenas e tão somente os aspectos que ao nosso juízo se 

apresentam como necessários a explicação do fenômeno que estamos investigando. 

Portanto, não foi tarefa deste estudo aprofundar as teses fundamentais relativas a cada 

uma das categorias aqui construídas, algo que julgamos absolutamente complexo e que 

demandaria um trabalho específico sobre elas. 

 

4.1 Categorias filosóficas do materialismo histórico e dialético para análise da 

relação teoria e prática na formação de professores de Educação Física 

 

Conforme afirmado a pouco, não pretendemos ser exaustivos no enfoque 

dessas categorias. Apenas nos orienta o propósito de sermos claros e objetivos e de 

colocar as idéias matrizes para facilitar a compreensão dos fundamentos do 

materialismo histórico-dialético enquanto metodologia de análise da realidade, 

particularmente da questão da pesquisa que investigamos.   

De acordo com o marxismo, as categorias se formaram no desenvolvimento 

histórico do conhecimento e na prática social, elas existem objetivamente, o que 

significa dizer que o sistema de categorias do materialismo histórico-dialético surgiu 

como resultado da unidade entre o lógico e o histórico, do movimento do abstrato ao 

concreto, do exterior ao interior, do fenômeno à essência. Ademais, os conceitos básicos 

e as categorias histórico-dialéticas do marxismo continuam a ser utilizadas, tanto como 

métodos de abordagem, quanto como instrumentos imprescindíveis para a análise da 

realidade.  

Conforme dissemos anteriormente, dirigiremos a nossa atenção às categorias 

do materialismo histórico e dialético: matéria, consciência, trabalho, práxis, 
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contradição, totalidade e mediação, entendidas como ferramentas de análise 

indispensáveis à compreensão e interpretação da relação teoria/prática na formação de 

professores de Educação Física.  

Para realizar essa construção teórica seguiremos as idéias de Marx e Engels, 

reforçadas pelas de vários autores marxistas que, dentro de um horizonte comum, 

colaborem nessa proposição. A propósito, tais especialistas vão sendo apresentados à 

medida que as categorias forem sendo construídas na perspectiva do objeto de estudo da 

pesquisa. 

Segundo Cheptulin (1982) todos os fenômenos da realidade se encontram em 

estado de correlação e interdependência universais. Tudo se encontra em contínua 

interação num processo em que manifesta as suas propriedades e características.  Para 

ele, igualmente  
 
 
[...] os conceitos, pelos quais o homem reflete, em sua consciência, a 
realidade ambiente, devem ser igualmente interdependentes, ligados uns aos 
outros, móveis e, em determinadas circunstâncias, passar uns pelos outros e 
transformar-se em seus contrários, porque é somente dessa maneira que eles 
podem refletir a situação real das coisas (p. 19). 
 
 

Partimos da noção de interação existente entre todos os fenômenos, colocada 

por Cheptulin, para enfatizar que a escolha das categorias selecionadas não foi aleatória. 

Não obstante o valor essencial que cada uma apresenta, entre elas existem semelhanças 

e diferenças substanciais. Mas para refletir o real, a realidade objetiva, a vida existente, 

necessitam encontrar-se em relação recíproca, manterem de alguma forma vínculos 

entre si. 

As categorias filosóficas selecionadas encontram-se reciprocamente 

implicadas, de tal forma que a exposição e explicação de uma já é e exige a explicação e 

exposição das outras. Elas se interconectam mutuamente na busca das múltiplas 

determinações que encerram as relações entre as práticas de formação de professores do 

Curso de Educação Física da URCA e a teoria a elas subjacente.  

Cheptulin (op. cit.) informa que “[...] o marxismo determina que, no estudo de 

todo objeto, se comece pelo aspecto ou pela relação fundamental e determinante” (p. 

55). Este aspecto foi expresso no III Capítulo dessa tese, exatamente no momento em 

que apresentamos a “grande questão fundamental da Filosofia”, colocada por Engels, 

que é a da relação entre o pensar e o ser, entre a consciência e a existência, entre o 
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pensamento e a matéria, problema que, lembremos, levanta a polêmica, segundo 

Triviños (1987), “ainda sem solução filosófica”, da prioridade, isto é, qual é o princípio 

primeiro, a matéria ou o espírito? O material foi criado pela idéia, pela consciência, pelo 

espiritual? Quem vem primeiro, a matéria ou a idéia?  

Todavia, segundo Carvalho (2011), não é que não exista uma solução 

filosófica, na verdade existem duas: aquela que afirma o primado da idéia (consciência) 

sobre a matéria (existência), chamada de idealismo; e aquela que afirma o primado da 

matéria sobre a consciência, conhecida como materialismo. Neste caso, a solução existe, 

o que aceitamos e qual o nosso compromisso, é com o idealismo ou com o 

materialismo? O que não é correto é deixarmos não dito ou explicitado a possibilidade 

da existência de um tércio caminho, isto seria o mesmo que resgatar o ecletismo - 

justaposição de teses e argumentos oriundos de doutrinas filosóficas antagônicas, 

formando uma terceira concepção de mundo pluralista e multifacetada. Em seus termos, 

é preciso combater o ecletismo ou o hibridismo ideológico filosófico como 

argumentação depreciativa do marxismo. O ecletismo é a negação do maior mérito dos 

intelectuais marxistas: o saber caminhar adiante por uma senda filosófica claramente 

traçada (LENIN, 1983. p. 375). 

As exaustivas tentativas de mesclar ou acoplar o marxismo com o idealismo 

ou, simplesmente, a ultrapassagem do primeiro pelo segundo, proclamado por uma nova 

tendência crítica é “charlatanismo professoral”. Mesmo porque, de acordo com a sua 

análise, a questão continua bem simples e posta com as seguintes palavras:  
 
 
Ou o materialismo conseqüente até o fim, ou as mentiras e a confusão do 
idealismo filosófico, tal é a alternativa apresentada em cada parágrafo do 
‘Anti-Dühring’; e só as pessoas com o cérebro embotado pela reacionária 
filosofia de cátedra (a filosofia professoral) são as únicas que não puderam se 
aperceber disto (LENIN, 1983, t. 18, p. 376). 
 
 

Convém lembrar que todas as tentativas de ultrapassagem das duas tendências 

fundamentais em filosofia, pela síntese da filosofia com a teologia e destruição do 

dogmatismo, tal como predicam os filósofos modernos da ‘neutralidade’ e da prática 

filosófica ‘desinteressada’, eram vistas por Marx e Engels como prática de fanfarrão. A 

totalidade das anotações filosóficas de Marx gravita em torno das duas principais e 

antagônicas correntes filosóficas (o materialismo e o idealismo) e do ponto de vista da 

filosofia professoral, o seu defeito reside unicamente em sua ‘estreiteza’, no seu ‘caráter 
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unilateral’ (Idem p. 375). O desprezo pela hibridização filosófica, o acasalamento entre 

o materialismo e o idealismo é, como diz Lenin,  
 
 
O maior dos méritos de Marx que caminha à frente por uma senda filosófica 
nitidamente determinada. (...) Engels apõe também, clara e brevemente, em 
todas as suas obras filosóficas e em todas as questões, as tendências 
materialistas e idealistas, sem tomar a sério nem em 1878, nem em 1888, nem 
em 189219 as inúmeras tentativas para ‘superar’ o caráter ‘unilateral’ do 
materialismo e do idealismo, pata proclamar uma nova tendência, quer seja o 
‘positivismo’, ‘realismo’ ou qualquer outro charlatanismo professora (Idem, 
ibidem). 
 
 

Na obra acima citada Lenin chama atenção para a compreensão do movimento 

contraditório das ideologias nas sociedades capitalistas e para a produção do 

conhecimento filosófico afirmando não existir filosofia pura, neutra, despolitizada e a-

partidária, filosofia acima das classes sociais em contenda, mas, para ele, a filosofia 

(idealista ou materialista) é necessariamente filosofia de partido. Aduz ainda que o 

espírito de partido em filosofia e, moto contínuo, submete à crítica intransigente todas 

as tentativas dos filósofos idealistas de se colocarem acima dos principais partidos no 

campo filosófico, dizendo estarem acima da luta de classe contra classe. 

Por trás dos subterfúgios terminológicos usuais e da argúcia conceitual 

rotineira, Lenin dizia ser necessário apontar que as duas principais correntes filosóficas, 

reflexo de concepções de mundo antagônicas, punham em relevo a luta dos partidos em 

filosofia, representantes das demandas, interesses e objetivos das classes fundamentais 

da cidade do capital.  

Contra o espírito anti-partidista em filosofia, Lenin encimado na rigorosa 

coerência de princípios, combateu de forma dura e intransigente as mil e uma veleidades 

depreciativas lançadas contra o marxismo. Mais que dantes, Lenin possibilita ao leitor 

atento compreender que por trás de cada questão gnosiológica e em cada questão 

filosófica, permanece a velha luta entre o campo materialista e o campo idealista, ou 

seja, “atrás da incoerência de uma douta escolástica [há, sempre] duas tendências 

fundamentais, duas direções fundamentais, na maneira de resolver as questões 

filosóficas” (LENIN, 1983, t. 18, p. 373). 

                                                             
19 Lenin se reportava certamente às obras de Engels ‘Anti-Dühring’ (1878), ‘Ludwig Feuerbach e o fim da 
filosofia clássica alemã’ (1888) e ‘Prólogo à edição inglesa’ (1892) da obra ‘Do socialismo utópico ao 
socialismo científico’.  
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Certamente o ponto de vista que tomamos frente à ligação entre a matéria e a 

consciência, entre a realidade objetiva e a realidade ideal ou as idéias que se formam a 

partir e sobre a realidade material, constitui uma solução essencial ao problema 

colocado, ou seja, a resposta que dermos a essa questão resolve “todos os outros 

problemas filosóficos e, em última análise determina o caráter da filosofia, sua 

essência” (CHEPTULIN, 1982, p. 55). 

Segundo Engels, citado por Lenin (1982, p. 75), a questão de se saber qual é o 

princípio primeiro, qual é a prioridade, se a matéria criou a consciência ou a consciência 

originou a matéria, ou se o pensamento é que cria a matéria, acabou dividindo os 

filósofos em dois grandes campos: um que define como primário o princípio material - a 

natureza - e encara o pensamento - o espírito - como propriedade da matéria, identifica-

se como Materialista. O outro, que afirma a existência do pensamento, espírito ou idéia, 

antes do que a natureza (matéria) e de que esta, de uma forma ou de outra, é criada pelo 

princípio espiritual (pensamento) e dele depende, constitui o campo do Idealismo. A 

esse respeito, Lenin (op. cit.) sublinha: 
 
 
Engels declara no seu Ludwig Feuerbach que o materialismo e o idealismo 
são correntes filosóficas fundamentais. O materialismo toma a natureza como 
o primário e o espírito como o secundário; coloca em primeiro lugar o ser e 
em segundo o pensamento. O idealismo faz o contrário. Engels põe em relevo 
a importância desta distinção fundamental dos “dois grandes campos” em que 
se dividem os filósofos das “diferentes escolas” do idealismo e do 
materialismo, acusando diretamente de “confusionismo” os que empregam 
noutro sentido os termos idealismo e materialismo.  
 
 

Isto significa que diante do problema fundamental da filosofia, o da ligação 

entre o material e o espiritual, não cabem senão duas respostas. Uma está representada 

pelo Idealismo Filosófico, que considera primário o espírito, a idéia, o pensamento, a 

consciência. A outra, pelo Materialismo Filosófico, que diz o contrário, o primado é da 

matéria, pois ela existe antes da formação do pensamento, da consciência, neste caso, a 

idéia, a consciência representa o aspecto secundário.  

Esta cisão entre as duas linhas filosóficas fundamentais trouxe enormes 

repercussões para a compreensão da realidade, para o modo de apropriação do 

conhecimento, gerando diferentes entendimentos sobre a origem, a forma, a estrutura e 

o valor do conhecimento, com reflexo direto sobre a prática social humana, dentre elas, 

a Educação.  
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Hoje como dantes esta questão continua trazendo repercussões, gerando 

polêmicas, até mesmo entre autores considerados marxistas. Em recente artigo 

intitulado Epistemologias e teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e 

Educação Física: as reações aos pós-modernismos, Taffarel (2010), afirma o seguinte:  

 
 
[...] existem duas grandes possibilidades históricas do ser humano conhecer o 
real, ou é pela via do idealismo, que pressupõe a consciência, acima do real, 
pressupõe a existência de seres acima do ser humano que criaram a natureza e 
os seres, que pressupõe o Absoluto ou, o materialismo que pressupões as 
relações entre matéria e consciência, em tempos e movimentos segundo leis e 
relações, nexos e determinações recíprocas, concretas, da existência no 
intercâmbio do ser humano com a natureza para manter a vida, conhecer e 
constituir assim a história (p. 4). 
 
 

Pensamos haver aqui uma aporia de difícil resolução. Para nos manter ortodoxo 

vamos responder que não “existem duas possibilidades históricas do ser humano 

conhecer o real”. Via fenomenologia, via existencialismo você não conhece o real da 

realidade que nós vivemos: da fome, da miséria, da opressão, da exploração da força de 

trabalho, do domínio imperialista econômico, militar, etc. Por essas vias que citamos 

você não dar conta desse real, até por que estas teorias não foram construídas a partir do 

real, não foram envolvidas nas lutas dos trabalhadores de sua época.  

Só existe uma possibilidade de conhecer o real que é através do materialismo 

histórico-dialético. Há controvérsias? Há controvérsia. Então, vamos para o debate, 

porque se há duas possibilidades de conhecer o real, por que Marx perdeu tempo 

escrevendo o que escreveu? Perdeu tempo porque com Hegel ou com Prodhoun  ele já 

compreendia o real perfeitamente. Escreveu O Capital para quê se o real já estava dado. 

Se a autora diz que existem duas possibilidades de conhecer o real: uma idealista e outra 

materialista, então com a idealista estamos satisfeitos, já conhecemos o real com a 

idealista! Existem as duas correntes de pensamento, mas pelo lado ideal você não 

conhece a fundo o real; o idealista não trabalha com as contradições de forma radical.  

Em decorrência disso, acrescenta Cheptulin (1982), que as categorias ligadas a 

essa questão, em particular, as categorias de matéria e consciência devem 

necessariamente ser relacionadas com as categorias fundamentais e determinantes e a 

análise deve começar por elas. Nesse sentido, “[...] o estudo das categorias deve 

começar pela análise da questão fundamental da Filosofia e, depois de haver 

determinado a ordem da análise das categorias [...] devemos analisar cada uma delas à 
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luz dessa questão, no plano de relação da matéria e da consciência” (p. 60). Daí, a 

importância de tomar matéria e consciência como ferramentas de análise da questão da 

relação teoria/prática na formação docente de Educação Física. 

 

 

4.1.1 As categorias de matéria e consciência 
 

Tendo sido determinado o princípio de partida (a questão fundamental da 

Filosofia) da construção das categorias gerais de análise da pesquisa, parece-nos 

indispensável compreender as relações entre matéria e consciência, suas leis, “visto que 

a descoberta da natureza das categorias, de sua correlação e de sua interdependência só 

é possível levando em consideração essas leis” (p. 62). 

Comecemos pelos conceitos marxistas de matéria e de consciência. 

Desenvolvendo a teoria marxista, Lenin (1982, p. 97) deu uma definição clássica da 

matéria: “[...] A matéria é uma categoria filosófica para designar a realidade objetiva, 

que é dada ao homem nas suas sensações, que é copiada, fotografada, refletida pelas 

nossas sensações, existindo independentemente delas”.  

Nessa mesma obra, em outra passagem, Lenin reafirma: “[...] As nossas 

sensações, a nossa consciência, são apenas a imagem do mundo exterior, e é evidente 

que o reflexo não pode existir sem o refletido, mas o refletido existe independentemente 

daquilo que o reflete” (p. 52). Dessa forma, a matéria é o primário e a sensação, o 

pensamento, a consciência são o produto mais elevado da matéria organizada de 

maneira particular. Ou seja, “o pensamento e a consciência é produto do cérebro 

humano”. Disso resulta que é do objeto de pesquisa que ora investigamos, que é de sua 

realidade concreta que vêm as idéias, a consciência, o conhecimento, e não contrário.  

Assim posto, o conhecimento nada mais é do que uma representação do real em nosso 

pensamento. 

Quanto ao conceito de consciência, Cheptulin (1982) sublinha que a sua 

adequada compreensão depende fundamentalmente do entendimento segundo o qual a 

realidade objetiva, o mundo, as coisas passaram por um processo evolutivo que precisou 

de milhões de anos para se desenvolver e ser o que é hoje. Assim sendo, o conceito de 

consciência estaria diretamente ligada ao aparecimento do homem, cujo cérebro 

transformou-se “[...] necessariamente em uma forma qualitativamente outra do reflexo 



117 

 

da realidade – transforma-se em consciência” (p. 88). Porém, olvida que esse 

desenvolvimento nunca é suficiente para o aparecimento da consciência. O surgimento 

dela vai depender em muito de outros fatores. Em seus termos, afirma: “[...] o 

aparecimento da consciência está ligado a fatores exteriores à fisiologia da atividade 

nervosa superior” (Idem). Ou seja: 
 
 
Como propriedade da matéria altamente organizada, a consciência é, ao 
mesmo tempo, o produto do trabalho humano, o resultado do 
desenvolvimento social. Um sistema nervoso altamente desenvolvido cria 
apenas a possibilidade real do aparecimento da consciência; mas, a 
transformação dessa possibilidade em realidade está ligada ao trabalho. Foi 
precisamente sob a ação do trabalho que a forma psíquica do reflexo, própria 
aos ancestrais animais do homem, transformou-se progressivamente em 
consciência, em reflexo consciente da realidade (Ibidem). 
 
 

Contudo, apesar da consciência está ligada a certos processos que se 

desenvolvem no cérebro, esses processos não têm condições de engendrar a 

consciência, pois, para que ela apareça o ser pensante “[...] tem que estar incluído em 

um sistema de relações sociais e agir em comum com os outros homens; ou, em outros 

termos, deve viver uma vida humana, social” (p. 90). 

Com efeito, o conceito de consciência que nos interessa tem origem no 

materialismo histórico dialético, para quem “A consciência é uma forma particular 

superior do reflexo do mundo exterior e é unicamente por isso que ela pode orientar o 

homem na realidade ambiente e transformá-la, modificá-la de forma criativa” (p. 123). 

Para muitos especialistas no assunto, a definição de matéria formulada por 

Lenin (1982), acima mencionada, representa a síntese de toda a história da luta do 

materialismo contra o idealismo e a metafísica. Vejamos como ele sumariza esta 

questão: 
 
 
A diferença fundamental entre o materialista e o partidário da filosofia 
idealista consiste em que o primeiro considera a sensação, a percepção, a 
representação e, em geral, a consciência do homem como uma imagem da 
realidade objetiva. [...] Por isso, separar o movimento da matéria equivale 
separar o pensamento da realidade objetiva, separar as minhas sensações do 
mundo exterior, isto é, passar para o idealismo. O truque que é executado 
habitualmente ao negar a matéria, ao admitir o movimento sem a matéria, 
consiste em calar a relação da matéria e do pensamento (p. 202-3). 
 
 

Depois de brevemente revelado alguns dos vários aspectos desse 

relacionamento, temos que a discussão sobre o modo como vem se construindo a 
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relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física na URCA não 

pode ser desenvolvida sem as categorias da matéria e da consciência. Reconhecemos a 

sua presença como indispensável em toda proposta que se pretende “crítica”. Esta 

exigência se justifica porque nos situa na discussão central da filosofia que é a 

objetividade do mundo e a forma em que o pensamento a expressa, considerando a 

interdependência da matéria em relação pensamento e, fundamentalmente, a construção 

do pensamento enquanto apropriação da matéria através da prática social. 

A relação teoria/prática também é marcada pela controvérsia incessante frente 

à questão das relações entre a consciência humana e o ser material. No prefácio de 

Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx (2008, p. 46) se refere à relação 

existente entre as categorias de matéria e consciência, mostrando-nos a independência 

da matéria em relação ao pensamento e a construção do pensamento, enquanto 

apropriação da matéria, através da prática social, quando afirma:  
 
 
Do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela idéia que de si mesmo 
faz, tampouco se pode julgar uma tal época de transformações pela 
consciência que ela tem de si mesma. É preciso, ao contrário, explicar essa 
consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre 
as forças produtivas sociais e as relações de produção. 
 
 

Assim, a discussão sobre a questão das relações que se dão entre as práticas 

formativas de professores de Educação Física e a teoria que as orienta (nosso objeto de 

estudo) não pode se dá fora do debate sobre o problema fundamental que a filosofia até 

hoje não conseguiu solucionar: conceber a realidade a partir do materialismo, 

entendendo a matéria como primeiro; ou através do idealismo, reconhecendo que foi a 

idéia que criou a matéria, portanto, as coisas do mundo devem ser interpretadas de 

forma idealista. 

 Dizemos isso por que a realidade atual vem mostrando que tem prevalecido a 

concepção idealista do conhecimento nas formas de relacionamento entre teoria e 

prática no interior do processo de formação de docentes para a área de Educação Física. 

Isso acontece porque “[...] o modo de produção instalado determina o tipo e a qualidade 

das conexões entre os fenômenos educativos e os processos sociais desenvolvidos na 

sociedade em geral e, é por isso que as diferentes concepções de sociedade e de 

educação são geradas por diferentes projetos históricos” (ESCOBAR, 2002, p. 4). Por 

isso, a compreensão sobre o entendimento das práticas de formação em relação à teoria 
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nas instituições formadoras de professor também deve se situar entre esses dois pólos, 

idealismo-materialismo. 

Devemos ressaltar que as categorias apresentadas mais atrás são indispensáveis 

à compreensão da questão da fonte do nosso conhecimento. O problema levantado da 

prioridade - quem vem primeiro: matéria ou consciência? - reflete diretamente sobre a 

nossa prática social, sobre a nossa forma de ver e conceber o mundo. Daí, a importância 

delas para a compreensão das relações que se estabelecem entre as práticas de formação 

de professores e a teoria que lhes dar sustentação.  

 

 

4.1.2 A categoria trabalho  

 

A categoria trabalho, no sentido que lhe atribui Marx, de ser a atividade 

fundamental do homem, por meio da qual se relaciona com os outros homens e com a 

natureza para transformá-la e adequá-la às suas necessidades, e pela qual produz 

conhecimento sobre ela, é considerada pelos filósofos de cepa materialista histórico-

dialética como basilar da sua construção teórica, como princípio central, incontestável e 

orientador do pensamento que se reivindica crítico. 

Assim compreendido, examinaremos trabalho em seus elementos simples e 

abstratos, apreciando as suas formas históricas e as relações sociais que elas geraram. 

Em um segundo momento, centralizaremos a reflexão sobre a questão da divisão social 

do trabalho, aspecto, ao nosso juízo, diretamente vinculado ao problema da dicotomia 

teoria/prática na formação docente em geral. Então, segundo Marx (1989, p. 202): 
 
 
[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com a sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de 
seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos 
da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre 
a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 
natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu 
domínio o jogo das forças naturais. [...] No fim do processo do trabalho 
aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do 
trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele 
imprime ao material o projeto que tinha consciente em mira, o qual constitui 
a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar a sua 
vontade. 
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Isto equivale dizer que o homem não vive sem o trabalho e inexiste trabalho 

sem o homem. Pelo trabalho o homem transforma a natureza e transformando a natureza 

transforma a si mesmo. O homem é natureza, natureza mesmo, tanto física quanto 

social. Sendo assim, ao converter os recursos da natureza “imprimindo-lhes forma útil” 

e desenvolvendo potencialidades nela adormecidas com a finalidade de satisfação das 

necessidades humanas, “[...] seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do 

estômago ou da fantasia” (op.cit., p. 41), o trabalho comparece ontologicamente como 

uma condição fundamental na vida dos homens. Essa tese reforça o nosso entendimento 

de que o trabalho é atividade humana voltada a uma finalidade, e que ela sempre 

pressupõe a concepção (teoria) e a ação (prática).  

 Marx (op.cit., p. 202-3), acrescenta que essa atividade de intercâmbio orgânico 

do homem com a natureza, subjaz determinados elementos componentes do processo de 

trabalho, que ele os denomina de elementos simples do processo de trabalho. São eles: 

“1) a atividade adequada a um fim, isto, é o próprio trabalho; 2) a matéria a que se 

aplica o trabalho, objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de 

trabalho”.  

Assim sendo, por “trabalho”, deve-se entender o trabalho mesmo, a atividade 

humana em que há dispêndio de força vital, orientada a uma finalidade, “[...] não 

importa como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente como meio de 

subsistência, objeto de consumo” ou para a satisfação das “necessidades do espírito” 

(op.cit., p. 41-2). Será se no âmbito de nosso objeto de estudo, o trabalho do professor, 

de articular teoria e prática, poderia ser entendido como trabalho na perspectiva 

defendida por Marx? 

A “matéria” é o objeto do trabalho humano sobre o qual se aplica o trabalho. 

Para Marx (op.cit., p. 203), o objeto geral do trabalho do homem sempre é “a terra que, 

ao surgir do homem, o provê com meios de subsistências prontos, para utilização 

imediata,” (água, víveres, plantas, minerais, etc.) e o seu objeto específico é a “matéria-

prima”, ou seja, “[...] todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão 

imediata com seu meio natural”. Contudo, adverte: “[...] Toda matéria-prima é objeto de 

trabalho, mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. O objeto de trabalho só é 

matéria-prima depois de ter experimentado modificação efetuada pelo trabalho” (Idem). 

Sendo assim, questionamo-nos: será se as práticas de formação de professores e a teoria 
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que lhes orienta, ou seja, será se a relação teoria/prática pode ser considerada como 

“matéria-prima” do professor? 

Já o “meio de trabalho” são os instrumentos que o homem utiliza “[...] para 

dirigir a sua atividade sobre o objeto” (MARX, 1989, p. 203), os quais servem como 

mediação entre o trabalhador e os objetos sobre os quais ele irá empregar sua força de 

trabalho. Nessa perspectiva, os livros, os materiais didáticos, equipamentos, instalações, 

etc. que nos ajudam na mediação da relação teoria/prática podem ser entendidos como 

“meios de trabalhos” do professor? 

Deixando de lado, por enquanto, nossas provocações, vejamos como Marx 

(op.cit., p. 205) alude sobre o processo de trabalho com fins de produção geral de 

valores-de-uso sem os quais não é possível vida humana:  
 
 
No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, 
subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do 
instrumental de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto. O 
produto é um valor-de-uso, um material da natureza adaptado às necessidades 
humanas através da mudança de forma. O trabalho está incorporado ao objeto 
sobre que atuou. Caracterizou-se e a matéria está trabalhada. O que se 
manifestava em movimento, do lado do trabalhador, se revela agora 
qualidade fixa, na forma de ser, do lado do produto. Ele teceu e o produto é 
um tecido.  
 
 

E conclui, afirmando:  
 
 
O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e 
abstratos, é a atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de 
apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; é condição 
necessária do intercâmbio material entre o homem e a natureza; é condição 
natural eterna da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma 
dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas sociais (op.cit., p. 
208). 
 
 

Mas, eis que surge a “novidade histórica” do capitalismo desenvolvido que 

converte “toda transformação da natureza socialmente significativa”, quer dizer, 

(valores-de-uso), toda a “produção geral” do trabalho homem/natureza em mercadorias 

(valores-de-troca), subordinando definitivamente as necessidades humanas às 

necessidades de reprodução do capital. Como mercadoria o trabalho pode agora 

“comparecer no mercado” atendendo a função social de produzir lucro para o capitalista 

(LESSA, 2007, p. 195).  
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O trabalho concreto, condição “universal” e “eterna’ do ser social, é agora 

subsumido pela existência do trabalho abstrato, cuja finalidade imediata “[...] é a 

produção de mais-valia antes que a produção de valores-de-uso necessários à vida 

humana (op.cit., p. 196).  

Todavia, esta subsunção não significa de modo algum a negação do trabalho 

enquanto “categoria fundante do mundo dos homens”, não cancela o fato ontológico da 

centralidade do trabalho na vida humana, “ainda que apenas venha a cumprir esta sua 

função social se travestido pela alienação do trabalho abstrato” (op.cit., p. 197). Até 

porque é na “transformação da natureza (no trabalho “condição universal” e “eterna”) 

que temos a ‘produção’ do capital”. Dizendo de outro modo, não é concebível a 

existência do capital mediante a destruição do trabalho, entretanto, o inverso é 

absolutamente verdadeiro. 

Segundo Marx (1989, p. 205), “observando-se todo o processo do ponto de 

vista do resultado, do produto”, o trabalho era, em sua forma original, “trabalho 

produtivo”. Mas, com o surgimento do capitalismo em sua forma madura, de converter 

valores-de-uso em produção de mais-valia, o “trabalho produtivo” (relação 

homem/natureza) sofreu um brutal estreitamento conceitual. A respeito desta relação, 

Marx (1985, p. 105-6 apud LESSA, 2007, p. 152) assinala: 
 
 
Por outro lado, porém, o conceito de trabalho produtivo se estreita. A 
produção capitalista não é apenas a produção de mercadoria, é 
essencialmente a produção de mais-valia. O trabalhador produz não para si, 
mas para o capitalista. Não basta, portanto, que produza em geral. Ele tem de 
produzir mais-valia. Apenas é produtivo o trabalhador que produz mais-valia 
para o capitalista ou serve a autovalorização do capital (grifo nosso). 
 
 

Ora, se trabalho produtivo é aquele que gera mais-valia para o capitalista, podemos 

afirmar com Lessa (2007, p. 152) que “é produtivo o trabalho e o trabalhador que 

produzem mais-valia”. Contudo, embora todo trabalhador produtivo gere mais-valia, 

nem todos realizam o intercâmbio orgânico com a natureza, isto é, nem todos 

transformam recursos da natureza em novo objeto com valor de troca, como é o caso, 

por exemplo, do oleiro assalariado de uma fábrica de tijolos. Há aqueles que produzem 

mais-valia sem ter sido através da transformação da natureza, como é o caso, por 

exemplo, do professor que trabalha em escolas particulares. Ele produz mais-valia, mas, 

diferente do oleiro, não produz capital, nem aumenta a riqueza material da sociedade na 
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mão do empresário dono da fábrica de tijolos, apenas “autovaloriza o capital”, quer 

dizer, não produz “[...] um novo meio de produção ou de subsistência que seja acrescido 

à riqueza total já existente na sociedade” (p. 167). E há ainda a classe dos trabalhadores 

improdutivos, por exemplo, os funcionários públicos, nós professores dos sistemas 

oficiais de ensino, que não produzimos mais-valia e tampouco capital. Mas retiramos 

nossos salários de parte do que é extorquido á classe trabalhadora, ou seja, o capitalista 

extorque a força de trabalho e o Estado nos repassa na forma de salário parte dos 

impostos cobrados à burguesia industrial, financeira e fundiária.  

É esta complexa teia de distinções entre proletários e assalariados que leva 

Marx (apud LESSA, 2007, p. 168) a afirmar que “Por proletário só se deve entender 

economicamente o assalariado que produz e valoriza o capital”. Em outras palavras, o 

operário, cumpre uma dupla função: “produz e valoriza o capital”, diferentemente dos 

demais trabalhadores produtivos que apenas exercem uma função: produzir mais-valia, 

colaborando tão somente para a autovalorização do capital, sem aumentar em nada a 

riqueza material social global. Entretanto, cabe observar que retiramos nossos salários 

de parte do que é extorquido da classe trabalhadora, ou seja, o capitalista extorque a 

força de trabalho e o Estado nos repassa na forma de salário parte dos impostos 

cobrados à burguesia industrial, financeira e fundiária.  

É esta complexa teia de distinções entre proletários e assalariados que leva 

Marx (apud LESSA, 2007, p. 168) a afirmar que “Por proletário só se deve entender 

economicamente o assalariado que produz e valoriza o capital”. Em outras palavras, o 

operário, cumpre uma dupla função: “produz e valoriza o capital”, diferentemente dos 

demais trabalhadores produtivos que apenas exercem uma função: produzir mais-valia, 

colaborando tão somente para a autovalorização do capital, sem aumentar em nada a 

riqueza material social global. 

Será mesmo possível a divisão entre trabalhadores produtivos e trabalhadores 

improdutivos nos dias atuais? Será se no marco das novas formas de reprodução do 

capitalismo senil, produzimos ou não produzimos algo? Ainda mais: sendo o Estado um 

Estado burguês, Estado capitalista que, por sua vez, também extrai mais-valia 

econômica dos seus funcionários (trabalhadores improdutivos), não estaríamos, então, 

na condição de trabalhadores produtivos, considerando-se o processo, cada vez mais 

sofisticado e eficiente, de acumulação de capitais e lucros pelos novos Estados 

capitalistas na contemporaneidade?  
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No interior do trabalho produtivo temos ainda a classe dos trabalhadores 

coletivos. Esta classe surge com o aparecimento do capitalismo que, entre outras coisas, 

trouxe a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Marx (1989) nos lembra 

que antes dessa “novidade histórica” o processo de transformação da natureza com vista 

à produção de objetos para fins de vida acontecia tranqüilamente sem a necessidade de 

dividir tarefas manuais e intelectuais. Segundo ele (apud LESSA, p. 148), “[...] Como 

no sistema natural “cabeça e mão” estão interligados, o processo de trabalho une o 

trabalho intelectual com o trabalho manual”.  

Dessa forma, com o advento da sociedade capitalista desenvolvida, o trabalho 

material e o trabalho intelectual, antes “interligados, separam-se, surge a classe de 

trabalhador coletivo, conforme aduz Marx (apud LESSA, p. 149): 
 
 
O produto transforma-se, sobretudo, do produto direto do produtor individual 
social, em produto comum de um trabalhador coletivo, isto é, de um pessoal 
combinado de trabalho, cujos membros se encontram mais perto ou mais 
longe da manipulação do objeto de trabalho. Com o trabalho cooperativo do 
próprio processo de trabalho amplia-se (erweit sich), portanto, 
necessariamente o conceito de trabalho produtivo e de seu portador, do 
trabalhador produtivo. Para trabalhar produtivamente, já não é necessário, 
agora, por pessoalmente a mão na obra; basta ser órgão do trabalhador 
coletivo, executando qualquer uma de suas subfunções. 
 
 

Disso se depreende que no processo de trabalho para produção de mais-valia e 

capital, todo trabalhador coletivo é um trabalhador produtivo, já que “Para trabalhar 

produtivamente [...] basta ser órgão do trabalhador coletivo. Entretanto, o inverso não é 

verdadeiro. Nem todo trabalhador produtivo (por exemplo, o professor de escola 

particular) é trabalhador coletivo. O trabalhador coletivo é o conjunto de trabalhadores 

que cumpre a função social de transformar a natureza nos meios de produção e 

subsistência, permitindo ao capitalista se apropriar gratuitamente da mais-valia extraída 

do “trabalho combinado” imposto pelo capital aos trabalhadores. 

Dessas considerações resulta uma interrogativa: será se o coletivo de 

professores de um dado processo de formação docente também pode ser considerado 

como trabalhadores coletivos? 

Conforme observamos, ao longo da história o trabalho ganha características 

particulares e desde as suas formas mais elementares está associado ao grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e à divisão social do trabalho entre diversos 

membros da sociedade. Essa cisão foi, e é, definida pelo antagonismo existente entre 
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trabalho e capital, no sentido de que é por meio do trabalho que o capital se valoriza 

cada vez mais, por intermédio da exploração da força de trabalho contratada. Assim, na 

medida em que ocorreu a complexificação do processo de trabalho, exigência própria do 

antagonismo já mencionado, produziu-se a dissociação desses dois pólos, atribuindo o 

fazer ou manual ou intelectual a pessoas diferentes, conforme a posição que ocupa na 

sociedade.  

Esse antagonismo básico fez com que os homens não mais se apresentassem 

iguais perante a natureza: o trabalho com fins de troca, lucro e extração de mais-valia 

passou a ser dividido socialmente. Acentuou-se a especialização e o trabalho se 

simplificou. Pessanha (1997, p. 21) amplia esse conceito de divisão social do trabalho 

da seguinte forma: 
 
 
À proporção que aumenta a divisão do trabalho e se acentua a especialização 
de tarefas, o trabalho se simplifica, e o trabalhador vai pouco a pouco 
perdendo a habilidade e a destreza que só existem quando se domina o 
processo de trabalho desde a sua concepção até sua realização. A divisão 
social do trabalho vai destruindo a unidade entre concepção e execução, 
dessa forma o que foi pensado por uns, passa a ser executado por outros: 
separa-se os homens entre os que sabem, alienando o trabalhador não só do 
produto do seu trabalho como também do conhecimento a respeito do seu 
próprio trabalho. 
 
 

Essa separação repercute em todos os âmbitos da atividade humana, com 

determinações profundas sobre modo de produzir a vida e a existência. No campo da 

ciência, por exemplo, termina por orientar a própria concepção de conhecimento, 

separando sujeito de objeto. É oportuno conhecer o esclarecimento de Freitas (1995, p. 

98) a este respeito: 
 
 
Não é sem razão, portanto, que em nossa sociedade a teoria esteja 
freqüentemente separada da prática. Não é sem razão, também, que se 
conceba que primeiro devemos dominar a teoria para, depois, aplicá-la em 
uma dada realidade. Se a escola pode, dentro de certos limites, lidar, de 
forma particular, com o impacto da divisão do trabalho manual e intelectual 
em seu interior, por outro lado, incorpora a divisão entre teoria e prática, de 
forma bastante marcante, na sua organização curricular. A própria história da 
escola indica que ela cresceu separada do mundo do trabalho (Enguita, 1989). 
 
 

A realidade vem demonstrando que a divisão entre teoria e prática é certamente 

o principal problema da educação superior em nosso país. Tal como na escola básica, na 

Universidade a dicotomia entre esses pólos é marcante não só na organização, mas 
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também na dinâmica curricular (no trato com o conhecimento, na organização e na 

normatização acadêmica), condicionando a qualidade da formação dos futuros 

profissionais.  

Para concluir, sem ainda terminar, acrescentamos que a escolha dessa categoria 

se justifica pelo fato do trabalho constituir uma totalidade que envolve a unidade teoria-

prática. No trabalho sob a forma exclusivamente humana não há separação entre teoria e 

prática. Marx (1989) sumariza isso ao dizer que a atividade humana, universal, criativa 

e auto-criativa não se realiza somente com teoria ou com prática isoladamente: ela é 

resultado do movimento que ocorre entre esses dois pólos, tornando-se insuportável a 

sua separação.  

Sem embargo, o modo como tal separação se processa ao longo da história e 

quais os reflexos dessa dicotomia para a formação de professores de Educação Física da 

URCA, constitui-se numa das razões para elaboração dessa categoria. 

 

 

4.1.3 A categoria práxis  

 

A práxis, categoria central no interior do materialismo histórico-dialético, é o 

quarto elemento orientador para a análise da forma como se apresentam as relações 

entre teoria e prática na formação de professores de Educação Física. Mantendo 

vínculos estreitos com a categoria do trabalho, o estudo da práxis é considerado 

fundamental para o entendimento e superação das perspectivas do teorismo e 

pragmatismo na busca de uma compreensão unitária da educação e, conseqüentemente, 

da formação profissional docente. 

É com este objetivo que explicitamos aqui os fundamentos filosófico-

epistemológicos da categoria práxis, especialmente a sua concepção histórica e 

elementos constitutivos, já que esta categoria contém outras categorias da prática social. 

Ao longo da história, à palavra “práxis”, de origem grega, foram atribuídos 

vários sentidos. Resumidamente podemos afirmar que, de Aristóteles a Kant, “práxis” 

foi entendida como simples “aplicação de uma teoria”. Até Hegel aceitou a distinção 

entre o teórico e o prático, colocando este último acima do primeiro, entendendo que a 

sua unidade deveria ser encontrada num terceiro momento superior, através da “Idéia 

Absoluta”.  
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O primeiro a defender que a verdade tinha que ser realizada por meio da 

“ação”, da “práxis”, foi Karl Marx. “Em Marx, o conceito de práxis torna-se o conceito 

central de uma nova filosofia, que não quer permanecer como filosofia, mas 

transcender-se tanto em um novo pensamento matafilosófico como na transformação 

revolucionária do mundo” (BOTTOMORE, 2004, p. 292-3). Marx desenvolveu seu 

conceito de maneira mais completa nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844 e o 

expressou de maneira mais vigorosa nas Teses Sobre Feuerbach, embora já o tivesse 

antecipado em seus escritos anteriores, a exemplo de sua tese de doutoramento A 

diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, na qual insistiu na 

necessidade da filosofia tornar-se prática. 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, especificamente no Primeiro 

Manuscrito: Trabalho Alienado, Marx (2001) desenvolveu sua concepção do homem 

como um criativo e livre ser da práxis de forma tanto “positiva” como “negativa”, essa 

última por meio da crítica da auto-alienação humana. No que diz respeito à primeira, 

isto é, a forma “positiva”, Marx afirma o seguinte: “a atividade livre, consciente, é o 

caráter da espécie dos seres humanos, e a construção prática de um mundo objetivo, o 

trabalho, que se exerce sobre a natureza inorgânica, é a confirmação do homem como 

um ente-espécie, consciente” (p. 116), isto é, um ser que trata a espécie como seu 

próprio ser ou a si mesmo como ser-espécie. 

Na passagem seguinte, podemos observar com mais nitidez o significado que 

tem para Marx o conceito de “produção prática do homem”, quando ele confronta 

produção humana e produção dos animais:  
 
 
Sem dúvida, os animais também produzem. Eles constroem ninhos e 
habitações, como no caso das abelhas, castores, formigas, etc. Porém, só 
produzem o estritamente indispensável a si mesmo ou aos filhotes. Só 
produzem em uma única direção, enquanto o homem produz universalmente. 
Só produzem sob a compulsão de necessidade física direta, ao passo que o 
homem produz quando livre de necessidade física e só produz, na verdade, 
quando livre dessa necessidade. Os animais só produzem a si mesmos, 
enquanto o homem reproduz toda a natureza. Os frutos da produção animal 
pertencem diretamente a seus corpos físicos, ao passo que o homem é livre 
ante seu produto. Os animais só constroem de acordo com os padrões e 
necessidades da espécie a que pertencem, enquanto o homem sabe produzir 
de acordo com os padrões de todas as espécies e como aplicar o padrão 
adequado ao objeto. Assim, o homem constrói também em conformidade 
com as leis do belo (p. 117). 
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Então, para Marx, práxis se refere à atividade livre, universal, criativa e auto-

criativa, por meio da qual o homem faz, produz e transforma seu mundo, humano e 

histórico, e a si mesmo; atividade específica ao homem e que o torna basicamente 

diferente de todos os outros seres. Em outras palavras, práxis é uma forma 

especificamente humana do ser do homem; é atividade livre, consciente, criadora e 

auto-criadora.  

Mas, a compreensão de práxis exige a imediata consideração ao conceito de 

trabalho e ao conceito de produção desenvolvido por Marx (1989). Para ele trabalho 

pode ser definido como uma forma especial de práxis, que é uma atividade social 

conscientemente dirigida a um objetivo, na qual constam os elementos do processo de 

trabalho: “1) a atividade adequada a um fim, isto, é o próprio trabalho; 2) a matéria a 

que se aplica o trabalho, objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de 

trabalho” (p. 202-3). Por produção Marx entende como sendo a criação humana de 

determinados objetos, não sendo uma atividade qualquer, mas aquela produção do 

homem que ele exerce sobre a natureza inorgânica (MARX, 2001). Desse modo, 

produção é uma forma especial de trabalho.   

A respeito da questão da teoria ser vista como uma das formas de práxis, nessa 

mesma obra, no Terceiro Manuscrito: Propriedade Privada e Comunismo, Marx 

reafirma o primado da práxis nessa relação, sumarizando: “A resolução das contradições 

teóricas só é possível de maneira prática, só por meio da energia prática do homem” (p. 

144).  

O conceito de práxis nas Teses à Feuerbach, especialmente na III Tese, 

aparece com um claro sentido: “A coincidência da transformação das circunstâncias e 

da atividade humana ou autotransformação só pode ser concebida e racionalmente 

entendida como práxis revolucionária”. E novamente na VIII Tese: “Toda vida social é 

essencialmente prática. Todos os mistérios que levam a teoria no sentido do misticismo 

encontram sua solução racional na práxis humana e na compreensão dessa práxis” 

(MARX & ENGELS, 1998, p. 100 e p. 102, respectivamente). A despeito disso, a 

práxis só faz sentido se for dirigida a “transformação revolucionária do mundo”. 

E aí, qual o sentido dado à práxis no contexto da formação de professores de 

Educação Física do Curso que estamos investigando? Tem sido possível uma práxis 

distinta daquela hegemônica, engendrada sob a lógica da produção capitalista, que se 

materializa pela “mão invisível” do mercado de trabalho do campo da Educação Física?  
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A práxis só faz sentido se for crítica e revolucionária, ou seja, voltada à 

transformação do mundo, mesmo porque, segundo a tradição marxista, a práxis é ação 

objetiva que supera e concretiza o simples teorismo ou crítica social meramente teórica 

e permite ao ser humano reconstruir o mundo reconstruindo-se a si mesmo de forma 

livre e autônoma, tanto cultural quanto política e economicamente. Neste caso, diz-se, 

então, que o que se chama de “práxis” hegemônica não é práxis, mas outra coisa, isto é, 

uma ação meramente explicativa/interpretativa encimada em determinada teoria ou 

ciência sem nenhuma intenção de transformar a realidade.  

Será se a simples oposição de alguns professores e alunos do Curso à visão 

dicotômica da relação teoria/prática, que possam potencializar uma ação 

transformadora, é suficiente para afirmar que o coletivo docente alcançou uma forma de 

compreensão (consciência teórica) de sua ação? 

O que se pode observar, a partir dos conceitos até aqui expostos, é que a práxis 

é mais que prática, é unidade da teoria com a ação direcionada não apenas à 

interpretação, mas, sobretudo, à transformação revolucionária da realidade objetiva. A 

práxis, tal como a entendemos, implica a união inquebrantável entre teoria e prática, ou 

seja, ação, reflexão e reação cuja mediação é feita pelo educador. Se o objetivo que se 

pretende é o da transformação radical tanto do homem como da sociedade, então, é por 

intermédio da práxis, enquanto processo dialético, que tal objetivo será 

consubstanciado/materializado. Ademais, desde que ficou acertado que teoria e prática, 

crítica e revolucionária, são os dois aspectos da práxis, são pólos interconectados 

segundo a tradição marxista, não faz sentido, pois, referir-se a existência de uma relação 

de tensão entre eles que desabone ou coloque em risco a unidade dialética. 

