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R E S U M O 
 
 
 

Esta pesquisa insere-se no Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de 

Educação, da Universidade Federal de Pernambuco, especificamente na linha de pesquisa 

Formação de Professores e Prática Pedagógica. Sua problemática está delimitada pelo 

contexto de seu objeto de estudo, O Trato com o Conhecimento Jogo na especificidade da 

Formação Inicial no curso de graduação da Escola Superior de Educação Física da 

Universidade de Pernambuco – ESEF-UPE. No plano geral problematizaremos o 

conhecimento jogo e suas repercussões na formação humana e profissional. No plano 

específico analisamos o que está contido no programa e nos planos / planejamentos das 

disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo e Fundamentos do Jogo da 

licenciatura e do bacharelado da ESEF-UPE, a fim de compreender e explicar os fundamentos 

sobre os quais se baseia o trato com este conhecimento, com nexos e repercussões específicas 

para a formação inicial. Metodologicamente optamos pela construção de uma questão de 

pesquisa para orientar a delimitação das hipóteses levantadas para o estudo, caracterizado 

como uma pesquisa de natureza bibliográfico-documental, subsidiada na Análise de 

Conteúdos a partir da técnica de análise temática documental, (BARDIN, 2004.). Para 

sustentar nossa análise tomamos como referência categorias do Materialismo Histórico-

dialético, como as de Realidade e Possibilidades conforme nos indica Cheptulin (1982). 

Como resultado da análise dos dados concretos, demonstramos que não são superadas 

abordagens fragmentadas no trato com o Jogo Como Conhecimento da formação inicial nas 

disciplinas verificadas, com possíveis conseqüências de desqualificação da formação inicial 

neste particular, o que pode indicar inclusive reflexos para a formação como uma totalidade. 

A título de considerações finais a pesquisa indicou proposições superadoras como 

possibilidades para alterar os limites e as contradições encontradas na realidade do processo 

de abordagem do conhecimento jogo e suas interfaces com a formação inicial no contexto do 

curso de graduação da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco – 

ESEF-UPE.  

 

Palavras-chave: jogo, conhecimento, formação inicial 
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ABSTRACT 

 

This research interferes in the Program of Masters degree in Education, of the Center of 

Education, of the Federal University of Pernambuco, specifically in the line of research 

Formation of Teachers and Pedagogic Practice. His problem is delimited by the context of 

study object, The treatment with the knowledge game in the specificity of the Initial 

Formation in the degree course of the School of Physical education of the University of 

Pernambuco - ESEF-UPE. In the general plan we will problematize the knowledge game and 

their repercussions in the human and professional formation. In the specific plan we analyzed 

what is contained in the program and in the plans / plannings of the disciplines Theoretical-

methodological Foundations of the Game and Foundations of the Game of the degree and of 

the baccalaureate of ESEF-UPE, in order to understand and to explain the foundations on 

which he/she is based the treatment with this knowledge, with connections and specific 

repercussions for the initial formation. The Methodology opted for the construction of a 

research subject to guide the delimitation of the lifted up hypotheses for the study, 

characterized as a research of bibliographical-documental nature, subsidized in the Analysis 

of Contents starting from the technique of documental thematic analysis, (BARDIN, 2004.). 

The sustain our analysis we took as reference categories of the Materialism Historical-Dialect, 

as the one of Reality and Possibilities as it indicates us Cheptulin (1982). As a result of the 

analysis of the concrete data, we demonstrated that approaches are not overcome fragmented 

in the treatment with the Game as Knowledge of the initial formation in the verified 

disciplines, with possible consequences of disqualification of the initial formation in this 

matter, what can indicate reflected besides for the formation as a totality. As final 

considerations the research indicated propositions altereds as possibilities to alter the limits 

and the contradictions found in the reality of the process of approach of the knowledge game 

and their interfaces with the initial formation in the context of the degree course of the School 

of Physical education of the University of Pernambuco - ESEF-UPE. 

 

 

Key-words: game, knowledge, formation initial. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente investigação tem como objeto de estudo o Jogo Como 

Conhecimento da Formação Inicial em Educação Física. O contexto e o campo de 

pesquisa para a construção do objeto estão delimitados pelo oferecimento, 

legitimação, seleção e sistematização do conhecimento jogo nas disciplinas 

específicas que tratam deste conhecimento no currículo atual do programa de 

Graduação da Escola Superior de Educação Física da Universidade de 

Pernambuco. Para tanto, verificaremos o conteúdo expresso nos programas e nos 

planos de ensino das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo, no 

curso de licenciatura, e na disciplina Fundamentos do Jogo, no curso de 

bacharelado.  

Bem, mas onde se localizam as primeiras inquietações que suscitaram a 

delimitação do objeto e do contexto especifico da investigação? 

As inquietações que suscitaram nossa investigação têm sua gênese no final 

da década de 1980, quando antes mesmo de terminar o curso de licenciatura plena 

em Educação Física e Técnico em Desporto1, já exercíamos as funções de professor 

e de técnico esportivo na condição de estagiário.  

Neste momento nos inquietavam as dificuldades que sentíamos para 

explicitar com segurança e clareza conceitual o que diferenciava jogo e esporte, o 

que era específico de um e do outro, havia inclusive a dificuldade para reconhecer 

na literatura da área, autores e/ou obras que pudessem trazer estas referências de 

                                                
1 Curso finalizado na Universidade Federal de Pernambuco em 1990.  
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 forma consistente. Assim, entendíamos o jogo muitas vezes como uma 

atividade que não necessitava de grandes reflexões, nem de nossa parte, nem por 

parte dos alunos com os quais lidávamos naquele momento, para nós bastava 

apenas acertar na escolha de um jogo que fosse animado e que envolvesse os 

alunos e estava tudo certo. Estas dificuldades ainda nos acompanhavam mesmo 

após finalizada a graduação, no entanto, sabíamos que não era possível continuar 

de forma sincrética reduzindo jogo a brincadeira ou confundindo-o com atividades 

que antecediam a aprendizagem do esporte. 

Mas adiante, e já como integrante de grupos que eram convidados a ministrar 

diferentes momentos de formação continuada para outros professores, pudemos 

perceber que as nossas dificuldades se expressavam fortemente também em 

colegas com maior tempo de atuação profissional.  

Assim nos confrontávamos com situações que exigiam conhecimentos 

concretos e consistentes do ponto de vista teórico-metodológico para entender, 

explicar e tratar o sentido e o significado do jogo, diferenciando-o do esporte, assim, 

começamos a nos aproximar de novas referências sobre o jogo, a partir da produção 

teórica de áreas como a sociologia, a psicologia e a história. A busca por novas 

referências teóricas permitiu entender o jogo foi de forma mais complexa, tanto como 

um conhecimento específico e constituinte da nossa própria formação profissional, 

quanto como um conteúdo que deveríamos ensinar no espaço e tempo escolar. 

Estas novas referências nos faziam dialogar criticamente com afirmações do 

tipo “jogo é uma atividade recreativa importante” o jogo é uma atividade de caráter 

“pré-desportivo”, jogo é ótimo para fortalecer a auto-estima pelo ensino “valores”, o 
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jogo é ótimo para “ensinar outros conhecimentos que não são ele mesmo”, “o jogo 

deve ser tratado porque é uma atividade natural da criança”. 

Assim, fomos aprofundando a percepção de que em maior ou menor grau o 

jogo é quase sempre tratado, dentro ou fora da atividade escolar, como uma mera 

“atividade” desprovida de fundamentos, de sentido e de significados sócio-históricos, 

um conhecimento tratado acriticamente como se não tivesse uma especificidade 

localizada no tempo e no espaço.  

Estas percepções se tornaram um problema para o qual não tínhamos uma 

resposta satisfatória e sistemática, e buscá-la poderia significar a ampliação dos 

horizontes de nossa própria formação e talvez construir uma produção de natureza 

cientifica capaz de se tornar uma contribuição importante no contexto dos estudos 

sobre a formação de professores e da prática pedagógica, notadamente na área da 

Educação Física  

Ao entrar no programa de pós-graduação do mestrado passamos a 

problematizar nossas percepções iniciais de forma mais sistemática, a partir da 

seguinte questão preliminar: Se há uma literatura e uma construção teórica 

importante sobre o jogo, por que professores de educação física demonstram tanta 

dificuldade e fragilidade para explicá-lo e tratá-lo tanto como um conhecimento com 

identidade própria historicamente produzido, quanto como um conhecimento a ser 

pedagogizado no espaço e tempo escolar?  

A partir da formulação da questão acima, entendemos que estava na 

Formação Inicial em Educação Física o contexto para nosso interesse de pesquisa, 

assim decidimos que analisaríamos a formação inicial e sua relação com um dado 

conhecimento não como algo dado, como um fato natural, e muito menos para 
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ficarmos apenas no nível da constatação e compreensão de seus aspectos 

aparentes, mais para problematizá-los critica e sistematicamente.  

Pois como nos alerta Kosik (1976), é necessário buscar de forma rigorosa e 

sistemática o essencial do problema, uma vez que a essência e a aparência do 

mesmo não se mostram de forma clara à primeira análise, e só pelo esforço 

cientifico sistemático podemos tornar “percepções iniciais”, em um conhecimento 

qualitativamente diferenciado, desde que ele seja amadurecido e refinado pelo 

confronto com dados da realidade, numa abordagem cientifica e rigorosamente 

construída. Para tanto levantamos uma questão de pesquisa e duas hipóteses 

articuladas a ela, que pudessem nos orientar na busca de possíveis respostas 

(ainda que parciais) para o problema que delimitamos no exercício de nossa 

profissão. 

A questão de pesquisa e as hipóteses foram cotejadas com a literatura sobre 

o jogo e com estudos atualizados acerca da formação de professores, nesses 

estudos destaca-se a critica à organização curricular, ao conhecimento tratado e 

selecionado, ao re-ordenamento legal que influencia diretamente a formação inicial, 

as intencionalidades que se confrontam nesse processo, pela disputa e pela direção 

a ser dada a formação docente, sobretudo nos últimos 15 anos, articulada à função 

social hegemônica imposta à educação (formação de professores) articulada às 

exigências atuais do sistema do capital por um trabalhador alinhado com as 

tendências de flexibilização e de polivalência do chamado mercado de trabalho. 

Neste sentido, fomos problematizando nosso objeto de forma abrangente a 

partir de uma base teórica que estabelece a relação entre formação humana e 

conhecimento numa abordagem histórico-cultural, articulando-a com a 

especificidade de estudos atuais sintonizados com formação inicial na área da 
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educação física, o que nos permitiu não fragmentar ou tratar a singularidade do 

objeto de forma isolada, ou reduzida a si mesma. Assim relação entre o geral o 

singular, conforme nos adverte Alexandre Cheptulin (1982) permitiu que os dados 

qualitativos indicassem ricas proposições alteradoras da organização do conteúdo 

das disciplinas analisadas.  

Como resultado da pesquisa, encontramos nos programas e planos de ensino das 
disciplinas analisadas dados que expressam regularidades contraditórias e 
antagônismos no que diz respeito à relação entre as justificativas, ementas, 
objetivos e conteúdos programáticos, quando cotejados com a literatura. 
Concluímos e propomos que a legitimação, seleção e sistematização do Jogo 
como Conhecimento no currículo atual do programa de Graduação da Escola 
Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco precisam ser 
profundamente alterados, a fim de superar seus problemas e limites, cuja 
especificidade em última instância, concorre para a desqualificação da formação 
já em sua dimensão inicial.    
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CAPITULO 1   
 

1.1 O Jogo Como Atividade Humana e Conhecimento Histórico-Cultural 

Neste capitulo buscamos uma elaboração que a titulo de primeiras aproximações, 
nos permita discutir a relação jogo e formação humana, como fato social e 
culturalmente desenvolvido, buscando uma visão de historicidade do processo de 
constituição da relação entre o jogo e a própria formação humana como fato 
histórico e cultural. 

Reconhecendo a singularidade da dimensão cultural do jogo que se expressa 
como atividade humana social e historicamente localizada, entendemos que ele 
encerra uma complexa rede de intencionalidades que possuem especificidades e 
que se articulam entre si, operando com sentidos e significados que mediam a 
apreensão da realidade, portanto, exercendo um importante papel tanto no 
processo de formação humana de em geral, quanto na formação inicial de 
professores de Educação Física de forma específica. 

Esta complexidade tem gerado para o termo jogo as mais diversas configurações 
e entendimentos em diferentes sociedades e tempos históricos, neste sentido, 
apresentamos inicialmente uma visão panorâmica de seu uso social.   

1.2 A polissemia no uso social do termo jogo 

O termo jogo em diferentes culturas é utilizado para designar situações as mais 
distantes possíveis do ponto de vista social. Tomar a polissemia do termo como 
critério para sua compreensão justifica a análise do seu significado social.  

Nosso objetivo, no entanto, não é desenvolver uma historiografia do termo, mas 
buscar os fundamentos para a compreensão da sua natureza histórico-cultural 
como atividade humana e como conhecimento. 

Assim consideramos importante localizar na história, os significados que o termo 
tem assumido, pois, com tal informação podemos indicar desde já o entendimento 
de que o jogo é fato cultural, portanto social e humano, e não uma atividade 
determinada que emerge de uma suposta natureza infantil. 

Neste capitulo, num primeiro momento sintetizaremos como o entendimento do 
jogo na Grécia e na Roma antigas tem um claro significado social, este esforço é 
o de levantar dados sobre seus diferentes usos sociais, para num segundo 
momento, dialogarmos com outros autores acerca de seus fundamentos como 
atividade histórico-cultural e como um conhecimento que em sua singularidade é 
estruturante da formação humana em geral e da formação inicial de professores 
de Educação Física de forma específica.  
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Investigando acerca das relações entre jogo e educação Gilles Brougère (1998)2 
nos mostra a inserção social do jogo, destacando sua característica de 
representação simbólica das atividades materiais e não materiais do homem, 

Estudar o jogo é também estudar por que e como esse termo é 
empregado [...] Dizer a uma criança para ir brincar não é algo 
neutro; é situar esse comportamento em uma lógica social, onde 
cada atividade tem um sentido preciso. Essa lógica não é puramente 
lingüística, mas remete à organização da sociedade, das atividades 
produtivas e não produtivas [...] O jogo da criança aparece assim 
mais como um comportamento social do que como um 
comportamento natural. Isso justifica novamente que o jogo é um 
fato social independentemente da dimensão sociolingüística que 
exploramos[...] (p. 30) 

 

O uso social do termo jogo é complexo e difuso, Brougère (op. cit.) nos alerta que 
não devemos nos posicionar diante dele esperando uma expressão unívoca, clara 
e conceitualmente definida, pois ela pode expressar diferentes comportamentos, 
mas ao nosso juízo, esta assertiva é correta apenas parcialmente, para nós ela é 
adequada apenas para a análise do termo em seu sentido etimológico, pois para 
o jogo como atividade humana, não nos resta dúvida acerca de sua natureza 
histórica e social.    

Dito isto, entendemos com o autor que a diversidade de fenômenos designada 
pelo termo jogo é enorme, ele se refere a esta condição alertando para o que 
chama de “polissemia” do termo diante de seu funcionamento no uso social da 
linguagem.  

Para demarcar esta afirmação o autor indaga, “o que há de comum entre duas 
pessoas jogando xadrez e um gato empurrando uma bola, entre dois peões 
pretos e brancos em um tabuleiro e uma criança embalando uma boneca? (ibid.,p. 
14).  

Para estes casos um mesmo vocábulo tem sido usado para designá-los, o que já 
denota a dificuldade que podemos ter se não levarmos em consideração que 
devemos estar alertas para o fato de que “Saber por que usamos o mesmo termo 
em situações diferentes é explorar a linguagem em seu funcionamento e, ao 
mesmo tempo, reunir indícios que nos permitirão descobrir as representações 
associadas à palavra jogo” (op. cit.) 

O significado social da palavra jogo pode ser percebido em uma abordagem que 
diferencia três atividades sociais diferentes cujos nexos se estabelecem pelo uso 
social do termo, embora sejam atividades diferenciadas tanto na forma quanto no 
conteúdo. 

Como primeira atividade, “Jogo é o que o vocabulário cientifico denomina 
“atividade lúdica” quer essa denominação diga respeito a um reconhecimento 
objetivo por observação externa ou ao sentimento pessoal que cada um pode ter, 
em certas circunstancias, de participar de um jogo” (op. cit.). Localizar aqui o 
termo lúdico, articulado ao termo atividade é interessante na medida em que 
ambos evocam uma discussão que abriremos adiante quando dialogaremos com 
alguns autores que tem abordado o jogo como fenômeno humano.  

                                                
2 BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Porto Alegre. Artes Médicas. 1998. 
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Na segunda atividade,  

O jogo é também uma estrutura, um sistema de regras (game em 
inglês) que existe e subsiste de modo abstrato, independentemente 
dos jogadores, fora de sua realização concreta em um jogo 
entendido no primeiro sentido. Trata-se, por exemplo, de um jogo de 
damas, de futebol, ou “jogo da velha”. Assim joga-se um jogo 
determinado. (op. cit.) 

 

 

 Assim os dois níveis de atividade acima descritos possuem nexos mais claros 
entre si, ou seja, quando podemos identificar uma atividade como espaço lúdico, 
quase sempre é possível também identificarmos a presença de um sistema de 
regras explicitas ou implícitas que media a relação entre os jogadores. 

Ainda para o autor, há uma terceira possibilidade onde o jogo pode ser evocado, 
ou seja, o de ser visto como material de jogo, um jogo de xadrez pode ser jogado 
conforme indicamos nas duas atividades ou ser tratado como um objeto de 
decoração, o que também evoca o uso como sentido figurado ou metafórico. 

Diante desta polissemia do termo, Brougère (op,cit.) toma como eixo de sua 
incursão para uma compreensão específica de como cada cultura define no plano 
lingüístico a esfera do jogo como atividade social, para tanto ele sistematiza (sem 
ter o objetivo de fazer uma historiografia do termo jogo) configurações acerca da 
noção de jogo em diferentes civilizações, destacando que tais configurações não 
se mostram iguais nem homogêneas nos diferentes contextos sociais e 
momentos da história, esta abordagem é importante na medida em que nos dá 
referências acerca de como o jogo e as diferentes noções a ele vinculadas 
possuem uma gênese marcadamente social, cultural e histórica. 

Cada cultura ou civilização deixou-nos uma definição particular acerca do termo e 
da noção do jogo, só esta constatação já seria suficiente para reconhecermos o 
papel, o lugar e a dimensão da necessidade de se abordar de maneira rigorosa e 
ampla o jogo como conhecimento da formação inicial em educação física. 

Para Brougère (op. cit. p. 36) na Roma antiga, o termo ludus sofre alterações ao 
se referir a diferentes esferas da vida social, pois como ludus ele nos remete tanto 
a uma atividade de caráter livre e espontâneo quanto a uma atividade de cunho 
obrigatório e imposto – o trabalho escolar.  

O que explica esta diferenciação é o modo social no uso do termo, “A mesma 
palavra representa por tanto a diversão das crianças, seus estudos e o lugar que 
é o teatro desses estudos, a escola onde se instruem os gladiadores, a parada e 
a representação que dão às grandes cerimônias do Estado, onde o simulacro de 
combate termina, aliás, por um combate real” (ibid, ibidem, p. 37), veja-se que 
ludos traduz jogo, atividade espontânea, mas também refere-se a escola, no 
sentido de exercício escolar (magister ludi).  

A este respeito Hilsdorf (2006, p. 9) ao desenvolver um estudo histórico sobre a 
gênese da escola se refere à sua organização entre o fim do império romano e o 
inicio da alta idade média utilizando-se do termo ludus no seguinte contexto, 
“Seguramente até o final do século V, [...] as antigas instituições do período 
romano que ministravam ensino de primeiras letras (as escolas de ludus magister 
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ou litterator), de gramática (as escolas do grammaticus) e superior (as escolas de 
retórica e as de filosofia) funcionavam plenamente”. 

Já na Grécia Brougère (ibid,. p. 39-41) nos confronta com uma diversidade de 
termos que se aproximam ou que guardam analogias com o termo jogo conforme 
o entendemos em nossos dias. Entre os termos sistematizados pelo autor 
encontramos, por exemplo, athlos significando (luta, combate, concurso, jogos 
tais como os piticos); agon (assembléia, em particular para os jogos públicos, 
instalações desses jogos, jogos, concursos, lutas, jogos ginásticos) paidia 
(derivado de criança, jogo infantil, na verdade infantilidade, mas também jogos ou 
concursos de luta ou de flauta). 

Outra acepção socialmente diferenciada do termo ludus explorada por Brougère é 
estabelecida pelo termo ludius, que designa o que é “exercício” “treinamento”, 
sendo estes simulações aos combates reais travados nas guerras, assim 
exercício, técnica, treinamento, simulação, denotam as muitas faces sociais do 
jogo cujos ecos ainda podemos perceber em nossos tempos.  