Entendendo ser um conceito fundamental para a análise do objeto que estamos 

investigando, refletiremos agora sobre a inter-relação dialética que se dá entre teoria e 

prática numa visão de unidade, caracterizada pela vinculação, união entre estes dois 

pólos, conforme explicitado por Candau & Lelis (1978), no II Capítulo desta tese, 

quando tratamos das bases para compreensão da relação entre teoria e prática. Isso 

significa que o problema de determinar o que é a práxis requer delimitar mais 

profundamente as relações entre teoria e prática. 

Para compreender essa inter-relação vamos nos valer das contribuições de 

Sánchez Vázquez (2007), extraídas de Filosofia da Práxis. De acordo com esse autor, 
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para compreensão mais adequada dessa inter-relação dialética devemos partir de 

algumas premissas básicas.  

A primeira delas é a de que a teoria depende da prática, uma vez que esta “[...] 

determina o horizonte do desenvolvimento e progresso do conhecimento” (p. 243), ou 

seja, a prática é a fonte da teoria da qual se nutre como objeto de conhecimento, 

interpretação e transformação. 

Quanto à segunda, considera-se que a teoria tem como finalidade a prática no 

sentido da “[...] antecipação ideal de uma prática que ainda não existe” (p. 256). Este 

fato, entretanto, não implica em tomar a teoria e relacioná-la de forma direta e imediata 

à prática. De acordo com Sánchez Vázquez (op. cit.): 
 
 
É uma prova de mecanicismo dividir abstratamente essa história em duas, e 
depois tentar encontrar uma relação direta e imediata entre um segmento 
teórico e um segmento prático. Essa relação não é direta nem imediata, mas 
sim por meio de um processo complexo no qual algumas vezes se transita da 
prática à teoria, e outras desta para a prática (Idem). 
 
 

Como terceira premissa, temos o fato20 de que a unidade entre teoria e prática 

pressupõe necessariamente a percepção da prática como “atividade objetiva e 

transformadora da realidade natural e social e não qualquer atividade subjetiva ainda 

que esta se oculte sobre o nome de práxis como faz o pragmatismo” (p. 257). O primado 

é da prática, com a diferença de que esta prática implica um grau de conhecimento da 

realidade que transforma, e das exigências que busca responder. Este conhecimento da 

realidade é fornecido pela teoria, tendo a prática, por conseguinte, “elementos teóricos”, 

já frisados pelo autor. 

Finalmente, a “última premissa”, indica que a prática se afirma tanto como 

atividade subjetiva, desenvolvida pela consciência, como processo objetivo, material, 

comprovado pelos outros sujeitos. Mais uma vez Sánchez Vázquez chama a atenção 

para esse aspecto quando diz que:  
 
 

                                                             
20 Sobre o termo fato não se pressupõe, ele é, ponto. Pressupor o fato é não estar de acordo com o 
vernáculo pátrio que nos dita o fato como sendo uma ação que se considera feita, ocorrida ou em processo 
de realização; o ocorrido decorrente de causas naturais ou sociais e políticas, independentes ou 
dependentes da vontade humana; o fato tem existência que pode ser constatada de modo indiscutível. Por 
sua vez, pressupor (pressupõe) significa supor antecipadamente; conjecturar, supor, imaginar. Neste caso 
é uma contradição pressupor, imaginar ou conjecturar, isto é, considerar um algo como provável; jamais 
um fato enquanto algo que já aconteceu. 
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[...] a passagem mais cabal do subjetivo ao objetivo, do ideal ao real, só faz 
demonstrar, ainda vigorosamente, a unidade entre o teórico e o prático na 
atividade prática. Esta, como atividade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, 
como unidade do teórico com o prático na própria ação, é transformação 
objetiva, real, na matéria através da qual se objetiva ou realiza um fim; é, 
portanto, realização guiada por uma consciência que, ao mesmo tempo, só 
guia ou orienta – e isso seria a expressão mais perfeita da unidade entre teoria 
e prática – na medida em que ela mesma se guia ou orienta pela própria 
realização de seus fins (p. 263-4). 
 
 

Essas condições revelam o caráter indissolúvel destes dois pólos da relação 

que, através do real, da realidade concreta, vai dar cabo à práxis verdadeira, entendida 

como atividade teórico-prática do homem como ser social, “[...] que tem um lado ideal, 

teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só 

artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro” (p. 

262). E acrescenta o autor: “[...] Daí ser tão unilateral reduzir a práxis ao elemento 

teórico, e falar inclusive de uma práxis teórica, como reduzi-la ao seu lado material, 

vendo nela uma atividade exclusivamente material. 

Enfim, este é basicamente o sentido e o significado que buscamos para 

entender a natureza e a forma de práxis expressada pela relação entre as práticas de 

formação de professores de Educação Física da URCA e a teoria do conhecimento a 

elas subjacentes, consonante o projeto político-pedagógico do Curso. 

 

 

4.1.4 A categoria totalidade  

 

Indicador de abordagens críticas, a categoria totalidade, é o quinto elemento 

que utilizamos como ferramenta para análise da forma como vem se articulando teoria e 

prática no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Justificamos a escolha dessa categoria porque, em primeiro lugar, sem ela a 

concepção marxista de mundo ou materialista dialética histórica é mutilada, perdendo 

sua capacidade de explicar o desenvolvimento dos modos de produção da existência e 

apontar sua transformação etc., e, em segundo lugar, porque ela nos permite a 

compreensão da realidade em suas íntimas leis, a revelação de suas conexões internas e 

necessárias. Kosik nos diz que “Do ponto de vista da totalidade, compreende-se a 

dialética da lei e da casualidade dos fenômenos, da essência interna e dos aspectos 

fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do produto e da produção e assim por 
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diante” (KOSIK, 1995, p. 41). Nesse sentido, a categoria totalidade é fulcral para 

compreendermos o movimento permanente entre o particular e o universal, entre a 

estrutura e a conjuntura, entre a parte e o todo como elementos de uma totalidade social, 

da qual a Educação e a Educação Física são partes integrantes. 

Konder (1991, p. 36) afirma que: “Para a dialética marxista o conhecimento é 

totalizante, e a atividade humana, em geral, é um processo de totalização que nunca 

alcança uma etapa definitiva e acabada”. Ele justifica esses termos afirmando que 

“qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é parte de um todo”, pois em 

cada ação desenvolvida pelo homem, ele sempre se defronta com problemas 

interligados. Daí o conhecimento ser “totalizante”. Ora, se o conhecimento se origina de 

forma totalizante, por conseguinte, a ação humana, o trabalho, a práxis “é um processo 

de totalização”, constituída de atos interligados, justapostos.  

No entanto, para resolver os problemas com os quais nos defrontamos (e o 

nosso objeto de estudo é um deles), e encaminhar uma solução para eles, o ser humano 

precisa ter certa visão de conjunto deles, à medida que: 
 
 
[...] é a partir da visão do conjunto que a gente pode avaliar a dimensão de 
cada elemento do quadro. Foi o que Hegel sublinhou quando escreveu: “a 
verdade é o todo”. Se não enxergarmos o todo, podemos atribuir um valor 
exagerado a uma verdade limitada (transformando-a em mentira), 
prejudicando a nossa compreensão de uma verdade mais geral (KONDER, 
1991, p. 36-7). 
 
 

Essa advertência é fundamental já que estamos investigando uma realidade, 

parte de um todo, que tem as suas características particulares, entre elas, o caráter 

novidadeiro da natureza da teoria do conhecimento que orienta a formação de 

professores – a concepção dialética da educação – fato que nos exige toda negligência 

possível no sentido de “enxergarmos o todo”, tendo o cuidado de não “atribuir um valor 

exagerado a uma verdade limitada”.  

 Todavia, a visão de conjunto que possamos atribuir ao problema que estamos 

enfrentando (o da relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física) 

deve ser entendida dentro de seus limites, não sendo possível uma generalização 

imediata. Se entendida em seu caráter dialético, a visão de totalidade da realidade é 

sempre provisória, “é apenas um momento de um processo de totalização” (KONDER, 
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1991, p. 39). Como foi supracitado, não existe uma totalidade acabada, mas um 

processo de totalização a partir das relações de produção e de suas contradições.  

Considerando as delimitações de nossa pesquisa, interessa-nos demarcar o que 

estamos entendendo por dialética da totalidade, nos termos em que é definida pela teoria 

marxista do conhecimento. Sob à ótica do materialismo histórico-dialético, Konder 

assim define o caráter circunstancial da totalidade: 
 
 
A visão de conjunto - ressalve-se - é sempre provisória e nunca pode 
pretender esgotar a realidade a que ele se refere. A realidade é sempre mais 
rica do que o conhecimento que a gente tem dela. Há sempre algo que escapa 
às nossas sínteses; isso, porém, não nos dispensa do esforço de elaborar 
sínteses, se quisermos entender melhor a nossa realidade. A síntese é a visão 
de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da 
realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura 
significativa - que a visão de conjunto proporciona - que é chamada de 
totalidade (p. 37). 
 
 

Por este prisma de análise, a totalidade é mais que a soma das partes que a 

constituem, pois se consideradas isoladamente as partes assumem características que 

não teriam caso permanecessem no âmbito da unidade dialética. Assim posto, e sem a 

pretensão de esgotar a realidade, o que pretendemos é sintetizar uma visão de conjunto 

da relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física que nos permita 

“descobrir a estrutura significativa” dessa totalidade, na perspectiva de sua 

transformação qualitativa que, de fato, só se realiza após um acúmulo de mudanças.  

Vejamos como Kosik (1995, p. 44) amplia o conceito de totalidade, sumarizando: 
 
 
Se a realidade é entendida como concreticidade, como um todo que possui 
sua própria estrutura (e que, portanto, não é caótico), que se desenvolve (e, 
portanto, não é imutável nem dado uma vez por todas), que se vai criando (e 
que, portanto, não é um todo perfeito e acabado no seu conjunto e não é 
mutável apenas em suas partes isoladas, na maneira de ordená-las), de 
semelhante concepção da realidade decorrem certas conclusões 
metodológicas que se convertem em orientações heurísticas e princípio 
epistemológico para estudo, descrição, compreensão, ilustração e avaliação 
de certas seções tematizadas da realidade, quer se trate da física ou da ciência 
literária, da biologia ou da política econômica, de problemas teóricos da 
matemática ou de questões práticas relativas à organização da vida humana e 
da situação social. 
 
 

Destarte, totalidade significa a realidade como um todo estruturado, dialético 

no qual ou do qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente compreendido, 

estudado, descrito, compreendido, ilustrado e avaliado. Pois bem, se o real é um todo 
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estruturado em curso de desenvolvimento e autocriação pelo movimento dialético que 

lhe é inerente, o conhecimento concreto da realidade é o conhecimento do lugar que este 

ocupa na totalidade de que faz parte.  

Esse conhecimento não é a simples soma de fatos a outros fatos e de noções a 

outras noções. Quando concretizado só permitem a separação de seus momentos em 

uma nova totalidade. Nesse sentido, a totalidade e o seu conhecimento resultam de “[...] 

um processo de concretização que procede do todo para as partes e das partes para o 

todo, dos fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para 

as contradições e das contradições para a totalidade” (p. 50). Não nos cabe, entretanto, 

desconsiderar, do ponto de vista do nosso objeto de estudo, as relações totalizantes que 

se estabelecem entre teoria e prática e as contradições inerentes à totalidade social como 

um todo.  

Enfim, reiteramos que a categoria totalidade, a quem cabe a superação dos 

dualismos ou reducionismos, exige uma cadeia de mediações para se “descobrir a 

estrutura significativa” do fenômeno, em nosso caso particular, das relações que se 

estabelecem entre as práticas de formação de professores do Curso de Educação Física 

da URCA e a teoria do conhecimento que lhes serve de base. Daí, a necessidade do 

recurso à categoria mediação, tratada a seguir.  

 

 

4.1.5 A categoria mediação  

 

A categoria totalidade nos remete à categoria mediação que, por sua vez, tem a 

função de expressar as relações concretas e vincular mútua e dialeticamente momentos 

diferentes de um todo. Por ela se pretende expressar as relações em sentidos diversos e 

opostos entre os fenômenos (CURY, 1995). Decorre daí que a mediação é uma 

categoria dialética e como tal não pode ser entendida fora da perspectiva deste método 

de análise.  

Nessa perspectiva, o conjunto das relações que se estabelecem no Curso de 

Licenciatura em Educação Física da URCA entre as práticas de formação de professores 

e a teoria a elas concernente é um todo aberto, no interior do qual há uma determinação 

recíproca das partes entre si e com o todo, onde pululam contradições, múltiplas 
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determinações. Por esse motivo, justificamos a seleção da mediação como categoria que 

auxilia na compreensão dessa articulação entre teoria e prática.  

Entendido dessa forma, o conceito de mediação indica que nada é isolado, 

implica tanto uma conexão dialética de tudo o que existe, uma busca de aspectos fins, 

manifestos no processo em curso, quanto à passagem de uma coisa a outra ou de um 

estado a outro. 

Konder (1991, p. 47) assinala que para ultrapassarmos o mundo das aparências 

e penetrar na essência dos fenômenos precisamos realizar operações de síntese e de 

análise que esclareçam não só a dimensão imediata (que nós percebemos 

imediatamente) como também, e, sobretudo, a dimensão mediata (que a gente vai 

descobrindo, construindo ou reconstruindo aos poucos) delas. Nesse sentido, enquanto 

categoria filosófica ela se refere à relação entre o imediato e o mediato, mais 

especificamente, à superação do imediato no mediato, à passagem da aparência à 

essência, do abstrato ao concreto. 

Apesar de permitir a passagem de um termo a outro, a mediação não é apenas 

uma “ponte” entre os dois pólos, ela é um dos elementos da relação responsável por 

viabilizá-la. Por exemplo, a relação teoria/prática na formação de professores de 

Educação Física é uma mediação e ao mesmo tempo passa por uma série de mediações, 

ou seja, é um fato que está sendo mediatizado por outros fatos e por diversas ações 

humanas. 

Outro aspecto que merece atenção é que a mediação não existe em si própria, 

senão em sua relação com a teoria e a prática. Quando entendida como produto, com um 

fim em si mesmo, a necessária relação entre dois termos se reduz à soma de ambos, o 

que resulta na sua anulação mútua, levando-os ao equilíbrio. Isto é o que parece 

acontecer com a mediação da relação teoria/prática da formação profissional em 

Educação Física atual que, ao trabalhar segundo a lógica formal, privilegia a dimensão 

técnico-instrumental do processo ensino-aprendizagem. Com isso, essa forma de 

mediação faz o jogo da ideologia dominante ao universalizar uma mediação que é 

sempre contraditória, superável e relativa. 

Ela não precisa ser apenas e necessariamente reprodutora do modo de produção 

capitalista e da sociedade de classes, ou seja, da ideologia reinante. De acordo com Cury 

(1995, p. 44), ela “[...] Pode ser uma mediação crítica, pois a legitimação que a 

ideologia dominante busca nas mediações (e por ela se difunde) não é explicável de 
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modo mais abrangente sem as contradições existentes no movimento da sociedade”. A 

mediação crítica não considera apenas uma direção determinística unidirecional, mas as 

relações que se estabelecem reciprocamente entre dois termos.  

Conforme este autor, sendo a educação e suas práticas educacionais da 

sociedade, aquele complexo da totalidade social responsável pela mudança das 

consciências, a partir da tentativa de unidade indissolúvel entre teoria e prática, no 

sentido de síntese epistemológica entre o particular e o universal, é preciso 

reconceptualizar o tipo de mediação educativa e de formação do educador com as quais 

lidamos na educação superior - nosso campo profissional e acadêmico - especificamente 

falando.  
 
 
Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de 
educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos 
concretos de ação; tudo isso como passo indispensável para desenvolver 
ações reais efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática quando materializa 
por meio de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 236). 
 
 

Ao colocar estas idéias estamos a enfatizar o caráter mediador da educação, e 

dos seus processos, entre eles, as práticas de formação de professor em relação à teoria 

que lhes sustentam. Todavia, afirmar o caráter mediador da educação implica considerar 

o papel antropológico do homem nessa produção, o que indica “[...] o homem, sujeito 

das relações sociais, como mediador e mediado no processo social” (CURY, 1995, p. 

65). Ora, se o homem media e é mediado pelas relações sociais, “[...] 

Conseqüentemente, a educação, no seu sentido mais amplo, é mediação porque filtra 

uma maneira de ver as relações sociais” (Idem).  

Contudo, “[...] a educação como mediação tanto funciona, embora em graus 

diferentes, para a afloração da consciência, como para impedi-la, tanto para difundir, 

como para desarticular” (p. 66). Nesse sentido, a práxis, resultado da relação teoria 

prática, também pode exercer um desses papéis, ou seja, pode está ou não a serviço de 

uma dessas funções. Certamente a observação empírica do nosso objeto de estudo 

indicará o cenário em que se encontra esta questão.  

Tomando Marx, Lênin e Gramsci como base teórica e política, Mészáros 

(2005), tem declarado que a educação institucionalizada, especialmente, nos últimos 

150 anos, serviu – no seu todo – ao propósito de fornecer conhecimento, pessoal e 
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quadro de valores necessários à reprodução do sistema metabólico do capital. Segundo 

ele: 
 
 
[...] os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de 
reprodução estão intimamente ligados. Conseqüentemente, uma reformulação 
significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação 
do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem 
cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudanças (p. 
25).  
 
 

Este é o desafio que se coloca para as propostas críticas da formação de 

professores: contribuir para que “as práticas educacionais da sociedade” cumpram “as 

suas vitais e historicamente importantes funções de mudanças”. Daí, o caráter educativo 

que deveria assumir a relação teoria/prática enquanto responsável pela condução das 

consciências para a transformação radical da sociedade, assim expresso por Kuenzer 

(2003, p. 10):  
 
 
O que se põe, portanto, para a discussão, é a possibilidade de articulação 
entre estes dois pólos – o teórico e o prático, que embora não se oponham, 
unificando-se através do pensamento, guardam especificidades. E aqui reside 
a riqueza dos processos pedagógicos, os quais, pelo seu caráter mediador, 
promovem a articulação entre teoria e prática, remetendo-se a discussão para 
o plano do método. Para enfrentá-la, há que buscar apoio no materialismo 
histórico, por ser este que propicia, através de suas categorias, a compreensão 
da competência como práxis [...]. 
 
 

Por fim, entendendo que as mediações21 abrem espaço para que as teorias se 

concretizem, tornando-se guia das ações, cabe perguntar se os processos pedagógicos 

utilizados para mediar a relação a teoria/prática na realidade empírica que estamos 

investigando, estão mais a mercê da manutenção do modo de produção capitalista e da 

sociedade de classes, ou mais a serviço da transformação radical da sociedade em que 

vivemos.  

Diante do exposto, reafirmamos o nosso propósito de descobrir - com o auxílio 

dessa categoria - a forma que assume as mediatizações engendradas por alunos e 

professores para articular no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA as 

práticas formativas e a teoria do conhecimento que as orienta. 
                                                             
21 Não de forma autoritária, neste caso, a mediação está sendo entendida como a tipificação de um 
determinado procedimento pedagógico (também político), cujo objetivo é tentar aproximar a união entre 
teoria e prática. 
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4.1.6 A categoria contradição  

 

A mediação, no entanto, obriga-nos a refletir sobre outro elemento não 

suprimível da realidade: a contradição. Não foi por acaso que, na ordem em que foram 

apresentadas, a categoria contradição ficou por último. Essa decisão resulta do fato de 

que todos os fenômenos, segundo o pensamento dialético, têm aspectos contrários. 

Assim sendo, dada a presença absoluta dos contrários em todo e qualquer fenômeno, 

seja ele, proveniente da natureza, da sociedade ou do pensamento, é necessário que a 

categoria contradição, pelo fato dela se relacionar dialética e reciprocamente com todas 

as categorias anteriormente explicitadas, possa ser discutida em última instância. Ela 

não só está nas demais, ela compreende todo o mundo do trabalho humano e seus 

efeitos e se estende a toda atividade exercida pelo homem. 

É por isso que a contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico 

do movimento pelo qual os seres existem. “[...] Os clássicos do materialismo dialético, e 

em particular Lênin, consideravam como relações fundamentais e determinantes, na 

realidade objetiva, as relações recíprocas entre os aspectos opostos” (CHEPTULIN, 

1982, p. 55). 

Nesse sentido, cada coisa exige a existência do seu contrário, como 

determinação e negação do outro. As propriedades das coisas decorrem dessa 

determinação recíproca e não das relações de exterioridade. E “[...] as conexões íntimas 

que existem entre realidades diferentes, criam unidades contraditórias. Em tais 

unidades, a contradição é essencial: não é um mero defeito do raciocínio” (KONDER, 

1991, p. 49). 

A dialética também afirma que tudo se transforma e que nada é absoluto, salvo 

a mudança; que tudo é passageiro, histórico, que tudo está em movimento. Esse 

movimento é produzido pela contradição dialética. Por isso se diz que a contradição é o 

motor da dialética.  

Tudo tem o seu o seu contrário e esses contrários são opostos, mas não são 

divergentes em relação ao movimento do fenômeno. Para Cheptulin (1982, p. 286), o 

movimento do fenômeno tem um nome e se chama desenvolvimento. “[...] Isso supõe a 

evidenciação da fonte do desenvolvimento da força motora, que faz avançar e 

condiciona sua passagem de um estado do desenvolvimento a outro”. Ou seja, 
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dialeticamente o desenvolvimento é entendido como a passagem de um estado inferior a 

outro superior e de um estado mais simples para um mais complexo. O autor conclui:  
 
 
Essa fonte é a contradição, a unidade e a “luta” dos contrários. [...] O que 
representam esses contrários e essa contradição? São os chamados contrários, 
os aspectos cujos sentidos de transformação são opostos e cuja interação 
constitui a contradição ou a “luta” dos contrários (Idem).  
 
 

Por exemplo, os aspectos que constituem a relação entre teoria e prática na 

formação de professores de Educação Física, ou de qualquer outra área do 

conhecimento, são contrários pelo simples fato de que eles possuem tendências 

diretamente opostas. Mas, 
 
 
Possuindo tendências opostas em seu funcionamento, sua mudança, e seu 
desenvolvimento, os contrários excluem-se reciprocamente e encontram-se 
em estado de luta permanente; entretanto, eles não são divergentes e não se 
destroem mutuamente; existem juntos e não apenas coexistem, mas estão 
ligados organicamente, interpenetram e supõem-se um ao outro, o que 
equivale dizer que eles são unidos e representam a unidade dos contrários (p. 
287). 
 
 

Essa unidade entre os contrários não significa identidade absoluta entre eles. 

Por exemplo, há uma distinção entre teoria e prática no seio de uma unidade 

indissolúvel, “[...] que implica ao mesmo tempo uma oposição e autonomia relativas” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 261). Na verdade, “oposição e autonomia relativas” 

expressam o movimento das contradições nas quais os dois pólos se contrapõem e se 

negam constituindo uma unidade. 

 A unidade dos contrários é assegurada, antes de tudo, pela relação simultânea 

e recíproca, de autonomia e dependência de um em relação com o outro. Seus aspectos e 

tendências contrários mostram que não podem existir uns sem os outros. Vejamos, 

então, de que maneira Cheptulin (1982, p. 287), trata a coexistência e a coincidência 

entre os contrários que essa unidade expressa:  
 
 
Pelo fato de que os contrários caracterizam uma única e mesma formação, 
uma única e mesma essência, eles devem necessariamente ter muitas coisas 
em comum, coincidir em toda uma série de propriedades essenciais porque, 
em caso contrário, sua interação não poderia criar uma contradição dialética 
viva, não poderia tornar-se o fundamento da existência do fenômeno 
qualitativamente determinado correspondente. 
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Esse entendimento nos é indispensável para compreensão dos aspectos e 

tendências comuns aos contrários “teoria e prática”, que são reciprocamente ligados e 

que constituem efetivamente uma contradição dialética. Com efeito, teoria e prática, 

enquanto “[...] duas formas do comportamento do homem diante da realidade que se 

desenvolvem em estreita unidade ao longo da história humana” (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007, p. 261), são determinações contrárias de uma única e mesma 

essência, são diferenças da mesma essência que alcançou o estágio supremo de seu 

desenvolvimento: a práxis.  

Dito de outra forma: se todos os contrários têm a mesma essência, isto é, a 

essência do fenômeno ao qual pertence, e da existência pela qual, ao entrar em 

interação, são responsáveis, nesse caso é possível afirmar que teoria e prática estão no 

interior do fenômeno da práxis, esta entendida como atividade teórico-prática do 

homem como ser social, “[...] que tem um lado ideal, teórico, e um lado material, 

propriamente prático, com a particularidade de que só artificialmente, por um processo 

de abstração, podemos separar, isolar um do outro” (p. 262). 

Ora, se os contrários “teoria e prática”, são aspectos diferentes de uma única e 

mesma essência: a práxis, resta-nos descobrir quais são as contradições dialéticas que 

fundamentam a existência da relação entre as práticas de formação de professores de 

Educação Física e a teoria do conhecimento, anunciada no projeto político-pedagógico 

do Curso. Se descobertas, o passo seguinte será identificar algumas peculiaridades 

dessas contradições, as quais poderão nos ajudar a ter um grau maior de clareza da 

dimensão delas e de sua presença nessa relação. 

A nossa primeira tarefa consiste, pois, em descobrir no fenômeno da relação 

teoria/prática que estamos investigando, aspectos que são contrários e opostos. Mas, 

onde estão as contradições dessa relação? Quais são elas? É possível localizá-las, 

descobri-las? Elas podem ser consistentemente descritas e cientificamente explicadas? 

Será que a contradição a ser analisada nessa relação seria entre teoria e prática, 

à medida que a contradição entre teoria e prática significaria que haveria uma teoria 

orientadora da atuação dos professores, que todos a compreendem, mas ao tentar 

empregar essa teoria numa determinada prática, essa prática ficaria negando a teoria? 

Ou será que a contradição não estaria entre a teoria que é defendida, pelo 

menos anunciada, no projeto político-pedagógico do Curso e as concepções de 

Educação Física dos professores? Ainda: o materialismo histórico-dialético anunciado 
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no PPP do Curso não estaria apenas no campo de um referencial proclamado, quando 

em realidade nesse documento teriam outros referenciais que poderiam ser os 

referenciais reais a orientarem a sua elaboração? Isso realmente se mantém coerente ao 

longo de todo o documento, ou acaba se verificando que os referenciais realmente 

adotados pelo documento seriam outros? 

Conforme podemos notar, o fenômeno da relação entre a teoria defendida pelo 

documento do Curso e as práticas de formação dos seus futuros professores pode 

apresentar várias contradições. Estas que levantamos anteriormente são apenas 

hipóteses que só poderão ser confirmadas após minucioso exame das múltiplas 

determinações que encerram esta relação. 

Se como disse Marx, na cidade do capital a burguesia representa o pólo 

positivo, e o proletariado o pólo negativo, a oposição entre eles não conduz à unidade, 

mas à dissolução desta contradição. Neste caso, dir-se-ia existir unidade entre 

contrários, mas jamais entre antagônicos, pois o que existe entre estes é luta, é 

confronto, é revolução. 

A categoria contradição, por certo, constitui-se em nossa principal ferramenta 

de análise. Não considerá-la enquanto unidade e luta de contrários que se excluem e se 

supõem mutuamente é retirar da realidade seu caráter profundo de inacabamento. 

Ignorá-la é excluir do real o movimento e, conseqüentemente, a passagem de um estado 

inferior a outro superior do fenômeno da relação teoria/prática do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da URCA. 

 

 

4.2 Categorias científicas da formação de professores 

 

São várias as problemáticas que constituem o fenômeno da formação de 

professores em nosso país. Só para citar algumas, destacam-se entre elas: currículo, 

prática docente, relação teoria/prática, natureza do trabalho docente, relação com o 

saber, proletarização do professor, formação docente, formação à distância, formação 

inicial, formação continuada, identidade e profissionalização docente, qualificação 

profissional, locus da formação docente, dentre tantas outras.  

Mas, que categorias fundamentais no campo conceitual estabeleceriam as 

mediações entre teoria e prática? Considerando os interesses e as delimitações de nossa 
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pesquisa, a priori selecionamos as categorias trabalho pedagógico, currículo e trabalho 

docente como instrumentos teóricos que poderão nos auxiliar no exercício teorético para 

elucidação das relações que se estabelecem entre a concepção teórica e as práticas de 

formação de professores de Educação Física na URCA.  

Pensamos que estas questões estão na raiz da compreensão desta relação, por 

isso necessitam ser desenvolvidas para que sejam pensadas as possíveis articulações 

entre estes pólos, tendo como mediação o trabalho pedagógico dos professores. Sem 

embargo, temos plena consciência de que quando adentrarmos no terreno empírico da 

pesquisa, outras categorias poderão se tornar indispensáveis ao processo de abstração do 

fenômeno em análise. 

 

 

4.2.1 Trabalho pedagógico 

 

Entender como o trabalho pedagógico interfere na sala de aula e na prática 

pedagógica do professor é fundamental para compreender a relação entre as práticas de 

formação de professores e a teoria do conhecimento numa perspectiva materialista 

histórico-dialética adotada pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Os estudos de Freitas (1995) apontam para uma significação mais ampla da 

disciplina de Didática, situando-a em horizontes maiores. Esse autor defende, por 

exemplo, o abandono do termo “Didática” e das suas práticas, para investir esforços no 

desenvolvimento da “Teoria Pedagógica”, a qual, segundo ele, trataria melhor do 

“trabalho pedagógico” na escola, formulando seus princípios norteadores fundamentais 

(p. 93).  

Essa ampliação qualitativo-conceitual passaria por localizar, no interior da 

Teoria Pedagógica, uma área que ele denomina de “Organização do Trabalho 

Pedagógico”, entendida em dois níveis: “a) como trabalho pedagógico que, no presente 

momento histórico, costuma desenvolver-se predominantemente em sala de aula; e b) 

como organização global do trabalho pedagógico da escola, como projeto político-

pedagógico da escola” (p. 94). 

Como não se configura objetivo da pesquisa aprofundar essa questão, 

trataremos apenas do primeiro nível, ou seja, do “trabalho pedagógico” desenvolvido 

pelos professores nos diferentes âmbitos da formação, e não só na sala de aula. 
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Entendemos que a compreensão e interpretação das relações que se dão entre a 

teoria e as práticas de formação a serem analisadas, implica o conhecimento da 

dinâmica do trabalho pedagógico realizado por professores e alunos do Curso 

investigado. Como a teoria do conhecimento significa o modo do conhecimento se 

apresentar, esta tem repercussões imediatas na organização do trabalho pedagógico e, 

fundamentalmente, nos elementos constitutivos do processo de ensino, a saber: 

conteúdos, objetivos, métodos, avaliação, planejamento e formas organizativas, 

destacando a aula como forma básica de organização do ensino, componentes do 

processo didático que fazem a mediação para o alcance dos objetivos do processo de 

ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, habilidade e valores 

(LIBÂNEO, 1994, p. 249). 

Para Freitas (1995), a organização do trabalho pedagógico da escola (ou 

universidade) e da sala de aula, encontra-se na atualidade desvinculada da prática, 

porque desvinculada do trabalho material, do trabalho “vivo”. Ao fazer essa análise, 

aduz o seguinte: 
 
 
[...] devemos recuperar, de imediato, que o trabalho, no interior da atual 
organização da escola, é “trabalho” desvinculado da prática social mais 
ampla. Seja porque a concepção de conhecimento que orienta a organização 
da escola admite a separação sujeito/objeto, teoria/prática, seja porque a 
escola nasceu como escola para as classes ociosas e, portanto, para quem não 
trabalha, separando-se, progressivamente, da prática desde a sua origem 
(Enguita, 1989), seja porque a tarefa da escola inclui a necessidade de 
legitimar hierarquias sociais, através de hierarquias escolares (p. 99). 
 
 

Nesse sentido, a compreensão do trabalho pedagógico, em suas diversas 

dimensões, não pode minimizar a importância da divisão do trabalho na sociedade 

capitalista, a qual privilegia a separação entre teoria e prática. Igualmente não deve 

desprezar os nexos com os elementos dados pela base material para a atual organização 

da escola capitalista, leia-se, da universidade capitalista, uma vez que a organização do 

trabalho na sociedade capitalista tem reflexo direto na organização do trabalho docente, 

modulando e condicionando a prática pedagógica dos professores e alunos. É 

fundamental, então, valorizar “[...] a presença dos elementos dados pela base material 

para a formulação da organização do trabalho pedagógico como categoria própria da 

prática pedagógica da escola capitalista” (ESCOBAR, 1997, p. 39). 
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No entendimento dessa autora, a organização do trabalho docente na 

atualidade, é facilmente percebida, por exemplo, na divisão de tarefas, na distribuição 

hierárquica do poder, na normatização e na organização escolar, nos métodos de ensino, 

nos procedimentos didático-metodológicos utilizados pelos professores, os quais vêm 

determinando a natureza da prática docente. Por essa razão, a autora chama a atenção 

para os desdobramentos que a organização do trabalho pedagógico no seio da sociedade 

capitalista. A esse respeito, assinala:  
 
 
A organização do trabalho pedagógico deve ser observada como 
problemática que abrange não apenas o trabalho desenvolvido no dia-a-dia da 
sala de aula, com limites determinados pelos reflexos da organização do 
trabalho na sociedade capitalista, mas também – e em razão da natureza do 
modo de produção e relações sociais correspondentes – a organização global 
do trabalho da escola em função do seu projeto político-pedagógico (p. 40-1). 
 
 

Disso decorre a nossa preocupação com a organização global do trabalho 

pedagógico do Curso que estamos investigando, em função do seu projeto político-

pedagógico que, lembremos, afirma a concepção dialética materialista histórica de 

educação como marco teórico orientador da formação de professores de Educação 

Física para atuar na educação básica, e fora dela. 

Uma vez expressada a complexidade da relação entre o processo de trabalho 

pedagógico docente (particular) e o modo de produção capitalista (geral), é importante 

examinar certos aspectos norteadores do trabalho pedagógico (FREITAS, 1995) que 

são, ou não, privilegiados pelos professores no trato com os elementos do processo de 

ensino antes mencionados. 

O primeiro deles refere-se à questão do trabalho coletivo no Curso, princípio 

organizador do trabalho pedagógico que merece nossa atenção especial.  De acordo com 

Escobar (1997), as relações entre os homens estão determinadas pela estrutura 

econômica da sociedade, assim, no modo capitalista a exaltação da competição 

desenvolve a motivação pessoal e egocentrista, estimula a exploração do homem pelo 

homem e o desprezo pelos interesses coletivos, razão pela qual se infere que o coletivo é 

o princípio fundamental para a prática pedagógica na formação superior calcada num 

projeto histórico superador dessas relações. Assim sendo, para essa autora: 
 
 
O coletivo requer ser compreendido como uma forma especial de grupo que 
se caracteriza por defender objetivos socialmente valiosos, estando os seus 
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membros conscientes desse valor e dispostos ao esforço coletivo para atingi-
los, a partir da contribuição pessoal de cada um. Condição primordial do 
coletivo é estar estruturado num sistema de autogestão através de uma forma 
democrática de divisão, organização e direção das tarefas (p. 51). 
 
 

Do ponto de vista geral, universal, pensamos que não o coletivo, mas a classe 

social, o proletariado ou os trabalhadores en revolution, a responsável, não pela 

superação, mas pela transformação revolucionária da sociedade capitalista em 

socialismo e, depois, em sociedade comunista.   

Desse modo, o trabalho coletivo entre professores, professores e alunos, alunos 

e administração é imprescindível para se encontrar novas formas de lidar com a questão 

da práxis pedagógica, portanto, das relações que se estabelecem entre teoria e prática. 

Ao requerer o trabalho coletivo para o Curso que estamos investigando, não significa 

afirmar que já existe uma identidade de pensamento, objetivo, ação e comunicação entre 

os seguimentos acima citados, pressupondo que todos advogam e praticam a mesma 

concepção de mundo, materialista dialética e histórica. Ou que na URCA já não haveria 

mais nenhum traço de luta de classes, mesmo porque os interesses de classe foram 

erradicados. Não é isto que estamos afirmando! 

Decorrente do primeiro, a unidade metodológica, como possibilidade da 

interdisciplinaridade, é o segundo indicador de princípios organizativos do trabalho 

pedagógico de processos de formação de professores, em nosso caso particular. 

Considerando que na atual formação profissional a organização curricular fragmentada 

e a própria origem do conhecimento estão sujeitas à divisão do trabalho na sociedade 

capitalista, claramente percebida na compartimentalização dos conhecimentos e 

habilidades em matérias, impedindo o especialista de olhar para além da sua disciplina 

particular, cabe a reflexão sobre a natureza da abordagem interdisciplinar nesse âmbito 

da educação escolarizada. 

Sabemos que não é comum nem entre autores, nem entre professores do campo 

da Educação Física a abordagem da interdisciplinaridade como “[...] interpenetração de 

método e conteúdo entre disciplinas que se dispõem a trabalhar conjuntamente em 

determinado objeto de estudo” (FREITAS, 1995, p. 91). Contrariamente, no máximo, 

encontramos profissionais dessa área trabalhando de forma multidisciplinar, onde “[...] 

os profissionais são justapostos, cada um fazendo o que sabe. Não há interação em nível 

de método e nem de conteúdo” (Idem). 
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Na realidade, assevera Freitas, o conceito original de interdisciplinaridade está 

diretamente ligado ao uso das categorias e leis da dialética materialista histórica.  Na 

verdade, a interdisciplinaridade já é em sim uma construção dialética, fazendo parte do 

próprio ato de construção do conhecimento, não podendo ser imposta a ele a posteriori. 

Entretanto, o que acontece na verdade hoje em dia é uma completa ausência 

destas categorias e leis, o que “[...] faz com que a interdisciplinaridade seja usada como 

forma de aumentar artificialmente a relação entre áreas de conhecimento” (Ibidem). E 

sumariza: “[...] Sendo destacada do interior do materialismo dialético, a 

interdisciplinaridade perde o seu poder revelador” (p. 92).  

A propósito da interdisciplinaridade, tomemos o raciocínio do filósofo franco-

argelino Louis Althusser. Para ele, atrás do termo interdisciplinaridade, pode haver 

realizações objetivas definidas, importantes e incontestáveis, mas enquanto palavra de 

ordem de uma determinada pesquisa ou estudo acadêmico pode encerrar “um mito 

ideológico” (ALTHUSSER, 1974. p. 21). Em seus termos, a interdisciplinaridade 

enquanto palavra de ordem ela apenas “exprime hoje na maioria dos casos uma 

proposição ideológica”. Neste caso ela “é uma proposição falsa na medida em que tem 

por objeto a própria realidade que visa” e não a realidade objetiva.  

Vale salientar que a interdisciplinaridade ainda hoje é uma palavra de ordem 

bastante utilizada pelos mais diversos intelectuais vinculados às mais diversas correntes 

filosóficas, da qual esperam a solução de todos os problemas das chamadas ciências 

exatas, das ciências sociais e de outras práticas (op.cit., p. 29).  

Ora, o que se propõe com o uso recorrente do termo interdisciplinaridade é, 

supostamente, afirmá-la “como o inverso da divisão (social) do trabalho, a sua 

recomposição numa obra coletiva” (op.cit., p. 30). Neste caso, mantidas as concepções 

de mundo antagônicas “fazendo” a cabeça dos segmentos acima citados, é impossível a 

interdisciplinaridade a se constituir a partir de uma concepção de mundo totalizante, 

coerente e cabal. 

Deduzindo, a interdisciplinaridade somente poderá ser equacionada como 

forma de resistência com a assimilação crescente do materialismo histórico-dialético, o 

que significa, em última análise, que a metodologia interdisciplinar não pode ser 

separada do conjunto da moderna teoria do conhecimento marxista, cujo método 

dialético se divide em método de verificação e método de exposição, ou seja, não se 
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chega ao marxismo ou não se pesca “peixes marxistas” usando o método positivista, 

com este método pescam-se “peixes positivistas”. 

No marco do materialismo histórico-dialético a abordagem interdisciplinar é 

entendida, então, “[...] como uma forma de apreensão da realidade em todas as suas 

relações e interconexões, a partir da qual o conhecimento é elaborado integradamente” 

(ESCOBAR, 1997, p. 56). Isso exige, necessariamente, do coletivo de professores e 

alunos a elaboração de uma metodologia integrada com base na interdisciplinaridade, 

para recuperar a fragmentação dos conteúdos e evitar soluções mágicas e/ou 

procedimentos acrobáticos “destinados a recompor o conhecimento fragmentado”, 

segundo Freitas (1995, p. 91-2). 

Insistimos em analisar esse importante elemento norteador do trabalho 

pedagógico, uma vez que a abordagem interdisciplinar na perspectiva da unidade 

metodológica aqui colocada poderá permitir uma visão de totalidade ao futuro professor 

de Educação Física. De acordo com o Coletivo de Autores (1992): “[...] A visão de 

totalidade do aluno se constrói à medida que ele faz uma síntese, no seu pensamento, da 

contribuição das diferentes ciências para a explicação da realidade. Por esse motivo [...], 

nenhuma disciplina se legitima no currículo de forma isolada” (p. 28). Por conseguinte, 

afirma que uma disciplina só é legítima e relevante “[...] quando a presença do seu 

objeto de estudo é fundamental para a reflexão pedagógica do aluno e a sua ausência 

compromete a perspectiva de totalidade dessa reflexão (p. 29). 

Apesar de saber que o momento não é de análise, preocupa-nos a afirmação 

segundo a qual o aluno constrói a sua “visão de totalidade” através da contribuição das 

diferentes disciplinas. É possível um aluno construir sua visão de totalidade a partir de 

conteúdos elaborados por professores cujas concepções de mundo e de sociedade, 

portanto de educação, são conflitantes? E qual será o “objeto” de estudo deste aluno 

sobre o qual ele fará uma reflexão pedagógica (não seria política?). 

 Desse modo, é o tratamento articulado do conhecimento científico universal 

sistematizado pelas diferentes ciências ou áreas do conhecimento que possibilita ao 

aluno formar essa visão de totalidade sobre a realidade social e natural no nível do seu 

pensamento/reflexão. Na análise que faz a esse respeito, Escobar (1997, p. 58), conclui 

que na visão desses autores “[...] é claro que a articulação dos objetos de estudo das 

diferentes disciplinas só pode ser assegurada pela interdisciplinaridade materializada na 

unidade metodológica”. 



148 

 

Vemos como terceiro elemento norteador do trabalho pedagógico, a utilização 

pelos professores e alunos de determinados princípios lógicos para processo de 

assimilação e transmissão do conhecimento. Ao invés dos princípios da lógica formal: 

fragmentação, estaticidade, unilateralidade, terminalidade, linearidade e etapismo – 

princípios que pela sua natureza conservadora não possibilitam a explicitação das 

relações sociais, mascarando os seus conflitos – numa formação que possa se apresentar 

crítica o conhecimento deve ser “[...] tratado metodologicamente de forma a favorecer a 

compreensão dos princípios da lógica dialética materialista: totalidade, movimento, 

mudança qualitativa e contradição” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 40).  

O trabalho pedagógico, nessa perspectiva, “[...] deve ser compreendido como 

atividade docente que sistematiza as explicações pedagógicas a partir do 

desenvolvimento simultâneo de uma lógica, de uma pedagogia e da apresentação de um 

conhecimento” (p. 28). Diante do exposto, precisamos indagar o seguinte: será se no 

Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA as explicações pedagógicas estão 

sendo sistematizadas através dos princípios da lógica dialética, consubstanciando a 

prática de uma pedagogia radicalmente crítica, e de um conhecimento que, mesmo com 

ênfase na técnica, possa estar sendo historicizado, ou seja, retraçado desde a sua gênese? 

 

 

4.2.2 Currículo 

 

Como o trabalho pedagógico envolve a organização do currículo (definição, 

desenvolvimento, avaliação), buscaremos, a partir desta categoria, compreender as 

múltiplas relações que se estabelecem entre as práticas de formação de professores de 

Educação Física e a teoria materialista histórico-dialética anunciada no projeto político-

pedagógico do Curso. Com ela desejamos verificar se e como as práticas de formação 

estão sintonizadas com a organização curricular delineada.  

O currículo envolve escolha e, como tal, não é possível que a nossa prática seja 

neutra, o que nos traz a necessidade de reflexão sobre que tipo de projeto de sociedade 

estamos defendendo e, deste modo, qual conhecimento será escolhido. Assim colocado, 

partimos de algumas questões que podem nos orientar na busca de respostas para o 

modo como se apresenta esta relação, a saber: qual teoria curricular orienta o processo 

de formação de professores no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA?  A 
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relação teoria/prática constitui matéria de preocupação pedagógica e curricular dos 

docentes que formam os futuros professores de Educação Física da URCA? Como estes 

docentes afirmam abordá-la em suas práticas profissionais? Como se apresenta, então, a 

dinâmica curricular no interior desse Curso?  

Uma primeira idéia nos parece relevante para compreensão desta relação e que 

pode nos fornecer elementos para compreendermos tal processo é o entendimento que 

temos da relação teoria/prática de currículo que, de fato, é uma questão teórica, 

científica, epistemológica, contudo, precisa “[...] ser refletida/pensada não a partir da 

visão míope, equivocada de teórico-científico no sentido distante da realidade, da 

prática cotidiana, do fazer pedagógico do professor” (FERREIRA, 1991, p. 30), o que 

se exige ser tratada dentro do entendimento do princípio de unidade teoria/prática. Vale 

dizer, então, que o currículo deve expressar a vinculação da intenção e da ação, ou seja, 

teoria e prática institucional na concretização do projeto político-pedagógico. Esta é 

uma importante questão a ser analisada, até porque o Curso que estamos investigando 

organizou o seu currículo baseado no princípio filosófico da “indissociabilidade entre a 

teoria e prática” (URCA, 2010, p. 34), o que nos enseja saber se é possível assegurar a 

compreensão e efetivação desse princípio nos diferentes espaços de docência do Curso. 

A segunda tem a ver com as múltiplas compreensões de currículo adotadas ou 

produzidas pelas pesquisas já desenvolvidas ou em andamento, por diferentes áreas do 

conhecimento, oriundas certamente de diferentes matizes teóricas que em alguns casos 

se conciliam e em outros se divergem. Logo, uma idéia que deve ser explicitada e 

assumida é a de que não existe uma única concepção de currículo. Segundo Ferreira 

(1991, p. 30),  
 
 
A diversidade de concepções curriculares é algo permanente, constante, diria 
até, intrínseca à própria área de Currículo. Encontram-se as mais variadas 
concepções de Currículo, seja a partir do depoimento/reflexões da própria 
prática pedagógica vivenciada pelo professor, como também no percurso da 
literatura sobre o assunto 
 
.  