Ainda na Roma antiga, Brougère (1998) nos alerta que devemos estar atentos a 
como o Estado nos momentos de crise lançava mão de espetáculos e 
encenações a fim de promover uma “catarse social” onde o pão e o circo 
esmaeciam as agruras impostas ao povo, nestes momentos os jogos (de 
gladiadores, de bigas) assumiam a face de espetáculo e os espetáculos de tipo 
circense assumiam a face de jogos, sendo um mecanismo de catarse, 
propiciavam às autoridades a sensação de serem louvados e respeitados, e ao 
povo davam a sensação de serem prestigiados por seus governantes, o que para 
nós demonstra a necessidade “de encontrar a lógica social em andamento por 
detrás de uma denominação” (ibid., p. 36) 

Quanto à função social de espetáculo que a noção de jogo assumiu na cultura 
romana antiga, é importante reconhecermos dois tipos de expressão que 
assumem a noção de jogo: ludi scaenici e o ludi circenses, destacando que estas 
noções em larga medida ainda fazem parte da forma como entendemos o jogo 
nas diferentes formas atuais de sua existência. 

As duas noções acima reafirmam a função social delegada à noção e ao termo 
jogo, enquanto atividade agregadora de intenções orientadas à formação de uma 
visão que podemos chamar de alienada diante do processo de desorganização 
experimentado pelo império romano já nos seus momentos finais de perda da 
hegemonia do mundo antigo. 

O termo ludi scaenici designa jogos de cena, que circunscrevem o “teatro, a 
mímica, as danças e concursos de poesia” e o termo ludi circenses expressa 
corridas, de biga, combates e encenações com animais, a caça e jogos atléticos 
(ibid., p. 37), aonde estes últimos vão ao longo da história humana tomando um 
caráter cada vez mais institucionalizado, assumindo as características do 
fenômeno espetacularizado que hoje se denomina esporte. 

Assim é que o jogo e o jogar como fato social não são isentos de interesses ou de 
representar, ainda que de modo virtual, uma certa ordem e organização social 
mediada, ora pela encenação que simula a vida, ora pelo exercício que remete 
também à realidade, à vida social em sua concretude, visando tanto a formação e 
a educação, quanto manutenção e a ordem no exercício do poder e do controle 
político e social. 
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Brougère (ibid., p. 38) apoiando-se em Monique Clavel-Lévêque nos diz que, 

A experiência lúdica como modelo reduzido, permite fazer economia 
da experiência vivenciada, ela exorciza, faz viver por procuração 
emoções e pulsões reprimidas pela vida cotidiana: assassinato, 
morte violenta, incesto e adultérios no teatro e na arena. Porém o 
modelo reduzido também é instrumento de conhecimento: para 
compreender o mundo, o teatro, para dominá-lo, o circo [...] Este é 
um exercício de domínio sem riscos, sem perigo; um instrumento de 
descoberta e de revelação, um meio de dominar os signos”  

   

  

Observe-se que o autor ao trazer o jogo para a dimensão de instrumento de 
conhecimento da realidade, (mesmo sem descuidar de sua especificidade de 
ação representacional e simbólica) ele o coloca em um patamar pouco explorado 
e, portanto neglingenciado na maioria dos estudos sobre o tema, e que nesta 
pesquisa assume uma função central, ou seja, o jogo em sua especificidade é 
tratado não apenas uma como uma representação do real, mais também e 
primordialmente como um conhecimento que abarca e explica a dinâmica da 
experiência concreta, vivida social e historicamente, inserindo-se como mediador 
da apreensão do mundo pelo homem, neste caso, o jogo assume a condição de 
ser uma referência importante dos processos de reflexão e de organização do 
pensamento diante do mundo real, permitindo que esta mesma realidade possa 
ser conhecida em sua complexidade e em suas contradições, o que nos permite 
avançar para uma abordagem ampliada acerca da noção do que é jogo e do que 
é jogar, ou seja, a um só tempo esta noção é tratada como uma forma de 
atividade humana socialmente construída, localizada em tempos históricos 
datados e específicos, e como um conhecimento explicativo e compreensivo da 
complexidade social, onde sem perder suas dimensões específicas de simulacro, 
de confronto, de ação “não séria”, acaba criando pontos de apoio para nos afastar 
de abordagens fragmentadas, alienantes e idealistas que o colocam como 
atividade sem conseqüências ou reduzida a si mesma, à qual o homem apenas 
se submete orientado por um princípio fundador meramente hedonista sem outras 
finalidades ou metas a atingir. 

Desenvolvemos até aqui um entendimento do jogo a partir do seu significado 
etimológico, tentando historicizar o seu uso social, adiante trataremos de 
referências que defendem o pressuposto da natureza social do jogo, enquanto 
atividade humana e conhecimento social e historicamente localizado, constituinte 
dos processos de formação humana em geral e de professores de Educação 
Física de forma específica.    

Assim é que a partir de agora a complexidade da relação entre jogo, 

conhecimento e formação humana será delimitada a partir de autores como 

Vygotsky (1989) Mukhina (1995), Elkonin (1998). Com estes autores dialogaremos 

no sentido de desenhar os argumentos explicativos da natureza social do jogo, e a 

partir deles dialogaremos criticamente com abordagens sobre o jogo que têm seus 
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limites localizados em concepções naturalizantes, biológicas e a-históricas acerca do 

jogo, neste quadro localizamos Piaget (1975), Caillois (1986), Duvignaud (1997), 

Huizinga (2004). 

 

1.3 A natureza do jogo como atividade histórico-cultural. 

A atividade humana assume um caráter de mediação cultural, cuja função 
principal é permitir que o indivíduo possa sob certas condições se apropriar da 
experiência social e cultural acumulada pela humanidade, em outras palavras, 
podemos dizer que de forma geral a atividade humana é uma síntese que explica 
a formação humana pela via da produção, do acesso e da apreensão do 
conhecimento produzido historicamente, que se expressa seja como um 
instrumento concreto com valor de uso social e/ou de trabalho, seja um conceito 
abstrato que explica um fenômeno natural e/ou sócio-cultural, e que mediam as 
relações dos homens entre si e com a natureza, configuradas como necessidades 
concretas.   

O conhecimento é dinâmico, configurando-se historicamente por ser construído 
por aproximações sucessivas a um dado objeto, fato ou fenômeno da realidade, 
sobre o qual, novas conclusões vão sendo (re) elaboradas, ampliadas e 
apropriadas em diferentes momentos históricos. 

Neste sentido o conhecimento é em si mesmo uma atividade orientada a um fim, 
e em suas diferentes formas se caracteriza por ser o registro dos resultados, 
ainda que provisórios das soluções encontradas pelo homem para os problemas 
que a realidade lhe impõe em face da complexificação da sociedade e das 
relações sociais3.  

A nossa própria construção corporal humana e os conhecimentos dela 
decorrentes resultam de atividades histórico-culturais, ou seja, a individualidade 
corporal é o resultado de um longo processo de transformações e adaptações 
construídas a partir dos desafios enfrentados pelo homem diante da natureza e 
das relações com outros homens. No âmbito da Educação Física esta abordagem 
da formação humana é defendida pela perspectiva critico-superadora4, para ela é 

 

 É fundamental [...] o desenvolvimento da noção de historicidade da 
cultura corporal. É preciso que o aluno entenda que o homem não 
nasceu pulando, saltando, arremessando, balançando, jogando 
etc.Todas essas atividades corporais foram construídas em 
determinadas épocas históricas, como respostas a determinados 
estímulos, desafios ou necessidades humanas [...] Por isso se 
afirma que a materialidade corpórea foi historicamente construída e, 
portanto, existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos 
socialmente produzidos e historicamente acumulados pela 

                                                
3 Observe-se que estamos nos referindo à atividade humana de produzir conhecimento de forma 
genérica, e não a teorias de conhecimento, pois tratar este tema não é objetivo desta pesquisa. 
4Cf. SOARES, Carmem Lúcia. Metodologia do ensino da educação física escolar. São Paulo, 
CORTEZ Editora. 1992. 
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humanidade que necessitam ser retraçados e transmitidos para os 
alunos[...] (SOARES et al, p. 39) 

 

 

 

O processo de constituição corporal do homem é o ato inicial sobre o qual toda 
atividade objetiva é forjada, entre elas o ato de jogar. Exatamente porque os 
homens não nasceram jogando, é que o jogo, e os homens jogando materializam 
uma atividade singular de apreensão da realidade, daí sua natureza social, este 
entendimento desde já nos afasta das concepções que buscam explicar o jogo 
como um dado natural5 relativo à existência humana, como um fenômeno que é 
anterior ou que paira acima da própria cultura conforme a conhecemos.  

Por tanto entender o jogo como atividade e conhecimento histórico-cultural é 
entendê-lo como um fato social simbolicamente vivido, do qual o homem se 
apropria como objeto e com o qual constrói sentidos especificamente 
humanizados, pois  

“o homem só não se perde em seu objeto se este lhe vem a ser 
como objeto humano [...] Isto só é possível na medida em que ele 
vem a ser objeto social para ele, em que ele próprio se torna ser 
social (gesellschaftliches Wesen), assim como a sociedade se 
torna ser (Wesen) para ele neste objeto” (MARX, 2006, p. 109). 

 

 

Assim, o sentido pessoal de fruição que o jogo desperta no homem, os 
significados sociais que adquire em diferentes momentos históricos e sua forma 
específica de mediação das relações subjetivas e objetivas dos homens entre si e 
com a natureza só podem ser efetivamente compreendidos se considerarmos a 
base material, social e histórica que o contextualiza, do contrário o jogo e/ou o ato 
de jogar passam a ser tratados como um fato que se realiza acima da realidade 
que o engendra. 

 Os sentidos (biológicos e humanos) e os significados (históricos e culturais) 
constituintes da formação humana são resultantes das relações sociais 
contraditórias, e no sistema do capital6 tais contradições se expressam no embate 
entre alienar ou emancipar os sentidos humanos, portanto humanizar ou 
desumanizar o próprio homem.  