Conforme Paraíso & Santos (2006, p. 45-6), o currículo é compreendido, entre 

muitas definições, como sendo: 
 
 
- “o resultado da imposição de conhecimentos válidos de um ou de alguns 
grupos sociais sobre outros”; 
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- “uma construção histórica complexa que envolve uma variedade de áreas e 
níveis e que se divide entre currículo escrito e currículo como atividade em 
sala de aula”; 
- “uma prática que se expressa em comportamentos práticos diversos da 
escola”; 
- “uma prática de produção de significados”; 
- “um terreno de representações interessadas”; 
- “um campo de luta por imposição de sentidos”; 
- “um artefato cultural que divulga certas culturas e silencia outra”; 
- “um território contestado, onde terminam por repercutir os conflitos 
presentes na sociedade”; 
- “um artefato social e histórico que é produto de conflitos e negociações”; 
-“um processo permanente de construção/reconstrução, em que se 
manifestem posições, interesses, visões diferenciadas e mesmo divergentes 
sobre o que e como ensinar”; 
- “uma estrutura que organiza áreas e campos do conhecimento de forma 
isolada ou integrada, que junta ou separa disciplinas e conhecimentos”; 
- “um artefato de governo de indivíduos e populações”; 
- “um discurso constituído por regimes de verdade de diferentes campos”; 
- “um campo de poder/saber envolvido em processos de produção de 
sujeitos”; 
- “um campo de encontros, experimentações e criações”; 
- “uma prática que é feita, inventada, produzida, criada por cada praticante do 
currículo”. 
 
 

Ademais, faz parte da rotina de quem atua na educação básica e superior 

perceber o emprego de diversas terminologias tradicionais e conservadoras para 

conceituar currículo, tais como: rol de disciplinas, grade curricular, matérias e assuntos 

estudados, programas, etc., sem se dar conta da carga conceitual que cada um destes 

termos encerra. Há ainda quem defina currículo em seu sentido etimológico, que 

significa caminhada, corrida, percurso. Daí, a origem da expressão “curriculum vitae”. 

Na verdade, estas são consideradas formas restritas e limitadas de tratar o currículo, a 

propósito, muito consagradas entre professores e alunos. 

Há também uma definição muito divulgada, por demais ampla, e que traz 

perdas à identificação da área de currículo. Trata-se da compreensão de currículo como 

todas as experiências vividas pelos alunos sob a responsabilidade da escola. Saviani 

(1997, p. 20) questiona essa definição do seguinte modo: 
 
 
De uns tempos para cá se disseminou a idéia de que currículo é o conjunto de 
atividades desenvolvidas pela escola. Portanto, o currículo se diferencia de 
programa ou de elenco de disciplinas; e segundo essa acepção, currículo é 
tudo que a escola faz; assim, não faria sentido falar em atividades 
extracurriculares. Recentemente, fui levado a corrigir essa definição 
acrescentando-lhe o adjetivo “nucleares”. Com essa retificação a definição, 
provisoriamente, passaria a ser a seguinte: currículo é o conjunto das 
atividades nucleares desenvolvidas pela escola. 
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Assim, temos idéias de currículo no sentido etimológico, restrito, amplo, 

definições e concepções que terminam por enfatizar os métodos, as técnicas, os 

procedimentos, os objetivos, os fins, os aspectos materiais da educação, entre outros. No 

entanto, o currículo também envolve questões de poder e espaço entre os diversos 

segmentos profissionais da escola/universidade/curso, e entre estes e os alunos. Vale 

dizer, compreende relações de classes sociais, implica questões de gênero, de raça, de 

etnia. Assim sendo, o currículo não se restringe apenas a uma questão de conteúdo, 

metodologia e procedimentos avaliativos, à medida que todo currículo possui papel 

social, político e ideológico. 

Existe acordo na literatura de que o esforço de teorização sobre currículo, não 

obstante os trabalhos científicos desenvolvidos por autores brasileiros e estrangeiros, 

ainda não aponta para uma teoria amplamente aceita, e dificilmente isso será possível, 

haja vista que todo currículo, conforme expressa Ferreira (1991, p. 30): 
 
 
[...] têm suas raízes em questões filosóficas. Então, dependendo do 
pensamento filosófico, a idéia do que é currículo será diferente de outra. O 
currículo vai depender da visão que se tem de homem, de mundo e de 
sociedade, de valor. Isto tem variado e vai variar em termos históricos e as 
provas vão construindo essas concepções a partir da prática e da teoria. 
 
 

Some-se a isso a dificuldade de se construir uma teoria geral de currículo na 

qual seja possível fundamentar, de maneira articulada, as formas como o homem 

construiu e sistematizou o conhecimento. A este respeito, Eyng (2006, p. 8) assevera:  
 
 
O campo do currículo, desde os primeiros estudos no início do século 
passado, tem se movido em busca de sentidos que permitam a superação das 
controvérsias que tem provocado. É importante destacar que esta “indagação 
histórica da concepção de currículo, nos adverte que foi concebido como uma 
forma de organização e um instrumento de eficiência social, isto é, uma 
estrutura organizativa imposta por autoridades educativas para ‘ordenar’ a 
conduta da escolaridade” (ÂNGULO RASCO, 1994, p. 19). 
 
 

No entanto, essa variabilidade de concepções de currículo não elimina a 

possibilidade de sistematização de uma melhor compreensão do seu objeto de estudo, 

motivo pelo qual reconhecemos a necessidade de explicitar a concepção de currículo 

assumida por este trabalho.  
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Contudo, isso não será feito sem antes relembrar que o conceito, sendo uma 

forma superior de pensamento, é uma representação abstrata e geral dos caracteres 

essenciais dos fenômenos da realidade (CHEPTULIN, 1982), noção que explicitamos 

por ocasião da abertura deste capítulo, quando tratamos do que entendemos por 

conceito. 

Nesse sentido, cabe perguntar: o que caracteriza o currículo? Quais são as suas 

propriedades essenciais? O que nele é principal e secundário? Qual ou quais os sentidos 

do currículo? Com que teleologia (direção política)? O que dizer do objeto do currículo? 

Sob que fundamentos? 

Na realidade, buscamos responder a estas indagações imprimindo à resposta 

uma perspectiva materialista histórico-dialética, à medida que “a neutralidade é 

impossível porque não existe conhecimento desinteressado” (SAVIANI, 1997, p. 13), 

logo, o pressuposto fundamental, ou seja, a primeira exigência teórico-prática é o 

entendimento de currículo enquanto concepção, enquanto método, e enquanto práxis. 

Enquanto concepção, porque precisamos responder sobre o conceito, a ideia, a 

compreensão de realidade social que defendemos. Precisamos deixar claro com qual 

visão de mundo encaramos a questão do currículo, já que existem diferentes concepções 

do real, conforme nos alerta Frigotto (2004, p. 76): 
 
 
Enquanto as concepções “metafísicas” se fixam no fenômeno, no mundo da 
aparência ou na aparência exterior dos fenômenos, na existência positiva, no 
movimento visível, na representação, na falsa consciência, na sistematização 
doutrinária das representações (ideologia), a concepção materialista histórica, 
respectivamente, se fixa na essência, no mundo real, no conceito, na 
consciência real, na teoria e ciência (Kosik, 1976, p. 16).  
 
 

Mas, para este autor, a questão da concepção antecede a do método, uma vez 

que ele “está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu 

conjunto” (op. cit., p. 77). Na perspectiva materialista histórica o método está 

inexoravelmente a serviço do movimento de superação e transformação radical da 

realidade, mediado por “[...] um tríplice movimento: de crítica, de construção do 

conhecimento ‘novo’, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação” (op. cit., 

p. 79), tarefa também colocada para o currículo, à medida que este também opera a 

mediação entre as formas como o homem historicamente construiu e sistematizou o 

conhecimento.   
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Nos termos dessa perspectiva teórica, o currículo também é práxis. Do ponto 

de vista da crítica marxista, para manter a coerência quanto à articulação teoria/prática, 

o currículo deve servir fundamentalmente para alterar e transformar a realidade anterior 

no plano do conhecimento e no plano histórico-social. Senão vejamos: 
 
 
A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento efetivamente se 
dá na e pela práxis. A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de 
duas dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria e a 
ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas 
uma reflexão em função da ação para transformar (op. cit., p. 81).   
 
 

Tendo como base esses pressupostos, a esta altura acreditamos já ser possível 

esboçar a compreensão de currículo que orienta o presente estudo. Defendemos, 

portanto, a concepção de currículo ampliado (VARJAL, 1991; SAVIANI, 1997; 

COLETIVO DE AUTORES, 1992). Do ponto de vista destes estudos, deve-se 

considerar antes de qualquer coisa, que o currículo está diretamente relacionado com a 

necessidade de se fundamentar, de maneira articulada, as formas como o homem, 

historicamente, construiu e sistematizou o conhecimento, como este conhecimento se 

expressa na realidade, e como o homem pensa sobre ele. Dito de outro modo, o 

currículo fundamenta, organiza cientificamente a reflexão e a prática pedagógica 

desenvolvidas no processo de escolarização. Sobre esta concepção de currículo Varjal 

(1991, p. 32), informa: 
 
 
[...] o currículo escolar organiza o pensamento do homem sobre o 
conhecimento científico e simultaneamente o instrumentaliza para o 
desenvolvimento de outros atributos que lhe permitem produzir e sistematizar 
o conhecimento, na instância da pesquisa, refletindo sobre o mesmo em 
determinado contexto histórico de forma a pensar a realidade social 
desenvolvendo uma determinada lógica (p. 32). [...] Estamos ensaiando 
outras formas de organizar o conhecimento no currículo de maneira a 
favorecer o desenvolvimento da lógica dialética sobre a realidade social 
complexa (p. 35). 
 
 

Em nome do conceito ampliado de currículo, e reconhecendo que o papel 

clássico da escola é a transmissão-assimilação do conhecimento sistematizado, Saviani 

(1997) entende que “[...] aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo 

(a organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo 

escolares)” (p. 23). Mas, como diz este autor, “é necessário viabilizar as condições de 
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sua transmissão-assimilação. Isso implica dosá-lo e seqüenciá-lo de modo que a criança 

passe gradativamente do seu não-domínio ao seu domínio” (Idem). 

Tendo claro que o currículo tem a função política de ordenar a reflexão 

pedagógica do aluno para que ele desenvolva a lógica dialética de compreensão da 

realidade complexa e contraditória, o Coletivo de Autores (1992) preconiza a noção de 

currículo ampliado nos seguintes termos: 
 
 
O currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e 
comprometida com os interesses das camadas populares tem como eixo a 
constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação da realidade social 
complexa e contraditória. Isso vai exigir uma organização curricular em 
outros moldes, de forma a desenvolver uma outra lógica sobre a realidade, a 
lógica dialética, com a qual o aluno seja capaz de fazer uma outra leitura. 
Nesta outra forma de organização curricular se questiona o objeto de cada 
disciplina ou matéria curricular e coloca-se em destaque a função social de 
cada uma delas no currículo. Busca situar a sua contribuição particular para 
explicação da realidade social e natural no nível do pensamento/reflexão do 
aluno. Isso porque o conhecimento matemático, geográfico, artístico, 
histórico, lingüístico, biológico ou corporal expressa particularmente uma 
determinada dimensão da "realidade" e não a sua totalidade (p. 28). 
 
 

Com efeito, o que foi dito acima difere radicalmente em todos os sentidos das 

noções correntes sobre currículo, à medida que busca situá-lo numa outra perspectiva 

teórica, epistemológica, filosófica e ideológica, a materialista histórico-dialética de 

compreensão da realidade. 

O entendimento de currículo como um conjunto de conteúdos, métodos e 

procedimentos para educar/formar passou a ser aceito pela maioria das escolas, 

professores, estudantes e administradores escolares.  No entanto, para além dos 

objetivos apenas de transmissão de conteúdos, essa questão passou a ser vista como um 

campo profissional de estudo e pesquisas, fazendo com que surgissem outras teorias 

para questionar o currículo e tentar explicá-lo. 

Para uma melhor compreensão do significado do currículo no processo de 

formação profissional da área de Educação Física, entendemos ser fundamental abordar 

e conhecer os caminhos utilizados para construção dos seus diferentes significados. A 

questão das Teorias Curriculares é, então, a terceira idéia que nos interessa para 

compreender as relações que ocorrem entre a teoria do conhecimento materialista 

histórico-dialética e as práticas de formação de professores no Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA, as quais, em última análise, determinam as diferentes 
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representações que orientam ações também diferentes, indicando sempre uma 

intencionalidade, princípios e características. 

A esse respeito procuramos levantar a contribuição de autores clássicos que 

discutem a questão da sistematização das diferentes abordagens de currículo, entre eles, 

Moreira (1995), Silva (1996), Santos & Moreira (1995) e Silva (1999), que, não 

obstante a ausência de explicitação do projeto histórico de sociedade que defendem, 

fazem uma importante análise sobre as teorias do currículo, contribuindo para os 

estudos nesse campo e, particularmente, para a sua materialização na educação básica e 

no ensino superior. Ressaltamos que apesar de assumirem a concepção pós-moderna de 

mundo, seus estudos têm sido utilizada como fonte de pesquisa por vários intelectuais 

do campo do currículo.  

Tendo o mérito de ter sistematizado as principais teorias curriculares, Silva 

(1999) as classifica da seguinte forma: a) Teoria Tradicional; b) Teoria Crítica; c) 

Teoria Pós-Crítica. Tomando como base o seu livro Documentos de Identidade: uma 

introdução às teorias do currículo, faremos uma breve apresentação das principais 

características de cada uma dessas teorias, advertindo que não se constitui objetivo desta 

pesquisa aprofundar a questão. 

Neste livro encontramos um panorama das teorias do currículo, a partir de 

vários estudos e autores que abordam a origem do campo do currículo, passando pelas 

teorias tradicionais, críticas e pós-críticas e tratando introdutoriamente cada uma dessas 

perspectivas, assim como os principais conceitos e definições que elas enfatizam.  

O autor levanta indagações essenciais sobre o currículo, tais como: o que é uma 

teoria do currículo? Onde começa e como se desenvolve a história das teorias do 

currículo? Quais são as principais teorias do currículo? O que distingue as teorias 

tradicionais das teorias críticas do currículo? E estas das pós-críticas?  

 

a) Teoria Tradicional de Currículo 

 

De acordo com Moreira & Silva (1995), a primeira vez que se publicou um 

livro sobre currículo foi em 1918, intitulado “The Curriculum”, de autoria de Franklin 

John Bobbitt, o qual teve o mérito de ter iniciado as teorizações sobre esse campo. 

Nesse estudo Bobbitt define o currículo como uma especificação precisa de objetivos, 

procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser mensurados.  
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O currículo é encarado, então, apenas como uma questão técnica, científica, de 

organização, planejamento, execução e avaliação. Como tal passou a ser entendido 

enquanto um conjunto de coisas que o aluno deveria fazer e experimentar a fim de 

desenvolver habilidades que os capacitassem a decidir assuntos da vida adulta. Este 

pensamento curricular contribuiu para a adaptar e adequar “[...] a escola e o currículo à 

ordem capitalista que se consolidava” (p. 11), perdurando dos anos vinte ao final da 

década de sessenta e início da década seguinte. 

Construída durante séculos, essa teoria recomendava que os currículos 

escolares devessem estar articulados para o ensino das idéias fundamentais 

preconizando-se os princípios da lógica formal na transmissão dos conhecimentos. 

Segundo estudos de Santos & Moreira (1995), o currículo ocorria de forma mecânica e 

burocrática e tinha como palavra-chave a eficiência: 
 
 
[...] os processos de seleção e organização do conteúdo e das atividades de 
aprendizagem são questões centrais no campo de currículo. Até os anos 
sessenta, as diferentes propostas enfrentavam tais questões partindo das 
orientações dominantes que privilegiavam elementos como a eficiência e a 
racionalidade técnica e científica em nome da minimização de custos e 
maximização de resultados. Predominavam a idéia de que o planejamento 
rigoroso, baseado em teorias científicas sobre o processo ensino-
aprendizagem, era a forma de lidar com os problemas da área (p. 49). 
 
 

A escola, pois, deveria funcionar de forma semelhante a qualquer empresa 

comercial ou industrial, com ênfase na eficiência, produtividade, organização e 

desenvolvimento de pessoas tecnicamente gabaritadas para resolver os problemas da 

esfera da produção. Os conteúdos ensinados ao trabalhador passam a ser aqueles ligados 

ao saber técnico-profissionalizante, consoante o modelo curricular científico proposto 

por Bobbitt, baseado na eficiência e na padronização, claramente voltado para a 

economia e fortemente influenciado pelo taylorismo. Para Silva (1999), as teorias 

tradicionais pretendem ser apenas teorias neutras, científicas, desinteressadas, 

concentrando-se em questões técnicas e de organização. 

Assim, as principais características desse modelo curricular são o ensino 

centrado no professor, a aprendizagem por meio da memorização, avaliação por meio de 

testes e provas, didática rígida, organização e disciplina, planejamento e conteúdo 

programático, eficiência e objetivos, características ainda e freqüentemente avistadas na 

formação de professores de Educação Física em nosso país.  
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b) Teoria Crítica de Currículo 

 

É verdade que a teoria tradicional abriu espaço para o campo político e 

econômico, conferindo ao currículo conteúdos implícitos de dominação e poder, através 

da ideologia dominante, colocando a teorização crítica como a saída para a 

compreensão do atual fenômeno da escolarização.  

Santos & Moreira (1995, p. 49), assinalam que nos anos setenta o caráter 

técnico-burocrata de currículo começa a ser objeto de análises sociológicas. Na década 

de 1970, o movimento de reconceptualização faz a crítica do currículo por considerá-lo 

tecnocrático. Assim, a crítica à abordagem curricular tradicional e a abertura a novas 

perspectivas na área surgem com a constituição de uma corrente, no campo da 

Sociologia da Educação, voltada para o estudo de currículo. 
 
 
Essa tendência denominada Nova Sociologia da Educação (NSE), 
desenvolve-se na Inglaterra nos primeiros anos da década de 70, tendo como 
marco o livro Knowledje and Control: new direction for the Sociology of 
Education, editado por Michael YOUNG. Opondo-se à orientação 
funcionalista que dominava os estudos da Sociologia da Educação, 
fundamentando-se na fenomenologia e no neomarxismo e em consonância 
com o discurso contestador que se difundia na Inglaterra e em outros países 
da Europa nesse período (FORQUIM, 1993), a NSE levanta questões 
relevantes sobre a constituição do conhecimento escolar. 
 
 

Segundo estes autores, nesse mesmo período, nos Estados Unidos, estudiosos 

como Henry Gyroux e Michael Apple, influenciados pela teoria social européia, pela 

psicanálise, por Paulo Freire e pela Nova Sociologia da Educação inglesa, mostram-se 

insatisfeitos com as tendências no campo de currículo, criticam a abordagem técnica, e 

dão ênfase ao caráter político dos processos de pensar e fazer currículos, sendo 

considerados os pioneiros da tendência curricular crítica.  

De acordo com Santos & Moreira (op. cit.), esses autores (Giroux e Apple) têm 

procurado enfatizar “[...] as contradições, resistências e lutas que ocorre no processo 

escolar e também procurado discutir alternativas que permitam sua organização a favor 

da emancipação individual e coletiva” (p. 50), demonstrando uma preocupação com o 

que deve ser ensinado não apenas como questão educacional, mas, sobretudo, como 

questão ideológica e política, à medida que o processo de escolarização não é inocente. 

Voltando aos anos 70, Silva (1999) nos lembra que um dos marcos foi a I 

Conferência sobre Currículo, liderada por William Pinar, ocasião em que surgem duas 
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tendências críticas no campo do currículo, as quais vêm se opor às teorias de Bobbitt e 

Tyler. A primeira de caráter marxista, utilizando-se, por exemplo, de Gramsci e da 

Escola de Frankfurt. A segunda de orientação fenomenológica e hermenêutica. Aquela 

enfatizando “o papel das estruturas econômicas e políticas na reprodução social” (p. 

38); esta enfatizando “os significados subjetivos que as pessoas dão às suas experiências 

pedagógicas e curriculares” (p. 38). 

Não obstante as “viradas lingüísticas” que se sucederam, a Nova Sociologia da 

Educação busca construir um currículo que reflita mais as tradições culturais e 

epistemológicas dos grupos subordinados. Essa corrente se dissolveu numa variedade de 

perspectivas analíticas e teóricas: feminismo, estudo sobre gênero, etnia, estudos 

culturais, pós-modernismo, pós-estruturalismo, etc. 

Fundamentando-se em Basil Bernstein, que aborda conceito de currículo oculto 

como sendo aquele que, embora não faça parte do currículo escolar, encontra-se 

presente nas escolas através de aspectos pertencentes ao ambiente escolar, e que 

influenciam na aprendizagem dos alunos, os autores acima assinalam que na visão 

crítica, o currículo oculto forma atitudes, comportamentos, valores, orientações, etc., 

que permitem o ajustamento dos sujeitos às estruturas da sociedade capitalista. 

Sem embargo, as teorias críticas tiveram o mérito de questionar o status quo 

visto como responsável pelas injustiças sociais e procura construir uma análise que 

permita conhecer não como se faz o currículo, mas compreender o que o currículo faz. 

Sob forte influência dos estudos de Althusser, a escola é compreendida como aparelho 

ideológico do Estado, que produz e dissemina a ideologia dominante através, 

principalmente, dos conteúdos. Mas também pode ser fermento para e de transformação 

radical da sociedade. “As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão 

nos fundamentos das teorias tradicionais” (p. 29). 

À guisa de conclusão, por demais provisória, Silva (1996), em obra intitulada  

Identidades terminais: as transformações na política da pedagogia e na pedagogia da 

política, parece reconhecer a enorme contribuição da teoria marxista do conhecimento 

no processo de construção da produção científica a respeito de currículo, ao afirmar que: 
 
 
A teoria de currículo tem se beneficiado enormemente de uma abordagem 
voltada para sua economia política, uma abordagem que deve muito às 
influências marxistas. Essa abordagem nos permitiu analisar o currículo em 
suas vinculações com a economia e a produção de características pessoais 
para o mercado de trabalho capitalista. Essas compreensões constituem ainda 
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hoje recursos importantes de uma teoria crítica do currículo. Elas não devem 
ser abandonadas. Continuamos a ser uma sociedade capitalista, uma 
sociedade governada pelo processo de produção de valor e de mais-valia. 
Ligar o currículo a este processo é um dos avanços fundamentais que 
devemos à vertente crítica da teoria do currículo. Isso não exclui, entretanto, 
outras abordagens, outras metáforas, outros conceitos, que possibilitem que 
ampliemos nossa compreensão daquilo que se passa no nexo entre 
transmissão de conhecimento e produção de identidades sociais, isto é, no 
currículo. Acredito que o papel de uma teoria crítica do currículo é o de 
ampliar essa compreensão, não o de estreitá-la (p. 178).  
 
 

Como podemos observar, é pressuposto para as Teorias Críticas de 

Currículo que todo conhecimento é produzido histórica e culturalmente, sendo-lhe 

inerente a dimensão político-ideológica. Assim sendo, no campo educacional, a função 

social do currículo é contribuir para que as classes populares percebam a existência da 

ideologia dominante imposta, e a partir dessa percepção possam intervir na direção da 

transformação radical da sociedade. No entanto, conforme podemos aferir em Silva 

(1996), alguns estudiosos do campo das teorias curriculares críticas, não demonstram 

preocupação e interesse pela superação do modo atual de produção capitalista. Vale 

dizer, não defendem rigorosamente o projeto histórico socialista, entre eles, Henry 

Giroux, Michael Apple e Paulo Freire, embora os estudos sobre teoria curricular não 

tenha sido o foco deste último.   

Por fim, podemos destacar como características essenciais da teoria crítica de 

currículo palavras-chave e expressões como: ideologia, reprodução cultural e social, 

poder, dialética, luta de classes, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, 

conscientização, emancipação e liberdade do sujeito, currículo oculto e resistência.  

 

c) Teoria Pós-Crítica de Currículo 

 

Da década de 80 em diante novas categorias vão sendo usadas para se 

compreender o papel do currículo na produção do conhecimento. Surgem, então, os 

estudos curriculares pós-críticos, tanto do sujeito quanto do poder. Os autores em tela 

(MOREIRA, 1995; SILVA, 1996; SANTOS & MOREIRA, 1995; SILVA, 1999) 

classificam essas teorizações de Teorias Pós-Críticas de Currículo.  

Influenciadas pelas correntes dos Estudos Culturais e da Nova Sociologia, as 

teoria pós-críticas defendem outros elementos para além daqueles preconizados pela 

Teoria Crítica de Currículo. De caráter marcadamente pós-moderno, ao questionarem as 
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noções de razão e racionalidade, ao afirmarem que não se podem reduzir tudo às classes 

sociais, deslocam seu olhar para a compreensão das identidades, das subjetividades e 

das diferenças sociais. Logo, o respeito ao diferente, à diversidade, à inclusão escolar e 

à diminuição das desigualdades sociais se apresentam como suas principais 

preocupações curriculares.  

Essa teoria questiona o estruturalismo presentes nas teorias curriculares críticas 

que defendem o ideal de homem, autônomo, emancipado, racional. Fundamentado no 

pós-estruturalismo, coloca sua ênfase na indeterminação e na incerteza sobre o 

conhecimento. Com efeito, a discussão não é mais a emancipação, que se dava via 

razão, mas sim, diferença, com valorização dos contextos locais e da cultura de grupos 

historicamente excluídos. O currículo é entendido agora como texto, como discurso, o 

qual deve contribuir para a construção das identidades sociais que lhe sejam 

convenientes. Por isso, o caráter discursivo vai exercer um papel central no campo 

teórico do currículo, à medida que o poder e a desigualdade se constituem também 

discursivamente.  

A perspectiva pós-crítica se afasta dos sistemas explicativos globais da 

sociedade, negando as metanarrativas modernas, inclusive, das formas como os sistemas 

teóricos da modernidade tratam da questão das identidades, dos gêneros e das 

sexualidades.  No lugar dos conceitos de ideologia, alienação e emancipação emergem, 

então, a valorização das narrativas pessoais, os conceitos de cultura, identidade, 

diferença, poder e linguagem como recurso suficiente para a compreensão das relações 

sociais. 

Não negam o papel da estrutura econômica sobre a formação social e cultural, 

mas voltam o seu foco para os processos de significação, dados pela linguagem, que 

constroem as diferenças sociais e culturais, que mantêm as relações de poder e controle 

social. Embora seja pertinente os questionamentos quanto ao problema da diversidade 

cultural, da valorização da subjetividade, da relativização do discurso, da crítica ao 

poder, essa teoria não deixa explícito qual o seu projeto histórico de sociedade. Assim, 

como podemos perceber a superação do modo de produção sob a égide do capitalismo 

não se coloca como preocupação do currículo pós-crítico. 

Como é possível ainda constatar, as principais características de um currículo 

pós-crítico são palavras e expressões como: identidade, alteridade, diferenças e 
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subjetividades, significação e discurso, saber e poder, representação, cultura e 

multiculturalismo, gênero, sexualidade, raça, etnia e desconstrução. 

O estudo e análise das teorias curriculares se convertem, portanto, em 

referenciais ordenadores das concepções sobre a realidade que abrangem e passam a ser 

formas, ainda que indiretas, de abordar os problemas práticos da educação. Daí a 

importância de tomá-las enquanto categorias de análise da questão da relação entre 

teoria e prática na formação de professores de Educação Física. 
Trata-se de compreender como vem sendo enfrentado a relação teoria/prática 

no cotidiano das práticas de formação de professores de Educação Física. Por esta 

forma, investigaremos o currículo em ação por meio do trabalho de professores, 

buscando levantar a percepção da relação e interpenetração da reflexão teoria-prática no 

desempenho das práticas de formação selecionadas, objeto de estudo desta pesquisa. O 

foco nas práticas de formação de professores se justifica primeiro, por ser indispensável 

verificar se os que formam os futuros docentes se preocupam em prepará-los para lidar 

com essas questões e, segundo, para saber em que medida suas concepções pedagógicas 

influenciam suas práticas curriculares. 

O projeto político-pedagógico do Curso assinala em seu PPP que a formação 

de professores está orientada pela concepção de “[...] currículo ampliado que deve 

ordenar a reflexão pedagógica do aluno, de forma a pensar a realidade social 

desenvolvendo uma determinada lógica (dialética materialista) [...]” (URCA, 2010, p. 

34), situando-se, ao nosso modo de ver, no campo das Teorias Críticas do currículo. 

Não desconhecemos que esta proposta curricular representa um marco na tentativa de 

superação do modelo hegemônico, porque ampliou a noção de currículo adotando a 

teoria curricular de feição materialista histórica e dialética, em contraposição à teoria 

tradicional.  

Contudo, persistem algumas questões fundamentais: será se o que foi 

anunciado, proclamado, definido no PPP do Curso, está mesmo sendo realmente 

efetivado? O currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA tem 

efetivamente contribuído para que a ação docente seja direcionada e intencional 

(DUARTE, 2004)? Será que os professores - muitos deles formados numa perspectiva 

pedagógica imediatista e pragmática - conseguem articular teoria e prática preconizada 

pela Teoria Crítica do Currículo? Em suas práticas de formação, os professores 

conseguem perceber o papel social, político e ideológico do currículo?  
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4.2.3 Trabalho docente 

 

Entendemos que esta categoria guarda fortes nexos com a questão da relação 

entre teoria e prática. Como tal, reconhecemos a sua importância fundamental para o 

trabalho de desvelar a natureza das relações que se estabelecem entre as práticas de 

formação de professores de Educação Física da URCA e a teoria que lhes orienta. 

Queremos com ela, tentar responder, entre outras, as seguintes indagações: Como se 

organiza o trabalho docente no interior do Curso que estamos investigando? De que 

forma as relações capitalistas penetram no trabalho dos professores? Se existem, quais 

são as formas de controle sobre o trabalho destes docentes? Como se apresenta a divisão 

do trabalho docente no interior desse Curso? É possível superar a relação dicotômica 

entre teoria e prática predominante na formação de professores pela mediação do 

trabalho docente? 

Quando se analisa, numa perspectiva materialista histórico-dialética, o tipo de 

trabalho que o professor executa, toma-se sempre a categoria filosófica trabalho como 

ponto de partida. Em que pese a construção dessa categoria explicitada no subitem 4.1.2 

deste capítulo, abordarmos ainda outros aspectos que consideramos fundamental para 

compreender a relação teoria/prática na formação de professores de Educação Física, até 

porque sendo este fenômeno um produto histórico da atividade produtiva, precisa ser 

pensado a partir das determinações fundamentais que são as relações de trabalho e as 

relações sociais de produção. 

Com efeito, a tradição marxista informa que cada homem constrói a sua 

própria história enquanto produz sua própria existência, através do trabalho. Contudo,  

ele não constrói a seu bel-prazer, senão a partir do que lhe é legado pelas gerações 

anteriores. Mas esta existência é condicionada pelo desenvolvimento das forças 

produtivas naquele determinado momento histórico. Portanto, “como o 

desenvolvimento histórico das forças produtivas – a própria história dos homens – se dá 

pelo tipo de relações de produção, ainda é a categoria trabalho o referencial básico de 

análise” (PESSANHA, 1197, p. 15). 

Pensamos que tecer considerações a respeito das formas históricas de trabalho 

e as relações sociais que elas geraram, constitui o primeiro passo para estabelecermos 

um referencial que nos auxilie a caracterizar o tipo de trabalho executado pelo professor 
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e, por conseguinte, apresentar a concepção de trabalho com a qual trabalhamos nesta 

pesquisa.  

Reconhecemos que são muitas dificuldades que têm dificultado e até impedido 

a utilização da categoria filosófica do trabalho como ferramenta de análise do trabalho 

docente. Uma dificuldade está no próprio conceito de trabalho, quase sempre 

impregnado ideologicamente da concepção burguesa, a qual historicamente tem 

apresentado o trabalho como “virtude universal” a ser pregada e desenvolvida nos 

homens. Não raro, ouvimos frases como: “o trabalho enobrece o homem”, que encerram 

uma concepção moralizante de trabalho descolada do seu conceito histórico, posto que 

ignora a transformação da natureza pelo homem através do trabalho.  

Essa dificuldade amplia-se mais ainda quando observamos que alguns estudos 

que usam o conceito de trabalho mais próximo da concepção marxista têm deixado de 

historicizar a questão e, por esse motivo, “[...] perde-se a noção de que trabalho é uma 

relação social historicamente determinada e se acaba confundindo a categoria trabalho 

com emprego, função, ocupação, tarefa” (p. 16). 

Sem embargo, aduz a autora, só é possível superar essas dificuldades 

explicitando o que é a categoria trabalho, como e porque é comum a todas as formas 

sociais humanas, como e porque se diferencia historicamente, como e porque a noção de 

trabalho serve para distinguir as diferentes formas econômicas. O próprio Marx já dizia 

há quase dois séculos atrás: “O que distingue as diferentes formas econômicas não é o 

que se faz, mas como, com que meios de trabalho, se faz” (MARX, 1989, p. 204). 

Na verdade, ao analisarmos anteriormente a categoria filosófica trabalho, 

explicitamos na ocasião o conceito marxista imprimido a esta categoria. Todavia, a 

compreensão da categoria trabalho docente, exige também que sejam retomados alguns 

dos seus pressupostos. Para Marx (op. cit., p. 202), trabalho é, antes de tudo: 
 
 
[...] um processo de que participam o homem e a natureza; processo em que o 
ser humano com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma 
de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e 
pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza 
externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 
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 Para Marx, o objetivo, o resultado do trabalho deve ser sempre a satisfação das 

necessidades do homem, necessidades humanas que se modificam historicamente, 

correspondendo a formas históricas diferentes de trabalho. 

Do aparecimento do homem até a Idade Antiga, este apenas produzia para 

suprir as suas necessidades básicas, e o trabalho só produzia valores de uso. De lá para 

cá, primeiro com o advento do excedente, permitindo algum tipo de troca, que provou a 

primeira divisão social do trabalho e, segundo, com o aparecimento do capitalismo, o 

trabalho em sua forma burguesa de trabalho excedente objetivado, passa a ter um duplo 

caráter de valor de uso e de valor de troca. 

Baseada na distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual, com o 

aparecimento da primeira divisão social do trabalho, que separou senhores de escravos, 

foi possível o aparecimento de pensadores, filósofos que especulavam sobre a natureza, 

o pensamento e a sociedade.  

Sabemos que desde a sua origem o homem desenvolveu processos educativos 

inicialmente coincidentes com o seu próprio ato de viver que foram transmitidos de 

geração a geração e, com efeito, o surgimento da atividade intelectual possibilitou 

também o aparecimento do trabalho educativo, enquanto uma das necessidades básicas 

do homem.  

Ora, se é através do trabalho que cada homem produz a sua história, se o 

trabalho é o fundamento do conhecimento, pois o homem só conhece o que é objeto de 

sua atividade, e só o conhece porque atua praticamente, dito de outra forma, se a 

natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da 

natureza bio-física, então, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 1997, p. 11). 

Todavia, “o homem não se faz naturalmente, ele não nasce sabendo sentir, 

pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é 

preciso aprender, o que implica o trabalho educativo” (Idem). Mas, quem vai 

materializar o trabalho educativo? Se a escola foi a primeira e a mais evidente forma de 

institucionalização do conhecimento, a quem coube traduzi-lo à prática? 

Eis porque consideramos legítimo refletir sobre os primórdios do trabalho 

educativo para compreender trabalho docente hoje, determinado que é pelo modo de 

produção capitalista, pois o transforma, não sem resistência, em “[...] instrumento dos 
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interesses dominantes, mantendo para si as condições mais favoráveis de transmissão e 

assimilação de conhecimentos, habilidades, hábitos e convicções significativas nos 

diversos momentos da história e nos diversos espaços sociais” (LUCKESI, 1990, p. 89), 

visto que “a prática educativa é condicionada, mas também é condicionante do processo 

histórico-social, ao lado de múltiplos outros fatores” (Idem). Logo, o aparecimento do 

professor, e conseqüentemente do magistério como profissão, vai introduzir, 

necessariamente, novas formas de relação do trabalhador com o seu trabalho, surgindo 

em função disso diferentes concepções de trabalho docente. 

Temos visto ao longo desse capítulo que a divisão social do trabalho capitalista 

se absolutiza na separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, característica 

que pode ser facilmente observada notadamente na formação básica e superior de 

Educação Física, e em especial, no ensino e na prática do esporte, haja vista o alto grau 

de racionalização e especificidade exigido por esta prática social moderna, levando à 

exacerbação dos aspectos físicos (trabalho manual) sobre os intelectuais (trabalho 

intelectual) e à inevitável dicotomização entre prática e teoria. 

Tomando-se por base as transformações que se processaram no trabalho em 

geral, pode-se observar que, sob o capitalismo, o trabalho docente passou por 

modificações substanciais que se deram no sentido de subordiná-lo ao capital. 

Infelizmente, a realidade atual não nega, que o nosso campo acadêmico e 

profissional, desde a sua concepção, tem reproduzido os interesses do capital no que diz 

respeito às atividades da cultura corporal. Em decorrência disso, os processos 

formativos de professores da área têm exercido um papel central no cumprimento dessa 

tarefa. E uma das hipóteses, entre outras, que contribuem para tal reprodução, é a 

concepção de trabalho docente desse professor que, apoiando-se em fundamentos 

sociológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos, pedagógicos e, enfaticamente, 

nos biológicos “[...] para educar o homem, forte, ágil, apto, empreendedor, que disputa 

uma situação social privilegiada na sociedade competitiva de livre concorrência: a 

capitalista” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 36). 

Apesar dessa ofensiva, é inegável também a existência de um fermento de 

transformação implícito no movimento histórico em matéria de educação. A educação, 

longe de assegurar definitivamente e para sempre a reprodução do sistema atual, pode 

contribuir para a sua modificação. Palafox et al (1997, p. 5), na citação seguinte, 
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reconhece a necessidade de reconceptualização do trabalho docente em nossa área ao 

expressar que: 
 
 
Em qualquer esfera de trabalho onde o professor de Educação Física/Esportes 
exerça sua profissão, este não pode ser simplesmente considerado um agente 
pedagógico ou instrumento didático de animação social. Na verdade, em 
todos os casos em que se manifesta essa prática social, o professor é um 
agente político-pedagógico que, em teoria, deveria apresentar bases 
filosóficas e científicas suficientes para poder “dar conta”, além de seu fazer 
restrito (aula), das ações concretas para compreender a dinâmica social – 
onde desenvolve sua ação profissional – a fim de defender, conscientemente, 
seu projeto de educação e sociedade. 
 
 

Na verdade, “a possibilidade de uma interpretação e explicação que 

contradigam a legitimação existente exige um ponto de vista contraditório ao ponto de 

vista da classe dominante” (CURY, 1995, p. 84). Destarte, sem desconsiderar os 

profundos limites e contradições impostos pela ordem do capital, os fundamentos 

teóricos dessa atitude reivindicam também uma prática que tome trabalho docente como 

mediação para destravar mais um elemento que se antepõe à transformação radical da 

sociedade. 

Outro aspecto que queremos explorar diz respeito à subjetividade do professor 

enquanto mediador da relação teoria/prática deste Curso. É comum a utilização do 

termo “trabalho docente“ para designar apenas a ação desenvolvida por professores na 

aquisição de conhecimento sistematizado. Se pretendido como agente de transformação 

social, ele é mais do que o transmissor de idéias alheias. Assim sendo, é preciso situar 

quem é esse docente. Se estamos trabalhando numa perspectiva dialética, materialista e 

histórica é necessário contextualizar esse professor. Não é possível trabalhar o professor 

genérico, porque não existe docente genérico, não existe o todo genérico. O docente 

sujeito de nossa pesquisa, tal como qualquer ser humano, singularmente considerado em 

sua individualidade, vale dizer, possui particularidades que lhe faz ímpar e que 

certamente interferem na natureza do trabalho docente que desenvolve. 

Por fim, ressaltamos a concepção de trabalho docente que vamos utilizar nesta 

pesquisa. Temos em mente que diferentes abordagens procuram explicá-la através de 

distintas categorias. Porém, em vez de aprofundarmos a crítica a elas, optamos por 

utilizar a síntese de Pessanha (1997), sobre a concepção de trabalho docente, 

reconhecendo nesta o valor teórico que possui para a caracterização do trabalho docente 

do professor do Curso que estamos investigando. Assim, a autora considera que: 
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[...] o trabalho do professor, na forma em que se apresenta hoje, é um 
trabalho não-manual, assalariado, num setor não-produtivo, embora 
socialmente útil, da atividade humana. Sendo necessário também lembrar o 
fato de ser assalariado, funcionário do Estado ou de um serviço que, embora 
mantido por empresas privadas, é considerado um serviço “público” (p. 28). 
 
 

Diante dos pressupostos conceituais apresentados, é oportuno perguntar: qual 

será ou quais serão as concepções de trabalho docente que permeiam a prática 

pedagógica dos professores do Curso que estamos investigando? De que forma as 

representações que os professores possuem sobre o trabalho docente determinam a 

natureza da relação entre o saber e o fazer no Curso de formação de professores de 

Educação Física da URCA? 

Reconhecendo que só é possível ver o mundo sob uma ótica crítica tal como 

esse se dá sob o capitalismo, fizemos um esforço para sistematizar categorias que nos 

ajudassem na tarefa de análise da relação teoria/prática a nós colocada. Certamente isso 

nos exigiu imprimir um caráter crítico-revolucionário ao aporte teórico apresentado. 

Porém, temos a absoluta clareza da não-reificação destas categorias, motivo pelo qual 

intentamos torná-las relativas às relações sociais e percebê-las como contraditórias no 

seio da sociedade capitalista. 

Nesse sentido, os conceitos e categorias aqui expostos foram utilizados como 

instrumental de análise para permitir uma leitura mais próxima possível das múltiplas 

determinações que encerram a relação entre as práticas de formação de professores 

analisadas e a teoria do conhecimento a elas subjacente. O exame crítico destes 

conceitos e categorias buscou, na medida do possível, correlacionar os dados teóricos e 

empíricos coletados à luz do plano metodológico que se encontra discriminado no 

capítulo seguinte deste estudo. 



168 

 

V CAPÍTULO 

 

 

BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 

“Todo aquele que quiser conhecer um 
fenômeno não pode consegui-lo sem se por em 
contato com esse fenômeno, isto é, sem viver 
(entregar-se à prática) no seu próprio seio” (TSÉ-
TUNG, 2004, p. 19). 
 

 

Afirmamos ao longo deste estudo que o trabalho de pesquisa numa perspectiva 

materialista histórico-dialética possibilita a explicitação e a compreensão dos 

fenômenos sociais em seu movimento contraditório de ser e aparecer, e em sua relação 

com a totalidade histórico-social da qual faz parte, constituindo-se numa teoria capaz de 

expor os nexos fundamentais da realidade social e de dar conta da multiplicidade das 

determinações contraditórias que a constituem.  

Dissemos também que sendo a observação do homem ideológica e fisicamente 

imperfeita, só uma teoria crítica22 da educação poderá nos orientar cientificamente. Por 

essa razão, utilizamos como referência teórico-metodológica o materialismo histórico 

dialético, pelo reconhecimento de que as suas categorias e leis, ao se apresentarem 

como reflexos das propriedades, relações reais do desenvolvimento do conhecimento e 

da sociedade, permitem uma leitura mais adequada da realidade.  

Assim sendo, privilegiamos a abordagem crítico-dialética (SANTOS FILHO & 

SÁNCHEZ GAMBOA, 2002), de pesquisa que analisa os problemas educacionais, ou 

de outro tipo, rigorosamente a partir da sua realidade no contexto das relações sociais 

próprias do modo de produção capitalista. Tratando-se de uma pesquisa de natureza 

descritiva, com imersão no real, elegemos como estratégia para condução das suas 
                                                             
22 Sobre o entendimento do termo “crítica”, em linguagem filosófica marxista, a perspectiva da filosofia é 
a da totalidade, portanto, a crítica radical, pois criticar até às raízes é considerar a parte em função do todo 
no qual se enraíza. Neste sentido, a educação isolada da totalidade da qual é parte inalienável, é tão 
abstrata quanto as ciências sem “raízes” e, conseqüentemente, não é um problema filosófico. Queremos 
dizer com isto que não se pode tratar filosoficamente a educação, do ponto de vista do marxismo, isolada 
ou desenraizada (recortada) do contexto ou da realidade na qual suas raízes estão fincadas e de onde não 
podem ser arrancadas (CARVALHO, 2007). 
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etapas metodológicas, as contribuições de Kosik (1976) e do Grupo de Metodologia de 

Investigación Social, Departamento de Comunismo Cientifico (1981).  

Podemos afirmar com Lukács (1979, p. 244), que a metodologia23 da 

investigação é o estudo sistemático sobre o método e os procedimentos; ou seja, a 

utilização consciente dos princípios, categorias e leis da filosofia marxista no trabalho 

de investigação da realidade, sendo indispensável para apreensão do real, “[...] 

determinar o lugar que ocupa o fenômeno que tomara por objeto, no interior da 

totalidade concreta de que faz objetivamente parte”. 

Essas reflexões nos alertam para a profunda determinação filosófica e 

ideológica do conceito de metodologia, trivialmente entendida apenas como um 

conjunto de métodos e técnicas, ou como a soma de diferentes vias concretas utilizadas 

para a coleta, processamento e análise do material empírico.  

Nunca é demais lembrar que em Marx (1997), há o método de investigação, da 

apropriação analítica do objeto e o método de exposição das múltiplas determinações 

fundamentais e das conexões do objeto singular com a totalidade social de que faz parte.  

Para o marxismo, do ponto de vista ontológico, conhecer significa desvelar e 

reproduzir teoricamente o concreto real, no plano da consciência, como concreto 

pensado. Nesse sentido, o procedimento de investigação e exposição é regido pela 

lógica imanente ao objeto real, constituindo-se este último em critério de verdade do 

método. Sem dúvida, o trato metodológico imprimido a presente investigação tem como 

fundamento basilar a totalidade, compreendida como a categoria ineliminável do ser, à 

medida que o concreto real consiste em uma unidade de múltiplas determinações.  