Para sustentar esta discussão recorremos novamente a Marx (2006, 110-111) 
quando ele nos adverte que os sentidos para se tornarem humanizados 

 

“[...] depende da natureza do objeto e da natureza da força essencial 
que corresponde a ela [...] assim como a música desperta 

                                                
5 Para uma critica à concepção naturalista do jogo conforme desenvolvida por  Karl Groos cf. 
ELKONIN, Daniil. Psicologia do jogo.  São Paulo. Martins Fontes. 1998. 
6 Não nos escapa o fato de que em todo o edifício teórico assinado pelo próprio Marx e em toda a 
tradição teórica que nele se referencia, está claro que a contradição essencial do sistema do capital 
reside no fato da apropriação privada daquilo que é produzido coletivamente pela atividade do 
trabalho humano. 
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primeiramente o sentido musical do homem, assim como para o 
ouvido não musical a mais bela música não tem nenhum sentido, é 
nenhum objeto, porque o meu objeto só pode ser a confirmação de 
uma de minhas forças essenciais, portanto só pode ser para mim da 
maneira como minha força essencial é para si como capacidade 
subjetiva [...] Pois não só os cinco sentidos, mas também os assim 
chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor 
etc.), numa palavra o sentido humano, a humanidade dos sentidos, 
vem a ser primeiramente pela existência do seu objeto, pela 
natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho 
de toda a história do mundo até aqui. O sentido constrangido à 
carência prática rude também tem apenas um sentido tacanho. Para 
o homem faminto não existe a forma humana da comida, mas 
somente a sua existência abstrata como alimento [...] O homem 
carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o 
mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o valor 
mercantil, mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral; [...] 
portanto, a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista 
teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os 
sentidos do homem quanto para criar sentido humano 
correspondente à riqueza inteira do ser humano e natural”  

 

O jogo pode ser caracterizado como resultado de representações simbolicamente 
constituídas acerca da realidade, em torno das quais os homens vivendo em 
sociedade forjam sentidos e significados que são apropriados e tornados parte do 
patrimônio cultural de seu ser individual, e da humanidade - ser social. 

O ato de jogar enquanto ação humana opera com sentidos e significados que 
mediam a apreensão da realidade, portanto, ao jogar o homem constrói um tipo 
de conhecimento que expressa objetivamente sua subjetividade, organizando sua 
reflexão sobre o mundo e sobre as relações sociais estabelecidas, pois “O jogo é 
uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade 
resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o 
presente” (SOARES et al. p. 65-66). 

Assim, o homem ao jogar lida e trata com sentidos subjetivos e significados 
objetivos que se transmutam em formas legitimas de conhecimento ancorados 
na realidade social e cultural, conhecimento a partir do qual ele ancora formas 
especificas de apropriação do mundo social e histórico a fim de objetivar-se 
como ser humanizado, desenvolvendo e ampliando sua vontade de ação e ao 
mesmo tempo tornando-se autonomamente consciente dela, por este motivo, em 
todas as jogadas executadas em qualquer que seja jogo, nelas se concretizam e 
estão envolvidas formas de conhecimentos culturalmente localizados, que vão se 
tornando cada vez mais complexos, par e passo às possibilidades de 
aprendizagens elaboradas cognitivamente e aos processos de desenvolvimento 
delas decorrentes. 

Portanto, o jogo quando se materializa em uma atividade jogada por homens 
reais, constitui uma ampla e complexa rede de conhecimentos, sejam eles 
conhecimentos táticos e estratégicos, como defender, como atacar, jogar com 
velocidade ou de forma lenta, analisando as possibilidades e limites do 
adversário, e outras tantas possibilidades que marcam a maioria dos diferentes 
jogos universalmente conhecidos. 
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Mesmo quando o conhecimento do jogo é tratado no espaço do treinamento 
específico da técnica o sujeito elabora formas mais sistemáticas de conhecimento 
do jogo, pois a tática e a técnica são apropriadas de forma tal que podem vir a se 
tornar uma ampliação de conhecimentos tácitos construídos anteriormente. 

Conhecimentos aplicados como gestos e habilidades corporais, diferentes 
formas de controlar, chutar, arremessar uma bola usando os pés ou as mãos, 
formas de se deslocar para não ser atingido por um objeto que esteja sendo 
usado como projétil para atingir os jogadores, como por exemplo, nos jogos de 
queimada ou nas peladas de futebol.  

Conhecimento das regras e sua dupla funcionalidade no jogo, ou seja, as 
regras tornam-se um conhecimento por sua função estrutural no jogo, pois sem 
elas o jogo desmorona, deixando de existir como ação organizada, e também são 
um conhecimento por permitirem a vivência e a internalização de regras que 
ordenam as relações sociais mais amplas, muitas vezes transpostas para dentro 
do jogo.  

Conhecimento dos papéis e conteúdos sociais a serem vivenciados, sejam 
eles do jogo em sí, como por exemplo ser defensor, atacante, ou, do jogo das 
relações sociais amplas, como por exemplo as relações de poder entre os 
gêneros masculino e feminino, as relações de exclusão e inclusão baseadas em 
critérios de possibilidades de desempenho pessoal, as relações de competição 
predatória de eliminação simbólica e/ou real do outro, conforme, por exemplo,  as 
relações sociais predominantes em sociedades de corte capitalista.  

Conhecimentos históricos, que são aqueles que permitem entender o jogo 
desde sua gênese até às configurações e transformações que sofre em função da 
complexificação da própria sociedade, permitindo entender o que se conserva e o 
que se modifica no jogo como reflexo das relações sociais mais amplas. 

Entender o jogo como um conhecimento que é (re) elaborado no momento 
mesmo de sua concretização é reconhecê-lo como uma forma de reflexão 
elaborada pelo sujeito no momento real em que está jogando, sendo este 
momento capaz de remetê-lo a uma maneira complexa de organizar o seu 
pensamento, senão vejamos, 

 

“Um jogo de duas equipes, por exemplo “queimada”, envolve a 
situação imaginária de uma guerra onde uma equipe “extermina” a 
outra com “tiros” de bola. O imaginário da “guerra” vai sendo 
escondido pelas regras, cada vez mais complexas, às quais os 
jogadores devem prestar o máximo de atenção. Por esse motivo é 
conveniente promover junto aos alunos discussões sobre as situações 
de violência que o jogo cria e as conseqüentes regras para seu 
controle. Dessa forma, os alunos poderão perceber, por exemplo, que 
um jogo como a “queimada” é descriminatório, uma vez que os mais 
fracos são eliminados (queimados) mais rapidamente, [...] Isso não 
significa não jogar “queimada”, senão mudar suas regras para impedir 
a sobrepujança da competição sobre o lúdico” (SOARES et al, p. 66). 
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Veja-se que aqui o jogador é um sujeito que se apropria tanto de um 
conhecimento que lhe permite objetivar-se na atividade especifica e simbólica de 
jogar o jogo, ou seja, a atividade de jogar em si mesma é um conhecimento 
elaborado dinamicamente, quanto de um conhecimento que lhe permite se 
apropriar e entender uma dada dimensão da realidade que é vivida 
simbolicamente no ato de jogar, onde a reflexão da situação jogada pode permitir 
ao jogador apropriar-se criticamente da realidade da “guerra” enquanto fato 
humano localizado concretamente fora do jogo. 

A análise acima demonstra a possibilidade de que o jogo pode ser vivenciado 
como atividade lúdica, simbólica e prazerosa, sem cair na armadilha do 
espontaneísmo que o aproxima de uma ação alienada e fragmentada diante da 
realidade, aproximando-o claramente de uma ação voltada à emancipação do 
sujeito.   

Eis alguns aspectos importantes que podem ser extraídos do exemplo acima, e 
que para nós sustentam e reafirmam a condição do jogo como atividade sócio-
histórica e como conhecimento concretamente ancorado na realidade:   

a) O jogo não perde efetivamente a sua característica de fruição prazerosa 

de um momento de vivência alegre; embora não isenta de conflitos e 

confrontos, uma vez que nelas os jogadores fazem um acordo mediado 

por regras, para disputar um mesmo objetivo;  

b) O jogo é um espaço organizado, sem ser rígido ou imutável, na medida 

em que sua estrutura é perpassada por regras que os jogadores 

conhecem de antemão, e que podem ser alteradas de comum acordo 

entre os jogadores;  

c) No jogo não há o constrangimento da liberdade dos jogadores de poder 

modificá-lo para atender a necessidades circunstanciais e inesperadas;  

d) O jogo é vivido como uma atividade interessada, na medida em que há 

objetivos a serem alcançados, como a busca pela conquista de um 

resultado, sem que isso signifique a eliminação do direito do outro jogar e 

aprender, respeitando-se as especificidades, as possibilidades e os limites 

dos sujeitos que jogam independentemente de serem crianças ou adultos;  

e) O jogo trás à reflexão uma situação real da vida, o que se constitui como 

ato de formação para a própria vida, onde a referência da realidade 
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estabelece os nexos entre a individualidade e a coletividade, vividas como 

dimensões da singularidade das relações entre o jogo e da vida social; 

f) A atividade continua sendo jogo na sua expressão mais característica que 

sintetiza agonismo e ludicidade, fascinação e risco, representação e 

realidade, aparência e essência, tanto no ato de jogar como realidade em 

si, quanto como realidade representada  do jogo. 

Mas devemos estar atentos para o fato que sob o sistema do capital o caráter 
social da atividade humana não cumpre a plenitude de seu papel humanizador, 
pois a possibilidade de emancipação e humanização acaba sendo subsumida 
justamente pelo seu oposto, a alienação, que termina por assumir o caráter 
dominante da formação humana e considerar de forma ideal apenas o pólo 
emancipador das relações sociais, sem levar em consideração a realidade da 
alienação como constituinte destas relações é mera abstração. 

Isto porque embora a humanidade potencialmente tenha logrado as 
possibilidades concretas “para fazer humanos os sentidos do homem” o que 
ocorre concretamente sob as relações sociais capitalistas é a cisão entre o 
processo de produção coletiva dos bens materiais e espirituais e a apropriação 
privada dos resultados desta produção, que de forma geral, tem constrangido “o 
homem carente, cheio de preocupações” a não desenvolver efetivamente o 
sentido para o belo, para o espetáculo, para a fruição, para o divertimento, para a 
gratuidade, para a atividade lúdica de forma emancipada, e sim na sua forma 
alienada, ligada a atividades que se esgotam em si mesmas, consumidas na 
forma de jogos e atividades lúdicas nas suas mais diversas formas de expressão.  

Analisar o jogo sem levar em consideração as relações entre sentido e significado 
de sua natureza social, é desconhecer a contradição interna da sociedade 
capitalista entre alienar e emancipar o homem.   

Sobre os limites de analisá-lo apenas como mero divertimento, momento 
desinteressado de outra meta que não seja ele mesmo, Heloisa Turini Bruhns 
(1996, p. 28) nos adverte que, 

  

Estudar o jogo, numa primeira instância pode parecer uma tarefa fácil. 
Talvez porque a maior parte da população que se dedica a pensar um 
pouco sobre ele, encare-o simplesmente como diversão e 
entretenimento, ou como atividade banal, desprovida de utilidade para 
a produção material dessa sociedade.  

 

 

Esta maneira de encarar o jogo parece não levar em consideração que a 
aparência e a essência dos fenômenos (KOSIK, 1976)7 não coincidem, e quando 

                                                
7 Cf. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro. PAZ e TERRA. 1976. p. 9-33. 
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o jogo é entendido como atividade banal, que não contribui para a produção 
material da sociedade, desconsidera-se justamente o fato de que mesmo não 
sendo uma atividade material, ele é uma atividade mediadora que pode contribuir 
tanto para a alienação quanto para a emancipação. 

Quando defendemos que a natureza do jogo é social, e não natural, biológica, 
e/ou meramente impulsiva, e que ele é uma atividade mediadora entre o homem e 
o mundo sócio-histórico, entendendo que em sua especificidade ele pode 
contribuir tanto para alienar quanto para emancipar, estamos reconhecendo que 
ele pode exercer uma função educativa intencional e sistemática capaz de se 
justificar para além de si mesmo, por analogia à definição de educação proposta 
por Saviani (1995, p. 83)8 que, 

 “trata-se da conceituação de educação como uma atividade 
mediadora no seio da prática social global [...] Se a educação é 
mediação, isto significa que ela não se justifica por si mesma mas tem 
sua razão de nos efeitos que se prolongam para além dela e que 
persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica”      

 

De fato a intencionalidade do processo educativo deveria visar a formação 
humana a partir do princípio de que a educação como mediação fosse orientada 
para que a cultura pudesse ser tomada como objeto de ensino, e que a atividade 
de aprender fosse capaz de levar o individuo a internalizar pela reflexão uma 
forma de organização do pensamento que lhe permitisse a constatação, a 
interpretação, a compreensão, a explicação, a intervenção e a transformação da 
realidade complexa e contraditória.9   

Então entender o jogo como uma atividade mediadora, cujos efeitos só se 
justificam para além dele mesmo10, significa destacar que ele em sua 
peculiaridade, é um bem cultural da humanidade, o que torna um equívoco tratá-
lo como algo metafísico, uma abstração acima do bem e do mal, sobre esta 
questão Bruhns (1996, p. 28) nos esclarece que,  

Os jogos devem ser compreendidos e analisados na cultura [...] pois 
por si mesmos, nada dizem. Somente numa cultura, enquanto parte 
dela, passam a ter sentido, como também essa cultura somente pode 
ser entendida dentro da realidade social e da história dessa sociedade  

 

 

Marilena Chauí (2003, p. 306-307) corrobora esta posição quando 

problematiza a diferença as noções de natureza e cultura, advertindo-nos que 

elas não devem ser aceitas e até confundidas entre si de maneira superficial e 

irrefletida,  

                                                
8Cf. SAVIANI. Dermeval. Escola e democracia. Campinas: SP. Editora Autores Associados. 1995.  
9 Cf. SOARES, Carmem l. Soares et al. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo, Cortez 
Editores. 1992, p. 28.  
10 Esclarecemos que ao entendermos que o jogo justifica-se para além de si mesmo, não nos 
aproximamos da concepção que toma o jogo numa concepção instrumental, ou seja, o jogo como um 
meio para tratar e/ou ensinar conhecimentos que não são ele mesmo, em outras palavras, construir 
aprendizagens através do jogo.   
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 (...) a natureza é constituída por estruturas e processos 
necessários, que existem em si e por si mesmos, 
independentemente de nós: a chuva, por exemplo, é um fenômeno 
meteorológico, cujas causas e cujos efeitos necessários não 
dependem de nós e que apenas podemos explicar. Por sua vez, a 
cultura nasce da maneira como os seres humanos interpretam a si 
mesmos e as suas relações com a natureza, acrescentando-lhe 
sentidos novos, intervindo nela, alterando-a por meio do trabalho e 
da técnica, dando-lhe significados simbólicos e valores. Dizer que a 
chuva é boa para as plantas pressupõe a relação cultural dos 
humanos com a natureza, por intermédio da agricultura. Considerar 
a chuva bela pressupõe uma relação valorativa dos humanos com a 
natureza, percebida como objeto de contemplação, encanto e 
deleite. A chuva é natural; que seja boa ou bela, é uma avaliação ou 
interpretação cultural. 
 
 

  
O jogo em sua singularidade é uma atividade humana e uma forma mediada de 
conhecimento pela qual o homem se apropria e se objetiva simbolicamente da 
realidade.  

A apropriação é o resultado da atividade real do individuo, na qual ele toma para 
sí objetos e fenômenos do mundo natural e social, inserindo-se como individuo no 
mundo culturalmente organizado, é um processo de apreensão das 
possibilidades, capacidades e procedimentos tipicamente humanos de organizar a 
história de sua existência social, aqui o indivíduo se apropria da experiência social 
e cultural da humanidade para transformá-la e transformar-se, e não apenas 
assimila ou se acomoda a ela. 

Aqui o individuo é ativo por que é contextualizado pelas relações sociais, às quais 
incorpora à sua individualidade como apropriação dos conhecimentos 
historicamente acumulados nas formações culturais constituídas por gerações 
anteriores e se objetiva nesta mesma realidade, como sujeito que se constitui no 
processo de (re) produção do processo histórico-cultural.  

Como atividade, o jogo na perspectiva histórico-cultural tem uma natureza 
socialmente mediada entre indivíduos, e é ao mesmo tempo atividade mediadora 
do acesso destes indivíduos aos bens materiais e espirituais que estão à sua 
disposição e que podem ser apreendidos pela via peculiar da atividade lúdica. 

Neste sentido é possível que o homem que joga se aproprie e se objetive no 
mundo de forma peculiar, não abstrata, onde a apropriação da cultura pela via do 
jogo é ao nosso juízo, uma situação rica e complexa, sendo tanto uma forma de 
representação do mundo, quanto uma forma de conhecer o mundo, portanto, de 
se objetivar e se apropriar dele.  

Como tal, o jogo é interessado, é vida corrente, é liberdade orientada à meta de 
apreensão do mundo sócio-histórico, é relação intersubjetiva e não isolamento, é 
representação imaginada do real, cujo fascínio produz e representa uma forma 
especifica de reprodução da realidade na mente, que media processos 
específicos de objetivação e de apropriação do contexto social pelo individuo. 

Ao jogar o homem forma de maneira intencional sua subjetividade, apropriando-
se dos fatos, fenômenos e situações sociais, já desenvolvidos culturalmente 
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transformando-os e transformando-se, objetivando-se diante do conjunto de 
decisões que precisa tomar face aos desafios e determinações históricas com as 
quais se defronta, pois  

A atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, 
não é a de um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente 
pensante que examina a realidade especulativamente, porém a de 
um ser que age objetiva e praticamente, de um individuo histórico 
que exerce a sua atividade prática no trato com a natureza e com os 
outros homens” ( KOSIK, 1976, p. 9) 

 

O homem ao jogar exerce uma atividade prática que em si mesma é uma forma 
de conhecimento especificamente humana de apreender a realidade, nele se 
configuram possibilidades que dão suporte à relação entre pensamento e ação, 
conectando a complexidade do real com a capacidade humana de apreendê-lo e 
explicá-lo pela abstração e organização do pensamento.  

Esta possibilidade de conhecimento como práxis humana pode ser 

considerada como uma das formas pelas quais a própria filosofia tem entendido a 

legitimação e sistematização dos processos de conhecer a realidade que o homem 

lança mão.  

Para Marilena Chauí (1996, p. 110-116) o conhecimento racional tem sido 

objeto de ocupação do homem desde os primeiros filósofos, tais como Parmênides, 

Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, entre outros. Mesmo 

em diferentes épocas e com diferentes concepções sobre a realidade, a 

possibilidade de conhecimento da realidade é algo marcante na história da 

humanidade.  

Quando falamos destas possibilidades acerca do conhecimento, estamos 

entendendo que o conhecimento (ainda que provisório) da realidade e da natureza é 

possível, neste processo, o sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento estão 

relacionados por mediações sócio-históricas acumuladas culturalmente (desde os 

mais remotos tempos até nossos dias) cuja riqueza e potencialidades vão se 

tornando cada vez mais complexas, na medida em que se tornam mais avançadas 

as relações sociais que produzem e reproduzem a vida, tanto material quanto 
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espiritual, ou seja, as condições e relações sociais e históricas que integram as 

formas especificamente humanas de produzir e reproduzir a vida: comer, habitar, 

beber, amar, elaborar intelectualmente, pensar, teorizar, simbolizar o real, e tantas 

outras ações e possibilidades especificamente humanas.  

A relação sujeito objeto materializa-se na realidade social. Sem uma clara 

compreensão deste pressuposto toda e qualquer reflexão pode tornar-se corolário 

de uma especulação sem sentido, pois conforme nos adverte Kosik (1976, p. 113)  

O caráter social do homem, porém, não consiste apenas em que ele 
sem o objeto não é nada; consiste antes de tudo em que ele 
demonstra a própria realidade em uma realidade objetiva. Na 
produção e reprodução da vida social, isto é, na criação de si 
mesmo como ser histórico-social, o homem produz: 
1) Os bens materiais, o mundo materialmente sensível, cujo 
fundamento é o trabalho; 

2) As relações e as instituições sociais, o complexo das condições 
sociais; 

3) E, sobre a base disto, as idéias, as concepções, as emoções, 
as qualidades humanas e os sentidos humanos correspondentes.  

Sem o sujeito, estes produtos sociais do homem ficam privados de 
sentido, enquanto o sujeito sem pressupostos materiais e sem 
produtos objetivos é uma miragem vazia. A essência do homem é a 
unidade da objetividade e da subjetividade. 
 
 

Nesta acepção as relações entre sujeito e objeto de conhecimento não são 

relações nascidas de um abstrato sujeito que pensa sobre a realidade e suas 

possibilidades imediatas e mediatas especulativamente, pois  

“pelo simples fato de existir, o homem se coloca em relação com o 
mundo e esta sua relação subsiste antes mesmo que ele passe a 
considerá-la e dela faça objeto de investigação, e antes mesmo 
que a confirme ou negue prática ou intelectualmente” (ibid, 1976, 
p. 196). 
 

 Isto coloca a formação humana e o conhecimento que a constitui no campo 

filosófico que explica a existência humana como processo, onde o homem se faz 

homem social e historicamente. O conhecimento acumulado historicamente é 
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provisório, e por não ser fechado e avesso à realidade (ao contrário) o conhecimento 

torna-se um constituinte essencial à formação humana. 

Este aspecto histórico e provisório não nos autoriza pensá-lo como uma 

eterna invenção no sentido de uma novidade buscada a cada instante, ao contrário 

ele é cumulativo, é sempre um ponto de partida sobre do qual novos sentidos e 

significados humanos e sociais vão sendo forjados, e é esta noção de continuidade 

e provisoriedade  que delimita os nexos entre contemporâneo e clássico acerca do 

conhecimento. 