Marx e Engels (1998) assinalaram que as formas fenomênicas se reproduzem 

imediatamente por si mesmas, como formas correntes de pensamento, mas seu 

fundamento oculto tem de ser descoberto somente pela ciência. Kosik (1976, p. 17), 

partindo desse conceito afirma que “[...] se a aparência fenomênica e a essência das 

coisas coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam inúteis”. Em seus termos, 

o método de investigação, numa perspectiva dialética, deve compreender três graus: a) 

minuciosa apropriação da matéria, quer dizer, pleno domínio do material, nele incluído 

                                                             
23 De acordo com Carvalho (2011), metodologia deve ser entendida como um ramo da lógica que se 
ocupa dos métodos das diferentes ciências; parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais ela 
própria recorre. Neste caso, a metodologia da investigação não é a reflexão sistemática sobre o método, 
mas o estudo desses métodos que no caso do marxismo são dois: o de investigação e o de exposição. 
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todos os detalhes históricos aplicáveis disponíveis, b) análise de cada forma de 

desenvolvimento do próprio material; c) investigação da coerência interna, isto é, 

determinação da unidade das várias formas de desenvolvimento.  

O procedimento metodológico próprio à teoria dialética materialista de 

pesquisa consiste, então, partir do empírico (os “fatos”), apanhar as suas relações com 

outros conjuntos empíricos, investigar a sua gênese histórica e o seu desenvolvimento 

interno e reconstruir, no plano do pensamento, todo este processo.  

Esse circuito investigativo, recorrendo compulsoriamente à abstração, retorna 

sempre ao seu ponto de partida e, a cada retorno, compreende-o de modo cada vez mais 

inclusivo e abrangente. Logo, os “fatos” a cada nova abordagem se apresentam como 

produtos de relações históricas crescentemente complexas e midiatizadas, podendo ser 

contextualizados de modo concreto e inseridos no movimento maior que os engendra. A 

pesquisa, olhando por esse ângulo, procede, então, por aproximações sucessivas ao real. 

No posfácio à 2ª edição de O Capital, Marx, através de um dos seus críticos, 

nos ajuda a entender o seu método dialético materialista, evidenciando que o que 

importa mesmo depois de conhecer as leis do fenômeno que estudamos, é apreender as 

leis de sua modificação qualitativa. Ao citar o fundamento materialista do método de 

Marx, seu crítico aduz: 
 
 
Para Marx só uma coisa importa: descobrir as leis do fenômeno que ele 
pesquisa. Importa-lhe não apenas a lei que o rege, enquanto têm forma 
definida e estão numa relação que pode ser observada em dado período 
histórico. O mais importante, de tudo, para ele, é a lei de sua transformação, 
de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma para outra, de uma 
ordem de relações para outra. Descoberta esta lei, investiga ele, em por 
menor, os efeitos pelos quais ela se manifesta na vida social...Em 
conseqüência, todo o esforço de Marx visa demonstrar, através de 
inescrupulosa investigação científica, a necessidade de determinadas ordens 
de relações sociais e, tanto quanto possível, verificar, de maneira 
irrepreensível, os fatos que lhes servem de base e ponto de partida (MARX, 
1989, p. 14-5). 
 
 

Seguindo a trilha deixada por Marx, em que pese as nossas profundas 

limitações quanto ao domínio do método dialético materialista, estamos nos propondo a 

descobrir as leis que regem o fenômeno da relação teoria/prática no âmbito do Curso de 

Licenciatura em Educação da URCA, ou seja, das “leis” que o produz, na perspectiva de 

colaborar para a sua transformação qualitativa, contribuindo, assim, para a construção 
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da pedagogia socialista, reconhecidas as enormes barreiras do chão capitalista em que 

vivemos. 

Por fim, vale ter presente que os alicerces teóricos supracitados servem para 

definir, de início, nossa posição investigativa que, ao utilizar técnicas de pesquisa de 

observação direta e de levantamento da representação que os sujeitos fazem do real, 

insere-se na teoria do conhecimento materialista histórico-dialética. 

 

 

5.1 A pesquisa de campo: a trilha metodológica 

 

Na perspectiva de articular a fundamentação teórica construída, com a 

realidade empírica do Curso, situamos a investigação do problema da relação entre as 

práticas de formação e a teoria do conhecimento para formação de professores de 

Educação Física, em dois espaços distintos: no projeto político-pedagógico e na 

dimensão prática do Curso. 

 

 

5.1.1 Estratégias para o exame do projeto político-pedagógico do Curso 

 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Educação 

Física da URCA, construído coletivamente, constitui-se um instrumento cuja função é 

possibilitar a definição e a formulação de estratégias visando a reordenação das práticas 

acadêmicas no interior do curso. Trata-se de um mecanismo de ajustes que assume a 

perspectiva de assegurar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a transversalidade e a 

qualidade na formação oferecida aos estudantes. 

A decisão de investigar documentalmente o PPP do Curso deveu-se à 

justificativa segundo a qual nele podem ser encontrados elementos constitutivos para 

compreender adequadamente como se relacionam a teoria do conhecimento privilegiada 

e as práticas de formação dos futuros professores de Educação Física. 

Tomando por base as recomendações de Bardin (1979) sobre a análise de 

conteúdos de documentos oficiais, bem como as características fundamentais das 

formas de conceber a relação teoria/prática, apresentadas por Sánchez Vázquez (2007) e 

Candau & Lelis (1988), perquirimos neste documento, durante 06 (seis) meses, 
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evidências que indicassem sinais sobre o caráter da relação teoria/prática subjacente ao 

processo de formação docente, a partir dos seguintes eixos orientadores: 

 

§ Identificação das mensagens que explicitam como deve ser tratada a relação 

entre a teoria e a prática no Curso; 

§ Análise descritiva das aparições sobre a relação teoria/prática, verificando as 

características subjacentes ao conteúdo das mensagens encontradas; 

§ Interpretação referencial, apoiada nas mensagens identificadas, visando a 

construção de propostas básicas de transformação da relação teoria/prática nos 

limites das estruturas específicas e gerais do processo de formação que 

investigamos. 

 

De acordo com Bardin (1979), cronologicamente, a análise de conteúdos pode 

abranger três fases distintas: a pré-análise, a exploração do material e a etapa do 

tratamento e interpretação dos resultados obtidos. 

De acordo com o tempo que dispúnhamos (seis meses), na primeira fase 

organizamos o material a ser analisado (o PPP do Curso), tomando contato com a sua 

estrutura, definindo a unidade de registro (palavra, frase, oração, tema) que seria 

utilizada para analisar o conteúdo deste documento. Na segunda fase aplicamos o que 

foi definido na fase anterior, momento em que fizemos várias leituras do material em 

tela. A terceira fase se destinou ao desvendamento do conteúdo subjacente das 

mensagens sobre a relação teoria/prática no documento, buscando as múltiplas 

determinações características desse fenômeno. 

 

 

5.1.2 Procedimentos para a análise das práticas de formação do Curso 

 

Conforme evidenciado no I Capítulo deste estudo, buscamos elementos 

explicadores que caracterizem esta relação nos espaços da Prática como Componente 

Curricular (PCC), do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e da Prática Pedagógica 

dos Professores Formadores (PPPF).  

Entendendo que o eixo norteador destas práticas é a transposição do conteúdo 

teórico para a efetiva prática de ensino, reconhecemos os citados “espaços da prática” 
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como locais propícios à descoberta de evidências que demonstrem o caráter da relação 

entre teoria do conhecimento proclamada no PPP  e as práticas de formação.   

Sobre os participantes da pesquisa, do universo de 14 (quatorze) docentes 

efetivos do Curso24, selecionamos uma amostra formada por 07 (sete) professores, 

sendo 02 (dois) especialistas, 03 (três) mestres e 02 (dois) doutores25, mediante Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE – A), onde fornecemos informações 

gerais a respeito do trabalho.  

A decisão por amostra formada apenas com professores26 efetivos teve como 

objetivo fundamental qualificar os resultados encontrados, não devendo ser considerada 

uma atitude discriminatória em relação aos professores substitutos, haja vista o caráter 

temporário de sua permanência no Curso.  

Registramos a resistência inicial de alguns professores supondo que a pesquisa 

em tela seria um julgamento de sua prática. Entendemos ser importante destacar ainda o 

fato de que um pretenso participante da pesquisa, com titulação de doutor, por razões 

não justificadas, não permitiu a observação de sua prática, tampouco a entrevista, 

entretanto, nada que comprometesse a qualidade dos nossos achados.  

A respeito dos procedimentos para a coleta de dados das ações dos sujeitos 

pesquisados, em cada uma destas práticas, utilizamos as técnicas da observação direta e 

da entrevista semi-estruturada, auxiliados por uma câmera digital para registro de foto e 

de vídeo, um aparelho de captação de áudio (MP4), um Diário de Campo para registro 

das anotações e dos eventos da prática desenvolvida pelo professor e por uma Ficha de 

Observação das Práticas de Formação de Professores do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA, a seguir discriminada, contendo questões para análise das 

práticas de formação em dois âmbitos: 1) a relação entre teoria e prática na dinâmica do 

curso; 2) a relação teoria/prática em relação à concepção teórica do curso: 

 

                                                             
24 Atualmente o corpo docente do Curso é formado por 18 professores, sendo 14 (quatorze) professores 
efetivos e 04 (quatro) substitutos. Deste total, 03 (três) professores se encontram realizando estudos de 
doutorado, entre eles, o pesquisador do referido estudo. 
25 À guisa de uma breve contextualização, os professores que compuseram a amostra do estudo 
concluíram os seus cursos de pós-graduação numa perspectiva biologicista da Educação Física, não 
obstante não seja possível situá-los conceitualmente como professores tradicionais/conservadores.  
26 Em face do pouco tempo que dispúnhamos para elaboração da tese, bem como pelo corte que toda 
pesquisa precisa dar, salientamos que não foi possível verificar o impacto da proposta do Curso junto ao 
corpo discente. 
 



174 

 

A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA DINÂMICA DO CURSO 

Questões para análise das práticas de 

formação 

Sim Não Parcialmente 

1. Predomina a separação entre teoria e 

prática? 

   

2. Teoria e prática se opõem?     

3. Predomina o primado da teoria sobre a 

prática? 

   

4. Há um predomínio do praticismo, isto é, 

da prática esvaziada da teoria? 

   

5. A prática é uma mera aplicação da 

teoria? 

   

6. Predominam os aspectos técnico-

científicos em detrimento dos filosófico-

ideológicos? 

   

7. Há coerência entre a concepção de 

Educação Física defendida pelo professor 

e a prática de formação por ele exercida? 

   

A RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA EM RELAÇÃO À CONCEPÇÃO TEÓRICA 

DO CURSO 

8. Articula a teoria materialista histórico-

dialética preconizada pelo Curso com a 

prática de formação desenvolvida? 

   

9. A teoria (planejamento, seleção dos 

conteúdos, metodologia, objetivos, 

avaliação, etc.) é formulada a partir das 

necessidades concretas da realidade 

educacional e social da Educação Física, 

tornando-se orientadora da ação para 

mudar a realidade existente? 

   

10. A prática dos professores tem sido a 

fonte da teoria que utilizam para guiar as 
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suas ações pedagógicas? 

 

Justificamos a utilização de um roteiro único para observação direta das 

diferentes práticas de formação, por reconhecer nelas a existência de uma propriedade 

comum essencial - o ato pedagógico docente - guardadas obviamente as características 

gerais e particulares de cada uma delas. Da mesma forma, o Diário de Campo serviu 

para o registro adicional de nossas percepções, questionamentos e informações, tal 

como a câmera fotográfica para o registro visual das ações que interessavam à pesquisa. 

Para nos mantermos mais próximos possíveis de nossa proposição, e 

fundamentados teoricamente nas contribuições de Sánchez Vázquez (2007) e Candau & 

Lelis (1988), realizamos durante 02 (dois) meses, no âmbito das práticas mencionadas, a 

observação sistemática do trabalho pedagógico dos participantes selecionados, num 

total de 10 (dez) aulas de cada professor, sempre auxiliados pelos instrumentos e 

técnicas de pesquisa acima citados.  

Buscando as regularidades inerentes à relação teoria/prática no âmbito do 

Curso, conforme anunciamos acima, além da observação direta de suas ações, 

aplicamos, durante 01 (um) mês, uma Entrevista Semi-Estruturada com cada um dos 

sujeitos da amostra, na perspectiva de entender a forma como estes relacionam a teoria 

do conhecimento anunciada no PPP e as práticas de formação do Curso, contendo as 

seguintes perguntas norteadoras: 

 

 
1. Como você percebe a relação teoria/prática em seu fazer pedagógico diário? 
 
2. Você tem clareza quanto à teoria de base anunciada no PPP do Curso? Se sim, do 
ponto de vista epistemológico, como você caracterizaria essa teoria? 
 
3. Você orienta a sua prática pedagógica tomando como base essa teoria? Justifique a 
sua resposta. 
 
4. Você acha que a concepção teórica desse Curso tem exercido influência na 
qualidade da formação dos futuros professores de Educação Física? Por quê? 
 
5. Você consegue ver contradições, limites ou dificuldades entre a teoria anunciada e 
as práticas de formação do Curso? Justifique a sua resposta. 
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6. Você acha que a falta de compreensão da teoria materialista histórico-dialética 
pode ser um fator limitador para o professor concretizar a unidade teoria/prática no 
âmbito das práticas de formação do Curso? Justifique a sua resposta. 
 
7. Você tem uma teoria ou uma concepção teórica de sua prática ou, ao contrário, 
utiliza muitas teorias, concepções técnicas, conforme a necessidade? 
 
8. A sua concepção de educação, educação física e sociedade se alinham com a 
proposta político-pedagógica do Curso? Justifique a sua resposta. 
 

 

Buscamos trabalhar com a entrevista semi-estruturada, onde o informante, 

mediante perguntas previamente formuladas pelo entrevistador, aborda livremente o 

tema proposto. Justificamos a sua importância à medida que esta técnica de pesquisa 

pode revelar “[...] um olhar cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre um 

determinado fato. Esse relato fornece um material extremamente rico para análises do 

vivido” (NETO, 1994, p. 59).   

Os dados coletados através da observação direta e da entrevista semi-

estruturada foram devidamente organizados em categorias específicas posteriormente 

analisadas com a ajuda das categorias gerais da pesquisa (GOMES, 1994, p. 70), 

considerando-se a metodologia crítico-dialética, visando estabelecer as conexões, 

mediações e contradições do fenômeno estudado. 

Vale dizer que os dados empíricos extraídos desse setor da formação, após 

rigorosa análise segundo a perspectiva materialista histórico-dialética permitiram-nos 

articular explicações científicas sobre a forma como é tratada a questão da relação entre 

a prática e a teoria na dinâmica curricular do Curso investigado. 

 

 

5.1.3 A coleta dos dados empíricos 

 

5.1.3.1 A observação direta das práticas de formação 

 

Antes de apresentar os procedimentos que utilizamos para observação direta 

das práticas de formação, julgamos importante explicitar certos obstáculos que 

enfrentamos para cumprir esta tarefa e que merecem atenção. Referimo-nos a fatores 
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externos que dificultaram a coleta do material empírico e que afetaram sobremaneira a 

qualidade dos achados. 

O primeiro deles foi o fato da coleta de dados ter se iniciado no final do 

semestre letivo de 2011.1, véspera do recesso acadêmico, haja vista que a URCA, há 

quatro anos, devido a constantes greves de professores, não consegue adequar o 

calendário letivo ao ano civil, interrompendo o processo de coleta de dados junto à 

prática pedagógica dos professores.  

Em meio a esse contexto some-se ainda o fato de vários professores 

pesquisados já terem concluído, 30 (trinta) dias antes do recesso acadêmico, a sua carga 

horária, alegando que substituíram o espaço deixado por um professor que se afastou 

por motivo de saúde. 

Outro impedimento percebido diz respeito tanto ao não cumprimento do 

horário integral quanto à falta ao trabalho por parte de alguns professores participantes 

da pesquisa que, além de interferir no andamento da pesquisa, influenciou na quantidade 

de material coletado. 

Todavia, apesar das dificuldades, partimos para observação direta das práticas 

de formação, procedendo da maneira seguinte. Inicialmente fizemos a observação 

convencional das aulas dos professores pesquisados, com o auxílio da Ficha citada, do 

diário de campo para registro manuscrito das ações do professor, e da câmera digital 

para registro fotográfico de situações e eventos relacionados às categorias da relação 

teoria/prática estabelecidas a priori na ficha de acompanhamento da aula/prática 

realizada. 

A todo o momento, fizemos observações diretas destas práticas, ora 

assinalando as solicitações constantes na ficha, ora fazendo observações gerais no 

diário, ora registrando fotos que ajudassem na compreensão das categorias formuladas. 

Centramos o foco, sempre que possível, no professor e na sua interação com o trato com 

o conhecimento, tentando melhor apreender a forma como este relacionava a teoria de 

base do curso com as práticas de formação. 

Ao final do turno, fora da instituição, transcrevíamos para o computador as 

anotações gerais do diário de campo, as apreciações contidas na ficha de 

acompanhamento, bem como as fotos que nos proporcionavam documentar momentos 

ou situações que melhor ilustravam as categorias elencadas. 
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Na observação convencional das aulas ficávamos sentados reservadamente 

mantendo uma atitude bastante passiva aparentemente, mas observando atentamente 

como se estivesse participando daquela prática. Nosso comportamento, contudo, gerava 

alguns olhares por parte dos alunos o que nos exigia, no final da aula, explicar o porquê 

de nossa presença na atividade. Nas aulas seguintes o impacto da nossa presença tinha 

dado lugar à tranqüilidade da turma e a quase indiferença conosco. 

Entendemos que a pesquisa qualitativa não pode prescindir da pesquisa 

quantitativa especialmente quando se procura o rigor no tratamento dos dados advindos 

da observação direta, contínua e sistemática. No momento em que completamos 70 

(setenta) aulas, interrogamo-nos se esse número, adotado como sistema de medida, seria 

suficientemente sensível à dimensão das respostas esperadas, visto que tínhamos 

pensado, no início do trabalho, que teríamos que observar, no mínimo, um semestre de 

aulas até encontrar certo padrão na prática do professor. 

No entanto, a análise dos dados nos alertou para a repetição quase inalterada de 

certas ações no tempo e espaço pedagógico das aulas em relação à forma como o 

professor articulava a teoria e prática no Curso. Verificamos que o número de ações que 

se repetiam era considerável em todas elas, tipificando consistentemente a forma em 

que o professor conduzia os principais aspectos das questões levantadas na Ficha de 

Observação das Práticas de Formação. Essa constatação nos levou a pressupor a 

invariabilidade na continuidade da prática do professor, portanto, ponderamos válido 

esse número como quantitativo desejável e encerramos a observação nesse ponto.  

 

 

5.1.3.2 A aplicação da entrevista semi-estruturada 

 

Quanto ao planejado processo de entrevistas, faz-se importante destacar que 

elas foram aplicadas após atingirmos o número determinado de observações 

sistemáticas da aula de cada professor. Podemos justificar esta decisão com base no fato 

de que a aplicação prévia da entrevista poderia estimular o professor a maquiar as suas 

ações pedagógicas, oferecendo-nos uma falsa idéia do desenvolvimento de seu trabalho 

pedagógico, caracterizando a tendência segundo a qual os sujeitos observados suprimem 

comportamentos negativos, aumentando os desejáveis ou reduzindo a atividade em 

geral frente à presença do pesquisador (SELLTIZ, WRIGHTSMAN e COOK, 1987). 
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Agradecemos à colaboração dos sujeitos participantes e pedimos respostas sem 

qualquer tipo de julgamento, lembrando que a participação de todos foi espontânea e os 

dados coletados bastante válidos para análise dos nossos estudos. 

   Cada uma das 07 (sete) entrevistas foi transcrita para o computador 

imediatamente após serem realizadas, exigindo-nos, em média, uma hora de trabalho 

para cada uma. 

Por reconhecer com Kosik (1995, p. 13) que “[...] a ‘coisa em si’ não se 

manifesta imediatamente ao homem”, e que é necessário distinguir “entre representação 

e o conceito da coisa”, a análise das respostas dadas às questões demandou um esforço e 

um trabalho de apropriação teórica das regularidades subjacentes à relação 

teoria/prática, visando a construção das categorias de análise necessárias ao 

conhecimento objetivo da forma como é relacionada a concepção teórica de base e as 

práticas de formação de professores no Curso de Licenciatura em Educação Física da 

URCA.  

 

 

5.2 O processo de construção das categorias específicas de análise  

 

O primeiro passo para construção dessas categorias foi levar a cabo a leitura 

analítica cuidadosa e aprofundada de tudo quanto coletamos, buscando identificar certos 

aspectos afins, coincidentes e importantes que por se apresentarem de forma constante, 

estável e subsistente, indicando a presença de um invariante, pudessem nos conduzir à 

generalização, assegurando com esse procedimento que ela não fosse imposta de fora e, 

nesse sentido, permitisse assinalar a emergência de categorias para análise do problema 

de pesquisa delineado.  

Materializadas as delimitações metodológicas subjacentes, no capítulo 

seguinte sistematizamos a descrição dos dados coletados na realidade empírica das 

práticas de formação investigadas, extraídos sob o escopo das técnicas e instrumentos 

utilizados. Na verdade, trata-se da “matéria-prima” (mas, na realidade, já tecida com 

alguma análise teórica), a espera de tratamento dialético adequado para a devida 

compreensão de seu conteúdo manifesto e latente. 
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VI CAPÍTULO 

 

 

A DESCRIÇÃO DOS DADOS: O QUE DISSE A PRÁTICA 

 

 

“O mundo da pseudoconcreticidade é um 
claro-escuro de verdade e engano. O seu elemento 
próprio é um duplo sentido. O fenômeno indica a 
essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência 
se manifesta no fenômeno, mas só de modo 
inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e 
aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele 
mesmo e vive apenas graças ao seu contrário. A 
essência não se dá imediatamente; é mediada ao 
fenômeno e, portanto, se manifesta em algo diferente 
daquilo que é” (KOSIK, 1995, p. 15). 

 

 

Tendo necessariamente como ponto de partida o conteúdo manifesto do PPP do 

Curso e os fatos empíricos que nos foram dados pela realidade das práticas de formação 

investigadas, descrevemos a seguir a “matéria-prima”, em suas múltiplas dimensões, 

que foi possível recolher, consideradas as nossas limitações de tempo e de espaço. 

Assim, o levantamento do material revelou o seguinte: 

 

 

6.1 Descrição e análise do conteúdo do projeto político-pedagógico do Curso 

 

 Definidas as formas de investigar o nosso objeto, iniciamos o trabalho de 

campo buscando analisar dialeticamente como se apresenta a natureza e a forma da 

relação teoria/prática no PPP do Curso, condição sem a qual não nos parece ser possível 

compreender adequadamente o modo como os professores articulam a teoria do 

conhecimento anunciada nesse documento e as práticas de formação realizadas. 

Acreditávamos na hipótese de que ao longo deste documento poderiam ser encontradas 
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pistas que nos permitam conhecer as múltiplas determinações que dinamizam esta 

relação. 

Apesar de o estudo aprofundado desta fonte primária não ser o foco da 

pesquisa, o esforço analítico nos sugeriu examinar também o grau de coerência entre os 

princípios gerais do materialismo histórico dialético e a forma como o Curso é 

estruturado no documento, lançando uma análise sobre a diferença entre objetivos 

proclamados e objetivos reais. De acordo com Saviani (1997, p. 190) 
 
 
Os objetivos proclamados indicam as finalidades gerais, as intenções últimas, 
ao passo que os objetivos reais indicam os alvos concretos de ação. Enquanto 
os objetivos proclamados se situam num plano ideal onde o consenso, a 
convergência de interesses é sempre possível, os objetivos reais situam-se 
num plano onde se defrontam interesses divergentes e, por vezes, 
antagônicos, determinando o curso da ação, as forças que controlam o 
processo.  
 
 

Essa questão nos pareceu indispensável ao trabalho de solução do problema de 

nossa pesquisa. Assim, durante a exploração do PPP buscamos saber se o materialismo 

histórico-dialético não estaria apenas no campo de um referencial proclamado, quando 

em realidade no próprio documento teriam outros referenciais que poderiam ser os 

referenciais reais a orientarem a elaboração daquele documento. Quer dizer, se o 

referencial teórico realmente se mantém coerente ao longo de todo o documento, ou se 

os referenciais realmente adotados pelo documento seriam outros. 

Mas, como explorar os supostos excertos do PPP em questão? Quais 

ferramentas teóricas seriam necessárias neste esforço? Com que técnica de pesquisa? Se 

encontrados, como lapidá-los? Com qual método de análise?  

Dissemos anteriormente que para o exame adequado do referido documento 

seria necessário lançar mão do recurso da pesquisa bibliográfica (SALVADOR, 1986), 

aquela feita em fontes primárias escritas originais, caso típico desta investigação. Então, 

o primeiro passo foi ler, selecionar, fichar, organizar e arquivar aspectos diretamente 

relacionados a forma como o texto trata a relação entre teoria e prática. Cuidadosamente 

fomos extraindo do texto elementos teóricos que informam e orientam como professores 

e alunos articulam estas duas formas de comportamento do homem diante da realidade.  

O segundo passo exigiu-nos um esforço analítico/interpretativo da natureza dos 

achados. Lembramos que quando delineamos a proposta metodológica da pesquisa, 
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demonstramos a nossa preferência pelo Método de Análise de Conteúdo, definido por 

Bardin (1979, p. 21), como:  
 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens obter indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência 
de conhecimentos relativo às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) das mensagens. 
 
 

Essa definição caracteriza a análise de conteúdo como um método para estudar 

as “comunicações” entre os homens, colocando a ênfase no conteúdo “das mensagens”. 

Na verdade, a nossa intenção é usar esta ferramenta de análise para levantar premissas 

sobre a relação teoria/prática, dentro de um enfoque amplo de natureza dialética27. 

De acordo com este autor, são três as etapas do processo de uso da análise de 

conteúdo: pré-análise, descrição analítica e interpretação referencial.  A primeira diz 

respeito à organização do material, ou seja, o material que será estudado através da 

análise de conteúdo, em nosso caso, o PPP do Curso.  

A descrição analítica, segunda fase do Método de Análise de Conteúdo, é a 

etapa na qual o material de documento (no caso, o PPP do Curso) é submetido a um 

estudo aprofundado, orientado este, em princípio, pela hipótese e referenciais teóricos 

da pesquisa. Os procedimentos como a codificação, a classificação e a categorização de 

conceitos são básicos nesta instância do estudo. De toda esta análise surgem quadros de 

referências, buscando de forma dialética sínteses coincidentes e divergentes de idéias, 

ou até expressões de concepções “neutras”, isto é, que não estejam especificamente 

vinculadas a alguma teoria.  

A terceira e última fase, a de interpretação referencial, apoiada nos materiais 

de informação, que se iniciou já na etapa da pré-análise, alcança agora a sua maior 

intensidade. A reflexão, a intuição, com embasamento nas hipóteses e referenciais 

estabelecem relações, no caso de nossa pesquisa, com a realidade educacional e social 

ampla, aprofundando as conexões das idéias, analisando as contradições, chegando, se 

possível, a propostas básicas de transformação nos limites das estruturas específicas e 

gerais, sentido último de nossa pesquisa – contribuir para a pedagogia socialista – 

consideradas as profundas contradições do modo de produção vigente. 

                                                             
27 A respeito da possibilidade de utilização deste método numa perspectiva materialista histórico-dialética 
ver Triviños (1987), reconhecido pesquisador marxista brasileiro do campo da ciências sociais e humanas. 
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Contudo, para autores que estudaram o método de análise de conteúdo de 

Bardin, a exemplo de Triviños (1987), advertem que “[...] não é possível que o 

pesquisador detenha sua atenção, exclusivamente no conteúdo manifesto dos 

documentos. Ele deve aprofundar sua análise tratando de desvendar o conteúdo latente 

que eles possuem” (p. 162). Significa dizer que devemos orientar as nossas conclusões 

para além da visão estática, a-histórica, parcial e falsa que caracteriza o conteúdo 

manifesto dos fenômenos sociais, postura e atitude muito própria da linha positivista de 

pesquisa. Precisamos superar esta visão analisando o conteúdo latente, além do 

manifesto que, ao contrário deste, é dinâmico, estrutural e histórico, permitindo-nos 

descobrir ideologias, tendências, o contexto não só lingüístico, mas também histórico 

das expressões, conceitos, etc.  

Por esta forma, a apreciação objetiva (e dialética) das “mensagens” contidas no 

documento do Curso nos permitiu classificar, codificar e categorizar conceitos sobre a 

índole e a maneira como se relacionam as práticas de formação de professores e a teoria 

do conhecimento proclamada no referido projeto.  

Antes, todavia, da apresentação da análise dos fragmentos encontrados, 

optamos por apresentar o sumário do PPP do Curso na perspectiva de facilitar a 

compreensão das particularidades que investigamos. É preciso ressaltar, no entanto, que 

não é nossa intenção aprofundar a discussão sobre o PPP do Curso, senão, apresentar 

uma visão de totalidade do documento que nos permita dar cabo ao objetivo que 

perseguimos neste capítulo – o conhecimento implícito/explícito do caráter e da forma 

que fundamenta o relacionamento entre teoria e prática no texto do documento.  

A estrutura a seguir é a exigida pelo Conselho de Educação do Estado do Ceará 

para o reconhecimento de cursos de licenciatura no âmbito de sua jurisdição. O projeto 

Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA possui a 

seguinte estrutura: 

 

1 Justificativa do Projeto   

2 Histórico do Curso 

3 Princípios Norteadores da Proposta de Formação Profissional 

4 Concepção de: 

4.1 Formação Profissional 

4.2 Educação e de Educação Física 
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4.3 Concepção de Ensino-Aprendizagem 

4.4. Concepção de Conteúdos 

4.5 Concepção de Atividades Práticas Acadêmicas 

4.6 Concepção de Estágio Supervisionado 

4.7 Concepção de Professor 

4.8 Concepção de Avaliação 

5 Objetivos do Projeto 

6 Áreas de Atuação do Profissional a ser formado pelo Curso 

7 Corpo Docente: qualificação, titulação, vinculação institucional e regime de trabalho 

8 Corpo Discente: número de alunos por turma e exigências legais 

9 Critérios e formas de acesso ao Curso 

10 Estratégias de melhorias da qualidade do Curso: 

10.1 Com relação à infra-estrutura do Curso 

10.2 Com relação aos recursos humanos 

11 Organização Curricular 

11.1 Princípios Orientadores do Currículo 

11.1.1 Fundamentação conceitual 

11.2 Eixos do currículo 

11.3 Objetivo do Curso 

11.3.1 Objetivo Geral 

11.3.2 Objetivos Específicos 

11.4 Perfil do Egresso 

11.5 Competências: referenciais específicos 

11.5.1 Competências gerais 

11.5.2 Competências específicas 

11.6 Conteúdos, Carga Horária e Pré-Requisitos 

11.6.1 Oferta de Disciplinas por Semestre 

11.6.2 Quadro-Resumo da Carga Horária do Curso 

11.6.3 Ementa das Disciplinas 

11.7 Operacionalização do Estágio Supervisionado 

11.8 Proposição da Prática como Componente Curricular 

11.8.1 Prática como Componente Curricular (PCC) 

11.8.2 Atividades Complementares (AC) 
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11.8.2.1 Regimento das Atividades Complementares 

11.8.2.2 Tipos e Categorias de Atividades Complementares 

11.9 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

11.9.1 Avaliação da aprendizagem do aluno 

12 Recursos materiais: laboratórios, salas de aula, salas de gestão, espaços de 

convivência de professores e alunos, sala de professores 

13 Pessoal técnico-administrativo 

14 Biblioteca com acervo compatível com a formação desenvolvida pelo curso e em 

número suficiente para atender as necessidades de ensino-aprendizagem e pesquisa do 

curso e outras formas de apoio bibliográfico 

15 Linhas e projetos de pesquisa e número de professores e alunos envolvidos 

16 Bolsas de monitoria e de iniciação científica ou outras formas de apoio ao aluno 

17 Produção intelectual dos docentes e discentes 

18 Plano de Apoio à educação continuada dos docentes 

19 Plano de auto-avaliação do Curso 

19.1 Auto-avaliação Docente 

19.2 Avaliação Institucional 

19.3Avaliação e Acompanhamento dos Egressos 

Referências 

Anexos 

 

Atendendo aos objetivos propostos para este capítulo, e com base nas 

preocupações metodológicas elencadas no Capítulo V, a descrição analítica das 

“mensagens” acerca da relação teoria/pratica encontradas no texto do PPP do Curso 

(URCA, 2010), permitiu-nos as seguintes inferências:  

 

a) Na seção principal 4 – Concepções de formação profissional, de educação, de 

ensino aprendizagem, de conteúdos, de práticas acadêmico-culturais, de 

estágio, de professor, e de avaliação percebemos uma primeira menção à 

questão da relação teoria/prática. No interior da subseção 4.1 – Concepção de 

formação profissional lê-se que o Curso deve utilizar procedimentos que 

possibilitem a formação do profissional/educador com base nas seguintes 

características: “[...] d) consciente da indissolubilidade entre teoria e prática e 
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da importância da pesquisa e extensão enquanto instrumentos de produção e 

socialização do conhecimento na perspectiva da melhoria da qualidade de vida; 

[...]” (p. 21). Se observarmos atentamente o conteúdo manifesto desta 

mensagem vamos descobrir imediatamente a forma de conceber a relação 

teoria/prática, ou seja, qual o “esquema de relacionamento” que defende para a 

relação teoria/prática: se a visão dicotômica ou, se a visão de unidade entre estes 

pólos (CANDAU & LELIS, 1988, p. 52). Ademais, o conteúdo latente mostra 

que tal relacionamento se orienta por uma direção filosófica de índole dialética 

materialista histórica, dado o contexto não só lingüístico, mas também histórico 

das expressões. 

 

b) Na subseção 4.3 – Concepção de Ensino-Aprendizagem é perceptível a 

preocupação com a necessidade de se articular teoria e prática. A esse respeito, o 

texto propõe: “É, pois, através da prática didático-metodológica, dimensionada 

por uma teoria pedagógica calcada num projeto histórico distinto, que 

poderemos abordar com maiores possibilidades de sucesso, conteúdos, métodos 

e avaliação de uma Educação Física exigida para formação qualitativa de 

professores, capazes de intervir com consciência crítica nos campos de atuação 

da cultura corporal da região e além dela” (p. 23). A leitura do teor deste 

enunciado revela que a teoria e prática se unem e se fundem mutuamente, à 

medida que somente através de uma prática fundamentada na teoria crítica do 

conhecimento será possível orientar o processo de ensino-aprendizagem com 

maiores possibilidades de sucesso. 

  

c) Há um significado latente na seção 4.4 – Concepção de Conteúdos que parece 

distinguir claramente o papel da relação teoria/prática na construção do 

conhecimento. Senão vejamos: “[...] A concepção de conteúdo privilegiada por 

este Projeto para formação de futuros professores de Educação Física escolar se 

baseia na teoria crítico-dialética de construção do conhecimento. [...] Por isso, 

defende certos princípios da lógica dialética para a construção do conhecimento, 

a saber: totalidade, movimento, mudança qualitativa e contradição” (p. 24). Esta 

orientação permite-nos inferir que somente é possível construir conhecimentos 

numa perspectiva dialética se apoiada numa relação teoria/prática que privilegie a 
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unidade indissolúvel entre estes termos. Segue-se que ao priorizar os princípios 

da lógica dialética na construção dos conteúdos, implicitamente está se afirmando 

a impossibilidade dessa construção desvinculada de uma relação teoria/prática de 

bases materialista histórico-dialética.  

 

d) Notamos que na subseção 4.6 – Concepção de Estágio Supervisionado há uma 

compreensão da relação teoria/prática enquanto práxis transformadora. Assevera 

o texto: “De acordo com este Projeto, a concepção de estágio supervisionado 

situa-se dentro do contexto da formação do futuro professor de Educação Física 

como um espaço privilegiado da práxis, isto é, da relação teoria-prática, espaço 

de promoção de um trabalho de intervenção consciente e que vise à formação de 

cidadãos participantes no processo de construção social” (p. 25). O conteúdo 

manifesto desta mensagem indica uma relação teoria/prática de índole 

materialista dialética. Ao que nos parece, as práticas de formação devem ser 

compreendidas como um espaço privilegiado da atividade objetiva, real, isto é, 

da práxis. 

 

e) Embora a unidade entre teoria e prática seja reafirmada na subseção 4.7 – 

Concepção de Professor foi possível notar algumas incoerências no que tange à 

forma desse relacionamento. Vejamos: “Este Projeto adota a concepção de 

professor reflexivo, reconhecendo que para uma nova concepção da prática 

profissional é preciso a relação linear e mecânica entre a dimensão científico-

técnica do conhecimento da Educação Física e a prática na aula” (p. 25). Em 

primeiro lugar, nem todo professor reflexivo age dialeticamente.  Ser reflexivo 

não significa ser dialético materialista. Objetos e fenômenos sociais podem ser 

epistemologicamente refletidos sob diferentes concepções. Em segundo lugar, 

não é possível estabelecer uma relação linear e mecânica entre teoria e prática. 

De acordo com Sánchez Vázquez (2004, p. 256),  
 
 
[...] as relações entre teoria e prática não podem ser vistas de um modo 
simplista ou mecânico, a saber: como se toda teoria se baseasse de um modo 
direto e imediato na prática. [...] Essa relação não é direta e imediata, mas 
sim por meio de um processo complexo no qual algumas vezes se transita da 
prática à teoria, e outras desta para a prática. 
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f) Na seção 11 – Organização Curricular descobrimos várias mensagens indicando a 

natureza e a forma como a teoria do conhecimento e as práticas de formação de 

professores devem ser articuladas. Para citar algumas (grifos nossos):  

 

g) “A Formação Básica será guiada pelo critério da orientação científica, da integração 

teoria e prática e do conhecimento do homem, da cultura e da sociedade” (p. 32). 

  

h) “Todas as disciplinas da matriz curricular terão caráter teórico-prático e estarão 

direta ou indiretamente articuladas entre si, quer pelo conteúdo, quer pela ação docente” 

(p. 34). 

 

i) “Assim, do ponto de vista mais amplo, organizou-se um currículo baseado nos 

seguintes princípios filosóficos: [...] d) a indissociabilidade entre a teoria e prática nos 

estudos realizados [...]” (p. 35). 

  

j) “[...] a coordenação das ações voltadas para as práticas pedagógicas e o estágio 

supervisionado deve estar situada em espaço próprio (coordenação) definido pela lógica 

do currículo com a finalidade de viabilizar e avaliar a unidade teoria e prática, [...]. 

Nesse sentido, a idéia a ser superada é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, 

enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria” (p. 56). 

   

k) “No que se refere à questão da articulação entre teoria e prática, o Projeto Político-

pedagógico do Curso incorpora as normas vigentes emanadas pela Nova LDB e pelas 

normas oriundas do Conselho Nacional de Educação. Para estas novas diretrizes 

curriculares o princípio metodológico geral é o de que todo fazer implica uma reflexão e 

toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse 

princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual 

dimensão – a teoria ou a prática - deve ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o 

ponto de partida na formação do professor. Assim, no processo de construção de sua 

autonomia intelectual, o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o 

que faz” (p. 59-0). 
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l) “A prática no Projeto Político-pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da URCA é compreendida como expressão da articulação da teoria com a 

realidade sócio-educacional visando superar ou minimizar o distanciamento entre a 

teoria e a prática [...]”. (p. 60-1). 

  

m) “Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na 

busca de significados na docência, no ensino, na pesquisa, na extensão, na 

administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar e não 

escolar da Educação Física, [...]”. (p. 62).  

 

Verificamos que o conteúdo manifesto e latente das mensagens supra, ao se 

apresentar de forma constante, estável e subsistente, indicando a presença de um 

invariante (a proposição da unidade indissolúvel entre teoria e prática), evidencia 

indicadores do caráter e do modo como deve ser encarado o pensar e o fazer no âmbito 

das práticas de formação do Curso. 

Destarte, a metodologia da análise do conteúdo do texto do PPP do Curso 

mostrou que o trato que se propõe à relação teoria/prática lembra-nos as características 

de uma concepção dialética da relação teoria/prática numa perspectiva aparentemente 

transformadora. Entretanto, tal como assinala Saviani (1997), uma coisa são os 

objetivos proclamados, outra coisa são os objetivos reais. Diferentemente dos objetivos 

proclamados, “[...] os objetivos reais situam-se num plano onde se defrontam interesses 

divergentes e, por vezes, antagônicos, determinando o curso da ação, as forças que 

controlam o processo” (p. 197).  

Com a ajuda dos dados empíricos (as observações diretas das práticas de 

formação investigadas e as entrevistas semi-estruturadas aplicadas com os professores) 

concluímos que nesse quadro, os objetivos reais vêm se configurando como 

concretizações parciais dos objetivos proclamados no PPP do Curso, inclusive, opondo-

se a eles com bastante freqüência.  

 

 

6.2 A observação direta das práticas de formação 

 

6.2.1 Sobre o eixo “a relação teoria e prática na dinâmica do Curso” 
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Esta primeira parte da observação teve a intenção de verificar, através da Ficha 

anteriormente citada, como, de maneira geral, os professores, em suas ações 

pedagógicas, concebiam a relação teoria/prática na formação do futuro professor de 

Educação Física. À medida que a prática se desenvolvia assinalávamos a expressão 

“SIM”, “PARCIALMENTE” ou “NÃO” para o posicionamento do professor em 

relação a cada questão, caso esse posicionamento se apresentasse de forma constante, 

estável e subsistente, indicando a presença de um invariante. Concluída a fase de 

observação direta, os dados foram tabulados, apresentando os seguintes resultados 

quantitativos: 

 

1ª Questão - Predomina a separação entre teoria e prática? 

 

Nesta questão procuramos saber se nas práticas dos professores predominava 

uma visão dissociativa entre teoria e prática, com ênfase na total separação e autonomia 

de um em relação ao outro. Dos 07 (sete) professores observados, 100% conceberam a 

relação teoria/prática numa visão dicotômica. Na verdade, teoria e prática são pólos 

separados, mas não opostos. 

 

2ª Questão – Teoria e prática se opõem? 

 

Considerando que no esquema de relacionamento em que teoria e prática se 

opõem, são componentes isolados, e cada um desses pólos tem a sua lógica própria, 

com esta questão buscamos verificar se esta situação se apresentava na prática 

pedagógica do professor investigado. A observação revelou que embora o universo 

pesquisado assuma a separação entre teoria e prática, na realidade, apenas 14% dos 

professores não coloca esses pólos em oposição.  

 

3ª Questão - Predomina o primado da teoria sobre a prática? 

 

Com esta questão buscávamos saber se predominava uma visão associativa 

entre teoria e prática, mas com o predomínio do primeiro polo sobre o segundo. As 

observações sistemáticas revelaram que no trabalho pedagógico de 86% prevalece a 
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teoria sobre a prática. Apenas para 14% do universo é a prática que deve prevalecer, 

pois ela é quem executa, quem age, “quem faz acontecer”.  

 

4ª Questão - Há um predomínio do praticismo, isto é, da prática esvaziada da teoria? 

 

A observação mostrou que a prática predominou nas ações pedagógicas de 

unicamente 14% dos professores. O primado é da prática. Ela que comanda. Ela ignora 

a teoria. Para estes aos “teóricos” cabe pensar, elaborar, refletir, planejar e aos 

“práticos” executar, agir, fazer.  

 

5ª Questão - A prática é uma mera aplicação da teoria? 

 

Nesta questão queríamos saber se os professores investigados concebiam a 

prática como simples instrumento ou como mera técnica que aplica mecanicamente 

regras, normas e princípios vindos da teoria. Percebemos que para 58% do universo 

pesquisado a prática deve obedecer à teoria, pois a prática não inventa, não cria, não 

introduz situações novas. A prática é uma aplicação da teoria. Mas, para 28% dos 

professores observados, de maneira geral, a prática é parcialmente uma aplicação da 

teoria. Todavia, para 14% dos sujeitos, a prática não deve obedecer a teoria. A prática 

não necessita da teoria. 

 

6ª Questão - Predominam os aspectos técnico-científicos em detrimento dos filosófico-

ideológicos? 

 

Partindo da idéia freireana segundo a qual o ato pedagógico é por natureza um 

ato político, esta questão buscou perceber como os professores pesquisados concebem a 

relação teoria/prática do ponto de vista político-ideológico. A nossa observação apontou 

que nas práticas de 84% predominam os aspectos técnico-científicos em detrimento dos 

filosófico-ideológicos, haja vista a ênfase exacerbada no planejamento, na racionalidade 

técnica, na neutralidade científica e na eficiência.  

 

7ª Questão - Há coerência entre a concepção de Educação Física defendida pelo 

professor e a prática de formação por ele exercida? 
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A nossa preocupação com esta questão foi a de verificar o grau de 

correspondência entre a concepção de Educação Física do professor e as práticas por ele 

desenvolvidas. Observamos que 100% dos professores articulam a relação teoria/prática 

conforme a sua concepção de Educação Física, a propósito, orientada pelas tendências 

da biologização, ou seja, aquela que se ocupa dos aspectos biológicos da Educação 

Física; e da psicopedagogização, tendência na área que se ocupa dos aspectos 

psicológicos e pedagógicos do ensino da Educação (CASTELLANI FILHO, 1994), 

devidamente explicitadas no capítulo seguinte. 

 

6.2.2 Sobre o eixo “a relação teoria/prática em relação à concepção teórica do 

Curso” 

 

Verificada, na primeira parte, a forma como os professores concebem a relação 

teoria/prática em seu caráter geral, na segunda metade da Ficha buscamos perquirir o 

modo como os professores em suas ações pedagógicas articulam, de maneira específica, 

a teoria orientadora da formação anunciada no PPP do Curso (concepção materialista 

dialética de educação) com as práticas de formação, cuja ocorrência foi assinalada 

conforme procedimento já descrito. 

 

8ª Questão – Articula a teoria materialista histórico-dialética preconizada pelo Curso 

com a prática de formação desenvolvida? 

 

Foi possível observar que 100% dos professores não têm o materialismo 

histórico-dialético como seu referencial. Suas práticas ignoram a teoria de base do 

Curso. A concepção dialética de educação não se traduz no seu fazer pedagógico.  

 

9ª Questão - A teoria (planejamento, seleção dos conteúdos, metodologia, objetivos, 

avaliação, etc.) é formulada a partir das necessidades concretas da realidade 

educacional e social da Educação Física, tornando-se orientadora da ação para mudar 

a realidade existente? 