A fim de aprofundarmos esta abordagem do jogo como atividade humana e 
conhecimento sócio-histórico, buscamos apoio em autores que desenvolveram a 
chamada teoria da atividade, referenciados no trabalho de Lev S. Vigotski,  

Dentre estes autores Aléxis Leontiev (1903-1979) foi que mais ricamente 
desenvolveu estudos sobre a constituição do sujeito à luz da teoria da atividade. A 
este respeito Libâneo (2004, p. 4) nos esclarece que, 

A teoria histórico-cultural da atividade, desenvolvida inicialmente por 
Leontiev, Rubinstein e Luria, é geralmente considerada uma 
continuidade da escola histórico-cultural iniciada por Vygotsky [...] O 
conceito de atividade é bastante familiar na tradição da filosofia 
marxista. A atividade, cuja maior expressão é o trabalho, é a principal 
mediação nas relações que os sujeitos estabelecem com o mundo 
objetivo.  

 

Conforme Leontiev (1979)11, a atividade humana é resultante do confronto dos 
desafios que a realidade impõe ao homem, dela derivam a produção dos meios 
de satisfação dos desafios encarados como necessidades a serem superadas, 
esta atividade plasma os processos de relação social constituídos entre os 
indivíduos, de forma que  resultados dessas relações, sejam eles, a construção 
de um objeto, a legitimação de uma regra social ou a realização de um jogo, 
passam a ser um dado cultural da realidade humana, com um significado 
estabelecido socialmente.  

Este processo é denominado no contexto da psicologia sócio-histórica pela 
relação entre objetivação e apropriação, entendidas enquanto a ações efetivas do 
individuo em sua relação com os fenômenos e objetos construídos no processo 
de desenvolvimento cultural humano. A apropriação da lógica e da organização 
dessa realidade cultural passa a fazer parte da consciência que o homem tem 
desta mesma realidade, este é o sentido pelo qual ambos se modificam, e para 
Duarte (2003, p. 30) 

                                                
11 Cf. LEONTIEV, Aléxis N. La atividad em la psicologia. Cuba: Editorial de libros para la educación, 
1979. 
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“A relação entre objetivação e apropriação realiza-se, portanto, 
sempre em condições determinadas pela atividade passada de 
outros seres humanos. Nenhum individuo pode se objetivar sem a 
apropriação das objetivações existentes. É dessa forma que todo 
individuo pode se humano realiza seu processo de inserção na 
história” 

 

Assim a atividade é uma ação mediadora através da qual se estabelecem os 
nexos entre a produção e a apropriação da realidade externa com a constituição 
da consciência entendida como dimensão interna do psiquismo humano, cujos 
elementos de sua formação estão fora dela, “A atividade [...] é a base a partir da 
qual cada membro de uma espécie reproduz a si próprio enquanto ser singular e, 
em conseqüência, reproduz a própria espécie” (DUARTE, 1993, p. 29).  

Este processo não se dá como adaptação, assimilação ou acomodação do sujeito 
individual à natureza, mas como (auto) transformação de ambos, diante de um 
desafio o homem age praticamente para superá-lo. 

 Mas qual a base desta atividade para a formação da consciência, e por tanto do 
próprio homem? Em O Desenvolvimento do psiquismo (s/d) Leontiev nos mostra 
que o trabalho é a atividade fundamental na constituição da consciência humana, 
“O trabalho é um processo que liga o homem à natureza, o processo de ação do 
homem sobre a natureza” (p. 80), mas através do trabalho como atividade em 
geral, o homem “não entra apenas numa relação determinada com a natureza, 
mas com outros homens, membros de uma dada sociedade” (ibid, p. 80). 

Neste sentido a atividade humana é atividade vivida coletivamente, daí seu 
caráter social, é mediada por ela que a objetivação do homem no mundo sócio 
cultural se efetiva e de onde os motivos para suas ações são forjados, estes 
motivos não existem por si mesmos, eles são o reflexo no pensamento dos 
desafios da realidade decorrentes da apropriação das variadas formas de 
conhecimento elaboradas e acumuladas historicamente. 

Conforme Leontiev (op. cit.) a atividade constitui a consciência e esta elabora 
imagens no psiquismo humano que dão sentido e significado ao real (fatos, 
objetos, fenômenos, processos sociais) e pelas mediações das relações sociais, a 
atividade e os motivos que a impulsionam passam a ser objetos da consciência, 
que os toma  como referência para planejar ações e operações como metas a 
serem conscientemente atingidas, e é com estes atributos que a consciência (o 
homem consciente) se liberta histórica e socialmente dos determinismos 
biológicos, para ascender à condição de um ser que capaz de dirigir suas ações 
no mundo. 

Se o trabalho é a atividade humana (em uma acepção genérica e não na sua 

forma alienada inerente ao sistema do capital) por excelência, ainda assim ela não é 

única, e o jogo neste sentido é também uma atividade prática, que em sua 

peculiaridade traduz formas de objetivação e apropriação do mundo na consciência 

humana.  
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Isto não quer dizer que a formação e o conhecimento na dimensão singular 

do jogo ocorra como uma transposição direta e linear de uma atividade do plano 

externo para o plano interno da consciência, ao contrário, esta é uma situação 

complexa que se desenvolve e se caracteriza como um processo que se dá 

interpsicologicamente num primeiro momento (entre seres humanos socialmente 

mediados) para então se constituir intrapsicologicamente (internamente ao sujeito 

individual), (VYGOTSKY, 1989, P. 62-65). Tal qual outras formas de atividade e de 

conhecimento, o jogo ocorre como fato e como fenômeno social para só então 

ocorrer como apropriação e conhecimento individual.  

Nesta concepção o jogo pressupõe contextos sociais e culturais a partir dos 

quais passa a funcionar como atividade mediadora entre o homem e o mundo 

natural e social, nele a realidade é (re) criada e (re) elaborada a partir de sistemas 

simbólicos que permitem a sua compreensão e apreensão, ou seja, há um processo 

de apropriação e de subjetivação do homem frente à realidade, cuja meta é sua 

objetivação enquanto ser de cultura e de história.  

O jogo é neste sentido, uma das dimensões12 pelas quais se pode apreende a 

realidade social, portanto, não há jogo como um dado natural, jogo como uma 

realidade fechada em si mesma, nem para o homem em seu sentido adulto e muito 

menos para a criança. 

Há sim o jogo como atividade lúdica que se expressa de acordo com o 

estágio de desenvolvimento do individuo, assim uma criança vai lidar com a 

realidade através do jogo de forma mediada, na relação com outras crianças, 

adultos, objetos, de acordo com seu grau de desenvolvimento, um adulto da mesma 

forma, mais a realidade é a realidade humano-social focada a partir da 

                                                
12 Podemos considerar outras dimensões da existência humana que permitem esta apreensão do 
real: A afetiva, a artística, a laborativa, a cognitiva. 
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especificidade do adulto ou da criança, “As crianças refletem no jogo [...] toda a 

diversidade da realidade que as circunda: reproduzem cenas da vida familiar e do 

trabalho, refletem acontecimentos relevantes [..] A realidade, ao ser representada 

nos jogos infantis, converte-se em argumento do jogo dramático” (MUKHINA, 1995, 

p. 156-157).  

Jogo dramático é exatamente aquele em que na primeira infância é caracterizado 
pela vontade da criança de apreender o mundo social e de conviver com outras 
pessoas às quais são para ela referência e modelo para sua formação, nele a 
criança se objetiva imaginariamente (re) produção de situações que no mundo 
real ainda não vivenciar concretamente, neste sentido, o jogo é um espaço 
peculiar e privilegiado para a formação da individualidade psicológica pela via da 
apropriação do mundo sócio-histórico já constituído. 

 

Na atividade lúdica, o pré-escolar13 assume um papel determinante e 
atua de acordo com esse papel. [...] algumas obrigações para com os 
que a rodeiam: eis o que a criança sente que deve cumprir com base 
no papel assumido. As outras crianças esperam e exigem dela que 
cumpra corretamente seu papel. A criança que faz o papel de 
comprador sabe que não pode ir embora sem pagar a mercadoria. O 
papel do médico obriga-a a ser atenciosa e ao mesmo tempo, 
exigente com o paciente. Ao cumprir suas obrigações, a criança 
adquire direitos com relação às outras pessoas [...] Por exemplo, o 
médico tem direito de ser respeitado, de que confiem nele e de que 
cumpram suas prescrições. O papel no jogo dramático consiste em 
cumprir as obrigações que o papel impõe e exercer os direitos em 
relação aos demais participantes do jogo” (íbid, p. 156). 

  

 Por ser eminentemente social o jogo é uma atividade de forte nuance 

intersubjetiva, na qual suas ações e operações adquirem um sentido e um 

significado delimitado pelo contexto no qual se desenvolve, esta constatação não o 

aprisiona ou empobrece, ao contrário, nele a realidade é transmutada em um espaço 

especifico tanto da vida cotidiana em si, quanto de apropriação e conhecimento 

desta mesma vida.  

Ele passa a ser articulado por regras e por acordos onde as situações, fatos, 
objetos e personagens ganham um significado especifico, que apesar de diferente 
daquele da vida corrente, ainda assim, tem sua constituição construída 

                                                
13 Para os autores da chamada escola psicológica soviética, o termo pré-escolar refere-se às crianças 
que ainda não freqüentam o sistema escolar formal, ou seja, ainda estão fora da escola. 
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externamente, baseada em um sistema de signos e linguagens que permitem a 
um só tempo o compartilhamento, a compreensão, a apreensão e a intervenção 
na realidade, o que denota sua forte nuance de ação consciente, que busca de 
forma imaginária a satisfação de vontades, e a realização de comportamentos e 
atitudes que na realidade “não podem ser imediatamente satisfeitas” 
(VYGOTSKY, 1989, p. 107).  

Nesta abordagem o argumento central da ação no jogo é a própria realidade 
representada, e o seu conteúdo é aquilo que a criança destaca como aspecto 
principal das atividades dos adultos e/ou da realidade a ser representada, a 
atividade simbólica vai se tornando mais complexa e mudando de acordo com o 
desenvolvimento da criança, o conteúdo vai passando da representação dos 
papéis e das relações sociais ao respeito das regras decorrentes dos papéis 
assumidos.  

 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da 
criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emencipação da 
criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo 
contido no brinquedo é que a criança opera com um significado 
alienado numa situação real (ibid., p. 113). 
 
 

 
Daniil B. Elkonin (1998) nos adverte que neste processo “Surgem regras 

internas não escritas, mas obrigatórias para os que jogam, provenientes do papel e 

da situação lúdica. Quanto mais desenvolvido está o jogo, tanto maior é o número 

de regras internas e os aspectos lúdicos multiplicam-se e ampliam-se cada vez mais 

envolvendo [...] os sentidos atribuídos aos brinquedos e a continuidade do 

desenvolvimento do argumento [...] (p. 234).  

Este é um aspecto importante, por destacar o jogo como uma situação fictícia 
com regras, cujo uso e o domínio por parte da criança (ou do adulto, guardadas 
as devidas diferenças) não se dá de como algo em si mesmo, pois distante da 
ação de jogar e da relação com a realidade a regra é uma simples convenção, 
assim quando se joga domina-se certos conhecimentos que são a um só tempo, 
conhecimento do jogo em si, ou seja, são as diversas ações corporais que 
desenvolvo, as regras que reconheço, a ação intersubjetiva que estabeleço, que 
se mostram como conhecimentos inerentes à atividade de jogar que vão se 
tornando mais cada vez complexos, é conhecimento da realidade representada 
de forma imaginária no jogo. 

Este processo não se dá como adaptação, assimilação ou acomodação14 do 
sujeito individual à natureza, ou ao objeto, mas como (auto) transformação de 
ambos, diante de um desafio o homem age praticamente para superá-lo. 

                                                
14 Conceitos inerentes à epistemologia genética piagetiana. 
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Em sua singularidade o jogo é uma atividade constituinte da consciência do 
homem, organizando formas especificas para que ele se aproprie e se objetive 
apreendendo os fatos e fenômenos culturais inerentes à história humana, o jogo 
por tanto é um espaço vital de formação humana e de conhecimento 
culturalmente produzido e acumulado.  

A característica de intersubjetividade do jogo, o uso de regras socialmente 
reconhecidas e partilhadas, a realidade como argumento central do jogo, apontam 
para a natureza intrinsecamente partilhada e social do jogo.   

Já na construção teórica piagetiana, importante por ter desenvolvido um estudo 
de largo fôlego centrado num projeto de corte epistemológico orientado a explicar 
o desenvolvimento da inteligência na criança, o jogo é parte orgânica de suas 
explicações sobre como no curso de seu desenvolvimento o ser humano passa 
de um estágio de conhecimento a outro. 

Mas o jogo entra no programa de pesquisas piagetiano apenas como um 
instrumento que lhe permitiu observar a criança no que ele considerava seu 
estado natural, ou seja, distante das influências do adulto, e da própria cultura 
entendida como fatos e fenômenos já organizados, e neste sentido, portadora de 
elementos que poderiam influenciar atitudes, comportamentos, formas de 
raciocinar da criança.  

Interessava a Piaget, não estudar o jogo, mais estudar a inteligência a partir da 
sua gênese da maneira mais pura, ou menos contaminada possível, daí porque 
“O jogo não é estudado por si mesmo, mas porque constitui uma das raras 
atividades espontâneas da criança, que permite a leitura de suas representações 
e ver desenvolverem-se as funções semióticas (BROUGÈRE, 1998, p. 85). 

Esta pretensa assepsia cultural pretendida por Piaget no estudo da inteligência 
tomando de forma instrumental o jogo é resultado de sua opção cientifica de 
pesquisa, fundada numa perspectiva naturalizante e biológica da formação da 
inteligência, fruto de sua própria trajetória como biólogo, que estudou processos 
adaptativos de moluscos ao ambiente a fim de constituir tese de doutoramento.  

Esta opção é assim descrita por Brougère (ibid, p. 83) citando a autobiografia do 
pesquisador genebrino, 

  

“[...] minha finalidade, que era descobrir uma espécie de embriologia 
da inteligência, estava adaptada à minha formação biológica; desde 
o começo de minha reflexões teóricas eu estava convencido que o 
problema das relações entre organismo e meio colocava-se também 
no domínio do conhecimento[...]    

 

 

Esta perspectiva evolucionista e biológica que está na base dos pressupostos 
piagetianos sobre a questão da formação da inteligência, e portanto, da formação 
humana, neles o contexto social e cultural que a circunscreve deve ser 
descartado, como tal o conhecimento é a expressão meramente adaptativa que 
as estruturas internas do individuo vão assimilando do meio exterior, isto num 
contexto o mais delimitado possível, inclusive sem a presença de adultos. 
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 A este respeito, Elkonin (1998, p. 171) indaga sobre a validade dos muitos 
exemplos que Piaget demonstra em A formação do símbolo na criança, obra de 
1945, tomando por base tanto a ausência de interações com adultos, quanto o 
fato de serem apenas os próprios filhos, os sujeitos da observação do 
pesquisador, 

 

O caráter das observações, tal como são apresentadas nos exemplos 
aduzidos, certamente dá lugar a algumas dúvidas. [...] Nos exemplos 
só estão presentes Piaget (como experimentador contemplativo) e a 
criança. Piaget sublinha especialmente que seus filhos, observados 
por ele próprio, estavam livres de influências de adultos (de jogos 
sugeridos etc) e da ‘mania’ pedagógica das babás [...] Como se 
conseguiu criar essa situação é algo que não se compreende em 
absoluto. Podem-se privar crianças de tenra idade do cuidado dos 
mais velhos e da comunicação com os adultos?    

 

Esta concepção de isolamento da criança numa situação de jogo, apenas reforça 
a abordagem instrumental que o jogo teve no edifício teórico piagetiano, e cujas 
conseqüências são sentidas até os dias atuais, reforçando o entendimento de 
uma fragmentação entre realidade e jogo como atividade humana, e por via de 
conseqüência reforçando uma concepção de homem e de formação humana 
também fragmentada.  

Esta concepção ainda influencia de forma acrítica as situações em que o jogo é 
tratado, seja como conteúdo de atividades de caráter pedagógico, por exemplo, 
como conteúdo de ensino da Educação Física, ou como conhecimento a ser 
tratado no processo de formação inicial de professores no caso específico da 
graduação em Educação Física, não importando se a formação visa a licenciatura 
ou o bacharelado. 

Vale destacar que entender o jogo a partir da abordagem piagetiana e tomá-la 
como referência seja como conteúdo de ensino da educação física como 
componente, seja como conhecimento da formação inicial sem confrontá-lo com 
uma abordagem de caráter histórico-cultural é no mínimo um equivoco que 
fragiliza a formação inicial, com conseqüências de longo prazo, quando finalizada 
a graduação pelos seguintes pontos;  

a) se for para ser coerente com a abordagem piagetiana do jogo no processo de 
desenvolvimento humano conforme podemos evidenciar no livro A Formação do 
Símbolo na Criança, como de certo em toda sua construção teórica, o professor 
deve assumir uma atitude de mero observador das ações dos alunos, isso para 
dizer o mínimo, pois se formos às últimas conseqüências, o professor é 
simplesmente dispensável, na medida em que ele, como adulto, não deve 
influenciar a dinâmica do jogo entre as crianças. 

A constatação acima justifica a nossa afirmação de que é necessário confrontar a 
concepção de jogo naturalista piagetiana, com a concepção sócio-histórica e 
cultural, na medida em que esta, se for tomado o conjunto de autores que fazem 
parte de sua tradição teórica, ou de qualquer um deles em particular, defenderá a 
primazia e a necessidade das interações sociais como base para o trato do jogo 
no processo de educação e formação humana, seja ela escolarizada ou não, mas 
vale destacar que nos referimos aqui às formas de educação e formação formais.  
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Isto destaca a função do professor como agente ativo dos processos de interação 
social que perpassam as situações em que o jogo é a mediação entre a criança e 
os processos de apropriação e objetivação do mundo sócio-histórico e cultural, 
entendendo este processo como fundamental para a constituição do individuo. 

Ora é possível ainda objetar à nossa afirmação acerca da abordagem do jogo que 
é importante se utilizar dos conceitos de Jogo de exercício, Jogo 
simbólico/dramático, Jogo de construção, Jogo de regras, a fim formar as crianças 
em idade escolar, objeção à qual criticamos exatamente pelo limite instrumental 
do jogo que esta acepção trás embutida, nela o jogo não é fim, ou seja, conteúdo 
a ser criticamente ensinado na educação física, e nos parece que a educação 
física deve justificar-se como disciplina curricular que tem um corpo de 
conhecimentos sistemático a ser ensinado. 

A este argumento, junto um segundo de ordem ético-política, que entende que o 
ato de ensinar implica em tomar a forma mais avançada de concepção de 
formação humana como horizonte do processo de trabalho pedagógico, e não nos 
parece que uma referência que toma uma concepção de jogo onde “[...] valores 
são alicerçados na natureza na medida em que o jogo não é aqui considerado 
como um produto social” seja mais avançada que uma concepção que defende a 
primazia das relações sociais e culturais como referência e contexto para a 
formação humana. 

b) Ainda dentro do argumento que sustenta a necessidade de coerência entre o 
que preconiza a abordagem piagetiana e o trato do jogo como conhecimento, 
alertamos para o seguinte fato, ainda tomando A Formação do Símbolo na 
Criança como referência. Uma leitura atenta da obra mostra que o seu objeto é 
estudar o símbolo como atributo fundamental do desenvolvimento da inteligência, 
nas diversas fases da vida delimitadas pela clássica periodização desenvolvida 
por Piaget, para tanto ele não estuda apenas o jogo, e sim um conjunto de 
atributos estruturantes da inteligência, a imitação, o sonho, a imagem, a 
representação e o jogo.  

Para o autor o jogo é apenas um processo de assimilação do real ao contexto 
interno do pensamento infantil, “Primeiramente, o jogo é simples assimilação 
funcional ou reprodutora “[...] é assimilação quase pura, quer dizer, pensamento 
orientado pela preocupação dominante da satisfação individual” (PIAGET, 1975, 
p. 115).  

Este limite de compreensão do jogo como assimilação continua de relações entre 
se estabelecem de forma quase individualista entre a criança e os objetos que 
busca assimilar às suas estruturas internas de conhecimento, delimitam uma 
relação clara de estruturas de jogos e os períodos de desenvolvimento da criança. 
Aqui chegamos a um ponto crucial de nossa discussão, o valor do conteúdo de 
um jogo, para Piaget deve ser considerado em relação ao estágio de 
desenvolvimento em que se encontra a criança, isto é, como a criança adquire 
conhecimento e raciocina.  

Este tipo de argumento demonstra uma concepção etapista do processo de 
formação do conhecimento, em contraposição a uma concepção de ensino que 
entende a formação humana enquanto aproximações sucessivas e sempre mais 
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complexas a um dado conhecimento15, além de indicar que o jogo só pode ser 
entendido e tratado na relação direta e subordinada com os períodos de 
desenvolvimento da criança, senão observemos a relação dos períodos abaixo, e 
estabeleçamos a relação deles com a classificação do jogo preconizada por 
Piaget:  

Período sensório-motor (0 a 2 anos): o desenvolvimento ocorre a partir da 
atividade reflexa para a representação e soluções sensório-motoras dos problemas  

Período Pré-Operacional (2 a 7 anos): aqui o desenvolvimento ocorre a 
partir da representação sensório-motora para as soluções de problemas e segue 
para o pensamento pré-lógico  

Período Operacional Concreto (7 a 11 anos): O desenvolvimento vai do 
pensamento pré-lógico para as soluções lógicas de problemas concretos  

Período de Operações Formais (11 a 15 anos): A partir de soluções lógicas 
de problemas concretos para asa soluções lógicas.  