 

Como a teoria do conhecimento significa o modo do conhecimento se 

apresentar, esta tem repercussões imediatas na organização do trabalho pedagógico e, 
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fundamentalmente, nos elementos constitutivos do processo de ensino: conteúdos, 

objetivos, métodos, avaliação, planejamento e formas organizativas – destacando a aula 

como forma básica de organização do ensino – entendidos como os componentes do 

processo didático que fazem a mediação para o alcance dos objetivos do processo de 

ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, habilidades e valores 

(LIBÂNEO, 1994, p. 249).  A observação mostrou que nenhum professor se mostrou 

preocupado com esta questão do sentido político-educativo da formação numa 

perspectiva crítica radical. Na verdade concebem a prática numa perspectiva positivo-

tecnológica, sem preocupação com a modificação dos condicionantes estruturais que 

vem determinando nossa vida social sob á égide do sistema capitalista.   

 

10ª Questão - A prática dos professores tem sido a fonte da teoria que utilizam para 

guiar as suas ações pedagógicas?  

 

Para o materialismo histórico dialético a teoria depende da prática porque esta 

determina o desenvolvimento e progresso do conhecimento, ou seja, a prática é a fonte 

da teoria da qual se nutre como objeto de conhecimento, interpretação e transformação. 

As nossas observações mostraram que a teoria, com a qual os professores orientam as 

suas ações, não nasce de uma prática real naqueles a quem se dirige, não emerge, pois, 

das necessidades das práticas de formação do Curso. Nossos registros mostram ainda 

que a teoria apresenta-se importada, alheia à prática que deveria lhe servir de 

fundamento. 

 

 

6.3 A entrevista semi-estruturada  

 

Após a aplicação da entrevista e do árduo trabalho dispensado à transcrição das 

respostas, buscamos identificar nas falas dos sujeitos da pesquisa certos aspectos afins, 

coincidentes e importantes que – por se apresentarem de forma constante, estável e 

subsistente, indicando a presença de um invariante – pudessem nos fornecer 

generalizações que assinalam a emergência de categorias para explicação coerente da 

relação teoria/prática que investigamos. 
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No entanto, isto dependia naturalmente do processo de classificação das 

respostas, e classificar respostas nem sempre é uma tarefa fácil. Tínhamos diante de nós 

agora um amontoado de respostas que precisavam ser ordenadas e organizadas para que 

pudessem ser analisadas e interpretadas à luz das nossas categorias gerais (filosóficas e 

científicas).  

A respeito dos procedimentos metodológicos para classificação das respostas, 

conforme Triviños (1987), “o pesquisador realizará, em primeiro lugar, uma leitura 

atenta, com ‘olhos abertos’, das respostas à pergunta número um do questionário. Em 

seguida, lerá a questão dois, e assim, por diante” (p. 171). A segunda leitura, prossegue 

o autor, “permitirá ao pesquisador, sublinhar as idéias que, de alguma maneira, se 

apresentam ligadas a algum fundamento teórico” (p. 172). Feito isto, o investigador faz 

uma listagem final das respostas, por pergunta. “A listagem final permitirá, em seguida, 

realizar um trabalho delicado: o da classificação das respostas, por pergunta” (Idem).  

Ora, entendendo que “a classificação é uma forma de discriminar e selecionar 

as informações obtidas, a fim de reuni-las em grupos, de acordo com o interesse da 

pesquisa” (RUDIO, 1986, p. 99), depois de transcritos os dados das entrevistas que 

aplicamos com os 07 (sete) professores do Curso, para classificar as respostas tivemos 

que ler atentamente e por várias vezes seguida cada uma das perguntas e respostas de 

todos os respondentes, sublinhando os trechos que: a) estivessem relacionados 

diretamente ao enunciado da pergunta; b) subsidiassem a explicação do problema, das 

hipóteses e dos objetivos da pesquisa; e c) ligassem-se de alguma forma a um 

fundamento teórico. Terminado esse processo, fizemos uma listagem final dos trechos 

de respostas de todos os sujeitos respondentes. 

Certamente a prática investigada disse muito. Ela é rica em nuances e detalhes 

nunca vistos a olho nu. Enquanto fenômeno “fornece um material extremamente rico 

para análises do vivido” (NETO, 1994, p. 59). Todavia, como nos lembra Kosik (1995, 

p. 15), “A essência não se dá imediatamente; é mediada ao fenômeno e, portanto, se 

manifesta em algo diferente daquilo que é”. 

Temos agora um conjunto dados formados pelas respostas das entrevistas e 

pelos dados colhidos das ações apresentadas pelos professores, quando da observação 

direta de suas práticas de formação, que constitui a matéria-prima da qual extraímos as 

categorias específicas do estudo, buscando traduzir do modo mais fiel possível os traços 

essenciais captados.  
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Nessa perspectiva, deve-se ter presente a nossa intenção de reunir evidências 

para a elaboração de categorias de análise – formuladas no capítulo seguinte – que 

explicitem o modo como se estabelece a relação entre pensar e fazer no Curso de 

Licenciatura em Educação Física da URCA.  
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VII CAPÍTULO 

 

 

EXAMINANDO A RELAÇÃO ENTRE A TEORIA DE BASE DO CURSO E AS 

PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

“Para refletir plenamente um fenômeno na 
totalidade, para refletir a essência e as leis internas, 
é preciso criar um sistema de conceitos e teorias, 
depois de se terem submetidos os múltiplos dados da 
percepção sensível a uma elaboração mental, que 
consiste em rejeitar a casca para guardar o grão, 
em eliminar o falso para conservar o verdadeiro em 
passar de um aspecto dos fenômenos a outro, do 
externo ao interno; é preciso saltar do conhecimento 
sensível ao conhecimento racional” (TSÉ TUNG, 
2004, p. 27). 

 

 

Trazidos os achados sobre o estado da arte da realidade que estamos 

investigando, passamos agora a definir o método de organização para análise e 

exposição da pesquisa (FRIGOTTO, 2004; GRUPO DE METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL – DEPARTAMENTO DE COMUNISMO CIENTÍFICO, 

1981; ESCOBAR, 1997). Esta seção trata, pois, de discutir os conceitos e categorias que 

permitem compreender as questões prioritárias do estudo e, especialmente, subsidiar a 

compreensão e explicação do problema, das hipóteses e dos objetivos da pesquisa.  

Assim colocado, as categorias propostas como ponto de partida para análise e 

interpretação da relação entre as práticas de formação de professores de Educação Física 

e a teoria que lhes são informadas, a seguir desenvolvidas, são consideradas tanto 

quanto o processo da realidade que as produz, quanto a sua utilização como 

instrumentos de análise em vista de uma ação social transformadora, já que a análise 

também faz parte dessa ação. 

Mas, afinal, que categorias nos interessam? Que referenciais teórico-

metodológicos poderão nos permitir instrumentalização e compreensão dos aspectos 

que caracterizam a relação teoria/prática na formação dos professores do Curso que 
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estamos investigando? Que elementos teóricos são indispensáveis para o 

desvendamento das profundas e múltiplas determinações que regem essa relação? 

Nesse processo, ao articular os dados da observação direta das práticas de 

formação com aqueles obtidos através da entrevista semi-estruturada, construímos (a 

posteriori) as seguintes categorias de análise julgadas necessárias à compreensão 

adequada da forma como se relacionam teoria e prática no Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA: 

 

 

7.1 A relação teoria/prática no trabalho pedagógico dos professores 

 

Os dados obtidos através da entrevista demonstram que todos os professores 

percebem a relação teoria/prática como fator decisivo de sua prática pedagógica, 

imputando-lhe importância fundamental. Suas representações são expressas de várias e 

diferentes maneiras. Para citar algumas:  

 

- “Eu acho que toda teoria ela é o ponto de partida de algum fazer pedagógico e 

também não vejo como dissociá-la da prática.” (Sujeito 01);  

 

- “(...) na verdade tento trabalhar na sala de aula sempre se reportando à realidade e 

buscando, promovendo junto aos alunos a necessidade de estar pensando esta 

realidade a partir da teoria que a gente está trabalhando, na perspectiva de fazer 

justamente essa integração”. (Sujeito 02);  

 

“- (...) procuro sempre estabelecer, procuro dentro daquilo que posso, estabelecer, 

tentar fazer o link da teoria com a prática (Sujeito 03);  

 

- “(...) o que a gente tenta trabalhar com o aluno é a questão da práxis, quando se une 

a teoria e a prática”. (Sujeito 04).  

 

- “Eu acho que a relação teoria/prática é extremamente importante para o aprendizado 

do aluno (...)” (Sujeito 05);  
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- “Na minha prática pedagógica eu sempre procuro fazer a relação entre a teoria e a 

prática... Eu não vejo como um professor pode ministrar uma disciplina sem fazer 

conexão com a prática do dia-a-dia, só a teoria não diz nada, não me passa nada (...).” 

(Sujeito 07);  

 

Em função do exposto, os professores investigados dizem adotar, pelo menos 

no âmbito de suas representações, um esquema de relacionamento para a relação 

teoria/prática, baseado na associação mútua entre estes termos (CANDAU & LELIS, 

1988). Percebem-na, segundo declaram, numa perspectiva de unidade, centrada na 

vinculação, na união entre teoria e prática. Ademais, afirmam “(...) a necessidade de 

estar pensando esta realidade a partir da teoria que a gente está trabalhando, na 

perspectiva de fazer justamente essa integração” (Sujeito 02). Ou seja, em suas falas 

asseguram buscar sempre estabelecer relações entre a teoria transmitida e a prática do 

real, tentando trabalhar “(...) a questão da práxis, quando se une a teoria e a prática” 

(Sujeito 04). 

Entretanto, não obstante as adjetivações positivas que declinam em defesa da 

integração teoria/prática em seu fazer pedagógico diário, a observação sistemática e 

objetiva de suas práticas de formação revelou uma distância abissal entre o proclamado 

e o real. 

A respeito da declaração do Sujeito 01, segundo a qual a teoria é o ponto de 

partida do fazer pedagógico, temos a dizer o seguinte: se o ponto de partida é a teoria 

(qual teoria?), então, estamos diante de uma concepção idealista de mundo e não 

materialista dialética e histórica, onde o ponto de partida é a ação dos homens e 

mulheres sobre a natureza – neste caso, sobre a sociedade. 

De igual modo, quando o Sujeito 03 afirma que “tenta fazer o link da teoria 

com a prática”, parece-nos que o mesmo estar a admitir a possibilidade de uma teoria 

sem prática ou não admite a teoria como prática. Segue-se que o caráter precário do 

entendimento de práxis fica ainda mais preocupante na ocasião em que o Sujeito 04 

afirma que o que busca mesmo “(...) trabalhar com o aluno é a questão da práxis, 

quando se une a teoria e a prática”.  Ao defender práxis como simples união entre 

teoria e prática, este professor acaba por banalizar a práxis, à medida que esta deve ser 

crítica e revolucionária. Por fim, percebemos um equívoco na afirmação exarada pelo 

Sujeito 07, segundo a qual “só a teoria não diz nada, não me passa nada (...)”. Na 
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verdade, admitimos que ao contrário do que pensa este docente, a teoria isolada da 

prática, idealista, diz muita coisa em suas linhas e entrelinhas. Dizer que “não passa 

nada” é um pouco demais. 

Conforme explicado nos capítulos anteriores, essa observação foi realizada a 

partir de dois eixos distintos, porém articulados entre si. No primeiro momento em que 

observamos a forma como o professor tratava a relação teoria/prática na dinâmica do 

Curso, percebemos que, em relação à questão de saber se os professores separavam 

teoria e prática, verificamos que 100% dos sujeitos investigados desenvolviam suas 

práticas separando teoria e prática, caracterizando o esquema de relacionamento entre 

teoria e prática numa visão dicotômica em sua forma associativa, aquela em que “[...] 

teoria e prática são pólos separados, mas não opostos. Na verdade, estão justapostos” 

(CANDAU & LELIS, 1988, p. 53).  

Apesar da separação entre estes pólos, os professores alegam manter a 

especificidade e a autonomia de cada um deles, o que nos exigiu um esforço teorético 

para entender a questão. É fato que a separação verificada se expressava também em 

função das precárias condições materiais objetivas, disponibilizadas pela instituição 

para o desenvolvimento do processo formativo, condição fundamental para efetivação 

produtiva dessa relação, na voz dos professores: 

 

- “(...) nesse esforço para implantar determinada teoria no meu fazer pedagógico eu 

tenho que ter um material pedagógico que atualmente a universidade não dispõe (...).” 

(Sujeito 01);  

 

- “Claro que reconhecendo que é sempre difícil, sobretudo em uma instituição onde a 

gente tem muita limitação do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do fazer, do 

colocar os alunos numa prática diária, de confrontar, eventualmente de experimentar, 

laboratório, situações em que eles possam não ter que esperar o mundo lá fora (...).” 

(Sujeito 03).  

 

- “(...) é realidade nossa que a gente tem uma série de deficiências, entre elas, talvez a 

principal, a deficiência de infraestrutura, e isso deixa o nosso aluno um tanto quanto 

limitado com relação ao aprendizado dele (...)” (Sujeito 05);  
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Além do exposto em suas representações, por diversas vezes, registramos em 

nosso diário de campo as lamentações dos professores com relação à falta de materiais, 

equipamentos e instalações que, em uma escala ou outra escala histórica, determinam as 

possibilidades de integração entre teoria e prática. Para que não paire dúvidas, vamos 

reforçar a nossa posição: não estamos partindo do pressuposto ou dando a entender que 

todos os professores questionados têm uma concepção dialética da realidade ou que 

prática e teoria são justapostas, indissociáveis, mas que condições materiais são o 

obstáculo para que nas aulas a prática possa ser ministrada pari passu com a teoria que 

lhe é subjacente e que a explica. Não é esta a conotação que emplacamos. Pensamos, tão 

somente, que a falta de condições materiais objetivas pode influenciar negativamente 

para o relacionamento teórico-prático numa perspectiva crítica e revolucionária. Ou 

não? 

Cumpre assinalar, entretanto que os docentes, quando observados em suas 

práticas de formação, opunham teoria e prática, tornando-as componentes isolados, 

onde cada um desses pólos tivesse a sua lógica própria, onde um se contrapõe 

absolutamente ao outro. Assim, o tratamento dos dados revelou que apenas 14% dos 

sujeitos da pesquisa colocavam teoria e prática em oposição, assumindo a forma mais 

radical da visão dicotômica, ou seja, a visão dissociativa. “Nesta, teoria e prática são 

componentes isolados e mesmo opostos” (Idem). Inferimos que não se tratava de uma 

“oposição relativa”, aquela que quando formulada “[...] com justeza as relações entre 

teoria e prática, vemos que se trata mais de uma diferença do que de uma oposição” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 240). O quadro registrado nos pareceu de uma 

“oposição absoluta”, quando, segundo o mesmo autor, “[...] as relações entre teoria e 

prática são estabelecidas em uma base falsa, seja porque esta última tende a desligar-se 

da teoria, seja porque a teoria se nega a vincular-se conscientemente à prática” (Ibidem).  

Outra constatação revelada pela observação das práticas, que confronta a 

percepção otimista da relação entre teoria e prática na dinâmica do Curso, diz respeito à 

questão do primado da teoria sobre a prática no trabalho pedagógico dos professores. 

A análise pôs às claras que em 86% das práticas observadas a teoria predomina sobre a 

prática. O primado é da teoria. Há registro constante em nosso diário de campo 

indicando que a aula transcorre tendo como base uma relação unilateral entre professor 

e aluno, decorrente do predomínio da teoria sobre a prática, tornando a atividade 

enfadonha. Nessa forma de conceber a relação teoria/prática, que Sanchez Gamboa 



201 

 

(2010, p. 5) denomina de “abordagem ideal-racionalista”, “[...] a teoria tem primazia, já 

que os conjuntos de conceitos e representações são formados independentemente da 

prática dos homens” (Idem), desdobrando-se “[...] dessa abordagem a primazia de um 

modelo ideal que serve de critério à ação humana” (Ibidem). Essa forma de abordar a 

relação teoria/prática enfatiza, portanto, o papel da teoria. 

Ainda nesse eixo, quando perscrutamos se havia um predomínio do praticismo, 

isto é, da prática esvaziada da teoria, constatamos que para 14% da amostra, quem 

manda é a prática. Ela não precisa da teoria. A prática ignora a teoria, já que o prático, 

pois assim aprendeu, foi ensinado, é quem despreza a teoria. Coincidentemente, esse 

resultado vai de encontro ao discurso do Sujeito 01:“Eu acho que toda teoria ela é o 

ponto de partida de algum fazer pedagógico e também não vejo como dissociá-la da 

prática”. Entretanto, irônica e exatamente nas práticas desse professor a observação 

revelou que em suas aulas “práticas” a teoria é comandada pela prática, estabelecendo-

se uma contradição em termos entre conhecimento teórico e realização prática.  

Anotamos em nosso diário de campo várias situações de completo abandono da 

teoria em detrimento da prática. Essa concepção se coloca no pólo oposto à abordagem 

ideal-racionalista¸ negando o primado da teoria. Por essa razão, Sanches Gamboa 

(op.cit., p. 6), denomina este esquema de relacionamento entre teoria e prática de 

pragmático-utilitarista, porque prioriza apenas a prática. Essa concepção, que tem como 

um dos seus pilares a teoria pragmatista da verdade, só aceita como conhecimento 

autêntico, o útil e passível de verificação prática. A esse respeito Sánchez Vázquez 

(2007, p. 242), reforça: “o critério de verdade para o pragmatismo é, portanto, o êxito, a 

eficácia da ação prática do homem entendida como prática individual”. Sumarizando as 

suas propostas de conceber a relação teoria/prática (ideal-racionalista e pragmático-

utilitarista), cujas concepções dizem ter “em comum a busca da união do equilíbrio 

entre a teoria e prática”, o autor conclui o seguinte: 
 
 
A primazia da teoria, defendida pelas abordagens ideal-racionalistas, assim 
como a primazia da prática, defendida pelas abordagens pragmático-
utilitaristas, busca como verdadeiro nessa relação o acordo entre uma e outra, 
a identidade ou aproximação entre elas. A verdadeira teoria é a que expressa 
os resultados da prática, ou a que está mais próxima da aplicação prática. A 
verdadeira prática é a que coincide com a proposta, com o perfil ideal, com o 
plano de ação. A prática que encarna o pensamento, a ação, que executa a 
idéia, é mais verdadeira na medida em que diminuem as diferenças em 
relação ao pensamento e/ou idéia (p. 7). 
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Kuenzer (s/d), tomando como alicerce para a crítica o pensamento de Sánchez 

Vázquez (2007, p. 240-1) sobre o pragmatismo, sumariza o seguinte: 
 
 
Aqui estamos em frente a uma primeira falsa tomada da relação entre teoria e 
prática: a que desvincula a prática da teoria, que passa a supor-se suficiente; a 
prática, tomada em seu sentido utilitário, contrapõe-se à teoria, que se faz 
desnecessária ou até nociva. Neste caso, a teoria passa a ser substituída pelo 
senso comum, que é o sentido da prática, e a ela não se opõe. Em 
decorrência, ao nível da consciência do homem comum, não há inadequação 
entre o conhecimento do senso comum e a prática, o que lhe confere, uma 
certa tranquilidade, posto que nada o ameaça; o contrário ocorre com relação 
à teoria, cuja intromissão parece ser perturbadora. A prioridade, portanto, é 
conferida a uma prática sem teoria, ou com um mínimo dela, o que permite 
concluir que o pensamento do senso comum corresponde ao praticismo. Do 
ponto de vista do pensamento filosófico, o praticismo presente na consciência 
do homem comum corresponde ao pragmatismo, que, ao reconhecer que o 
conhecimento está vinculado a necessidades práticas, infere que o verdadeiro 
se reduz ao útil. 
 
 

Estribados no referido raciocínio, percebemos que a interpretação utilitarista da 

prática tomada enquanto atividade, defendida pelo Sujeito 01, inscreve-se no 

pragmatismo individual, destinado a satisfazer seus interesses, onde “A verdade fica 

subordinada, portanto, a nossos interesses, ao interesse de cada um de nós” (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007, p. 241). Por esta forma, mesmo reconhecendo o caráter prático do 

pensamento que expressa a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser 

conhecido, não é possível afirmar a possibilidade dissociativa da relação teoria/prática 

no fazer humano em seu sentido geral, tampouco no particular do trabalho pedagógico 

mediador da relação entre a teoria de base e as práticas de formação de professores do 

curso que estamos analisando que, no caso do professor observado, parece se basear no 

senso comum. 

 A leitura da realidade concreta das práticas de formação observadas revelou 

mais uma constatação incompatível com as representações supramencionadas pelos 

professores. Trata-se da possibilidade da prática como mera aplicação da teoria. 

Verificamos que para 58% do universo pesquisado a prática deve obedecer à teoria, pois 

a prática não inventa, não cria, não introduz situações novas. Isso é função da teoria. Por 

isso, a prática deve ser uma aplicação da teoria. Mas, para 28% dos professores 

observados, de maneira geral, a prática é parcialmente uma aplicação da teoria, dada a 

dependência de uma em relação a outra. Todavia, para 14% dos sujeitos, a prática não 

deve obedecer à teoria. A prática não necessita da teoria. Ela é autônoma, independente. 
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No geral, a interpretação que inferimos é a de que para a maioria a prática é 

considerada como mera aplicação ou degradação da teoria. “A prática adquirirá 

relevância na medida em que for fiel aos parâmetros da teoria. Se há desvios, é a prática 

que sempre deve ser retificada para melhor compreender as exigências teóricas” 

(CANDAU & LELIS, 1988, p 53). 

O último aspecto por nós observado, que tem relação direta com a percepção 

dos professores a respeito da relação teoria prática, igualmente inconciliável com as 

posturas avistadas em suas ações pedagógicas, refere-se à questão de se saber se na 

realização de suas práticas de formação predominam os aspectos técnico-científicos 

sobre os filosófico-ideológicos. Os dados coletados testemunharam que na prática 

pedagógica de 84% da amostra os aspectos técnico-científicos são mais enfatizados que 

os político-ideológicos, predominando uma visão associativa entre teoria e prática, de 

natureza positivo-tecnológica (op.cit.), “[...] marcada pela ênfase no planejamento, na 

racionalidade científica, na neutralidade da ciência, na eficiência, no erigir a teoria 

como forma privilegiada de ‘guiar’, de ‘orientar’ a ação” (p. 54).  

A observação mostrou que na passagem da teoria à prática, a tecnologia ocupa 

um lugar de destaque como elemento mediador. Diante disto, inferimos que a prática do 

professor não se orienta na luta de classes, no conhecimento aprofundado da luta 

ideológica contemporânea que na área pedagógica manifesta-se nas características que o 

sistema do capital impõe às atividades educacionais, isolando os sujeitos do 

conhecimento das contradições, contrapondo os interesses individuais aos sociais 

(ESCOBAR, 1997).  

Dada a incoerência marcante entre o discurso e a prática, o distanciamento da 

teoria em relação á realidade aparece como a principal causa da predominância dos 

aspectos técnico-científicos sobre os filosófico-ideológicos. Evidencia-se que esta 

situação se plasma devido à falta de articulação entre a teoria (conteúdo) tratada em sala 

de aula e a prática profissional e social do futuro professor, numa perspectiva 

radicalmente crítica. Sobre esta questão, anotamos com freqüência em nosso diário de 

campo que os professores invariavelmente tendiam a desconsiderar os condicionantes 

históricos, sociais, políticos e econômicos que em última análise determinam a forma e 

o conteúdo da formação profissional e social dos indivíduos para quem ela está voltada, 

dando ênfase aos aspectos técnico-científicos.  
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Segundo Frigotto (2004, p. 72), as visões que não consideram os determinantes 

histórico-sociais e políticos, são “[...] visões pseudoconcretas, metafísicas ou 

empiricistas da realidade” [...], portanto, “não são epistemologicamente radicais. Não 

atingem as leis fundamentais da organização, desenvolvimento e transformação dos 

fatos e problemas histórico-sociais”.  

Findada a análise e interpretação das questões do primeiro eixo, 

contemplaremos desta feita a análise do problema da possibilidade de existência de 

uma relação de correspondência entre a concepção de Educação Física do professor 

formador e as práticas de formação por ele exercida. Aqui a nossa intenção foi a de 

verificar em que medida a concepção de Educação Física dos sujeitos investigados 

influenciava a forma de articular teoria e prática.  

Para compreender essa questão, utilizamos como referência teórica o quadro 

das concepções de Educação Física no Brasil, segundo Castellani Filho (1994, p. 217-

8). De acordo com este autor, atualmente podemos identificar o predomínio de três 

concepções que encontram na Educação Física maior significância: a) uma, que se 

encontra na sua biologização, ou seja, ocupa-se dos aspectos biológicos da Educação 

Física; b) outra, que se percebe na sua psicopedagogização, ocupando-se dos aspectos 

psicológicos e pedagógicos do ensino da Educação Física; e c) aquela última, que reflete 

sinais que possam vir a apontar para a sua inserção na proposta de uma prática 

pedagógica transformadora que, ao tomar como objeto de estudo as diferentes 

manifestações da cultura corporal produzidas pela humanidade (jogo, ginástica, lutas, 

danças, esporte, etc.), trata a educação como uma ação essencialmente política, à 

medida que busca possibilitar a apropriação desse conhecimento pelas classes 

subalternas. Todavia, só a apropriação desses conhecimentos não conduz o apropriador 

a assumir uma posição revolucionária, pois lhe é negado o contato com a teoria 

revolucionária, o marxismo. Se tomamos como ponto de partida a realidade miserável 

em que vivemos, ou chegamos ao marxismo para compreendê-la ou não a 

compreenderemos, permanecemos parados à porta da caverna. 

De acordo com o observado, a totalidade dos sujeitos que compõem a amostra 

do estudo articulava a relação teoria/prática de maneira coerente com a sua concepção 

de Educação Física, aquela adquirida ao longo de sua formação, marcadamente 

encimada nas tendências biologicistas e psicopedagogicistas da Educação Física, em 

seus mais diferentes matizes. Por exemplo, o Sujeito 03, na entrevista, quando 



205 

 

perguntado se tinha uma teoria que iluminava a sua prática, deixa clara a sua concepção 

de Educação Física: “(...) a minha prática pedagógica (...) ela é orientada por uma 

teoria desenvolvimentista (...)”. 

Porém, se analisarmos esta questão do ponto de vista filosófico-

epistemológico, concordamos com Carvalho (2010) que afirma a existência de apenas 

duas posições na Educação Física brasileira. A este respeito, o autor assevera: 
 
 
Sustento só haver na educação física duas posições, e não mais de duas: o 
cientificismo positivista que afirma entre dentes a imutabilidade do mundo, 
das pessoas, de um lado, e, do outro lado, o materialismo dialético e histórico 
ou marxismo que não se contenta apenas em refletir, em confirmar os 
constrangimentos, em aceitar os poderes para legalizar a força das coisas, 
mas objetiva, de modo intransigente e muito claro, ultrapassar o quotidiano 
(p. 9). 
 

  
Tomando como base a literatura a respeito, estudos demonstram (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992; TAFFAREL, 1997; ESCOBAR, 1997; MOLINA, 1997, 2006) 

que historicamente a formação de professores de Educação Física no Brasil vem se 

dando com ênfase principalmente na formação esportiva ligada ao rendimento máximo 

e às questões da saúde individual. Isso é revelado nos programas das diversas 

disciplinas que indicam que os professores atuais, em geral, apenas aprenderam um 

conjunto de técnicas e sequências pedagógicas que promovem a iniciação esportiva de 

maneira eficaz, reforçando a perspectiva técnica da formação, e/ou à prescrição de 

condições e orientações para hábitos e estilos de vida ditos saudáveis. 

Do ponto de vista do trato com o conhecimento, a prática pedagógica da 

imensa maioria de professores - principalmente daqueles que atuam no ensino superior - 

vem se sustentando na simples aplicação de mecanismos e técnicas sem a necessária 

lucidez acerca do ato pedagógico e das finalidades político-sociais da educação 

escolarizada), contribuindo eficientemente para o estabelecimento de uma formação 

acrítica e despolitizada, na medida que não prepara o futuro profissional para a 

consciência da necessidade de um projeto histórico e político-pedagógico de 

conformação anticapitalista (TAFFAREL, 1997). Isto prova que não é este o papel 

histórico da universidade, ela é conservadora, ou melhor, seus quadros dirigentes são 

servis ao capital, são individualistas, alpinistas sociais, estão pensando apenas no 

próprio umbigo. E historicamente as universidades foram construídas para afirmar de 

forma sofisticada, científica, que a realidade é imutável e que não adianta fazer nada 



206 

 

para tentar mudá-la, ela é determinada por “leis naturais invariáveis”, parafraseando 

Auguste Comte. 

Inferimos, então, que o pensamento dos professores investigados se orienta por 

outras perspectivas da Educação Física que não têm o materialismo histórico-dialético 

como base teórico-metodológica do seu trabalho pedagógico, motivo pelo qual a prática 

deles esteja condizente com a teoria que eles defendem. Neste caso, o que eles falam, 

correspondem ao que eles fazem. A consequência disso é um desacordo entre teoria e 

prática nos termos colocados pelo PPP do Curso. 

Na verdade, seria surpreendente se os professores tivessem o materialismo 

histórico-dialético como base teórico-metodológica do seu trabalho pedagógico, pois o 

marxismo - teoria e concepção de mundo crítica e revolucionária - está fora do ensino 

superior. E mais, quando está presente, a prática equivalente não se manifesta, pois os 

“marxistas de cátedra” aceitam de bom grado as relações sociais arbitrárias e 

anacrônicas hegemônicas no ambiente universitário, chegando mesmo a reforçá-las. 

 

 

7.2 O fazer teórico-prático dos professores e suas relações com a teoria materialista 

histórico-dialética 

 

Ao articular os dados coletados no segundo eixo da observação direta das 

práticas de formação (a relação teoria/prática em relação à concepção teórica do 

curso) com o material colhido nas entrevistas, detectamos a necessidade da emergência 

da categoria acima. Esta teve como objetivo analisar a forma como os professores 

investigados estabeleciam relações entre a teoria de base do curso e as práticas de 

formação por eles realizadas. 

  Tal como procedemos na análise da categoria anterior, apresentamos 

inicialmente alguns trechos de respostas das entrevistas, principalmente aqueles 

aspectos diretamente relacionados à questão que analisaremos agora, para, em seguida, 

confrontá-los com os dados que observamos em cada uma das questões deste segundo 

eixo. Então, a idéia é contrapor suas falas com os seus fazeres, buscando analisar as 

possíveis contradições decorrentes dessa relação.  



207 

 

Consideradas as esquivas, contradições e evasivas, quando indagados se 

tinham clareza da base teórica anunciada no PPP do Curso, e sobre a natureza 

epistemológica dessa teoria, os professores responderam: 

 

- “(...) clareza sempre tive do que é (...) é uma teoria que, vamos dizer assim, está 

dentro, emerge dos anseios, a gente percebe que a comunidade (...) ela percebe muito 

bem essa teoria” (Sujeito 01); 

 

- “A teoria anunciada no PPP do curso eu acredito que é justamente a teoria que 

coloca a questão da Educação Física associada, pensada com relação, tanto à cultura 

corporal, mas também não bastaria dizer assim cultura corporal, mas seria explicitar o 

que seria isso. (...) Do ponto de vista epistemológico essa teoria, ela estaria 

exatamente, vamos dizer assim, presente como uma das características, seria essa 

relação da ação-reflexão-ação e também a busca de articular as questões teóricas com 

a realidade dos alunos, essa realidade do mundo do trabalho” (Sujeito 02); 

 

- “Bem, de acordo com o projeto político-pedagógico do curso, embora não de uma 

forma tão clara, tão contundente, ele tenta fazer uma aproximação com a teoria 

dialética, crítico-superadora, tentando estabelecer uma forma da práxis do professor 

de educação física, tendo como base a sua formação para o mundo do trabalho, (...). 

Eu considero que, embora num projeto político-pedagógico tenha essa intenção, mas eu 

considero que há problemas com relação a essa abordagem, de maneira que dentro do 

projeto ela não fica tão clara para todos nós, mas a gente entende que essa é a intenção 

do nosso programa, do nosso projeto político-pedagógico” (Sujeito 03);  

 

- “Bom, se eu tenho clareza com relação à teoria que está anunciada no PPP do curso, 

eu tenho. (...) Com relação à questão epistemológica, de como essa teoria vai se 

caracterizar, na realidade se a gente observar essa relação, embora na questão 

anterior eu tenha feito uma diferenciação entre a teoria e a prática, mas a gente tem 

nessas concepções é a forma com que ela se apresenta hoje no curso, ela foge um 

pouco ao que se preconiza no próprio projeto político-pedagógico do curso de 

Educação Física devido à própria formação dos professores que atuam no nosso curso 
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hoje, que defendem até teorias diferenciadas das que são postas pelo PPP” (Sujeito 

04); 

- “Bom, esta característica materialista, essa característica histórico-dialética 

realmente proposta pelo curso ela vem exatamente anunciar, principalmente esta 

característica da Educação Física inclusiva, a Educação Física para todos, a 

Educação Física, sim, com base nos estudos e nas propostas de embate de classe, de 

luta, com a necessidade da rediscussão com base na proposta histórica da Educação 

Física que tinha uma característica higienista, uma característica com base na escola 

militar” (Sujeito 06); 

 

- “Bom, eu tenho realmente conhecimento da teoria de base do curso e do PPP do 

curso, fiz um seminário e sei que a teoria é baseada na materialista dialética ou na 

cultura corporal de movimento, na parte de Educação Física, e do ponto de vista 

epistemológico eu caracterizo essa teoria muito, assim, ainda um pouco ultrapassada, 

(...)”. (Sujeito 07).   

  

 

Igualmente, no momento em que foram perguntados, na questão 03 da 

entrevista, se orientavam a sua prática pedagógica tomando como base a teoria 

materialista histórico-dialética, a maioria asseverou: 

 

 

- “(...) desde que eu comecei a Educação Física (...) e me lembro muito bem que eu 

sempre tive essa prática (...) sempre utilizei a Educação Física também como uma 

forma de fortalecer a formação do caráter do aluno, da participação, da cidadania. (...) 

e essa nossa histórico-materialista dialética ela tem valor principalmente nessa questão 

da formação da Educação Física formando o caráter, formando, vamos dizer assim, a 

cidadania do aluno” (Sujeito 01); 

        

- “(...) não é uma coisa que esteja assim tão dada, mas eu acho que em alguns 

momentos eu tenho conseguido” (Sujeito 02); 
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- “Em parte. Eu tenho como base, como é óbvio, dentro do projeto político-pedagógico 

que orienta a formação nessa instituição, com base nessa proposta” (Sujeito 03); 

- “(...) é, a gente usa como base sim. E, no caminho que a gente percorre na construção 

do conhecimento dos nossos alunos, vez por outra a gente foge um pouco a essa teoria, 

mas a gente utiliza ela como elemento norteador, e não um elemento que consegue 

percorrer todo o andamento do curso em si”. (Sujeito 04); 

 

- “Eu acredito que em alguns pontos da aula, sim. Acredito que em diversas aulas eu 

tento a aplicar a teoria que é proposta pelo PPP do Curso” (Sujeito 05); 

 

- “No pé da letra não, a materialista histórico-dialética de Saviano (sic!), ele precisa 

ter vários passos: colocar o problema, depois solucionar esses problemas, tem vários 

passos, então eu fiz uma adaptação a essa teoria” (Sujeito 07). 

 

 

Para analisar a questão do fazer teórico-prático dos professores, em suas 

relações com a teoria materialista histórico dialética, foram utilizados os referidos 

trechos de respostas da entrevista e os dados coletados a partir da observação 

sistemática da prática.  

Quando examinamos a primeira questão, referente ao segundo eixo da 

observação da prática dos professores (ver instrumento), aquela que procurava saber se 

os professores articulavam a teoria materialista histórico-dialética preconizada pelo 

curso com as práticas de formação por eles desenvolvidas, observamos que em 100% 

de suas práticas de formação predominou uma visão positivista da relação teoria/prática, 

caracterizada por enfatizar o objeto em sua relação com o sujeito, assumindo, dessa 

forma, o papel de neutralidade no que concerne à transformação radical da sociedade, 

contribuindo para a manutenção do status quo dominante. 

Com efeito, a análise mostra que aqui também parece existir um divórcio entre 

o dito e o realizado, predominando uma enorme discrepância entre discurso e a prática, 

de sorte que deste cenário podemos extrair duas contradições importantes. A primeira 

caracterizada pelo fato dos professores afirmarem ter clareza da teoria de base do Curso 

(Sujeitos 01, 02, 03, 04, 06, 07), porém, não a utilizam no desenvolvimento das práticas 

de formação, aliás, todos a ignoram. A segunda, manifestada no fato de que apesar da 
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observação da prática atestar que os professores investigados não imprimem um caráter 

materialista histórico-dialético ao seu fazer pedagógico, ainda assim, eles afirmam que 

orientam a sua prática segundo essa concepção teórica (Sujeitos 01, 02, 03, 04, 05, 07). 

Dentre tantos aspectos importantes que podem ser abstraídos das falas dos professores 

entrevistados, um nos chamou atenção. Reportamo-nos à distorção epistemológica que 

os Sujeitos 01 e 07 fazem da concepção materialista histórico-dialética. 

Equivocadamente lhe atribuem funções e significados completamente fora de sentido, 

numa completa demonstração de estranhamento em relação à filosofia marxista. 

Pensamos ser oportuno registrar a fragilidade teórica do Sujeito 07.  Este respondente 

não sabe o que diz ao proclamar que o materialismo dialético tem algum nexo causal 

com a redundante “cultura corporal de movimento”. Esta abordagem metodológica da 

Educação Física, encimada filosoficamente na fenomenologia, nada tem a ver com o 

marxismo.  

 Admitimos que uma possibilidade explicativa para essa confusão talvez tenha 

origem na falta de conhecimento da teoria materialista histórico-dialética que muitos 

afirmam desconhecer. Dada a carência de formação teórica nesse sentido, acusam, por 

conseguinte, não possuir competência suficiente para articular teoria e prática consoante 

essa perspectiva teórica, debitando esta lacuna à formação inicial, já que não lhes foi 

permitido acessar o conhecimento do ponto de vista da filosofia marxista, de forma 

sistemática e aprofundada, conforme eles mesmos aduzem: 

 

 

- “[...] a gente vem com uma bagagem de informações, de conhecimentos, em que a 

gente começa a trabalhar em cima da concepção que foi formado lá em nosso curso, 

que é diferente da concepção quando eu era ainda graduando [...]”. (Sujeito 03); 

 

- “[...] e isso estou tomando como base, inclusive, a minha falta de experiência, de 

conhecimento com relação a essa teoria materialista histórico-dialética” (Sujeito 05). 

 

- “Exatamente porque a gente corre um risco da gente continuar utilizando uma 

linguagem retrógrada da Educação Física, uma Educação Física que advém de uma 

escola tecnicista, de uma escola reprodutora, se o docente da Universidade, do curso, 

principalmente com base no PPP, não tiver um conhecimento adequado do que é uma 
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política de discussão de classe de fato, existe a possibilidade de ele ser um excelente 

técnico e não necessariamente um excelente docente de nível superior” (Sujeito 06);  

 

- “A prática dessa teoria ela é viável, ela tem forte influência na formação do aluno, 

mas ela exige uma preparação do profissional. Nós não somos pedagogos, não temos 

essa formação tão forte nessa parte da pedagogia” (Sujeito 07);  

 

 

Essa “(...) falta de experiência, de conhecimento com relação a essa teoria 

materialista histórico-dialética”, sublinhada pelo Sujeito 05, que, a nosso modo de ver, 

permite generalização, deixa perceber claramente que a maioria dos professores que 

atuam nas instituições de ensino superior, formados nas bases já descritas, foram 

vítimas de práticas pedagógicas conservadoras e tradicionais, realizadas com base nos 

princípios da lógica formal (ESCOBAR, 1999), em detrimento de processos de ensino 

nos quais o conhecimento é tratado metodologicamente de forma a favorecer a 

compreensão dos princípios da lógica dialética materialista.  

Para o Coletivo de Autores (1992, p. 34), “a fragmentação, a estaticidade, a 

unilateralidade, a terminalidade, a linearidade e o etapismo, princípios da lógica 

formal”, muito utilizados na educação tradicional, são, na teoria pedagógica crítica, 

“confrontados com os princípios da lógica dialética: totalidade, movimento, mudança 

qualitativa e contradição”.  

Educados/formados assim, estes docentes “foram impedidos de compreender 

que o conhecimento é fruto da prática humana, que nela tem origem os conteúdos das 

disciplinas curriculares e que esses conteúdos são assim organizados para atender 

interesses específicos de classes sociais específicas” (ESCOBAR, 1999, p. 6). O 

resultado dessa educação tradicional conservadora, ou, supostamente progressista crítica 

que os processos formativos da área desenvolvem, é uma formação altamente técnica, 

atrofiada e precária que “não responde aos campos de trabalho em expansão – 

educacional, saúde, lazer, turismo, treino competitivo de alto rendimento, 

informacional/comunicacional – e muito menos às aspirações das amplas massas de 

excluídos que reclamam, exigem e reivindicam qualidade de vida” (TAFFAREL, 1997, 

p. 46).  
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Apesar de alguns processos formativos se apresentarem altamente sofisticados 

do ponto de vista pedagógico, a formação profissional não responde aos proclamas e 

demandas voláteis do mercado em expansão no tocante à educação, saúde, lazer, alto 

rendimento etc. Não é preciso ser marxista ou estudar o marxismo para atender aos 

campos de trabalho ou mercado em expansão. Na verdade, a formação profissional de 

alto nível está dissociada da formação humana crítica e revolucionária.  

Assim sendo, os fatos observados e as referências teóricas nas quais nos 

apoiamos, possibilitaram-nos inferir que os professores não conseguem articular suas 

práticas de formação segundo a concepção teórica proclamada no PPP do Curso 

justamente porque lhes falta a compreensão necessária e adequada da teoria materialista 

histórico-dialética do conhecimento. Em síntese: esta é a chave, o estranhamento em 

relação à filosofia marxista. O marxismo está ausente das universidades, ou quando está 

presente é apenas quanto à questão do método, mas não como linha de ação 

revolucionária necessária ao desmonte do poder dos grupelhos na universidade e na 

sociedade. 

A segunda questão do segundo eixo da observação direta das práticas dos 

professores investigados tinha como objetivo saber se a teoria utilizada por eles era 

formulada a partir das necessidades concretas da realidade educacional e social da 

Educação Física, tornando-se orientadora da ação para mudar a realidade existente. 

Antes, é pertinente lembrar que, para efeito e análise, nesta questão, convencionamos 

chamar de “teoria” tudo aquilo que o professor costuma desenvolver em suas práticas de 

formação, mormente os elementos do processo de ensino-aprendizagem (planejamento, 

seleção dos conteúdos, metodologia, objetivos, avaliação, etc.) que, dependendo de sua 

natureza teleológica, podem expressar uma intervenção em determinada direção, 

conservadora ou transformadora da realidade social.  

Ora, considerando que “Toda vida social é essencialmente prática” (MARX & 

ENGELS, 1998, p. 102), e que a práxis é a ação do homem sobre a matéria, e criação, 

através dela, de uma nova realidade, coube-nos observar se a teoria utilizada por eles 

tinha como fim as necessidades práticas da sociedade, inclusive, se a teoria traduzida na 

prática contribuía eficazmente para modificação qualitativa da realidade educacional e 

social da Educação Física na região.  

Entretanto, a observação sistemática da questão demonstrou que nenhum 

professor investigado vinculou a teoria às necessidades práticas do homem social 
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proletário. O caráter rigoroso, científico e objetivo da teoria, nesse caso, não se 

apresentou em condições de resolver “as contradições que se apresentam real e 

efetivamente” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 255). Aqui, a teoria não cumpre a sua 

tarefa de transformar ativamente a realidade, de transformar o mundo. Nesse 

movimento, temos consciência plena de não podemos ignorar o papel da teoria. 

Sabemos, com Marx e por ele, que não é a teoria, as “armas da crítica”, que transforma 

o mundo, mas a prática, a “crítica das armas”. 

Do ponto de vista marxista, a função ativa da teoria é importante, e sua 

importância se exprime plenamente na seguinte frase de Tse Tung (1999):  
 
 
A função ativa do conhecimento não se exprime somente no salto ativo do 
conhecimento sensível ao conhecimento racional, mas também, e o que é 
ainda mais importante, no salto do conhecimento racional à prática 
revolucionária. [...] deve-se dirigi-lo para a prática da transformação do 
mundo, aplicá-lo na prática da produção, na prática da luta de classes [...], 
assim como na prática da experimentação científica (p. 28). 
 
  

Num movimento dialético, a teoria tem a sua origem na prática e a esta volta. 

Portanto, toda e qualquer prática está informada, explícita ou implicitamente, por 

pressupostos teóricos: a reflexão sobre a prática, sua análise e interpretação constroem a 

teoria que retorna à prática para esclarecê-la e aperfeiçoá-la. Dito de outro modo, “A 

atividade teórica por si mesma em nada altera a existência concreta do fenômeno. Esta 

alteração apenas se revela possível quando a atividade teórica orienta a intervenção 

prática transformadora da realidade” (MARTINS, 2006, p. 11). Esse processo 

demonstra que o marxismo atribui uma grande importância à teoria, justa e unicamente 

porque ela pode guiar a atividade prática, modificando a realidade existente. 

O terceiro e último tópico do segundo eixo da observação sistemática realizada 

sobre as práticas dos professores teve como propósito saber se a prática é a fonte da 

teoria da qual se nutre como objeto de conhecimento, interpretação e transformação. 

As nossas observações mostraram que a teoria com a qual os professores orientam as 

suas ações, não nasce de uma prática real naqueles a quem se dirige, não emerge, pois, 

das necessidades das práticas de formação do Curso, por exemplo.  

A respeito da prática como fundamento da teoria, Sánchez Vázquez (2007), 

afirma: “[...] dizemos que a primeira depende da segunda na medida em que a prática é 

fundamento da teoria, já que determina o horizonte de desenvolvimento e progresso do 
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conhecimento” (p. 243). Historicamente o progresso do pensamento humano, “[...] e 

inclusive as formas mais elevadas da atividade científica, aparece vinculado às 

necessidades práticas dos homens” (p. 244). 

Tse Tung (2004) acrescenta o seguinte sobre as necessidades práticas do 

homem como protoforma do progresso do pensamento humano:  
 
 
[...] o conhecimento humano só pode surgir baseado na prática social do 
homem, assim como somente baseado nessa prática é que o homem pode 
adquirir a experiência sensível proveniente do mundo objetivo exterior. Se o 
homem fechasse os olhos, tapasse as orelhas e se desligasse em absoluto do 
mundo exterior, não se poderia, com relação a ele, sequer falar de 
conhecimento. O conhecimento começa com a experiência, e nisso reside o 
materialismo da teoria do conhecimento (p. 26). 
 
 

A partir dessa base a teoria não só serve a prática como uma força alheia à 

qual esta recorre, como está em suas próprias entranhas, como objetivação ou 

materialização do teórico no prático. Nesse movimento, teoria e a prática estão unidas e 

se fundem mutuamente. 

Pelo exposto, fica claro que em suas práticas de formação os professores 

investigados esquecem a influência que a atividade do homem (a prática) exerce sobre 

seu pensamento (a teoria), conhecendo-os apenas isoladamente, separados, opostos. 

Para Tse Tung (2004, p. 25) “Os que consideram que o conhecimento racional (teoria) 

pode deixar de vir do conhecimento sensível (prática) são idealistas” [grifos nossos], 

concepção a ser posteriormente analisada. 

 

 

7.3 A percepção dos professores investigados sobre a teoria de base do Curso 

 

Inicialmente queremos justificar a construção desta categoria de análise (a 

percepção dos professores investigados sobre a teoria de base do Curso) para mostrar o 

valor e a força que a teoria materialista histórico-dialética – enquanto teoria que se 

propõe a iluminar o caminho da relação teoria/prática no Curso – exerce no conteúdo do 

pensamento dos professores sujeitos deste estudo. 

Primeiramente, reafirmamos que para responder adequadamente às questões 

colocadas pelo problema, hipótese e objetivos do estudo, é fundamental e necessária a 

emergência de categorias de análise específicas edificadas a partir do que elas 
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expressam sobre a teoria de base que orienta a formação de professores no Curso, em 

que pese o forte idealismo presente em suas falas. Aliás, reputamos, idealismo presente 

também na cabeça dos formuladores do currículo, à medida que pretendem um Curso 

marxista numa universidade conservadora nascida e crescida no âmbito da sociedade 

capitalista para justificar o primado do capital sobre o trabalho, a exploração do homem 

pelo homem, cerne maior do próprio capitalismo. 

Temos afirmado neste estudo a nossa opção pelo o conceito de representações 

sociais, rigorosamente estribado numa perspectiva materialista histórico-dialética, tarefa 

nem sempre fácil, dada as nossas limitações em relação à compreensão da filosofia 

marxista.  

Em linguagem filosófica “representações sociais é um termo filosófico que 

significa a reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do 

pensamento” (MINAYO, 1995, p. 89). Nas Ciências Sociais, “[...] são definidas como 

categorias de pensamento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou 

questionando-a” (Idem, ibidem). 

Não obstante a defesa intransigente em todos os seus escritos do primado da 

matéria sobre a consciência, especificamente em A Ideologia Alemã, Marx e Engels 

(1998) não olvidam a existência de contradições entre as forças de produção, o Estado 

social e as idéias. Para eles, a representações, as idéias e os pensamentos são o conteúdo 

da consciência que, por sua vez, é determinada pela base material.  

Afirmam eles:  
 
 
[...] A produção das idéias, das representações e da consciência está, direta e 
intimamente ligada à atividade material e com o intercâmbio material entre 
os homens; ela é a linguagem da vida real. As representações, o pensamento, 
o intercâmbio espiritual dos homens aparece aqui ainda como a emanação 
direta de seu comportamento material. [...] são os homens que produzem suas 
representações, suas idéias, etc., mas os homens reais, atuantes, tais como são 
condicionados por um determinado desenvolvimento das forças produtivas e 
das relações que a elas correspondem, inclusive as mais amplas formas que 
estas podem tomar (p. 18). 
 
 

Assim esclarecido, prosseguem referendando com firmeza a materialidade da 

consciência, sob ou a partir da qual a consciência é construída: 
 
 
[...] não partimos do que os homens dizem, imaginam e representam, 
tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na 
representação dos outros, para depois chegar ao homem de carne e osso; mas 
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partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de vida 
real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das 
repercussões ideológicas desse processo vital (p. 19). 
 
 

Então, com Marx e Engels, e a partir deles, tentaremos considerar as 

representações sociais dos sujeitos entrevistados, “tais como são condicionados por um 

determinado desenvolvimento das forças produtivas e das relações que a elas 

correspondem”, o que significa considerar as suas idéias “em seu processo de vida real”, 

à medida que as idéias, pensamentos, percepções são marcadas pelas contradições 

próprias do modo de produção capitalista em que vivemos. Nunca é demais lembrar 

com Marx e Engels (1998, p. 48), que “[...] A classe que dispõe dos meios da produção 

material dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o 

pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está 

submetido também à classe dominante”. 

Sem embargo, se tratadas numa perspectiva crítico-dialética, as percepções dos 

sujeitos investigados podem se constituir em importante material de estudo, um 

instrumento conceitual de trabalho indispensável para se compreender as expressões 

imediatas do pensamento dos professores investigados acerca das relações que se 

estabelecem entre a concepção teórica do curso e as práticas de formação que estamos 

examinando.  

Dentro dessa linha, e tentando responder ao propósito colocado por esta 

categoria, a primeira questão para análise foi extraída da pergunta número 04 da 

entrevista, assim formulada: “Questão 4. Você acha que a concepção teórica desse 

Curso tem exercido influência na qualidade da formação dos futuros professores de 

Educação Física? Por quê?”  

A propósito, de imediato é de bom calibre explicitar como o PPP do Curso 

define “qualidade da formação”. Neste documento “qualidade da formação” significa 

“[...] uma formação profissional com competência técnica e compromisso político na 

área de Educação Física [...]” (p. 21); enseja também “[...] uma formação profissional 

pedagógica, política, ética e moral, que contribua para elevação da qualificação do 

profissional da área e, ao mesmo tempo, fortaleça o sonho, através de ações coletivas, 

da construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, com justiça social e, 

acima de tudo, sem classes” (Idem); “qualidade da formação” é sinônimo de “[...] um 

educador comprometido com um projeto político-pedagógico articulado com um projeto 
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histórico de interesse da classe trabalhadora” (p. 22); refere-se, enfim, “[...] a apreensão 

e interferência crítica do sujeito na realidade” (Ibidem). 

O que o PPP do Curso afirma está escrito em quase todos os currículos 

montados pelos tais “intelectuais” “progressistas” da Educação Física. Eis que 

“qualidade da formação” implica necessariamente na “formação profissional” e não 

formação humana; a “competência técnica” (também um juízo de valor, quem 

determina o que é ou quem é competente?) e “compromisso político” (compromisso 

político com que ou com quem?) apenas na Educação Física?!  

Neste documento mais uma vez se repete o velho chavão dos pedagogos 

neoliberais pós-modernos: a “qualidade de formação” exige o que está escrito em todos 

os objetivos/justificativas dos mais variados currículos dos diversos cursos de Educação 

Física espalhados urbi et orbi, conservadores, reacionários, progressistas ou 

supostamente “revolucionários!”,  “formação profissional pedagógica, política (o que é 

política?), ética (o que é ética e em que ela se diferencia da moral) e moral, que 

contribua para elevação da qualificação do profissional da área e, ao mesmo tempo, 

fortaleça o sonho (que sonho?!), através de ações coletivas (o que é um coletivo?), da 

construção de uma sociedade verdadeiramente democrática (o que é isto?), com justiça 

social e, acima de tudo, sem classes”. 

“Qualidade da formação” é sinônimo de “[...] um educador comprometido com 

um projeto político-pedagógico articulado com um projeto histórico de interesse da 

classe trabalhadora” (e qual o projeto histórico da classe trabalhadora, será que ela tem 

um projeto a priori, ou seja, antes da construção da consciência de classe ou será que ela 

vai adquirindo essa consciência ao passo com a edificação do projeto histórico? Será 

que a classe operária é geneticamente comunista, materialista dialética, a pressupor a 

não necessidade do contato, compreensão/apreensão do marxismo? Ou será que ela se 

percebe como sujeito da transformação da sociedade? Em caso positivo, por que, então, 

ela não transforma a sociedade que a oprime, explora, extorque, impedindo-a de ser 

mais?) Seria isto idealismo absoluto?     

Tecida a crítica sobre o modo como o PPP do Curso trata o problema o 

problema da “qualidade da formação”, trazemos agora à tona a fala dos professores 

respondentes sobre esta mesma questão. São excertos do conteúdo do que pensam a 

respeito da pergunta supracitada. Por esta forma, quando perguntados se a concepção 

teórica do Curso tem exercido influência na qualidade da formação, responderam: 
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 - “Tem sim. Se você observar a primeira turma que a gente formou e você ver os 

resultados dele como profissional hoje, se você ver os resultados deles como cidadãos 

partícipes de um processo educacional na área de EF você ver realmente que a gente 

obteve sucesso na primeira turma, [...].Mas eu acho que essa teoria exerceu influência 

e exerce influência, até porque a maioria dos professores substitutos foram alunos da 

primeira e da segunda turmas e trazem na sua prática esta história e está repassando” 

(Sujeito 01); 

 

- “Eu acredito que sim. […] acho que tenha exercido uma influência muito positiva, 

que permite um salto qualitativo bastante grande” (Sujeito 02); 

 

- “Sim, obviamente sim, se não tivesse nenhuma influência era sinal que a proposta, 

que o projeto político-pedagógico não tinha nenhum valor. Absolutamente. É óbvio que 

a influência, em parte, ocorre em nossos formandos, em nossos egressos” (Sujeito 03); 

 

- “[...] ela tem exercido sim uma influência na qualidade da formação desses, eu não 

vou dizer dos futuros professores, mas eu vou dizer dos profissionais que foram 

formados por esse curso” (Sujeito 04); 

 

- “É... eu acredito que sim, […] eu acredito que o nosso PPP ele esteja auxiliando, sim, 

na qualidade de formação dos profissionais que são graduados pela nossa 

universidade” (Sujeito 05); 

 

- “Eu não tenho como avaliar ou como quantificar a qualidade da formação desses 

profissionais. [...] Se eu for fazer uma abordagem da EF como um todo, sem dúvida 

nenhuma essa proposta ela vem mudando a proposta geral da EF. […] Quanto ao 

curso especificamente eu não tenho condições de responder” (Sujeito 06); 

 

- “Não. Eu acho que não. [...] A maioria dos professores daqui não trabalha esse tipo 

de metodologia, eu acredito que não, mas eu não posso dizer da formação (completa) 

porque eu ainda não vi nenhuma turma formada”. [...] eu acho que ela exerce 

influencia a partir do momento que trabalha a parte de criticidade do aluno, de ver a 

realidade, de problematizar, de tudo.  (Sujeito 07).  
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Se bem compreendido, é possível verificar em suas representações sociais a 

existência de consenso quanto à concepção teórica do curso influenciar qualitativamente 

a formação dos futuros professores de Educação Física ali formados. Por suposto, se a 

totalidade dos professores afirma o valor e a eficácia da referida concepção, a 

conseqüência lógica é a de que a teoria materialista histórico-dialética cumpriu, ou vem 

cumprindo, a sua função de possibilitar uma formação profissional numa perspectiva 

omnilateral, aquela que permite o pleno desenvolvimento dos futuros professores em 

suas diversas dimensões humanas. Nesse caso, a concepção teórica utilizada estaria 

iluminando o caminho da relação teoria/prática no referido processo de formação de 

professores e a práxis, em seu sentido criativo e transformador, efetivamente 

aconteceria, possibilitando afirmar que o Curso de Licenciatura em Educação Física da 

URCA estaria formando professores numa perspectiva omnilateral, entendida como 

aquela que consegue “[...] formar professores de modo pleno, um homem ou uma 

mulher desenvolvido em sua totalidade” (CARVALHO, 2010, p. 13).  

Ora, se o que afirmam os professores sujeitos da pesquisa realmente acontece, 

isto nos levaria necessariamente à constatação da negação parcial da hipótese de 

pesquisa, inicialmente estabelecida. Entretanto, se consideradas as contradições já 

evidenciadas nas análises precedentes, mormente aquelas decorrentes da 

incompatibilidade entre o discurso e a prática dos professores, não convém refutar 

antecipadamente a hipótese deste estudo. Acrescente-se a esta recomendação o fato de 

que “[...] a solução do problema e a confiança, ou não, das nossas hipóteses é uma tarefa 

a ser resolvida em todo esse processo” (GRUPO DE METODOLOGIA DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL, DEPARTAMENTO DE COMUNISMO CIENTIFICO, 

1981, p. 6.).  

A nossa análise crítica sobre a questão indica que “qualidade” é juízo de valor 

e na cidade do capital qualidade para a burguesia não tem a mesma conotação para as 

demandas da classe operária. “Qualidade de formação” na formação da classe operária 

não implica como conteúdo a filosofia considerada inútil pela burguesia como parte 

desse processo de construção da consciência de classe, consciência revolucionária. O 

útil para os operários não ultrapassa o reino das necessidade, o trabalho imediato e 

produtivo, eis que a filosofia é parte do reino da liberdade, do não trabalho28. 

                                                             
28 Dito de outro modo: qualidade é juízo de valor. Na cidade do capital qualidade para a classe 
dominante não tem a mesma conotação para as demandas da classe operária. Para a classe dominante o 
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 Com efeito, depois que investigamos a realidade empírica ficou bastante 

patente exatamente o contrário do que afirmam tanto o PPP do Curso quanto as opiniões 

dos professores respondentes sobre tal determinação, configurando-se a priori, mais 

uma contradição entre o que os professores fazem e o que eles pensam do 

relacionamento teoria/prática no Curso. 

A respeito do que declinam sobre esta questão, admitimos que dentre eles, o 

mais lúcido teoricamente falando foi o professor respondente 07. Em outras palavras ele 

afirma que a grande maioria dos professores de Educação Física da URCA não aplica o 

marxismo em suas aulas. A despeito disso, cá nos perguntamos: e como seria uma aula 

marxista de futebol, natação, voleibol, judô etc., além de trabalhar com o método 

dialético (investigação e exposição)? Contraditoriamente pensamos que a única coisa 

que os marxistas podem fazer é estimular ou influir sobre a construção da crítica sobre 

“a realidade”, a problematização da sociedade de classes e a causa ou origem de suas 

contradições. Nada mais. 

 A análise a ser contemplada a seguir coincidentemente tem por objeto as 

percepções (de caráter particular e geral) dos professores investigados quanto à 

existência de contradições, limites e dificuldades entre a concepção teórica do Curso e 

as práticas de formação nele desenvolvidas. Desta feita, inquirimos os sujeitos da 

pesquisa com a seguinte pergunta: “5. Você consegue ver contradições, limites ou 

dificuldades entre a teoria anunciada e as práticas de formação do Curso? Justifique a 

sua resposta”.  

Tendo em mente os objetivos desta categoria, selecionamos para análise os 

seguintes trechos de respostas: 

 

- “Consigo ver. [...] eu sempre achava uma grande contradição a quantidade de horas-

aulas que cada conteúdo programático poderia ser desenvolvido. [...] Então, a 

contradição que eu acho é a seguinte: é a de que nós poderíamos ter fortalecido nossos 

conteúdos programáticos e aí a contradição que eu vejo na prática do professor é que o 

professor sabe disso mas fica, por exemplo, assim, (...) não faz um esforço (...) de 

acrescentar (...) mais hora-aula na sua prática.” (Sujeito 01); 

 
                                                                                                                                                                                   
útil para a classe trabalhadora é tudo aquilo que faz parte do “reino das necessidades”. A filosofia para a 
classe trabalhadora é do campo do inútil porque a filosofia é do “reino da liberdade”. 
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- “[...] no curso como um todo, ficaria complicado para eu falar. Mas no que diz 

respeito as minhas disciplinas eu acredito que eu tenho dificuldades, particularmente 

eu ainda tenho limites, dificuldades. Mas acho que isso faz parte desse processo (...), eu 

acho que a gente está sempre buscando.” (Sujeito 02); 

 

- “Sim, sim, eu consigo ver contradições [...] em relação à carga horária insuficiente 

de algumas disciplinas [...]. Em relação à minha prática, como eu já tinha dito que em 

parte eu me oriento, mas em outra não, porque entendo a formação mais necessária e é 

preciso dar uma visão maior aos alunos. Agora, em relação ao curso, de um modo 

geral consigo ver. [...] nunca houve um momento de chamar o corpo docente, composto 

ele pelos que estão chegando, pelos substitutos, para discutir a matriz curricular, 

discutir quais são as contradições, discutir qual é a sua prática, discutir, nunca houve. 

[...] Então, a contradição eu vejo nessa rotatividade dos professores substitutos, nos 

professores efetivos que acabaram de chegar e a contradição de um modo geral 

naquilo como que o professor compreende como deva orientar sua prática” (Sujeito 

03); 

 

- “Se a gente for olhar o caminhar de cada questionamento que foi feito anterior, ele 

demonstra exatamente haver essas contradições. Como a gente colocou inicialmente 

tem a questão da formação dos professores que vieram aqui, que estão hoje no curso, 

tem a formação dos novos professores que estão chegando, a saída dos professores (...). 

Tudo isso aí são algumas dificuldades que a gente vem enfrentando na tentativa de 

explorar realmente o que está proposto no PPP do curso. Com certeza, se existe 

contradições, limites ou dificuldades, isso daí compromete a própria prática da 

formação do curso” (Sujeito 04); 

 

- “Sim, eu acredito que existem realmente algumas contradições, algumas dificuldades, 

mas eu acredito que essas contradições e dificuldades que são observadas elas são 

fruto da situação em que a gente se encontra. Situação relacionada à formação dos 

alunos, da vivência dos alunos, da possibilidade de uma vivência prática mais 

aprofundada e com um tempo mais prolongado, algumas dificuldades em relação à 

carga horária de certas disciplinas que eu também acho inadequada em relação ao que 
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tem escrito em nosso PPP. Dessa forma, eu acredito sim que existem contradições e 

limites dentro do nosso PPP” (Sujeito 05); 

 

- “[...] existem sim elementos conflitantes entre o modelo proposto pelo PPP inicial 

para aplicabilidade prática hoje, existe a necessidade de discussão e uma 

reformulação, exatamente pelo conceito social de EF, enquanto profissão no Brasil 

hoje e para necessidade de aumentar o raio de ação no mercado do nosso profissional, 

seja no mercado de qualidade de vida e de fitness, seja no mercado de esporte de alto 

rendimento, seja no mercado de saúde diretamente, seja no mercado educacional” 

(Sujeito 06); 

 

- “Consigo. Eu dei exemplo que a Ginástica de Academia não condiz com a teoria 

anunciada no PPP que é a cultura corporal de movimento (sic!), que aqui é um curso 

de licenciatura voltado exclusivo para a escola, de fato tem que voltar um pouco mais 

para a saúde pública. Os limites dessa teoria realmente é a dificuldade mesmo de se 

colocar em prática, [...] mas eu acho que primeiro precisa o professor ser embasado, 

fazer um curso sobre isso, estudar bastante, treinar bastante, para se colocar em 

prática” (Sujeito 07).  

 

 

O exame minucioso permite identificar a presença de vários aspectos das falas 

dos professores podem ser tomados como objeto de reflexão. O primeiro que nos chama 

atenção refere-se ao desvencilhamento dos entrevistados do foco da pergunta, à medida 

que confundem “contradições, limites e dificuldades entre a teoria anunciada e as 

práticas de formação do Curso” com os problemas relacionados, por exemplo, à 

reestruturação curricular, reclamada diuturnamente pelos Sujeitos 01, 03, 05, 07, 

visivelmente identificados tanto com a tendência biologicista da Educação Física 

(CASTELLANI FILHO, 1994) e, por conseqüência, com a formação profissional na 

modalidade bacharelado, não obstante tergiversem sobre a possibilidade de uma 

“licenciatura ampliada” (TAFFAREL & ALBUQUERQUE, 2010; TAFFAREL, 

LACKS, SANTOS JÚNIOR, 2006; NOZAKI, 2005; SANTOS JÚNIOR, 2005), 

entendida como aquela que forma os futuros profissionais da área efetivamente numa 

perspectiva generalista, humanista, política e técnica, superando os processos 
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formativos atuais (licenciatura x bacharelado) impostos pelos ordenamentos legais em 

vigência, Resolução CNE/CP n° 1, de 18/02/2002 (BRASIL, 2002a) e Resolução 

CNE/CP n° 7, de 3103/2004, respectivamente, ambas já amplamente citadas ao longo 

deste estudo. 

Para estes professores, questões do tipo: aumento/redução de carga horária de 

alguns componentes curriculares, alteração de ementas, deslocamento de componentes 

curriculares de um semestre para outro, por assim dizer, devem ser entendidos como 

“limites, dificuldades e contradições” que, segundo eles, impedem um bom 

relacionamento entre as práticas de formação e a teoria do conhecimento anunciada no 

PPP do curso. A nosso juízo, ao se limitarem a denunciar/questionar a matriz curricular 

do Curso, colocam à margem a oportunidade de apontar elementos teóricos que 

realmente qualifiquem/desqualifiquem esta relação.   

Contudo, dada a riqueza de significados, há também aspectos importantes no 

interior de suas falas, dignos de exegese analítica, no sentido dos propósitos desta 

categoria específica de análise – as percepções dos professores entrevistados sobre o 

que pensam da concepção teórica do curso. Entre estes aspectos, citamos as queixas dos 

Sujeitos 02 e 03, em relação à ausência de unidade conceitual e metodológica em torno 

do PPP do Curso, e em relação à falta de reuniões para estudo, destinadas a dirimir o 

desconhecimento, pela maioria dos professores, dos princípios, métodos, forma, 

conteúdo e natureza epistemológica da concepção teórica orientadora desta formação. 

Segundo as suas percepções “[...] nunca houve um momento de chamar o corpo 

docente, composto ele pelos que estão, pelos que estão chegando, pelos substitutos, 

para discutir a matriz curricular, discutir quais são as contradições, discutir qual é a 

sua prática, discutir, nunca houve (Sujeito 03), e “[...] isso daí compromete a própria 

prática da formação do curso” (Sujeito 04). A esse respeito, Freitas (1995) nos adverte 

para um aspecto particular dessa falta de identificação teórico-metodológica, 

intimamente vinculada à organização do trabalho pedagógico. Para ele, é importante 

não esquecer que “A integração metodológica não prescinde, necessariamente, do 

desenvolvimento e do estudo das metodologias para conteúdos específicos, muito 

embora não deva ser entendida como uma justaposição desses vários métodos 

específicos” (p. 110), até porque “[...] a articulação dos objetos de estudo das diferentes 

disciplinas só pode ser assegurada pela interdisciplinaridade materializada na unidade 

metodológica” (ESCOBAR, 1997, p. 58). Em conclusão a isto, é fato que o descuido do 
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coletivo docente com o estudo, a reflexão e o debate em torno da teoria de base do 

Curso, apresenta-se como elemento determinante do conteúdo/forma da relação que 

estamos examinando, contribuindo negativamente para a desorganização e a 

fragmentação da formação. 

A análise minuciosa dos atuais currículos de educação divididos em 

licenciatura e bacharelado amplamente realizada pelos estudioso da área nos permite 

identificar e afirmar que as falas dos professores organizadores desses novos currículos, 

submetidos a uma concepção de mundo onde prevalece a dicotomia, a diferenciação e a 

clivagem do saber e, sobretudo, do fazer, servem e serviram de objeto de reflexão para 

vários autores.  

Chama atenção a necessidade da reestruturação curricular desvencilhada tanto 

da concepção biologicista quanto da concepção pedagogicista da Educação Física. 

Como conseqüência, a formação não apenas profissional, mas, sobretudo, humana, 

inacessível na modalidade bacharelado e licenciatura acanhada, é apenas delineada na 

“licenciatura ampliada ou plena”, entendida como aquela que consubstancia a formação 

dos futuros professores de Educação Física e Esportes efetivamente encimada na 

concepção generalista (pedagógica, política e técnica), superando as modalidades 

capengas e reducionistas de formação de professores, licenciatura e bacharelado, na 

contramão do dispositivo federal (Nova LDB 9394/96) impostas por resoluções que não 

se sobrepõem à lei federal acima citada: a Resolução CNE/CP n° 1/ 2002 e n° 7/2004. 

A dicotomia da profissão em licenciado e bacharel levou a que os currículos 

fossem montados, ou melhor, seus arquitetos assumissem, ainda que sem saber, uma 

grande contradição impossível de ser resolvida sob o marco da clivagem: aumento ou 

redução não apenas da carga horária, mas também de conteúdos, muitas das vezes 

repetidos com outro nome ou com outras ementas, são “limites”, “dificuldades” e 

“contradições” que continuam impedindo o relacionamento dialético entre prática e 

teoria do conhecimento.  

Ao se limitarem a denunciar/questionar as anteriores matrizes curriculares do 

curso superior em questão, os “curricófilos” ignoram ou, adrede, não se reportam aos 

elementos teóricos sobre os quais foram construídos procurando, tão somente 

desqualificá-los enquanto, contraditoriamente reafirmam a dissociação entre teoria e 

prática. 
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Em prosseguimento à exegese analítica das percepções dos professores em 

relação à teoria de base do Curso, examinaremos agora trechos das respostas atribuídas 

à pergunta de número seis da entrevista, assim elaborada: “6. Você acha que a falta de 

compreensão da teoria materialista histórico-dialética pode ser um fator limitador para 

o professor concretizar a unidade teoria/prática no âmbito das práticas de formação do 

Curso? Justifique a sua resposta”.  

Entendemos que o problema da “falta de compreensão dos professores quanto 

à concepção teórica do Curso”, apresenta-se como fator importante para explicação 

adequada do objeto de estudo, à medida que se constitui em um dos elementos 

responsáveis pela mediação da relação teoria/prática, na perspectiva que estamos 

defendendo. Assim justificado, quando perguntados se a falta de compreensão da teoria 

materialista histórico-dialética poderia ser um fator limitador para o professor 

concretizar a unidade teoria/prática no âmbito das práticas de formação do Curso, eles 

disseram: 

 

- “Olha, começa assim o grande erro que eu acho: o professor se candidata a ser 

professor da universidade, entra, e não existe um grupo de estudos dentro do curso que 

fortaleça, não só a teoria materialista, mas que se discuta teoria, qual é o valor de cada 

teoria dessa. Então, eu não vejo nenhum professor preocupado com isso, e o que é pior, 

ignora o conhecimento, por exemplo, da materialista histórico-dialética que está lá 

como orientação do PPP, […] então, eu acho que falta no meu modo de ver uma 

compreensão, […] por que em nenhum momento, quando é que a gente sentou para 

compreender o PPP”?  (Sujeito 01); 

 

- “Em minha visão particular eu acho que está sempre precisando fazer ou dar mais um 

acabamento, um estudo, enfim. [...] nem gostaria de falar no geral, porque aí eu faria 

um julgamento que não sei se seria um julgamento realmente correto. Seria um 

julgamento muito subjetivo”. (Sujeito 02);  

 

- “Pode ser falta de compreensão, pode ser falta de estudo do projeto político-

pedagógico, mas também pode ser falta de uma consensualidade. Pode ser que o 

professor, embora conheça a teoria materialista histórico-dialética, como queira 

chamar, pode ser que ele não entenda essa teoria como a mais adequada para a sua 
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prática pedagógica. Esse também pode ser um fator limitador. Isso pode ser, mas eu 

estou colocando isso de uma maneira subjetiva. Não estou dizendo que os meus colegas 

não conheçam. Estou dizendo que também pode ser esta razão que os professores não 

se orientem por essa prática.” (Sujeito 03); 

 

- “Eu não considero aqui nem a falta de compreensão, eu considero aqui mais a 

questão da aceitação, que muitos não aceitam a teoria materialista histórico-dialética. 

[...] Acho que entra até mesmo uma questão ideológica mesmo do que cada professor 

defende e tem como base, […] Então, como não existe uma aceitação por parte da 

maioria dos professores, que tem hoje dentro da casa, é um fator que limita, sim”. 

(Sujeito 04); 

 

- “Sim, realmente eu acredito que pode ser um fator limitador e isso estou tomando 

como base, inclusive, a minha falta de experiência, de conhecimento com relação a 

essa teoria materialista histórico-dialética”. (Sujeito 05); 

 

- “Acredito que sim. Exatamente porque a gente corre um risco da gente continuar 

utilizando uma linguagem retrógrada da EF, uma EF que advém de uma escola 

tecnicista, de uma escola reprodutora, se o docente da Universidade do curso, 

principalmente com base no PPP, não tiver um conhecimento adequado do que é uma 

política de discussão de classe de fato, existe a possibilidade de ele ser um excelente 

técnico e não necessariamente um excelente docente de nível superior. [...] Para isso é 

importante que você tenha o entendimento da proposta pedagógica do curso”. (Sujeito 

06); 

 

- “Absolutamente sim. A prática dessa teoria ela é viável, ela tem forte influência na 

formação do aluno, mas ela exige uma preparação do profissional”. (Sujeito 07). 

 

A primeira constatação é a de que todos os professores investigados concordam 

que a falta de compreensão da teoria materialista histórico-dialética limita suas 

possibilidades para articulação teoria e prática segundo esta perspectiva, problemática 

que, a propósito, vem se apresentando de forma constante e invariável. A segunda 
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constatação mostra que é possível extrair de suas falas elementos importantes que 

merecem ser analisados à luz das pretensões desta categoria.  

O primeiro deles diz respeito às razões apresentadas à questão colocada pelos 

Sujeitos 03 e 04. Um deles afirma que “a falta de compreensão [...] pode ser falta de 

uma consensualidade. [...] pode ser que ele não entenda essa teoria como a mais 

adequada para a sua prática pedagógica [...]. (Sujeito 03), e o segundo informa que a 

falta de compreensão da concepção teórica do Curso traz embutida uma questão 

ideológica, a saber: “Eu não considero aqui nem a falta de compreensão, eu considero 

aqui mais a questão da aceitação, que muitos não aceitam a teoria materialista 

histórico-dialética. [...] Acho que entra até mesmo uma questão ideológica mesmo do 

que cada professor defende e tem como base, […]. Então, como não existe uma 

aceitação por parte da maioria dos professores, que tem hoje dentro da casa, é um 

fator que limita, sim”. (Sujeito 04). 

 

 Do ponto de vista do conteúdo do pensamento destes respondentes, parece-nos 

que, mais uma vez, a falta de aderência à teoria de base do Curso está relacionada 

diretamente com o tipo de formação inicial adquirida nos estudos de graduação, 

processo formativo este que, temos demonstrado é, em nosso país, controlado pela 

lógica do neoliberalismo e, como tal, não pode fugir de sua missão de amoldamento 

subjetivo no sentido da preservação do modo de produção capitalista. Não podemos 

esquecer jamais que esse processo formativo se dar no mais retrógrado e reacionário 

anticomunismo e anti-marxismo, ou seja, desde cedo os comunistas – inimigos da 

propriedade privada – e sua teoria, o marxismo, são ensinados na escola como inimigos 

da humanidade. Sendo assim: 
 
 
[...] o grau, nível, qualidade do conhecimento entregue nas universidades é 
apenas o necessário para os sujeitos da formação se adequar às exigências 
dos objetivos do setor produtivo. [...] uma formação assentada no 
conhecimento empírico mais elementar, desprovidas das bases científicas e 
filosóficas apropriadas ao desenvolvimento do pensamento científico teórico 
que deve legitimar o ensino que se quer denominar superior (ESCOBAR, 
1999, p. 5). 
 
 

Entretanto, como podemos perceber no contexto das falas dos professores, não 

obstante a hegemonia da formação profissional baseada em valores capitalistas, 

paradoxalmente há um aspecto que nos chama atenção. Trata-se da denúncia que os 
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sujeitos investigados fazem da falta de encontro para estudo e reflexão da teoria em 

questão, conforme já frisamos antes. Em suas percepções, quase todos reclamam por 

diálogo, debate ou discussão em torno do PPP do Curso, numa clara demonstração de 

interesse por uma melhor compreensão da teoria materialista histórico-dialética do 

conhecimento.  

Assim, inferimos que a contradição a ser analisada nessa relação não seria 

entre teoria e prática, à medida que a contradição entre teoria e prática significaria que 

haveria uma teoria orientadora da atuação dos professores, que todos a compreendem, 

mas ao tentar empregar essa teoria numa determinada prática, essa prática ficaria 

negando a teoria. Assim entendido, em nosso modo de ver, a contradição estaria entre a 

teoria que é defendida, pelo menos anunciada, no projeto político-pedagógico do Curso 

e as concepções de Educação Física dos professores. E não apenas concepção de 

Educação Física, mas concepção de mundo sobrepondo-se e delineando as análises 

feitas sobre a aquela. 

Reputamos que nas respostas dadas à questão sete da entrevista, assim 

formulada: 7. Você tem uma teoria ou uma concepção teórica de sua prática ou, ao 

contrário, utiliza muitas teorias, concepções técnicas, conforme a necessidade? podem 

ser encontrados elementos teóricos importantes para caracterizar adequadamente o 

modo como os professores investigados percebem a teoria de base do Curso.  

Um dos aspectos desta relação que intencionamos analisar diz respeito à 

questão da unidade teórica, tão cara à compreensão da realidade, e, por conseguinte, à 

construção do conhecimento numa perspectiva materialista histórico-dialética, que 

pretendemos. Todavia, a discussão sobre a questão da unidade teórica precede a 

consideração às teses do monismo e do pluralismo filosóficos.   

O debate sobre estes pólos possibilitará levantar elementos teóricos que nos 

permitam compreender e explicar as respostas dos professores investigados sobre sua 

aderência, ou não, à teoria de base do Curso, à medida que desembocaremos 

inevitavelmente na polêmica do primado do monismo sobre o ecletismo teórico.  

É bom lembrar antes que “A simples exposição dos termos monismo 

materialista soa, ao senso comum, como uma posição dogmática, doutrinária e 

determinística” (FRIGOTTO, 2004, p. 84). Nesse sentido, é mister que sejam 

entendidos desgarrados de quaisquer formas de preconceito.  
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Em sentido filosófico geral, monismo se baseia na premissa de um único 

princípio subjacente, de um único princípio unificador para explicar toda a diversidade 

de experiências observadas. Assim, apregoa a existência de uma substância única, 

subordinada a princípios também unitários, na composição de tudo o que existe no 

universo. Em seu significado mais simples, monismo é a doutrina da unidade, cuja 

palavra advém do grego monás, que designava na filosofia pitagórica, “toda 

complexidade que se faz um todo coeso”. Ele se opõe ao dualismo que admite a 

existência de duas entidades independentes na criação – espírito e matéria – e ao 

pluralismo, o qual adota a diversidade de fundamentos e de substâncias para se explicar 

o universo.  

A propósito, o pluralismo compõe o complexo pensamento científico moderno 

que, pela análise reducionista, fragmentou a realidade objetiva nas múltiplas e mais 

variadas expressões fenomênicas que, até o momento, se pode produzir, muitas 

destituídas do mínimo senso crítico, por se fundamentar no vazio e no niilismo. 

Bastante em voga na academia, à medida que tem dominado particularmente o 

pensamento do professor, a nosso juízo, a adoção do ecletismo vem dificultando a 

construção da unidade indissolúvel entre prática e teoria no interior dos processos 

formativos em todo país. Feitas estas considerações, resta-nos admoestar quanto ao 

apelo ao “plural” e ao “diverso”, à medida que tantos os “pluralistas” como os adeptos 

da tal “diversidade” esquecem que o “natural” e o “necessário” são produtos históricos 

socialmente determinados e geograficamente situados. 

E do ponto de vista da teoria marxista, em que se fundamentam as teses do 

monismo materialista e do pluralismo ou ecletismo? Quais os principais fundamentos 

filosóficos que os definem? O que estas teses têm a ver com a relação teoria/prática que 

estamos analisando?  

De acordo com o autor mencionado, no que diz respeito à tese do monismo 

materialista, é preciso compreender o significado de tal enunciado de dentro do 

materialismo histórico-dialético. Assim compreendido, informa que a tese do monismo 

materialista funda-se na concepção de que o real, ou seja, os fatos sociais que são 

produzidos pelos homens em determinadas circunstâncias, “[...] têm leis históricas que 

os constituem assim e não diferentemente, e que tais leis condicionam o 

desenvolvimento e sua transformação” (Idem).  
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Dentro desse pressuposto marxista, a teoria materialista histórica “[...] parte do 

conceito de que o complexo social (a formação econômico-social) é formado e 

constituído pela estrutura econômica. A estrutura econômica forma a unidade e a 

conexão de todas as esferas da vida social” (KOSIK, 1995, p. 116). Clarificando ainda 

mais tal entendimento, Frigotto (2004, p. 84), assim se expressa: 
 
 
[...] a estrutura econômica – entendida como o conjunto das relações sociais 
(políticas, ideológicas, culturais, educacionais) que os homens estabelecem 
na produção e reprodução material de sua existência – é que define, em 
última instância, o complexo social em suas diferentes dimensões. 
 
 

Nos termos dos autores citados, então, o monismo materialista concebe a 

realidade como um complexo constituído e formado pela estrutura econômica, vale 

dizer, por um conjunto de relações sociais que os homens estabelecem na produção e no 

relacionamento com os meios de produção. 

Não obstante a nossa concordância com o exposto acima, precisamos fazer 

uma importante observação sobre o entendimento de Frigotto com relação ao papel da 

cultura no conjunto das relações sociais. Se considerarmos que por cultura devemos 

entender (1) como o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instruções de 

um povo. É o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência 

transformando a realidade; (2) como processo em permanente evolução, diverso e rico, 

no qual se desenvolvem grupos e classes sociais, nações, comunidades, e claro, fruto do 

esforço coletivo por intermédio do aprimoramento dos valores materiais e intelectuais; 

(3) como o conjunto de fenômenos materiais e ideológicos que caracterizam uma etnia 

ou nação, como a língua, os costumes, os rituais, a culinária, o vestuário, a religião etc., 

em permanente processo de mudança, neste caso, a afirmação de Frigotto segundo a 

qual a “estrutura econômica deve ser entendida como o conjunto das relações sociais 

(políticas, ideológicas, culturais, educacionais)” é idealista à medida que separa a 

educação, a política, etc. da cultura. 

Com efeito, contrariamente à tese do marxismo, a teoria do pluralismo ou 

ecletismo, concebe a sociedade como uma série ou um aglomerado de fatores, alguns 

dos quais são causas, e outros, efeitos. A tese do pluralismo/ecletismo sustenta que o 

fator econômico, e não a estrutura econômica, é que determina a totalidade social. 

Segundo Kosik (1995, p. 116): 
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A teoria dos fatores assevera que um fator privilegiado, a economia, 
determina todos os outros – como o estado, o direito, a arte, a política, a 
moral – mas deixa de lado o problema de como surge e se configura o 
complexo social, isto é, a sociedade como formação econômica; e pressupõe 
a existência de tal formação como fato já dado, como forma exterior, ou 
como campo onde um fator privilegiado determina todos os outros. 
 
 

Como podemos perceber, ao contrário da teoria marxista, as teorias 

pluralísticas subvertem o movimento social, à medida que consideram como 

responsáveis pelo complexo social os produtos isolados da práxis humana objetiva e 

espiritual, ignorando, desse modo, que “[...] o único autêntico portador do movimento 

social é o homem no processo de produção e reprodução da própria vida social” (Idem).  

Em síntese: o monismo é um verbete que remonta ao eleatismo grego, segundo 

o qual a realidade é constituída por um princípio único, um fundamento elementar, 

sendo os múltiplos seres redutíveis em última instância a essa unidade.  

A transigência com as concepções e métodos diversos não se justifica como 

crítica ao marxismo-leninismo, apresentado pela burguesia de forma pejorativa como 

ratio incoerente e retrógrada. Mesmo porque, a diversidade ou o pluralismo 

epistemológico, teórico e metodológico, o famoso ecletismo, tanto nas ciências sociais, 

como na filosofia e na educação, tal como pensamos, representa a confusão mental onde 

a estreita relação entre ciência e política, entre filosofia e partido, é diminuída e, grosso 

modo, mimetizada.  

O ecletismo, enquanto diversionismo ideológico é utilizado para apontar o 

marxismo-leninismo, a única teoria escrita direcionada aos operários do mundo inteiro e 

contraposta à burguesia e o modo de produção capitalista, como a negação da 

singularidade e da subjetividade.  

A diversidade ideológica, o pluralismo metodológico ou, simplesmente, o 

ecletismo – métodos mesclados reclamados como alternativa científica ao marxismo-

leninismo – está carreado de possibilidades individualistas da filosofia idealista, da 

metafísica e das ciências sociais burguesas que não ajudam a clarificar e nem 

fundamentam a incompatibilidade, por exemplo, entre Marx – teórico par excellence da 

revolução – e outros pensadores não menos renomeados, mas conservadores e 

reacionários.  

Sob o manto dessa diversidade, uma suposta unidade ou falsa 

complementaridade entre concepções de mundo antagônicas, que se refratam e se 
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excluem, é ratificada como nova capa do diversionismo ideológico ou ecletismo, 

apresentado sorrateiro na Universidade como contraponto à ideologia marxista-

leninista. O ecletismo oculta a verdadeira intenção de seus apologistas, contudo, 

estabelece o consenso, o acordo, o pacto e a conciliação perdulários entre capital e 

trabalho.  

Sem nenhum constrangimento, busca a formação de uma outra concepção de 

mundo, produzida e colocada para além do conflito idealismo versus materialismo, 

positivismo versus marxismo. Partindo de teses opostas ou de partes das concepções de 

mundo antagônicas, depurando-se dos elementos conservadores do positivismo e 

escoimando-se da anima revolucionária do marxismo, ergue-se hediondo o ecletismo ou 

o diversionismo ideológico. 

Lenin (1986, p. 21), no livro O Estado e a Revolução, sobre o ecletismo se 

manifesta com as seguintes palavras: 
 
 
Como é possível unir numa mesma doutrina este panegírico da revolução 
violenta, insistentemente apresentada por Engels aos social-democratas de 
1878 a 1894, isto é, até seus últimos dias de vida, com a teoria da ‘extinção’ 
do Estado? Habitualmente unem-se ambas as coisas com a ajuda do 
ecletismo, tomando arbitrariamente (ou para agradar os detentores do poder), 
sem princípios ou de um modo sofistico, ora um ora outro argumento. E em 
noventa e nove por cento dos casos, se não mais, avança-se para o primeiro 
plano precisamente o da ‘extinção’. A dialética é substituída pelo ecletismo: é 
a atitude mais habitual e mais geral entre os marxistas e nas publicações 
social-democratas de nossos dias. Esta substituição não tem, certamente, nada 
de novo: observou-se inclusive na história da filosofia clássica grega. Com a 
adaptação do marxismo ao oportunismo, o ecletismo, apresentado como 
marxismo, engana as massas com maior facilidade, dá uma satisfação 
aparente, parece levar em conta todos os aspectos do processo, todas as 
tendências do desenvolvimento, todas as influências contraditórias, etc., 
quando, na realidade, não proporciona nenhuma concepção integral e 
revolucionária do processo de desenvolvimento social. 
 
 

Tendo subjacentes as considerações anteriores, a brevíssima síntese que 

formulamos sobre a polêmica entre as concepções teóricas do monismo versus 

ecletismo, exige-nos perguntar, então, qual o sentido desta contenda para a análise do 

problema da relação teoria/prática na formação de professores. Em outras palavras, o 

que isso tem a ver com a tese que estamos defendendo? 

Diríamos que para nós resulta importante analisar como o coletivo docente 

investigado se relaciona com a questão do monismo e do ecletismo teóricos, do ponto 
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da relação teoria/prática. Como encara, em seu trabalho pedagógico, a utilização de 

diferentes teorias no processo de articulação entre pensar e fazer.  

Segue-se, então, que a proposta de trabalho é fazer uma reflexão sobre a forma 

como os professores lidam com o ecletismo e com o monismo, no sentido atribuído a 

estes termos, através do confronto de suas percepções com a teoria materialista 

histórico-dialética, dita orientadora da formação de professores do Curso que estamos 

investigando. 

Aqui ecletismo está sendo entendido como a aboradagem científica ou 

filosófica que busca a conciliação de teorias distintas, a reunião de elementos 

doutrinários de origens diversas que não chegam a se articular em uma unidade 

sistemática consistente. Esse método funda-se na apropriação das melhores teses ou 

elementos dos diversos sistemas quando são conciliáveis, em vez de edificar um sistema 

novo.  

Com efeito, quando indagados, nesse particular, se adotavam uma concepção 

teórica para a sua prática ou, ao contrário, faziam uso de diferentes teorias em seu 

trabalho pedagógico diário, os professores replicaram: 

 

- “Eu acho que toda linha ideológica pra mim ela termina sendo dogmática. [...] muitas 

vezes eu permeio o tecnicismo, vou pela materialista histórico-dialética, vou pelo 

pluralismo, mas vou buscando aquilo que eu concebo daquelas teorias que é positivo 

[...],” (Sujeito 01). 

 

- “Eu acho que na minha prática, nesse processo de construção de ser professor, eu 

tenho buscado me aproximar de uma concepção teórica mais voltada para a questão 

materialista histórico-dialética. Mas isso é uma coisa, como eu disse antes, sempre 

trago isso muito tranqüila, no sentido de que isso é uma busca, uma aproximação”. 

(Sujeito 02). 

 

- “Veja, a forma como eu oriento a minha prática pedagógica, a minha teoria, 

obviamente, como eu trabalho com uma área muito relacionada ao processo de 

crescimento, maturação, ao processo de performance, eu trabalho dentro de uma linha 

que nós chamamos desenvolvimentista, aquela que entende o homem como objeto, 

formada por três grandes pilares: aquilo que o seu ambiente lhe proporciona, aquilo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
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que o indivíduo traz geneticamente e aquilo que as tarefas, ou seja, aquilo que lhe é 

oferecido em termos de enriquecimento motor, em termos de ambiente ecológico 

favorável para esse desenvolvimento”. (Sujeito 03). 

 

- “Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o professor, o referencial dele 

não é simplesmente a concepção que ele tem de teoria do conhecimento. É base pra ele, 

mas ele tem que levar em consideração os anseios dos próprios discentes, onde ele vai 

ter que, na minha concepção, ele vai acabar usando de muitas teorias”. (Sujeito 04) 

 

- “É...realmente eu acho que a possibilidade do professor utilizar mais de uma 

concepção teórica dentro da sua prática profissional ela traz um leque de vantagens, 

um leque de possibilidades muito mais muito mais amplo. Então, dessa forma eu tento 

ministrar minhas aulas utilizando de concepções diferenciadas em determinadas aulas 

que são ministradas ou diferentes disciplinas que são ministradas. (Sujeito 05) 

 

- “Então, uma teoria com base no preceito marxista precede o meu trabalho, sem 

dúvida. Só que o que é de fundamental importância é que a gente não inutilize o campo 

de visão proposto para os nossos alunos. A partir do momento que você se utiliza de 

outras técnicas pedagógicas, na verdade você aumenta o leque de opção e 

principalmente, o fator de discussão na própria universidade. Mas, sem dúvida, os 

meus preceitos têm como base uma proposta marxista”. (Sujeito 06) 

 

- “Não, eu fico na teoria de problematização, procuro sempre levar a teoria pra prática 

e a prática pra realidade, sempre nisso, fazendo esse link entre a prática e a realidade 

e a problematização, criando um aluno crítico, observador, que tenha argumentos pra 

falar e não aquele que está decorando, decorando... Eu acho que isso é uma teoria bem 

forte, que não deixa de ser uma materialista histórico-dialética [...]”. (Sujeito 07). 

 

Uma leitura rápida dos depoimentos supracitados deixa claro que a posição 

epistemológica assumida pelos professores sujeitos da pesquisa é a da defesa do 

pluralismo ou ecletismo metodológico. A exceção de apenas um deles, a grande maioria 

diz utilizar, de algum modo, diversas e diferentes teorias para traduzir a teoria na 

prática. Vejam, por exemplo, o que diz o Sujeito 01 a esse respeito: [...] muitas vezes eu 
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permeio o tecnicismo, vou pela materialista histórico-dialética, vou pelo pluralismo, 

mas vou buscando aquilo que eu concebo daquelas teorias que é positivo [...], (Sujeito 

01). 

Frigotto (2004) descreve com propriedade essa maneira de pensar e agir a 

partir do ecletismo: 
 
 
A postura do ecletismo metodológico, que Lefebvre denomina de “sopa 
metodológica”, historicamente representa uma aparente concessão do “mito 
positivista” de uma ciência social neutra, imparcial, em face do avanço do 
pensamento marxista. Quem formula de modo mais organizado este 
pensamento é Mannheim, que vai defender a idéia de que os diferentes 
pontos de vista são complementares. Pleiteia, então, a “integração dos 
diferentes pontos de vista mutuamente complementares num todo 
compreensivo” (p. 85). 
 
 

Esta compreensão nos ajuda a inferir que a postura do ecletismo metodológico 

adotada pelos professores tem raízes no senso comum, “[...] na crença de que a 

‘verdade’ resulta de um mosaico montado pela junção de diferentes posturas, 

ideologias, perspectivas metodológicas [...]” (Idem). Eles ainda não perceberam que: 
 
 
“[...] o caráter radical do conhecimento histórico se explicita mediante 
rupturas, críticas ao status quo ante, e que por isso mesmo o embate teórico 
revela que há teorias que explicam e revelam a realidade de forma mais 
completa, ainda que relativa, e outras que são mais parciais ou até obnubilam 
a realidade dos fatos” (p. 84). 
 
 

Ao utilizarem diferentes concepções teóricas para embasarem as suas práticas 

de formação, não compreendem, ademais, que:  
 
 
[...] não há duas teorias que expliquem igualmente o mesmo fato. [...] apesar 
de sapos e rãs serem batráquios e conviverem no mesmo lago, não são a 
mesma coisa. A tentativa de metamorfoseá-los em lagartos – numa espécie de 
síntese integradora – certamente não será um avanço para a espécie (p. 86). 
 
 

Cumpre-nos questionar uma prática pedagógica que toma como base em 

variadas e diferentes concepções teóricas que muitas vezes até se contrariam. Pensamos 

não ser possível considerar que as concepções teóricas divergentes podem ser unificadas 

“num todo compreensivo”, não se complementam como num quebra-cabeça.  

Todavia, devemos considerar, de um lado, o esforço e interesse do Sujeito 02, 

ao asseverar que tem buscado se aproximar do referencial teórico orientador da 
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formação: “eu tenho buscado me aproximar de uma concepção teórica mais voltada 

para a questão materialista histórico-dialética”, entendendo isso como um processo, 

uma construção. Igualmente, apesar de sua visão limitada e sincrética, o Sujeito 06 

afirma que “uma teoria com base no preceito marxista precede o meu trabalho (...) 

meus preceitos têm como base uma proposta marxista”. Estas são representações que 

demonstram que teoria e prática podem se ajustar aos pressupostos filosóficos e à teoria 

subjacente delineada para guiar a formação em tela. 

A última questão da entrevista brinda-nos igualmente com elementos 

importantes para a análise da forma como os sujeitos investigados se relacionam com a 

teoria de base do Curso. Trata-se de saber se a concepção de mundo destes professores 

está em acordo, concordância, conformidade com os princípios da concepção teórica 

anunciada no documento do Curso.  

Tínhamos em mente que a possibilidade da coincidência entre as concepções 

(filosóficas, epistemológicas, políticas, pedagógicas e metodológicas) dos professores e 

os princípios apregoados pelo PPP do Curso concorreria fundamentalmente para o 

sucesso da unidade indissolúvel entre as práticas de formação e a teoria de base do 

Curso. 

Em busca desse objetivo, a eles fizemos a seguinte pergunta: “8. A sua 

concepção de educação, educação física e sociedade se alinham com a proposta 

político-pedagógica do Curso? Justifique a sua resposta”. Dos respondentes 

apreendemos os seguintes trechos de respostas: 

 

- “Não, eu não acho não. Eu acho que a gente está caminhando pra alinhar”. (Sujeito 

01). 

 

- “Na verdade eu acho que está próximo, acho que caminha na mesma mão, na mesma 

via”. (Sujeito 02). 

    

- “Ela se alinha sim. Entretanto, eu acredito que não há, ou seja, mesmo aqueles que 

defendem a teoria materialista, aqueles que preconizaram a cultura corporal de 

movimento, mesmo esses têm as suas próprias contradições e hoje a consensualidade 

não está mais presente em nenhum pensamento, em nenhuma corrente de pensamento”. 

(Sujeito 03). 
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- “Bom, eu acho que não existe esse alinhamento total, existe um alinhamento que ele é 

parcial. [...] a gente vai se adaptando e tentando se aproximar do que tem no PPP do 

nosso Curso. (Sujeito 04). 

 

- “[...] eu acredito que o nosso PPP, dentro do meu ponto de vista, ele não seja 

adequado, não seja alinhado as minhas concepções de educação, de educação física e 

de sociedade”. (Sujeito 05). 

 

- “Eu acredito que se alinha sim. Me identifiquei inclusive com a proposta construída 

pelo curso, se bem que eu ainda acho que o PPP do curso necessita urgentemente de 

reformulação, por conta de necessidades”. (Sujeito 06). 

 

- “É meio a meio, ela bate e não bate, [...]”. (Sujeito 07). 

 

Sobre tais percepções, o primeiro aspecto a destacar é a contradição em termos 

avistada mais uma vez entre discurso e prática, haja vista que o nosso diário de campo 

registrou uma constante e abissal coincidência entre a concepção positivista, 

conservadora, idealista, neoliberal e metafísica de mundo da maioria dos professores e o 

seu trabalho pedagógico no processo de articulação teórico-prática. Excetuando-se os 

Sujeitos 02 e 04, não se percebem quaisquer vínculos entre pensar e agir numa 

perspectiva materialista histórico-dialética nas práticas de formação dos demais 

professores. 

 Considerando o caráter radical da concepção teórica do Curso, diríamos que 

não se pode tomar da análise marxista apenas o seu conteúdo teórico-metodológico ou 

suas categorias explicativas – como querem os sujeitos investigados. Assumir uma 

visão de unidade entre teoria e prática implica, antes de tudo, ter presente que a dialética 

materialista histórica é distintamente, e ao mesmo tempo, uma postura ou uma 

concepção radical de mundo, um método de investigação e análise da realidade (que vai 

à raiz) e uma práxis, isto é, a unidade teoria e prática numa perspectiva transformadora.  

Tal procedimento implica rupturas, “[...] não é algo que dependa de 

negociação, conciliação ou consenso” (FRIGOTTO, 2004, p. 86). Mas, também, 

reconhecemos com os Sujeitos 01, 02 e 04, que isto representa “[...] uma catarse e um 
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processo de trabalho de aproximações sucessivas da verdade que, por ser histórica, 

sempre é relativa” (p. 87). 

 

 

7.4 A influência do trabalho pedagógico na construção da relação teoria/prática 

 

A análise que se segue trata da participação da categoria trabalho pedagógico 

no processo de articulação entre teoria e prática pelos sujeitos da pesquisa. Julgamos 

que entender como o trabalho pedagógico interfere na sala de aula e na prática 

pedagógica do professor é fundamental para compreender a relação entre as práticas de 

formação de professores e a teoria do conhecimento numa perspectiva materialista 

histórico-dialética adotada pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Como a teoria do conhecimento significa o modo do conhecimento se 

apresentar, esta tem repercussões imediatas na organização do trabalho pedagógico e, 

fundamentalmente, nos elementos constitutivos do processo de ensino, a saber: 

conteúdos, objetivos, métodos, avaliação, planejamento e formas organizativas, 

destacando a aula como forma básica de organização do ensino, componentes do 

processo didático que fazem a mediação para o alcance dos objetivos do processo de 

ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, habilidade e valores 

(LIBÂNEO, 1994, p. 249). 

A observação da prática dos professores sujeito da pesquisa nos forneceu 

elementos para a compreensão da forma como o trabalho pedagógico media a relação 

teoria/prática por eles desenvolvidas. Dentre os vários aspectos observados, 

inicialmente nos chamou atenção a forma como os colegas tratam a questão da divisão 

do trabalho na sociedade capitalista que, sobretudo, privilegia a separação entre teoria e 

prática. Ficou claro que para eles devem continuar existindo as disciplinas ditas 

“teóricas” e aquelas conhecidas como “instrumentais”, onde as primeiras devem ceder a 

teoria necessária para as segundas realizar a prática, fundamentando a distinção entre 

trabalho manual e trabalho intelectual. 

Nessa mesma direção, desprezam os nexos com os elementos dados pela base 

material para a atual organização da escola capitalista, leia-se, universidade capitalista, à 

medida que a organização do trabalho na sociedade capitalista tem reflexos diretos 

sobre a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores, modulando 
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e condicionando a sua prática pedagógica, por conseguinte, a relação teoria/prática.  

Vimos com Escobar (1997, p. 39) a importância de se valorizar “[...] a presença dos 

elementos dados pela base material para a formulação da organização do trabalho 

pedagógico como categoria própria da prática pedagógica da escola capitalista” 

(ESCOBAR, 1997, p. 39). A partir desse entendimento percebemos que a organização 

do trabalho pedagógico no Curso se caracteriza pela divisão de tarefas, distribuição 

hierárquica do poder (coordenações chefias de departamento), normatização de ações e 

processos, existência de variados e pessoais métodos de ensino, pelo ecletismo dos 

procedimentos didático-metodológicos utilizados pelos professores, organização que 

vem determinando a natureza da prática docente baseada na separação entre teoria e 

prática. 

Outro aspecto observado no âmbito das práticas de formação que nos requereu 

especial atenção foi a questão do trabalho coletivo, da gestão compartilhada, enfim, da 

co-gestão enquanto princípio organizador do trabalho pedagógico. É sabido que as 

relações entre os homens estão determinadas pela estrutura econômica da sociedade. 

Assim, no modo capitalista de produção a exaltação da competição desenvolve a 

motivação pessoal e egocentrista, estimula a exploração do homem pelo homem e o 

desprezo pelos interesses coletivos, do qual se infere que o coletivo é o princípio 

fundamental para a prática pedagógica na formação superior calcada num projeto 

histórico superador dessas relações. Nesse sentido, verificamos que o sentido de 

coletivo é precário na organização do trabalho pedagógico global no Curso. O grupo de 

professores, pelo menos o que constituiu a nossa amostra, não se caracteriza por “[...] 

defender objetivos socialmente valiosos, estando os seus membros conscientes desse 

valor e dispostos ao esforço coletivo para atingi-los, a partir da contribuição pessoal de 

cada um” (ESCOBAR, 1997, p. 51). Certamente não foram educados desde cedo para 

defender coletivamente objetivos que deveriam ser coletivos, não foram educados para 

pensar a sociedade e a universidade na perspectiva do comunismo, sociedade onde um 

grupo unificado de membros vivem e trabalham juntos, onde os bens produzidos 

coletivamente são partilhados e disponíveis à cada um segundo suas necessidades. Na 

cidade do capital não existe, nem existirá nunca tal escola! 

Não sendo condição primordial deste coletivo estar estruturado num sistema de 

autogestão através de uma forma democrática de divisão, organização e direção das 

tarefas, segue-se que também a unidade metodológica, enquanto possibilidade da 
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interdisciplinaridade (embora a interdisciplinaridade possa ser reacionária, a depender 

da concepção de mundo que a suporta) não se materializa, à medida que não se tem 

unidade em torno do projeto político-pedagógico do Curso. 

Espiamos atentamente que a abordagem da interdisciplinaridade como “[...] 

interpenetração de método e conteúdo entre disciplinas que se dispõem a trabalhar 

conjuntamente em determinado objeto de estudo” (FREITAS, 1995, p. 91) não é 

prioridade no Curso, o que certamente contribui para dificultar a possibilidade de união 

entre teoria e prática. Na verdade, observamos alguns professores trabalhando de forma 

multidisciplinar, situação na qual “[...] os profissionais são justapostos, cada um 

fazendo o que sabe. Não há interação em nível de método e nem de conteúdo” (Idem). 

Um terceiro elemento organizador do trabalho pedagógico presente na relação 

teoria/prática que não escapou a nossa observação diz respeito à questão dos princípios 

lógicos para o processo de assimilação/transmissão do conhecimento. A exceção dos 

Sujeitos 02 e 04, que alegaram tratar metodologicamente o conteúdo de forma a 

favorecer a compreensão dos princípios da lógica dialética materialista (totalidade, 

movimento, mudança qualitativa e contradição), os demais professores investigados 

faziam a mediação do conhecimento utilizando-se dos princípios da lógica formal 

(fragmentação, estaticidade, unilateralidade, terminalidade, linearidade e etapismo), 

princípios que, pela sua natureza conservadora, não possibilitam a explicitação das 

relações sociais, mascarando os conflitos de classe.  

 

 

7.5 O trabalho docente na construção da relação teoria/prática pelos professores 

 

Esta categoria foi selecionada porque julgamos ser ela indispensável ao 

fornecimento de elementos teóricos que possam explicar a natureza das relações que se 

estabelecem entre a teoria de base do Curso e as práticas de formação desenvolvidas 

pelos professores. Temos clareza que o seu exame poderá nos dizer: a) como está 

organizado o trabalho docente no interior deste processo formativo; b) de que forma as 

relações capitalistas penetram no trabalho dos professores; c) quais são as concepções 

de trabalho docente que permeiam o processo de articulação teoria/prática; d) como se 

apresenta a divisão do trabalho docente no interior do Curso; e) enfim, se é possível, 

pela mediação do trabalho docente, superar a relação dicotômica entre teoria e prática 
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marcadamente visível até aqui. Igualmente, temos clareza que não conseguiremos 

responder a todas estas questões, adiantando que a análise formulada a seguir não teve 

como intenção contemplar todas as indagações aqui levantadas. 

Quando se analisa, numa perspectiva materialista histórico-dialética, o tipo de 

trabalho que o professor executa, toma-se sempre a categoria filosófica trabalho como 

ponto de partida. Sendo a relação teoria/prática na formação de professores de Educação 

Física um produto histórico da atividade produtiva, precisa ela ser pensada a partir das 

determinações fundamentais que são as relações de trabalho e as relações sociais de 

produção. Dito de outra maneira, “[...] como o desenvolvimento histórico das forças 

produtivas – a própria história dos homens – se dá pelo tipo de relações de produção, 

ainda é a categoria trabalho o referencial básico de análise” (PESSANHA, 1197, p. 15). 

Temos dito, através dos nossos autores, que o trabalho docente, nos diversos 

momentos da história e nos mais diversos espaços sociais, tem se transformado em 

instrumento dos interesses dominantes, assumindo, então, novas formas de relação do 

trabalhador docente com o seu trabalho, o que fez surgir, em função disso, diferentes 

concepções de trabalho docente. Tomando-se por base as transformações que se 

processaram no trabalho em geral, pode-se observar que, sob o capitalismo, o trabalho 

docente passou por modificações substanciais que se deram no sentido de subordiná-lo 

ao capital. 

A realidade das práticas de formação do Curso evidenciou que o trabalho 

docente realizado pelos professores investigados reproduz inegavelmente os interesses 

do capital, representando um papel central no cumprimento dessa tarefa. A concepção 

de trabalho docente que defendem se apóia em fundamentos sociológicos, filosóficos, 

antropológicos, psicológicos, pedagógicos e, enfaticamente, nos biológicos “[...] para 

educar o homem, forte, ágil, apto, empreendedor, que disputa uma situação social 

privilegiada na sociedade competitiva de livre concorrência: a capitalista” (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992, p. 36).  

Todavia, é preciso destacar que os Sujeitos 02 e 04, em face do esforço de 

aproximação da teoria materialista histórico-dialética, têm buscado uma 

reconceptualização do trabalho docente, resistindo, deste modo, a alcunha de “agente 

pedagógico ou instrumento didático de animação social”. Contrariamente a isso, 

insistem na possibilidade de se tornarem efetivamente “um agente político-pedagógico 

que, em teoria, deveria apresentar bases filosóficas e científicas suficientes para dar 
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conta [...] das ações concretas [...] a fim de defender [...] conscientemente, seu projeto 

de educação e sociedade” (PALAFOX et al, 1997, p. 5), vale dizer, o projeto histórico 

de sociedade comunista, o que vai exigir constantemente deles imprimir em sua 

concepção trabalho docente um ponto de vista contraditório ao ponto de vista da classe 

dominante. 

Há ainda um aspecto que mereceu nossa atenção, ligado diretamente a 

subjetividade do professor, que também concorre para mediação da relação 

teoria/prática na formação docente profissional. É comum a utilização do termo 

“trabalho docente“ para designar apenas a ação desenvolvida por professores na 

aquisição de conhecimento sistematizado. Se pretendido como agente de transformação 

social, ele é mais do que o transmissor de idéias alheias.  

O docente, sujeito de nossa pesquisa, tal como qualquer ser humano, 

singularmente considerado em sua individualidade, possui particularidades que lhe faz 

ímpar e que certamente interferem na natureza do trabalho docente que desenvolve. 

Estamos querendo dizer com isso que a observação teórica e empírica realizada sobre o 

trabalho docente realizado pelos professores investigados revelou a inexistência de uma 

subjetividade disposta à luta pela transformação radical da sociedade, antepondo-se, na 

maioria das vezes, sequer discutir esta possibilidade histórica. Tal postura nos credita 

afirmar que a grande maioria dos sujeitos da pesquisa não tem em mente que “[...] o 

trabalho do professor, na forma em que se apresenta hoje, é um trabalho não-manual, 

assalariado, num setor não-produtivo, embora socialmente útil, da atividade humana.” 

(p. 28). A realidade de suas práticas revelou isso. 

 

 

7.6 A organização curricular e a relação teoria prática no Curso 

 

Buscamos a partir da análise desta  categoria compreender como as práticas de 

formação de professores estão (ou não) sintonizadas com a organização curricular 

delineada no PPP do Curso. Em razão disso tornou-se necessário o estudo e análise das 

teorias curriculares, entendidas como referenciais ordenadores das concepções sobre a 

realidade que abrangem e entendidas como formas, ainda que indiretas, de abordar os 

problemas práticos da educação.  
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Ao investigar o currículo em ação por meio do trabalho de professores, 

buscamos primeiro, por ser indispensável, verificar se os que formam os futuros 

docentes se preocupam em prepará-los para lidar com estas questões e, segundo, para 

saber em que medida suas concepções curriculares influenciam suas práticas 

pedagógicas. 

O projeto político-pedagógico do Curso assinala em seu PPP que a formação 

de professores está orientada pela concepção de “[...] currículo ampliado que deve 

ordenar a reflexão pedagógica do aluno, de forma a pensar a realidade social 

desenvolvendo uma determinada lógica (dialética materialista) [...]” (URCA, 2010, p. 

34).  

Entretanto, a prática deixou perceber que embora a proposta curricular do 

Curso que estamos analisando represente um marco na tentativa de superação do 

modelo hegemônico, porque ampliou a noção de currículo adotando a teoria curricular 

de feição materialista histórica e dialética, em contraposição à teoria tradicional, ainda 

assim, tal concepção de currículo fica apenas no campo dos objetivos proclamados, não 

se concretizando nos termos propostos pela Teoria Crítica de Currículo (caracterizada 

no Capítulo IV deste estudo) que, em nosso entender, serve de alicerce para a matriz 

curricular presente no PPP do Curso.  

A observação sistemática de suas práticas, bem como as representações sociais 

exaradas por ocasião da entrevista semi-estruturada, deixou claro qual o entendimento 

dos professores investigados sobre a relação teoria/prática de currículo. A maioria deles 

não entende que o currículo, mesmo sendo uma questão teórica, científica e 

epistemológica, precisa ser tratado para além de sua visão técnico-instrumental distante 

da realidade, da prática cotidiana, do seu fazer pedagógico.  

Paradoxalmente, não obstante tal maneira de pensar e agir, o maior número 

deles não abre mão do currículo enquanto ferramenta e arma ideológica, visto que não 

nega que o currículo também envolve questões de poder e espaço entre os diversos 

segmentos profissionais do Curso e fora dele. A posição assumida pelos Sujeitos 01, 03, 

05, 06 e 07 a esse respeito pode ser facilmente avistada principalmente quando estes 

professores deixam clara a sua defesa pela fragmentação da formação profissional em 

licenciatura e bacharelado, sob o peso das exigências da “mão invisível” do mercado de 

trabalho, segundo eles, a quem os processos formativos devem ter seu fim último. 
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Ainda que na atual formação profissional a organização curricular esteja 

subordinada à divisão social do trabalho, exigência do modo de produção capitalista, 

claramente percebida na compartimentalização dos conhecimentos e habilidades em 

matérias, impedindo o especialista de olhar para além da sua disciplina particular, o 

trabalho pedagógico e docente dos Sujeitos 02 e 04 ratifica que eles avançam em suas 

concepções curriculares, embora oscilando entre as teorias crítica e pós-crítica de 

currículo. Não cometeríamos excessos se afirmássemos que o fazer teórico-prático 

destes professores intenciona, em certa medida, “[...] ultrapassar a reflexão do tipo 

instrumental, aplicacionista, pelo privilegiamento da prática, da valorização da 

experiência, da docência centrada na aprendizagem, na 

flexibilização/responsabilização/autonomia docente” (MELO, 2010, p. 216).  
As análises apontam ainda que apesar dos paradoxos e contradições 

identificadas, a matriz curricular delineada no PPP do Curso tem contribuído de alguma 

forma para a criação de uma nova cultura de currículo entre os professores, não obstante 

muitos deles tenham sido formados numa perspectiva pedagógica técnica, imediatista e 

pragmática, segundo já analisamos. Quanto a isso, desconfiamos que em certa medida a 

forma tem sido fator determinante do conteúdo da formação. Dito de outro modo, aquilo 

que foi proposto, escrito, delineado, recomendado e/ou oficialmente orientado, os 

professores observados vem, indireta ou implicitamente, realizando sem se dá conta 

disso, motivo pelo qual conjecturamos o primado da forma sobre o conteúdo.  
 

 

7.7 Tecendo críticas sobre a relação entre as práticas de formação de professores e 

a concepção teórica a elas subjacente à luz das categorias filosóficas do 

marxismo delineadas 

 

A emergência dessa categoria teve como finalidade analisar – numa 

perspectiva dialética materialista – aspectos gerais que interessam à solução das 

questões colocadas pelo problema, hipótese e objetivos da pesquisa, analisados à luz das 

categorias filosóficas do marxismo, apresentadas na subseção 4.1, do IV Capítulo desta 

tese.  

A primeira questão de caráter geral que entendemos problemática relaciona-se 

à concepção de mundo idealista avistada no trabalho pedagógico e docente da maioria 
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dos sujeitos investigados, constatação que nos exigiu utilizar as categorias da matéria e 

da consciência para analisar a questão numa perspectiva crítica. 

Ao longo desse trabalho temos acompanhado o pensamento de Marx, Engels e 

Lenin segundo o qual a tarefa de esclarecer a relação entre a consciência (idéia) e a 

matéria constitui o grande problema fundamental da filosofia. Que, na realidade, o 

ponto de vista que tomamos frente à ligação entre a matéria e o espírito, entre o material 

e a consciência, entre a realidade objetiva e o espiritual, constitui uma solução essencial 

a esse problema básico. Ou seja, na verdade: 
 
 
Todos os outros assuntos dependerão sem dúvida, desse posicionamento 
primeiro. Isso significa que nossa concepção do mundo, o conhecimento da 
realidade natural e social, da vida, dos fenômenos e objetos derivarão, na 
busca de sua explicação e compreensão, da resposta que dermos a esta grande 
questão fundamental. Em termos mais simples e específicos significa que 
nada poderá ser criado (um livro, uma composição musical, a interpretação 
de determinada realidade social ou natural, etc.) se não considerarmos a 
resposta que estabelecemos para a pergunta: “como se relacionam o material 
e o espiritual?” (TRIVIÑOS, 1987, p. 18). 
 
 

Por essa ótica, os dados empíricos e teóricos coletados demonstraram que os 

professores dão à relação teoria/prática um caráter idealista, à medida que não tomam a 

prática como fonte do conhecimento e nesse sentido não conseguem perceber que o 

princípio primeiro é a matéria (a prática) e não a idéia (o conhecimento), que o 

conhecimento vem da prática e para ela deve-se voltar. Deste modo, acham que somente 

alterando o currículo, fazendo uso do ecletismo metodológico ou reorientando a 

finalidade do processo formativo na direção das exigências do mercado de trabalho do 

profissional de Educação Física, conseguirão garantir qualidade à formação dos futuros 

professores. 

Nossas constatações ratificam o que vem mostrando a realidade atual 

hegemônica, que revela o primado da concepção idealista do conhecimento nas formas 

de relacionamento entre teoria e prática no interior do processo de formação de docentes 

para a área de Educação Física. Isso acontece, segundo Escobar (2002, p. 4), porque 

“[...] o modo de produção instalado determina o tipo e a qualidade das conexões entre os 

fenômenos educativos e os processos sociais desenvolvidos na sociedade em geral e, é 

por isso que as diferentes concepções de sociedade e de educação são geradas por 

diferentes projetos históricos”. Daí, a consideração ao fato de que o entendimento das 
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práticas de formação em relação à teoria nas instituições formadoras de professor situa-

se na tensão entre esses dois pólos, idealismo-materialismo. 

Não por acaso, valemo-nos também da categoria trabalho enquanto ferramenta 

para análise crítica da relação teoria/prática que estamos investigando. Sem muito 

esforço é fácil perceber no conjunto dos dados coletados (observação e entrevista) que 

os professores examinados não têm o trabalho como categoria-chave de sua prática 

social ou pedagógica. Não percebem o trabalho enquanto “[...] um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com a sua própria 

ação impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio material com a natureza” (MARX, 

1989, p. 202). Portanto, não entendem que o trabalho comparece ontologicamente como 

condição fundamental em suas vidas, que trabalho é atividade humana voltada a uma 

finalidade, e que ela sempre pressupõe a concepção (teoria) e a ação (prática). 

Embora não seja o propósito, mas algumas respostas atribuídas à primeira 

pergunta da entrevista (Como você percebe a relação teoria/prática em seu fazer 

pedagógico diário?), bem como a nossa observação sobre as práticas de formação, 

revelaram a forma como o trabalho (docente) comparece no processo de articulação 

entre teoria e prática realizada pelos professores observados.  

Dentre suas variadas formas de se manifestar nessa relação, a que mais nos 

chamou a atenção foi a relacionada à divisão social do trabalho. Aqui o trabalho docente 

se apresenta socialmente dividido entre trabalho manual e trabalho intelectual. Isso pode 

ser percebido no momento em que os sujeitos da pesquisa defendem papéis distintos no 

currículo para as matérias ditas “instrumentais” e “teóricas”, atribuindo à primeira o 

fazer manual e à segunda o trabalho intelectual. Segundo as suas próprias expressões, há 

que existir os denominados “pré-requisitos” enquanto condição fundamental para a 

efetivação da aprendizagem dos indivíduos, razão pela qual sustentam argumentos, 

ainda que frágeis, sobre a especialização de tarefas de determinadas disciplinas. 

Entretanto, o que eles não percebem é que na questão da relação teoria/prática se 

manifestam os problemas e contradições da sociedade em que vivemos que, “[...] como 

sociedade capitalista, privilegia a separação trabalho intelectual-trabalho manual e, 

conseqüentemente, a separação entre teoria e prática” (CANDAU E& LELIS, 1988, p. 

50).  

Marx (1989) tem assinalado que no trabalho sob a forma exclusivamente 

humana não há separação entre teoria e prática. Ele nos ensinou que a atividade humana 
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- naturalmente universal, criativa e autocriativa - não se realiza somente com teoria ou 

com prática isoladamente: ela é resultado do movimento que ocorre entre esses dois 

pólos, tornando-se insuportável a sua separação. Nesse sentido, cumpre-nos examinar a 

relação teoria/prática também à luz da categoria práxis no sentido atribuído por Marx. 

Antes, porém, recordemo-nos as percepções de alguns sujeitos investigados em relação 

ao entendimento que eles possuem de práxis. 

O Sujeito 01 afirma realizar seu trabalho com base na práxis, entretanto, separa 

a teoria da prática quando diz: “[...] nesse esforço para implantar determinada teoria 

no meu fazer pedagógico [...]”, mostrando claramente que a teoria vem de fora, não tem 

a prática como nascedouro.  

O Sujeito 03 informa que procura “[...] fazer com que a teoria tenha de 

alguma maneira uma aplicação prática na atividade profissional” dos seus alunos, 

futuros professores de Educação Física, entendendo práxis como simples aplicação de 

uma teoria. 

Para o Sujeito 06, “[...] a relação principal é a gente conseguir associar a 

teoria objetiva em sala de aula em contato com as práticas de saúde, nas práticas de 

ensino”. Segundo esse raciocínio, estaríamos realizando a práxis quando fazemos a 

associação entre a teoria e a prática. 

Em que pese a sua banalização ou simplificação, dentre os professores 

investigados, há quem se aproxime do entendimento de práxis numa perspectiva 

diferenciada. É o caso dos Sujeitos 02 e 04. O primeiro afirma que não separa estas duas 

categorias (teoria e prática) e que vem “[...] promovendo junto aos alunos a 

necessidade de está pensando a realidade a partir da teoria que a gente está 

trabalhando, na perspectiva de fazer justamente esta integração”. O Sujeito 04, por sua 

vez, aduz que a “[...] a separação se dá simplesmente do ponto de vista didático, já que 

o que a gente tenta trabalhar com o aluno é a questão da práxis, quando se une a teoria 

e a prática”.  

Nessa direção, apressamo-nos para informar que na observação das práticas 

destes professores, a práxis a qual se referem não se apresentou de forma positiva, no 

sentido colocado por Marx (2001), de ser atividade humana livre, universal, crítica, 

criativa e autocriadora, por meio da qual o homem faz, produz e transforma seu mundo, 

humano e histórico, e a si mesmo; atividade específica ao homem, que o torna 

basicamente diferente de todos os outros seres. 
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Nossos respondentes esquecem de que a teoria depende da prática, uma vez 

que esta “[...] determina o horizonte do desenvolvimento e progresso do conhecimento” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 243), ou seja, olvidam que a prática é a fonte da 

teoria da qual se nutre como objeto de conhecimento, interpretação e transformação. 

Disso decorre que a visão de unidade representa a síntese superadora da 

dicotomia entre teoria e prática, sendo condição fundamental para a busca de 

alternativas para a formação do educador numa perspectiva radicalmente 

transformadora. A conotação dada ao termo “superadora” não quer significar que 

estamos a simplificar a unidade teoria e prática. É evidente que ainda não sabemos 

como seria a Educação Física na sociedade comunista, mormente. Nesse sentido, 

pensamos ser impossível a superação desta dicotomia nos limites da educação oficial da 

sociedade burguesa.   

A nossa análise mostrou que os sujeitos observados não entendem que práxis é 

mais que prática, ou sua unidade com a teoria; que na práxis estão contidas já teoria e 

prática, reflexão e ação que através da mediação do educador fecundam-se mutuamente, 

se o objetivo que se pretende é o da transformação radical tanto do homem como da 

sociedade, que não parece ser o fim último da práxis que dizem utilizar como base de 

seu trabalho pedagógico.  

Já dissemos anteriormente que a práxis é uma das formas de conceber a relação 

teoria/prática caracterizada pela tensão dialética entre estes dois pólos. Seguramente, a 

práxis determinada pela relação entre as práticas de formação de professores de 

Educação Física da URCA e a teoria do conhecimento a elas subjacente, conforme 

assinala o projeto político-pedagógico do Curso, não tem nem este movimento, nem 

esta qualidade.  

E essa tensão dialética somente pode ser adequadamente compreendida se 

também apropriadamente compreendemos o movimento permanente entre o particular e 

o universal, entre a estrutura e a conjuntura, entre a parte e o todo (NETO, 2010), 

elementos de uma totalidade social da qual a Educação, e, por conseguinte, a Educação 

Física é parte integrante. A práxis é também um processo de totalização, já que é 

constituída de atos interligados, justapostos. Daí a exigência colocada pela categoria 

totalidade, enquanto suporte teórico para análise da relação de tensão entre teoria e 

prática no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 
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A despeito desta categoria, os dados da realidade da relação teoria/prática que 

reunimos nos permitem afirmar que falta à maioria absoluta dos professores 

investigados a noção de todo, do geral, do universal. Vêem a realidade repartida, 

isolada, desconectada do todo. Para eles, a realidade social tem que ser construída 

através da “integração de diferentes pontos de vistas mutuamente complementares num 

todo compreensivo”, conforme já frisamos anteriormente. Portanto, compreendida como 

um todo eclético, caótico, imutável, dado de uma vez por todas, um todo perfeito e 

acabado em seu conjunto. 

Não conseguem enxergar teoria e prática em unidade indissolúvel porque lhes 

falta a “visão de conjunto da realidade”. Sendo carente da visão do todo, acabam 

atribuindo “um valor exagerado a uma verdade limitada”. Não entendem que a 

totalidade é mais que a soma das partes que a constituem. Se consideradas isoladamente 

as partes assumem características que não teriam caso permanecessem fora do conjunto. 

Já vimos que do ponto de vista da dialética materialista histórica a totalidade 

significa a realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 

qualquer pode vir a ser racionalmente compreendido, estudado, descrito, ilustrado e 

avaliado, conforme nos lembra Kosik (1995, p. 44).  

Não percebem, enfim, que a visão de totalidade desta realidade contribui para a 

superação dos falsos dualismos ou reducionismos, tão presentes no meio acadêmico, 

sendo a relação teoria/prática uma destas expressões. Nesse sentido, movidos pela 

lógica própria à epistemologia positivista que não permite a coexistência de opostos, 

uma parte destes professores, ou a sua grande maioria, pensa que a simples soma de 

teoria e prática garante o conhecimento concreto da realidade concreta, ou que, tomando 

estes pólos de forma separada possa construir um conhecimento objetivo, quer sobre os 

indivíduos, quer sobre a totalidade social. 

Essa ausência de visão da totalidade do fenômeno da formação por parte de 

alguns respondentes lhes impedem de avaliar as questões particulares que envolvem o 

conjunto do processo de formação como um todo, já que: 
 
 
[...] é a partir da visão do conjunto que a gente pode avaliar a dimensão de 
cada elemento do quadro. Foi o que Hegel sublinhou quando escreveu: “a 
verdade é o todo”. Se não enxergarmos o todo, podemos atribuir um valor 
exagerado a uma verdade limitada (transformando-a em mentira), 
prejudicando a nossa compreensão de uma verdade mais geral (KONDER, 
1991, p. 36-7). 
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Por sorte, graças à categoria da totalidade é que podemos captar melhor a 

essência das contradições, considerada fonte do movimento. A totalidade apresentada a 

partir de um contexto concreto determinado historicamente, por ser histórica, é 

eminentemente dinâmica e sujeita a contínuas rupturas e transformações. 

A totalidade, portanto, é a categoria que permite conectar, articular, o real a 

outros processos. Permite observar a tensão das contradições na relação todo-parte e 

perceber o real como histórico. Ignorá-la seria considerar a realidade como uma 

sequencia de níveis autônomos, em universos separados. 

Diferentemente, a lógica dialética materialista histórica não é excludente, uma 

vez que incorpora a lógica positivista superando-a. Esta superação se dá pela análise 

dialética entre o singular e o universal, a qual torna possível a construção do 

conhecimento concreto, que por sua vez é mediado pela particularidade da relação 

teoria/prática (NETO, 2010).  

O conjunto das relações que se estabelecem entre as práticas de formação de 

professores e a teoria a elas concernente, em qualquer processo formativo, é um todo 

aberto no interior do qual há uma determinação recíproca das partes entre si e com o 

todo onde pululam contradições, múltiplas determinações. Daí a necessidade de 

utilização da categoria mediação na tarefa de análise destas relações, à medida que ela 

tem a função de expressar as relações concretas e vincular mútua e dialeticamente 

momentos diferentes de um todo.   

O conceito de mediação indica que nada é isolado, implica tanto uma conexão 

dialética de tudo o que existe, uma busca de aspectos fins, manifestos no processo em 

curso, quanto à passagem de uma coisa a outra ou de um estado a outro. Nesse sentido, 

enquanto categoria filosófica ela se refere à relação entre o imediato e o mediato, mais 

especificamente, à superação do imediato no mediato, à passagem da aparência à 

essência, do abstrato ao concreto (KONDER, 1991, p. 47). 

Os dados extraídos das práticas de formação dos professores investigados 

demonstram que os processos pedagógicos utilizados por eles para mediar a relação 

entre teoria e prática, os quais privilegiam a dimensão técnico-instrumental do processo 

de ensino-aprendizagem, tendem a reduzir estes termos a uma soma entre ambos, 

tornando a mediação um produto com um fim em si mesmo, resultando, ou na anulação 

mútua entre teoria e prática, levando-os ao equilíbrio, ou, ainda, na exclusão de um 

destes termos, conforme observamos no fazer pedagógico dos sujeitos examinados. A 
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respeito do princípio da exclusão, próprio da lógica positivista de pensar a realidade, 

Kopnin (1978), adverte-nos que dentro deste sistema dedutivo, não é possível a 

coexistência de opostos, sendo ambos verdadeiros (ou falsos) e assim, um dos pólos da 

oposição acaba por ser excluído. Desta forma, quando anulam ou separam estes termos, 

reproduzem a ideologia dominante que procura sempre universalizar uma mediação 

que, por natureza, é sempre contraditória, superável, relativa.  

Mas, a mediação não precisa ser apenas e necessariamente reprodutora do 

modo de produção capitalista e da sociedade de classes. Ela também “[...] pode ser uma 

mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações (e 

por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as contradições 

existentes no movimento da sociedade” (CURY, 1995, p. 44). A propósito, dentre os 

sujeitos investigados, encontramos aqueles que dão um caráter crítico à mediação de 

suas práticas, desconsiderando a direção determinística unidirecional da mediação 

técnico-instrumental sob à ótica positivista, à medida que valorizam, no limite de suas 

possibilidades, as relações que se estabelecem recíproca e dialeticamente entre teoria e 

prática. É o caso dos Sujeitos 02 e 04, cujos processos pedagógicos, pelo seu caráter 

mediador, tentam articular estes pólos numa visão de unidade. 

As mediações, no entanto, obrigam-nos a refletir sobre outro elemento 

insuprimível da realidade: as contradições. A categoria contradição é reconhecida pela 

dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres existem. “[...] Os 

clássicos do materialismo dialético, e em particular Lênin, consideravam como relações 

fundamentais e determinantes, na realidade objetiva, as relações recíprocas entre os 

aspectos opostos” (CHEPTULIN, 1982, p. 55). 

A dialética também afirma que tudo muda, transforma-se, que nada é absoluto, 

salvo a mudança; que tudo é passageiro, histórico, que tudo está em movimento. Esse 

movimento é produzido pela contradição dialética. Por isso se diz que a contradição é o 

motor da dialética.  

Do ponto de vista de nosso objeto de estudo teoria e prática são entendidas 

tanto como “[...] duas formas do comportamento do homem diante da realidade, que se 

desenvolvem em estreita unidade, ao longo da história humana” (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007, p. 261), quanto como determinações contrárias de uma única e 

mesma essência, como diferenças da mesma essência que alcançou o estágio supremo 

de seu desenvolvimento: a práxis.  
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Já vimos com Marquit (1997) que na literatura da dialética marxista, o termo 

contradição é utilizado para denotar a interpenetração de opostos dialéticos em sua 

unidade, assim como os próprios opostos. Em sua própria expressão 
 
 
Os opostos dialéticos são caracterizados por meio de duas especificidades: 
eles estão reciprocamente condicionando e reciprocamente excluindo. 
Reciprocamente condicionando significa que a existência de um pólo de um 
par de opostos está condicionada pela existência do outro pólo do par. O 
conceito de uma carga positiva surge apenas porque ele produz o conceito 
oposto, carga negativa (MARQUIT, 1997, p. 58). 
 
  

Neste prisma, teoria e prática estão, portanto, em contradição dialética, são dois 

opostos interpenetrantes, cada um dos quais produz o outro. A impossibilidade de 

separação entre estes pólos é expressa no termo unidade dos opostos.  

Estas idéias básicas nos parecem suficientes para compreensão das 

contradições dialéticas que fundamentam a existência da relação entre as práticas de 

formação de professores e a teoria do conhecimento no Curso que estamos 

investigando. Pois bem, ao longo deste capítulo identificamos, no pensar e fazer 

pedagógicos dos sujeitos da pesquisa, diferentes aspectos que são contrários e opostos. 

A nosso juízo, são incoerências entre afirmação ou afirmações atuais e anteriores, entre 

palavras e ações, constituindo-se em elementos conflitantes que levam, induzem ou 

incorrem em contradição ou contradições. 

Com características distintas, as contradições que localizamos apresentam-se 

de diferentes formas, tipos e natureza, não sendo possível no âmbito deste estudo 

descrever e explicar cientificamente todas elas. Sem embargo, a realidade empírica 

deixou claro, igualmente, que a contradição a ser analisada nessa relação não seria entre 

teoria e prática, à medida que a contradição entre teoria e prática significaria que 

haveria uma teoria orientadora da atuação dos professores, que todos a compreendem, 

mas ao tentar empregar essa teoria numa determinada prática, essa prática ficaria 

negando a teoria. Este não é o caso. Inferimos, pois, que a contradição principal da 

relação teoria/prática que estamos examinando estaria entre a teoria que é defendida, 

pelo menos anunciada, no projeto político-pedagógico do Curso e as concepções de 

Educação Física dos professores.  

Seguramente desta contradição principal derivam as contradições secundárias 

mencionadas ao longo da análise e interpretação que desenvolvemos. Uma delas 
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consiste no fato de que o materialismo histórico-dialético anunciado no PPP do Curso se 

apresenta apenas no campo de um referencial proclamado, quando na verdade, no fazer 

pedagógico dos professores observados, os referenciais reais a orientarem as suas 

práticas seriam outros. 

Em verdade, deduzimos que os sujeitos de nossa pesquisa efetivamente não 

têm claro o significado, tampouco o sentido do termo contradição. Desconhecem que os 

fenômenos – sejam eles provenientes da sociedade, da natureza ou do pensamento – 

possuem os seus opostos, contrários, ou seja, que cada coisa exige a existência de seu 

contrário. Disso resulta que ignoram tanto as contradições quanto a unidade entre os 

contrários. Não enxergam que teoria e prática formam uma contradição dialética viva. 

Por suposto, não considerá-la enquanto unidade e luta de contrários que se excluem e se 

supõem mutuamente é retirar da realidade seu caráter profundo de inacabamento. 

Ignorar, pois, a contradição é excluir do real o movimento e, conseqüentemente, a 

passagem de um estado inferior a outro superior do fenômeno da relação teoria/prática 

do Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. 

Conforme temos assinalado, o exame crítico do conteúdo das categorias gerais 

e científicas delineadas neste estudo foi – na medida dos nossos limites e possibilidades 

– correlacionado com os dados teóricos e empíricos coletados à luz do plano 

metodológico planejado. Contudo, isso não autoriza o entendimento de que buscamos 

esgotar o assunto. Apenas imprimimos o nosso olhar materialista histórico-dialético 

sobre a questão na perspectiva de conhecer as regularidades subjacentes ao fenômeno 

que investigamos, esperando que outros estudos possam aprofundar a análise sobre o 

sentido praxiológico da relação teoria/prática na formação profissional da Educação 

Física.  

Para efeito didático, na seção seguinte apresentamos as nossas conclusões, que 

por ser um produto histórico, serão sempre compreendidas como uma verdade relativa. 

Nelas explicitamos a compreensão que foi possível construir sobre o objeto estudado a 

partir do problema, da hipótese de trabalho e dos objetivos que nos propusemos 

alcançar. 
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CONCLUSÕES 

 

 

“A crítica não é paixão da cabeça, mas a 
cabeça da paixão. O seu alvo é um inimigo que ela 
procura não refutar, mas destruir [...]. A crítica já 
não é fim em si, mas apenas um meio. A indignação 
é o seu modo fundamental de sentimento, e a 
denúncia a sua principal ocupação” (MARX, 2003, 
p. 48). 

 

 

As conclusões a que chegamos – considerando os limites de um trabalho deste 

porte – estão postas ao longo dos capítulos trabalhados, especialmente nos capítulos de 

V a VII, aparecem tanto de forma tácita, quanto na forma de afirmações provisórias. 

Aqui buscamos articulá-las na perspectiva de compreender como, no marco das 

contradições e limites próprios do modo de produção capitalista, relaciona-se a teoria de 

base e as práticas de formação de professores no Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Regional do Cariri.  

Assim dito, fizemos considerações – sem a pretensão de esgotar o debate – 

acerca de alguns pontos que nos parecem por demais importantes. Tratamos de 

descobrir nexos históricos que nos permitiram compreender essa relação, a fim de 

podermos nela intervir apontando elementos superadores, enquanto possibilidades de 

essência, e que podem servir de ponto de apoio para contornar um dos principais 

entraves para uma formação de professores de Educação Física qualificada na 

perspectiva da classe trabalhadora, consideradas as contradições a serem superadas. 

Evidentemente que não nos referimos à perspectiva atualmente colocada para classe 

trabalhadora, traduzida pela tentativa de melhoria ou humanização do capitalismo, uma 

espécie de social-democracia onde o trabalho do trabalhador continua explorado pelo 

capital, ou, digamos, apenas menos explorado por este. Sem embargo, um capitalismo 

humanizado onde migalhas são atiradas aos trabalhadores (bolsa família, luz no campo, 

minha casa minha vida e outras reformas cosméticas) enquanto os banqueiros lucram 

bilhões anualmente. 
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Parafraseando os elementos simples do processo de trabalho em Marx (1989), 

diríamos que: (1) ao término do trabalho intelectual que desenvolvemos, (2) cujo objeto 

de trabalho foi o estudo das relações que se estabelecem entre a teoria e prática no 

Curso em análise, (3) a partir de diferentes meios de trabalho (teorias, observações 

práticas, técnicas e instrumentos de pesquisa), chegamos à conclusão de que nada 

significa a complexidade apreendida através de um olhar "visionário" dirigido a esse 

objeto (MELO, 2000, p. 407) diante do movimento do real, recheado de múltiplas 

determinações, se essa intervenção não for radicalmente crítica, capaz de abrir caminhos 

que levem à luta maior pela edificação, em última análise, da sociedade socialista, ante-

sala do modo comunal de produção da vida e da existência.  

Mas, afinal, o que é o real em movimento, ou o que é que compõe esse real ou 

quem se movimenta no real? O que é o real ou o que é o movimento do real? Será que o 

real tem vida própria? Não seria uma abstração falar sobre o real em geral sem 

explicitar sua composição (totalidade, contradição e contrários)? O real, segundo o 

Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2011), é relativo ao que é concreto; 

que existe realmente; verdadeiro; relativo a ou próprio das preocupações ou atividades 

diárias e rotineiras; que não é falso, ilusório ou artificial; genuíno; fato verdadeiro; 

realidade; o que é material, que existe de fato, relativo aos bens e não às pessoas; o que 

as coisas realmente são; realidade. Assim posto, esse é o imbróglio, o nó a desatar. 

De maneira um tanto particular, pensamos que a importância e a originalidade 

de nosso trabalho residem em ter contribuído para o arcabouço dos estudos sobre o 

sentido praxiológico29 dado a relação teoria/prática nos processos formativos da área, 

contribuindo dessa forma com elementos valiosos para se pensar/delinear caminhos de 

superação da dicotomia entre estes pólos, tendo em conta os enormes obstáculos a 

serem ultrapassados à consecução desse objetivo. 

A pesquisa mostrou haver uma lacuna importante nos estudos voltados à 

investigação e análise da apropriação prática da teoria do conhecimento numa visão 

                                                             
29 Para que não nos incluam no campo do existencialismo ou da fenomenologia, apressamo-nos para 
lembrar o sentido teleológico que atribuímos ao termo praxiologia. Se a praxiologia é a teoria 
epistemológica que estuda as ações humanas, o comportamento e suas leis, induzindo conclusões 
operacionais, significa, então, que o movimento do real é determinado pelas ações humanas, notadamente 
pela luta de classe contra classe.  
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materialista histórico-dialética, usada como estratégia de mediação30 pelos processos de 

formação de professores.  Colabora para a permanência do referido estorvo o fato de 

que inexistem no Brasil programas de formação de professores de Educação Física que 

orientem as suas práticas de formação, tendo como princípio uma teoria do 

conhecimento numa perspectiva marxista, conforme foi possível constatar durante a 

construção do estado da arte do presente objeto de estudo31.  

Na verdade, o processo de formação de professores ou é cáustico, isto é, ou 

agride o statu quo ou será apenas uma atividade cosmética para dizer à burocracia em 

particular e à sociedade em geral que se está a trabalhar uma proposta avançada de 

currículo. Proposta essa que no fundo é apenas distrativa e não revolucionária, pois a 

grande maioria dos professores com mais de “trinta” anos dificilmente será reeducada 

no sentido da revolução.  

Diante da inexistência, tanto de experiências formativas quanto de produção 

científica neste sentido, optamos pelo diálogo com alguns autores nacionais e 

estrangeiros, entre eles, aqueles reconhecidamente marxistas, os considerados 

neomarxistas, os ditos não marxistas, e aqueles reconhecidamente antimarxistas, mas 

que, segundo a própria expressão de cada um, contribuíram de alguma forma para 

conhecimento das leis que regem o nosso objeto de estudo32. O acesso à literatura 

daqueles do segundo e terceiro grupos de autores não deve significar que nos desviamos 

do caminho teórico-metodológico crítico dialético materialista que elegemos para 

                                                             
30 Frente à perspectiva teórica que estamos utilizando, e especificamente em relação ao objeto que 
estamos analisando, entendemos que os processos pedagógicos utilizados para fazer a mediação entre 
teoria e prática não têm que ser necessariamente imparciais, pelo contrário, podem e devem “tomar 
partido” no trabalho de articulação entre estes pólos. Perguntamos em outros termos: a mediação será 
sempre e definitivamente neutra, imparcial, conciliadora, acabrunhada à margem da política, da luta de 
classes? É possível a existência de uma mediação que seja crítica e revolucionária? Está posta a 
provocação. 
31 Mesmo considerando a amplitude geográfica do nosso território nacional, a complexidade da formação 
profissional país afora e a multiplicidade de faculdades de Educação Física em nosso país, a afirmação 
categórica que fazemos da inexistência no Brasil de cursos de formação de professores que tomam o 
materialismo histórico-dialético como base epistemológico-metodológica teve como fundamento, como 
base, como leito, como âmbito a literatura da área a que foi submetida à analise.  
32 Uma advertência cabível e necessária: é preciso que fique bem claro que embora autores marxistas e 
não marxistas apareçam juntos na análise do objeto de estudo, estes autores possuem perspectivas teóricas 
e concepção de mundos antagonicamente diferentes. Por exemplo, marxistas, tais como, Máuri de 
Carvalho, Celi Taffarel, Micheli Ortega Escobar, Hajime Takeuchi Nosaki, entre outros fiéis intérpretes 
de Marx e Engels, que defendem claramente o projeto de sociedade comunista, nada têm a ver com o 
projeto histórico de sociedade capitalista defendido pelos demais analistas do assunto em tela. Nestes 
últimos, em suas proposições, não subjaz um projeto histórico de configuração anticapitalista. Os avanços 
qualitativos percebidos são mais de ordem metodológica, ficando os princípios inalterados.  
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analisar a questão. Apenas incorporamos o referencial não crítico por superação, indo 

além dos limites deixados por estes.  

Somos renitentes quanto a afirmar que não assumimos uma critica à obra 

daqueles com os quais dialogamos, mas somente um questionamento das suas teses em 

áreas específicas, visando a apontar conceitos e categorias para a leitura do movimento 

real da relação teoria/prática, suas contradições e suas formas de superação, dando 

corpo a um pensar/fazer pedagógicos que exceda as contradições existentes no interior 

da escola capitalista, leia-se, da universidade capitalista. É certo afirmar que os 

antimarxistas nos ajudaram apenas a compreender melhor como se encontra o estado da 

arte de nosso objeto de estudo, até porque “[...] se não se domina o já conhecido não é 

possível detectar o não conhecido, a fim de incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao 

domínio do já conhecido” (SAVIANI, 1995, p. 58). Assim posto, em hipótese alguma 

eles serviram ou nos auxiliaram a compreender o primado do capital sobre o trabalho, 

bem como os aparelhos ideológicos de Estado. Igualmente, queremos deixar bem claro 

que a utilização de determinados autores sem nenhuma crítica a eles, não teve a 

intenção de induzir o leitor a acreditar que o que eles produzem serve para explicar a 

formação docente afinada com um projeto revolucionário e comunista, marxista, de 

escola, Educação Física e sociedade. 

É sabido que o debate pedagógico, educacional foi influenciado por várias 

teorias, tendências teóricas, concepções, etc., que de algum modo têm feito avançar o 

conhecimento. Criticamos muito o positivismo, mas quer queira, quer não, esta 

perspectiva teórica tem contribuído bastante para verticalização do conhecimento que 

dada as suas limitações não consegue ir além da superficialidade do objeto. Isso serve 

para afirmar que também o marxismo ergue-se dentro do debate das concepções, das 

correlações de forças, das relações de conflito. 

A realidade acadêmica tem mostrado a todo o momento que existem enormes 

dificuldades para concretização do materialismo histórico-dialético, não apenas no 

espaço da formação de professores. No debate entre aqueles que fazem a Educação 

Física numa perspectiva que se diz marxista existe um conflito acirrado. Sem embargo, 

mediante os resultados obtidos neste estudo, chegamos a conclusão que as questões da 

possibilidade de consolidação do materialismo histórico-dialético na Educação, na 

Educação Física é algo que se insere no debate acadêmico conflituoso e no contexto de 

uma sociedade com as suas múltiplas contradições, em plena luta de classes.   
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No debate acadêmico da área tem havido vários conflitos palatáveis para a 

materialidade dessa proposta, cujo progresso certamente vai depender de como anda o 

debate, deriva também das contradições deste debate. No momento atual, as discussões 

no campo acadêmico-profissional têm se colocado dentro de posições adversas que, 

dependendo da correlação de forças acadêmicas e sociais vão trazendo novos elementos. 

É claro que nem todos que estão no debate acadêmico concordam com as mesmas teses. 

Assim sendo, com o objetivo de sinalizar como se encontra o diálogo neste 

campo desta problemática, nesta quadra, mantivemos a crítica de Carvalho (1999; 2010) 

às teses e à postura político-ideológica do Coletivo de Autores que subscreve a obra 

intitulada Metodologia do Ensino de Educação Física, publicada pela Editora Cortez, 

em 1992, assaz utilizada por nós ao longo deste estudo. De acordo com a análise crítica 

de Carvalho (1999; 2010), o exame com atenção e minúcia deste livro, e notadamente 

da prática política da quase totalidade dos seus autores, com duas exceções, permite 

apontar que eles não consideravam/não consideram a revolução como método à 

edificação socialista. Como bons reformistas eles supõem a “luta” democrática e o 

cretinismo parlamentar como vias à consecução do objetivo.  

Como podemos observar, muitas controvérsias existem e o debate tem sido 

acirrado, tornando-se muito importante ficar atento às novas questões. A propósito, no 

âmbito do debate de nossa área o materialismo histórico-dialético não é visto da mesma 

forma. Urge o impasse entre os marxistas/neomarxistas/antimarxistas. Assim, diante dos 

impasses, é admissível o revisionismo no marxismo? É importante, é viável para o 

materialismo histórico-dialético entrar nas teses do revisionismo? Ou não?  

Dando prosseguimento às “conclusões” do estudo, a pesquisa revelou que a 

práxis pedagógica representa um desafio à manutenção da coerência desejada pelas 

propostas proclamadas no PPP do Curso, as quais apontam na direção da superação dos 

velhos esquemas de relacionamento entre teoria e prática, fundamentados nos 

mecanismos de dissociação e/ou associação entre este s pólos. Entretanto, a observação 

e o exame minucioso mostram que a prática da sala de aula não se relaciona diretamente 

com a prática social, ela fica esvaziada das contradições dessa prática e, por 

conseguinte, das possibilidades de superação lógico-históricas. 

Por esse motivo os nexos internos entre teoria e prática ficam prejudicados, à 

medida que estes pólos não se unem, não se ligam, não existe relação de 

interdependência entre eles. O exame analítico que fizemos deixou claro que esta 
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relação está condicionada pelos significados que lhe são atribuídos pela legislação 

vigente, pelo processo de trabalho estabelecido no interior do Curso e pelos 

conhecimentos e concepções dos professores envolvidos. Nesse confronto, onde entram 

em questão projetos diferentes e antagônicos, tem prevalecido a racionalidade técnico-

instrumental no trato com o conhecimento (transmissão e assimilação), conferindo ao 

referido relacionamento um determinado significado, conteúdo, forma e finalidade 

absolutamente distante da práxis pedagógica proclamada no PPP do Curso. 

Destacamos, também, que a interdisciplinaridade não ocupou a atenção dos 

sujeitos de nossa pesquisa. As referências colhidas demonstram que na realidade 

atual do Curso não existe a possibilidade de se desenvolver um processo semelhante 

ao que origina a elaboração de conhecimento interdisciplinar, quer dizer, do 

conhecimento que permite a apreensão da realidade em todas suas relações e 

interconexões, nos termos que propõe Freitas (1991 e 1994), um dos poucos 

pesquisadores a postular a unidade metodológica como a possibilidade da 

interdisciplinaridade na escola. 

Quanto à importância do coletivo como estratégia para superar as 

contradições apontadas, ficou nítido para nós que os professores observados não dão 

o devido valor à possibilidade da autogestão a partir de formas democráticas de 

divisão, organização e direção das tarefas. Inferimos que no Curso isto se constitui 

em uma das causas nocivas à concretização da unidade entre teoria e prática. Nesse 

sentido, a superação da relação dicotômica entre teoria e prática examinada está 

incomensuravelmente distante dos objetivos proclamados. Entre o ideal e o real parece 

existir um enorme fosso que, salvo melhor juízo, apresenta-se intransponível diante das 

contradições que ora pululam no interior desse processo formativo. 

Sobre os princípios orientadores da formação delineada, o PPP do Curso 

propõe “[...] um novo currículo fundamentado em princípios e diretrizes norteadoras da 

proposta de formação profissional, centrada nos eixos curriculares do mundo do 

trabalho, sociedade, ser humano e cultura corporal” (URCA, 2010, p. 19). Como 

vimos, de acordo com o documento, esses princípios garantem, a par de uma teoria 

marxista do conhecimento – que vem a ser a dialética materialista – uma perspectiva e 

os caminhos para os objetivos práticos para que se deva dirigir a concepção teórica do 

Curso. Pelas opiniões coincidentes encontradas nas verbalizações e na prática dos 
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professores, concluímos que tais princípios não se objetivaram, não balizaram as 

mediações utilizadas para articular teoria e prática consoante a proposta de formação.  

Observamos, isto sim, nas práticas uma completa ausência de princípios claros, 

objetivos e historicamente construídos, embora o discurso sobre eles esteja pautado 

numa ação supostamente crítica, mas, certamente, não revolucionária, reacionária, 

investigativa e a reconstruir o conhecimento (ou o currículo calçado no materialismo 

dialético histórico, no marxismo, este geneticamente revolucionário e comunista) é 

apenas uma falsa pretensão que nos obriga à seguinte conclusão: a adequação da 

consciência à realidade é o fim geral da atividade ideológica, observada tanto nas 

entrelinhas dos discursos e escritos dos doutos doutores da Educação Física, quanto nas 

formulações curriculares fantasiosas e supostamente revolucionárias. 

Mais ainda: diante da afirmação que as formas curriculares nacionais dos 

cursos de Educação Física funcionam como orientação para a formação de professores 

alienados e reacionários, cria-se o argumento sobre a necessidade premente de se dotar 

tais cursos superiores, aqui e alhures, de uma diretriz ou orientação marxista (sempre 

oculta na concepção de mundo materialista dialética e histórica) para funcionar ou 

funcionando no interior de uma instituição de ensino, ainda que pública ou estatal e 

sabidamente parte do aparelho ideológico de Estado escolar parece-nos ser um tanto 

quanto exagerado. 

Com outras palavras, perguntamos: será mesmo correto do ponto de vista 

histórico e político afirmar um currículo de Educação Física, ainda que estribado na 

concepção de mundo materialista dialética e histórica, como panacéia no combate ao 

pensamento hegemônico na sociedade brasileira, na cidade do capital? Será possível 

obstar a produção de licenciados ao sabor da sociedade burguesa, ao sabor do mercado 

capitalista, profissionais que sem pensar e sem criticar aceitam como natural os valores 

vigentes: a livre concorrência, a competição, o individualismo, o produtivismo, a 

meritocracia e o estrelato?  

Então, sobre a ausência de princípios solidamente arraigados que 

diferenciassem os materialistas dialéticos e históricos dos quadros reacionários do 

capital é preciso tomar cuidado com as competências de natureza política social e 

técnica profissional atribuídas ao licenciado em Educação Física. Tais competências 

são, na verdade, conhecimentos científicos considerados e tratados como mercadorias 

carreadas de um valor de troca, que no atual estágio do desenvolvimento do capitalismo 
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estão direcionadas ao mercado de trabalho, eufemismo de extorsão de mais-valia sobre 

o trabalho alheio.  

Na Introdução deste estudo expressamos certo entusiasmo pela originalidade e 

ineditismo da proposta de formação do Curso investigado. Naquele momento, 

ignorávamos a verdadeira essência porque estávamos embriagados da aparência de suas 

proposições político-pedagógicas. Uma vez conhecida a realidade empírica, a dimensão 

prática, passamos a ter outra impressão sobre o referido processo formativo, 

notadamente sobre o mito do currículo.  

Na verdade, a originalidade com a qual procuramos revestir o projeto de 

Licenciatura em Educação Física da URCA parece-nos hoje mais uma espécie de 

originalidade da jaula capitalista, vale dizer, uma originalidade supostamente crítica 

(uma originalidade calçada num marxismo “imaginário”) tomando por base a realidade 

da qual não se pode fugir, negar, mas refutar e enfrentar. A rigor, ela (a realidade 

complexa e contraditória) não pode ser enfrentada por alguém que está ilhado em si 

mesmo e a ilhar os futuros professores de Educação Física que, certamente, terão 

condicionado sua consciência e seu corpo pelos determinantes políticos e econômicos 

do modo capitalista de produção da existência.  

Ademais, sob o manto dessa originalidade os futuros professores serão 

guindados, sem que saibam bem o porquê, para fazer prosperar um projeto de ensino 

universitário supostamente alternativo de Educação Física, realizando-se numa 

hipotética e fantasmática universidade democrática. Ilhados, alunos, professores e 

técnico-administrativos, por certo, não conseguirão compreender não existir democracia 

onde não é possível discutir os conceitos básicos pautados nos escritos e comentários de 

uma comissão de notáveis montada para reestruturar determinado currículo.  

É patente que a falta de unidade dialética entre teoria e prática é uma prova 

evidente e cabal, contundente, de que a reestruturação curricular gestada em 2004 foi 

enredada, menos na concepção materialista e dialética de mundo e mais na concepção 

de mundo onde a redução positivista, a competência técnica e o compromisso político 

com a classe social dominante não permitem a compreensão e a elucidação dos fatos, 

mas uma simples e confusa agitação dos antagonismos. 

Ilhados permanecerão alienados sem perceber que o que está em curso neste 

país é um conjunto de reformas do qual é parte orgânica a Reforma da Educação 

Superior ou REUNI, entendida como parte indissociável de um todo sistematicamente 
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articulado constitutivo da reforma do Estado brasileiro. A reforma universitária 

constituída em linhas gerais pelo PROUNI (Programa Universidade para Todos) e pelo 

SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), oculta de forma drástica 

uma histórica e mitigada privatização das instituições federais de ensino superior. 

Vale acrescentar que a formação do licenciado em outras bases conceituais e 

metodológicas, em permanecendo precarizada, não dará conta que a dinâmica da 

universidade não está nem aquém nem além da dinâmica da sociedade brasileira onde se 

efetivou a separação consumada. Logo, é preciso transformar a sociedade, como projeto 

revolucionário de transformação da educação oficial. 

Pobremente educado o licenciado não consegue compreender a realidade 

circundante, seu papel enquanto educador e, por não conhecer a realidade, não consegue 

transformá-la, pois não se transforma o que não se conhece. Continuará sendo um 

reforço acrítico e apático, marasmático, do modo capitalista de produção da existência. 

Nada mais! 

Estribado nessa crítica, diante da afirmação de que a concepção dialética da 

educação é a principal matriz teórica norteadora do projeto político-pedagógico do 

Curso, posto que assume “[...] o princípio da totalidade como base filosófica de sua 

proposta curricular” [...], concebendo “[...] a Educação numa perspectiva 

transformadora, voltada para o desenvolvimento omnilateral dos futuros professores de 

Educação Física” (URCA, 2010, p. 20-1), temos uma conclusão a elucidar. A nosso 

juízo,  há nessa afirmação uma contradição. Vejam, se os futuros professores não foram 

desenvolvidos desde tenra idade de modo multifacetado, como será possível então que 

quatros anos de um curso de Educação Física tal “milagre” possa se realizar?  

Não será que o PPP do Curso esteja a deslocar o pólo da panacéia da Educação 

para a Educação Física, acreditando que ela possa remediar os vários ou todos os males 

do capitalismo, notadamente aqueles que incidem sobre a formação de hábitos e da 

consciência alienada, já tentado pelos governos militares nos anos 70 que, diante do 

fanlhanço do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em introjetar valores 

patrióticos nos analfabetos, usaram proficuamente as práticas esportivas (Olimpíadas 

dos Trabalhadores/SESI; EPT; Mexa-se etc.) como meios de afirmação desses valores? 

Mais ainda, os governos militares praticaram a política da despolitização das práticas 

esportivas e da vida societária, tal qual faz, por outros caminhos, hoje, a gerência 

Partido do Trabalhadores (PT)-Fundo Monetário Internacional (FMI).  
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Em verdade, as relações sociais consubstanciadas na Educação Física são o 

reflexo das relações sociais arbitrárias, retrógradas e reacionárias sob as quais as formas 

ou diretrizes curriculares hegemônicas são inexoráveis à formação de professores de 

educação para atender as demandas do capitalismo, ou pelo menos para guardar um 

culposo silêncio sobre ele. Resultado é que a Educação Física aparece ou é posta como 

faceta cultural sem dimensão histórica, política e social, com o que se reafirma a 

hierarquia determinada de cima para baixo; consubstanciada por discursos e práticas 

cartesianas, incoerentes, incongruentes, indeléveis tão peculiares à consciência 

contraditória subsumida à embriaguez ideológica do capital. 

Nesse sentido, a finalidade do trabalho pedagógico, articulado ao processo de 

trabalho capitalista, é o disciplinamento para a vida social e produtiva, em conformidade 

com as especificidades que os processos de produção, em decorrência do 

desenvolvimento das forças produtivas, vão assumindo e o trabalho pedagógico fica 

subordinado à esfera de produção, onde o professor se insere na linha de montagem. 

É muito difícil, exceto para os mais ingênuos e idealistas, não ver que a 

Educação Física foi tomada de assalto por burocratas positivistas e representantes 

reacionários da iniciativa privada, responsáveis pela condução das universidades para 

atender as demandas da classe dominante em geral e das políticas impostas pelo Banco 

Mundial e pelo FMI em particular. 

Logo, é lícito concluir que a racionalidade técnico-instrumental direciona o 

trabalho pedagógico de articulação teórico-prática no Curso. Destarte, uma nova 

expressão da relação entre estes pólos – a práxis pedagógica revolucionária – exige 

alterações profundas no conteúdo-forma no interior desse processo formativo, alterações 

que só podem emergir das mudanças radicais da própria função atribuída às instituições 

de ensino superior, e da própria formação social onde ela está inserida33.  

Sem medo de sermos ousados diríamos que esta outra forma de relacionamento 

entre teoria e prática (visão de unidade) somente poderá ser realizada pelo exercício da 

superação das contradições reveladas neste estudo. Sem dúvidas que estamos cônscios 

de que o sucesso desta tarefa “[...] depende da prática concreta da auto-organização e do 

coletivo como formas de se sobrepor à alienação e ao individualismo, tendo como fonte 

                                                             
33 Dentre as várias explicações para o fato de os professores não tomarem o MHD (Materialismo 
Histórico-Dialético) como referência do seu trabalho pedagógico encontra-se aquela localizada nos 
programas de suas próprias disciplinas onde, por exemplo, sequer são referenciados na bibliografia 
autores do campo marxista.    
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de alimentação dos objetivos um projeto histórico transformador oposto à essência 

conservadora do projeto capitalista” (ESCOBAR, 1997, p. 153), e isso exige considerar 

a categoria dialética da mediação. 

É certo que até certo ponto aceitamos a mediação como categoria dialética para 

tentativa de união entre as práticas de formação de professores e a teoria do 

conhecimento no Curso de Educação Física da URCA. Entretanto, temos uma dúvida, à 

medida que colocamos seu entendimento com o seguinte sentido. Ora, compreendemos 

que a mediação não deve está relacionada só à pessoa. A mediação pode ser no plano de 

práticas. Como pode haver a dinâmica na sociedade sem mediação? Para construir uma 

sociedade socialista ou comunista, como queira, as coisas vão chegando através de 

mediações, de determinações de algo que vai acontecendo. O campo da luta sindical, 

dos movimentos sociais também traz novas realidades que, muitas vezes, estão 

obscurecidas para os que fazem academia e nessaa relação se vai desenvolvendo uma 

visão do materialismo histórico-dialético que possa dá conta das novas contradições. 

Será se é válida a teoria pela teoria? Será que a teoria se mantém independente do 

contexto? Será que a teoria é tão soberana que termina caindo em um positivismo, numa 

visão maniqueísta de que ela é o máximo e ela vai ser aplicada na prática. Pensamos que 

se não privilegiarmos as mediações vamos acabar caindo no positivismo, pois um dos 

problemas desta corrente de pensamento é não ver o contexto, é isolar a subjetividade, é 

desconsiderar o movimento real. Negar o papel das mediações no processo histórico é 

achar que a prática é cega e a teoria é suficiente para resolver o problema teórico-

prático. Afinal, como essa teoria foi construída? A propósito, para o materialismo 

histórico e dialético ser formulado, quanta coisa aconteceu? Quantas coisas Marx e 

Engels fizeram através de mediação para modificar a sociedade? A questão teórica que 

escreveram e que defenderam teve as mediações dos sujeitos nas suas relações sociais e 

econômicas. Não é possível, pois, desconsiderar a interferência do homem. Para ilustrar, 

como é que há a revolução? Não é ela construída a partir de mediações? Aceitamos que 

o próprio avanço do materialismo histórico-dialético precisa de condições materiais, de 

alguns acordos construídos no processo histórico. Será se não podemos fazer alguma 

concessão, alguma mediação para mais tarde fazermos algo estrategicamente. Uma das 

primeiras coisas que Antonio Gramsci nos dizia era que: para vencermos é preciso 

compreender o projeto do outro. Existem sucessivas mediações para que possamos 

manter, para que possamos consolidar, para rompermos ou para afirmarmos algo. Por 
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exemplo, o trabalho do professor, a mediação na educação no sentido do convencer, do 

argumentar para esclarecer é uma mediação necessária para materialização do 

materialismo histórico-dialético. A mediação na educação é o lado do convencimento e 

o lado do político é o lado do vencer. Quantas mediações no nível do convencer não 

quer dizer doutrinar? Convencer é tentar argumentar, esclarecer, difundir. Quantas 

coisas se fazem no âmbito da Educação para fazer mediação para que uma nova 

concepção de mundo e de sociedade seja construída? A mediação não pode ser a 

alavanca da transformação, mas ela é uma prática mediadora para que de fato o 

materialismo histórico-dialético encontre possibilidades de avanço. Quem vai fazer a 

união da teoria e prática numa perspectiva dialética senão os processos pedagógico-

educativos formais e não formais? Salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento. 

Está posta, pois, a provocação. 

Outra idéia que reavemos aqui é a da noção de totalidade apreendida nas 

práticas de formação que observamos. Com efeito, na análise crítica de qualquer grande 

tema posto à sociedade, é preciso considerar a inexistência do desvinculo absoluto. No 

universo, nada existe solto, desligado gratuito, fortuito, ao contrário, tudo se relaciona, 

tudo se interpenetra, ou seja, tudo se integra em conjuntos ou totalidades parciais que, 

por sua vez, se incluem em totalidades mais amplas, ainda parciais, que, por seu turno, 

se inserem em outras, em um processo que se prolonga ao infinito. A ausência de 

consideração à categoria totalidade, neste caso, pode vista facilmente tanto na 

fragmentação das práticas de formação analisadas quanto na “[...] cisão entre 

licenciatura e graduação, o que fragmenta não só o conhecimento a ser socializado no 

processo formativo, mas, sobretudo, a visão de totalidade do futuro trabalhador 

(NOZAKI, 2005, p. 4). Devemos ter presente que a maioria dos professores 

investigados defende a fragmentação da formação em dois cursos distintos, sob a 

alegação de exigência do mercado de trabalho da área.  

Que projeto político-pedagógico é este se os professores e professoras privados 

da perspectiva de totalidade, ignorando a categoria da contradição, e porque não 

conhecem a dialética (de Heráclito, Hegel e Marx), acabem confundindo o relativo com 

o absoluto? A reflexão, ou seja, a relação entre o ser no mundo e o pensamento do ser 

sobre o mundo, permanece no plano do que é (ou está sendo) e não do possível do vir a 

ser. São viajantes extraviados ignorando o mapa da região, perdidos nos estreitos 
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limites do particular e do contingente, do acidental. Desconhecem, enfim, que “a 

verdade está no todo”, que a verdade é concreta. 

Não esqueçamos que a maior parte dos professores de Educação Física, 

naturalmente sedentária, nega sua própria totalidade. E por isto mesmo eles não são 

formados omnilateralmente, além de portadores de uma dupla ignorância oculta com 

uma desmedida vaidade acadêmica: ignoram e não sabem que ignoram! E como será 

possível que a Educação Física por si só consiga formar professores de modo pleno, um 

homem ou uma mulher desenvolvido em sua totalidade?  

A crítica marxista sobre a omnilateralidade do ser humano é erguida à 

unilateralidade e à ignomínia das relações sociais de produção capitalistas, o mundo da 

propriedade privada, onde os objetos são considerados quando existem como capital ou 

quando são possuídos, comidos, bebidos, transportados no corpo, habitados etc., numa 

palavra, quando é utilizado.  A supressão da propriedade privada é a conditio sine qua 

non da emancipação dos sentidos humanos e de todas as qualidades humanas e à esta 

emancipação só se pode chegar porque os sentidos e as qualidades se tornaram 

humanas, tanto subjetiva como objetivamente. Assim, o proletariado chafurda nas 

causas fundantes de sua omnilateralidade e dissolução da ordem social existente – 

reinado da propriedade privada – declarando o mistério da sua própria existência, 

enquanto efetiva dissolução desta ordem. 

Nesse trabalho, em virtude do tempo, das finalidades e do contexto no qual 

estamos escrevendo (curso sem infra-estrutura adequada, falta de professores e de 

funcionários, alunos desmotivados, péssimas relações interpessoais, conflitos de 

interesse sobre a função profissional dos futuros professores, entre outros), há que se 

considerar as profundas contradições que influenciam/determinam a qualidade do 

processo formativo que estamos analisando. 

O estudo revelou que estas condições exercem forte influência sobre o 

problema da dissociação entre teoria e prática, dicotomia marcante não só na 

organização, mas também na dinâmica curricular (no trato com o conhecimento, na 

organização e na normatização acadêmica), condicionando a qualidade da formação dos 

futuros profissionais.  Próprias do modo de produção capitalista, tais condições 

materiais objetivas e subjetivas influem diretamente sobre pensamento e ação das 

práticas de formação de professores do Curso investigadas, determinando que  os fins 

(formação profissional docente numa perspectiva omnilateral) tornem-se limitados, 
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tanto pelo “objeto da ação”, quanto “[...] pelos meios com os quais se leva a cabo a 

materialização dos fins” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 223). Nestes termos, é 

preciso considerar, pois, as condições que abrem ou fecham as possibilidades dessa 

realização (op. cit., p. 224). 

Apesar desse desvio – de que as práticas de formação observadas não estarem 

sendo orientadas pela concepção teórica materialista histórico-dialética – e 

fundamentados nos dados fornecidos pelo real, concluímos que a qualidade da formação 

alcançada decorre muito mais da forma do que do conteúdo. Vamos melhor explicar 

isso para tentar evitar contradições em nosso discurso: entendemos que devido ao fato 

do currículo do Curso ter sido formulado/formatado numa perspectiva qualitativamente 

diferente do modelo tradicional comumente conhecido (forma), este, por sua vez, 

acabou determinando a qualidade da formação (conteúdo). Dito de outro modo: apesar 

de a enorme maioria dos professores observados não comungar com os pressupostos da 

filosofia marxista, e por conseqüência, não concordarem com o que está escrito no PPP, 

ainda que não dêem conta disso, estes professores acabam por serem determinados por 

esta mesma essência, ou seja, por causa da forma acabam contribuindo para um 

conteúdo qualitativamente diferente. Com base nesse raciocínio, concluímos que neste 

processo formativo a forma vem determinando o conteúdo das práticas de formação de 

professores no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA. Porém, isto não 

deve significar nunca que na URCA esteja sendo possível formar professores numa 

perspectiva omnilateral. 

Queremos deixar bem claro que, ao contrário do que se possa pensar, não 

estamos buscando justificar o projeto político-pedagógico em tela como ideal, até 

porque temos plena clareza de que não se trata de tentar empregá-lo para remediar os 

limites e as contradições e dificuldades a serem superadas. Não é possível esquecer que,  
 
 
O sistema educacional de determinado país é um prolongamento de um 
sistema social e político. Em conseqüência, não poderá estar mais atrasado ou 
adiantado do que este. As contradições existentes na sociedade serão 
reproduzidas da mesma forma, no sistema educacional: o autoritarismo na 
educação e na escola será do mesmo teor daquele existente na sociedade. 
(GADOTTI, 1985. p. 83). 
 
 

Todavia, isso não autoriza o entendimento de que a relação teoria/prática na 

visão de unidade não possa surgir dentro dos limites das correlações de força existentes 
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numa determinada formação social, a partir das próprias categorias que representam o 

movimento real dessa prática, incluídas suas contradições e formas de superação. Se isto 

fosse verdade, qual seria o sentido, ou seja, como justificar a existência de propostas 

contra-hegemônicas? O que dizer das ações de resistência para o enfrentamento da 

realidade atual? Faz ou não faz sentido enraizar projetos e práticas de mudanças e de 

superação ao modelo vigente, mesmo que o caminho tático-estratégico não seja pelo 

argumento da força? Claro está que este não é o caso do Curso que estamos analisando! 

Acreditamos, sim, na possibilidade de construção de um projeto político-pedagógico de 

feições crítico-dialético como estratégia para intervir na formação profissional docente 

(ou não), a partir de uma reflexão pedagógica capaz de interpretar criticamente as 

relações sociais de uma sociedade historicamente determinada. Dizemos mais: não 

conseguimos negar, em última análise, que a forma do PPP do Curso (mesmo sendo ele 

uma arma frágil) tenha contribuído de algum modo para a qualidade da formação em 

patamares além dos tradicionalmente alcançados pelos modelos formativos 

hegemônicos e vigentes na área, não obstante as enormes limitações impostas pelo 

modo de produção capitalista que acabam minando eficazmente o terreno da academia, 

aliciando mentes e corações de funcionários, alunos e professores.  

Ademais, os professores formados nas primeiras turmas apresentam melhor 

desempenho no exercício de suas atividades docentes, indo além da mera competência 

técnica, à medida que também conseguem compreender a realidade a partir das “armas 

da crítica”. E a elucidação desta questão (não sendo foco de nosso estudo) pode ser 

alavancado por outras pesquisas a partir do conhecimento produzido por esta tese. 

Porém, reafirmamos: não é lícito afirmar que o Curso de Licenciatura em Educação 

Física da URCA está formando professores de forma omnilateral. Seria absurdo afirmar 

isso! 

Quando na Introdução deste trabalho assinalamos que a construção do 

currículo recebeu a assessoria, não remunerada, diga-se de passagem, da Profa. Dra. 

Celi Nelza Zulke Taffarel (Universidade Federal da Bahia) – uma das mais importantes 

pesquisadoras de cepa marxista da América do Sul, a qual, naquela ocasião, propôs aos 

docentes uma nova reconceptualização/reestruturação da proposta pedagógica, então 

aprovada pelos conselhos superiores da universidade, quando da criação do Curso – não 

queremos dizer absolutamente que na época todos os professores e professoras se 

tornaram marxistas, ou que os Conselhos Superiores da URCA foram tomados por 
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marxistas, ou ainda,  que estes conselheiros se renderam às teses de Marx e Engels. Não 

é isso. É de bom alvitre frisar que tanto à época, quanto agora, via de regra, os projetos 

pedagógicos na URCA são aprovados através de provimento do Reitor. Aliás, no 

interior destes conselhos não é comum se travar discussão sobre temas de natureza 

filosófico-epistemológica inerentes às matérias apreciadas.   

Feita a crítica, neste epílogo tivemos o cuidado de não deixar à margem o papel 

determinante dos ordenamentos legais que orientam o trabalho pedagógico realizado 

pelo professor para relacionar teoria e prática. A esse respeito, somos do entendimento 

de que, ainda que neguem mil vezes, foi retomada, a partir das diretrizes curriculares 

nacionais para a área da Educação Física, a dicotomia teoria e prática na dimensão 

prática e na formação deste professor. Colocado diante do dilema: licenciado (professor 

da educação básica) ou graduado (profissional das academias, condomínios, clubes 

etc.), restabeleceu-se a tradicional e conhecida separação entre aquele e este.  

Em nosso modo de ver, uma das causas de tamanho retrocesso foi o 

esvaziamento político do movimento estudantil e da fuga dos intelectuais do campo da 

esquerda para a direita, fato que possibilitou a retirada do curso de formação de 

professores de Educação Física do seu papel histórico de lócus formador de docentes. 

Docentes não apenas para atuar na educação básica, mas para atuar nas diversas 

organizações societárias onde se processem atividades físicas que requeiram a presença 

de um professor (aquele que tem um conteúdo, fruto da sua experiência, para 

transmitir). Posta a dicotomia (licenciado x graduado) proliferou o diversionismo 

ideológico como biombo teórico detrás do qual medra o pensamento único, 

conservador, retrógrado.  

Outra idéia central que recobramos nestas provisórias “conclusões” diz respeito 

à questão da contradição principal donde se originou o problema que examinamos. Nos 

capítulos iniciais, por ocasião da explicitação dos pressupostos teóricos da pesquisa, 

questionávamos sobre os elementos contraditórios presentes no fenômeno em análise. 

Não sabíamos, naquele momento, se a contradição a ser analisada na relação seria entre 

teoria e prática, à medida que a contradição entre teoria e prática significaria que 

haveria uma teoria orientadora da atuação dos professores, que todos a compreendiam, 

mas ao tentar empregar essa teoria numa determinada prática, essa prática ficaria 

negando a teoria. Perscrutado cientificamente o problema, concluímos que a contradição 

principal se localiza fundamentalmente entre a teoria que é defendida, pelo menos 
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anunciada, no projeto político-pedagógico do Curso e as concepções de Educação Física 

dos professores. E esta se constitui na contradição a ser superada, a ser resolvida, 

obviamente respeitados os limites históricos que se põem para o enfrentamento desta 

inexorável tarefa. 

Por fim, insistimos em reafirmar – com base na experiência histórica e 

científica acumulada – que, conforme nos ensina Marx, a práxis só faz sentido se for 

crítica e revolucionária, ou seja, voltada à transformação do mundo, mesmo porque, 

segundo a tradição marxista, a práxis é ação objetiva que supera e concretiza o simples 

teorismo ou crítica social meramente teórica e permite ao ser humano reconstruir o 

mundo reconstruindo-se a si mesmo de forma livre e autônoma, tanto cultural quanto 

política e economicamente. Neste caso, diz-se, então, que o que se chama de “práxis” 

hegemônica não é práxis, mas outra coisa, uma ação meramente 

explicativa/interpretativa encimada em determinada teoria ou ciência sem nenhuma 

intenção de transformar a realidade. 

Encimados na tese marxista supra e nos elementos coletados junto à 

observação das práticas poderemos tranquilamente restabelecer a validade da hipótese 

inicial de trabalho deste estudo. A pesquisa comprovou que a relação entre o discurso 

do projeto político-pedagógico e as práticas de formação de professores na perspectiva 

do materialismo histórico-dialético, no Curso de Licenciatura em Educação Física da 

URCA se expressa em termos de um fosso abissal. Não obstante as possibilidades 

sinalizadas de fragmentos reveladas pelo trabalho pedagógico dos professores 

formadores no que tange ao desenvolvimento da relação teoria/prática numa visão de 

unidade ficou patente que esta relação se apresenta problemática e confusa, eivada de 

contradições, conflitos e antagonismos. Assim sendo, nas práticas investigadas foram 

detectados apenas fragmentos que apontam para afirmação de algumas categorias 

básicas do marxismo (algumas, pois eles não compreendem todas) em oposição às 

concepções positivistas, bem como fragmentos que também sinalizam para a negação 

absoluta da “concepção dialética de educação” proclamada no projeto político-

pedagógico do Curso.  

Ainda que o projeto político-pedagógico do Curso se apresente teoricamente 

fundamentado nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, principalmente na 

lógica do princípio da totalidade, posto que atende à perspectiva do geral, o estudo 

comprovou que as práticas de formação se revelam apenas em forma de fragmentos, 
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baseadas na lógica do princípio da parcialidade, obediente à perspectiva do particular. 

Nesse sentido, por se apresentarem confusas, caóticas, fragmentadas, vistas apenas na 

parcialidade e incapazes de se articularem, elas não se constituem práticas 

transformadoras, vale dizer, a práxis a que se referem não consegue provocar uma 

mudança qualitativa das circunstâncias inerentes ao processo de formação de 

professores Educação Física numa perspectiva radicalmente crítica. 

Por seu turno, ela (a práxis) envolve o conhecimento do objeto, o 

estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade seja 

transformada, enquanto realidade social. Partindo do princípio de que a educação na 

sociedade capitalista é paradoxal, pois na mesma medida em que funciona para alienar 

as consciências jovens, tornando-as conservadoras e reacionárias, pode funcionar 

também, embora em grau menor, na formação de consciências críticas e 

revolucionárias. Este é o grande paradoxo da educação capitalista e não há como  

impedi-lo e nem desarticulá-lo; exatamente por isto ou calçado nesta perspectiva, ainda 

que paradoxal, inferimos que o sentido atribuído a práxis pelos sujeitos investigados 

nada tem a ver com o entendimento marxista do termo. A práxis a que se referem serve 

muito mais para impedir o desenvolvimento do pensamento teórico-prático dos futuros 

professores de Educação Física numa perspectiva necessariamente revolucionária.  

Para concluir queremos dizer que a dificuldade em termos da adesão dos 

docentes à lógica do materialismo histórico-dialético, conforme ficou visível na 

descrição e análise dos dados, acontece em muito pela influência das forças externas 

que têm focalizado muito o “mercado de trabalho como um deus”. Assim sendo, esse 

fosso é determinado pela influência da “mão invisível” do mercado de trabalho no 

campo da Educação Física que tem se expressado na Educação, nos cursos de formação 

de professores em outras práticas pela perspectiva do utilitarismo, do pragmatismo e do 

empirismo.  

A título de informação, registramos que a lógica do mercado de trabalho 

influenciou tanto que há em andamento uma proposta de reestruturação curricular 

engendrada por uma nova correlação de forças majoritária no Curso em oposição à 

proposta do materialismo histórico-dialético. Essa nova proposta que já vem em outra 

perspectiva é encimada talvez pelas exigências da lógica da avaliação docente 

impetrada recentemente pelo Conselho de Educação do Ceará que exigiu a 

reestruturação como condição para reconhecimento do Curso. 
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Por esta e por outras razões já explicitadas, concluímos finalmente ser difícil 

admitir que na cidade do capital um curso superior consiga trabalhar fundamentado no 

marxismo e a predicar o comunismo por objetivo, o proletariado como sujeito histórico 

da transformação e a revolução como método púnico de consecução do objetivo. Na 

verdade, custa-nos crer nessa possibilidade. 

Mas, o que fazer diante dessa realidade? Ora, sendo a conclusão dos estudos de 

pós-graduação também de natureza propositiva, pensamos que uma sugestão plausível 

seria convidar aqueles professores que disseram na entrevista que querem ainda 

trabalhar com o materialismo histórico-dialético para debater o estudo em tela. 

Certamente o fórum da reestruturação curricular recentemente instalado no Curso 

poderia ser o espaço adequado para este debate.  
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APÊNDICE – A 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Cursos de Mestrado e Doutorado 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O presente termo destina-se a esclarecer ao participante da pesquisa intitulada 
“A Relação entre as Práticas de Formação de Professores e a Teoria do Conhecimento 
no Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Regional do Cariri”, 
sob responsabilidade do doutorando EVILÁSIO MARTINS VIEIRA, aluno 
regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco, sobre os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1. Objetivo: Examinar como se apresenta a relação entre as práticas de formação de 
professores de Educação Física da URCA e a teoria materialista histórico-dialética 
do conhecimento, anunciada no projeto político-pedagógico do Curso. 
 

2. Plano metodológico: Aplicação de entrevista semi-estruturada e observação direta 
do trabalho pedagógico dos sujeitos selecionados na Prática como Componente 
Curricular, no Estágio Curricular Supervisionado e na Sala de Aula (quadra, piscina, 
campo de futebol, pista e campo de atletismo, etc.). 

 
3. Justificativa e relevância: A realidade atual mostra que os professores formados 

pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA se destacam na região pela 
qualidade de sua prática pedagógica e social, motivo que requer investigação 
sistemática sobre como os professores vêm relacionando a teoria e a prática nos 
diversos espaços da docência do Curso. 
 

4. Participação: Os sujeitos participarão da pesquisa respondendo a entrevista semi-
estruturada e pela observação de suas aulas nos âmbitos das práticas de formação do 
Curso (PCC, Estágio Curricular Supervisionado e Prática Pedagógica na sala de 
aula). 

 

5. Desconfortos e riscos: Não há risco nem desconforto provocado pelo estudo. 
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6. Confidencialidade do estudo: Todos os dados coletados gozarão de plena 
confidencialidade do estudo. 

 

7. Benefícios: A pesquisa poderá proporcionar benefícios para a melhoria da qualidade 
da formação de professores realizada pelo Curso de Licenciatura em Educação Física 
da URCA. 

 

8. Dano advindo da pesquisa: Não existe nenhuma possibilidade de danos aos sujeitos 
da pesquisa. 

 

9. Garantia de esclarecimento: Estão garantidos esclarecimentos adicionais aos 
sujeitos em qualquer momento da pesquisa. 

 

10. Participação Voluntária: A participação dos sujeitos da pesquisa no projeto é 
voluntária e livre de qualquer forma de remuneração, podendo o mesmo retirar seu 
consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento. 

 

11. Consentimento para participação:  
 

 

Eu, ________________________________________, aceito livremente participar do 
estudo de tese de doutorado intitulado “A Relação entre a Teoria do Conhecimento e as 
Práticas de Formação no Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Regional do Cariri - URCA”, desenvolvido por EVILÁSIO MARTINS VIEIRA, aluno 
do Curso de Doutorado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
sob a orientação da Profa. PHD Márcia Maria de Oliveira Melo. 

 

 

Crato, ____ de ______________ de 2011 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Participante na Pesquisa 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 