Jogo de exercício, Jogo simbólico/dramático, Jogo de construção, Jogo de 
regras. 

As constatações acima indicam que tomar a referência como base de um 
programa de ensino, significa, abrir mão de uma abordagem do jogo como 
conhecimento e como atividade histórica, pois nela não é o jogo o objeto a ser 
ensinado, mais sim sua função instrumental diante das necessidades de estimular 
uma dada concepção de desenvolvimento da inteligência. 

Entre as abordagens piagetiana e histórico-cultural, há espaço ainda para a 
tentativa de possíveis argumentos de aproximação entre ambas, por exemplo, as 
duas tratam da regra, do papel da imaginação, e da imitação como importantes 
aspectos estruturantes do jogo.  

Realmente estes são conceitos que estão presentes nas duas abordagens, mas 
uma análise apurada de ambas, demonstra que a possibilidade de aproximação 
entre ambas é apenas aparente, pois na realidade as concepções de Vigostky e 
Piaget quanto ao papel do jogo no desenvolvimento cognitivo diferem 
radicalmente.  

Para Piaget (1975) no jogo prepondera a assimilação, ou seja, a criança assimila 
no jogo o que percebe da realidade às estruturas que já construiu e neste sentido 
o jogo não  é  determinante nas modificações das estruturas. Para Vygotsky o 
jogo proporciona alteração das estruturas.  

 Na perspectiva sócio-histórica eles são articulados aos conceitos de “realidade 
como argumento do jogo” “conteúdo orientado pelo papel social do adulto” 
“sentidos e significados no contexto do jogo” “a natureza social e mediada do 
jogo”  (MUKHINA, 1996, ELKONIN, 1998, VYGOTSKY, 1989), para Piaget é a 
idéia de assimilação do real ao eu que tem valor explicativo. 

                                                
15 Cf. SOARES, Carmem Lúcia (et al). Metodologia do ensino de educação física. São Paulo. Cortez 
editora, 1992. p. 27-34. 
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Para Piaget, a natureza do jogo é a do sujeito individual, biológica, já para 
Vygotsky, Elkonin, Mukhina, a natureza do jogo é social, cultural e histórica, o que 
altera profundamente a forma de ver e tratar o jogo como atividade humana e 
como conhecimento. 

Tanto em Vygotsky como em Piaget se fala numa transformação do real por 
exigência das necessidades da criança no contexto do jogo, mas enquanto que 
para Piaget a imaginação da criança não é mais do que uma atividade apenas 
assimilativa da realidade, para  Vygotsky a criança (re)cria em interação com 
outras crianças e com os adultos a partir do que conhece, das oportunidades da 
cultura em função das suas necessidades e preferências, apropriando-se e 
objetivando-se na realidade cultural e social pela mediação do jogo. Note-se 
apropriação e objetivação são diametralmente diferentes de assimilação. 

De acordo com as concepções de Vygotsky, uma prática pedagógica adequada 
deve ser marcada não somente por deixar as crianças jogarem, mas, 
fundamentalmente por ajudar as crianças a jogar, por jogar com as crianças e até 
mesmo por ensinar as crianças a jogar. 

Isto destaca a necessidade de se estudar em profundidade os conhecimentos 

sistematizados acerca do jogo, a fim de entendê-lo como um conhecimento social e 

historicamente localizado, dominar conceitualmente seus fundamentos, contrastá-

los, tomar posição critica diante dos limites e das possibilidades das diferentes 

abordagens teóricas, buscar entender o jogo como atividade humana em cuja 

historicidade é possível reconhecer os esforços humanos para superar os desafios 

impostos por contextos sociais complexos, para poder compreender que a relação 

entre o conhecimento e a formação humana não é algo que se possa entender de 

forma simples, é preciso estabelecer os nexos entre o geral e o particular para 

compreender de forma abrangente esta relação de complexidade, sendo esta a 

questão que abordaremos adiante. 

CAPITULO 2  

 2.1 A complexidade da relação entre formação humana e conhecimento. 

Concordando com Marise Nogueira Ramos (2001), entendemos que a 

formação humana não se dá no vazio, os processos de conhecimento que lhe dão 

sentido e significado são de caráter histórico, e só se materializam socialmente. 

Neste sentido, a formação de professores em geral e de educação física 
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especificamente serão discutidas na perspectiva das categorias histórico-sociais 

aqui levantadas, mormente a categoria de trabalho, mediadora da objetivação e da 

apropriação pelo homem do mundo cultural, o que significa  

 
“reafirmar a concepção de homem como um ser histórico-social, 
compreendendo a formação humana como um processo histórico 
e contraditório por meio do qual os indivíduos tomam consciência 
de si e das relações sociais das quais são sujeitos” (ibid, p. 25). 
 

As relações sociais ancoram a concreticidade dos processos de formação 

humana situa-se no conjunto das relações sociais travadas por homens reais diante 

das formas predominantes de produzir e reproduzir e existência.  

Para Marx, a formação humana, no seu sentido ontológico encontra na 

atividade do trabalho16 sua gênese histórica. Para ele o que diferencia o homem das 

outras formas de vida é o fato histórico dele produzir e reproduzir seus meios de 

existência, construindo bens materiais e imateriais. Por este processo o homem é 

capaz de superar necessidades e problemas reais diante de suas relações com a 

natureza e com outros homens, independentemente da forma social predominante, a 

atividade de trabalho é uma condição essencial da existência e da formação 

humana.  

Sob as condições imediatas e históricas de (re) produção e manutenção da vida, 
é o trabalho a atividade vital e mediadora da (trans) formação do homem pela via 
da transformação da natureza (superação dos seus desafios), sobre esta forma 
de se formar e (trans)formar o mundo exclusivamente humana,  Alexandre 
Cheptulin (1982, p. 125) nos explica que 

  

Desligando-se da natureza pelo trabalho, o homem toma 
consciência de sua autonomia e de seu relacionamento como 
mundo exterior por meio da ação ativa que ele exerce sobre 
este último, transformando-o, segundo seu projeto, no 
interesse da sociedade. Isso condiciona fato de que a relação 
do homem com o mundo exterior manifeste-se, antes de tudo, 
como uma interação, cujo resultado é a transformação deste 

                                                
16 O trabalho como referência ontológica da formação humana, significa que ele é seu fundamento, 
causa primeira, e não causa única ou mecânica. Cf. TONET, Ivo. Pluralismo metodológico. Mimeo. 
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último [...] A separação em si, com relação à natureza, supõe a 
tomada de consciência pelo homem da espacialidade, da 
existência dos objetos fora dele e, ao mesmo tempo, do 
aparecimento da representação, depois do conceito de 
espaço, e das características espaciais. O conhecimento das 
particularidades das transformações intervindo na realidade 
ambiente, em decorrência da atividade laboriosa, conduz à 
formação do conceito de tempo, como medida de toda 
modificação e de todo movimento concretos. 
 
     

Pelo trabalho, o homem realiza suas aproximações aos os objetos, fenômenos e 
processos particulares, nesta situação, ele distingue aqueles que, estando de 
uma maneira ou de outra ligados à sua atividade vital, poderiam ser utilizados 
para a satisfação dessa ou daquela necessidade individual ou geral (da 
sociedade) e os concebe, como algo singular, às vezes inédito e único, às vezes 
reutilizado e transformado enquanto construção universal apropriada por sua 
individualidade.  

Formação humana e conhecimento expressam a unidade e o resultado das 
atividades humanas concretamente vividas com o sentido de transformar a 
natureza em um ambiente histórico-cultural (por isso humano), e esta 
transformação vai sendo gravada no acúmulo dos registros (materiais e 
imateriais) escritos, simbólicos, orais, pictóricos, que se refletem na consciência 
humana, expressando de forma singular os processos de construção de conceitos 
e categorias explicativos dos fatos e fenômenos da realidade.  

Neste processo destacam-se duas dimensões da relação formação humana e 
conhecimento que não se excluem e se articulam, a primeira, a construção de 
categorias e conceitos como resultado elaborado e transformado mentalmente do 
entorno social e natural, que demarca a abstração das soluções encontradas para 
os desafios da realidade (natural e social), e a segunda, são os registros 
materiais (livros, obras de arte, as diversas formas de abrigo, etc) e imateriais 
(tradição oral, valores, etc) das diversas formas de intervenção e apreensão do 
mundo pelo homem, que se manifestam sob a forma geral de cultura. Este 
movimento entre as abstrações (conceitos e categorias) e sua correlação com os 
registros culturais concretos se expressam como as formas de conhecimento que 
se perpetuam e se transformam ao longo da história da formação humana. 

Observe-se que como abordagem geral, esta concepção de relação entre 
formação humana e conhecimento, exposta até aqui, está sendo assumida como 
uma aproximação à categoria de trabalho como criador de valor de uso, conforme 
desenvolvido por Marx17.  

O caráter humanizador e socializador do trabalho, no qual o homem se 

constrói na relação com outros homens e com a natureza, rompe-se quando sob o 

desenvolvimento das relações sociais na forma histórica do capitalismo os 

                                                
17 Cf. Marx, Karl. Manuscritos Econômicos Filosóficos. 2ª ed. São Paulo, Ed. Abril Cultural, 1978. 
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resultados do trabalho passam a ser usufruídos de forma assimétrica entre os 

homens.  

Neste caso os resultados e os processos de produção e reprodução da vida 

subsumem o trabalho enquanto atividade de realização humanizadora, tornado-o 

simples “meio de vida”, ou seja, o homem pela atividade do trabalho passa a 

produzir bens materiais e não materiais que não lhe pertencem mais, tornam-se 

objetos estranhos a ele, sob esta forma de relação social o próprio trabalho torna-se 

algo a ser vendido como mercadoria, e esta é a base do sistema do capital, ser uma 

forma de relação social essencialmente mercantil, que transforma tudo e todos em 

mercadoria, inclusive, o trabalho e o trabalhador.  

2.2 A (TRANS) FORMAÇÃO DO HOMEM: O trabalho como atividade mediadora 

entre o natural e o social. 

Na palavra transformação, o prefixo ‘trans’ tem a função semântica e gramatical 
de indicar uma situação de avanço, de ampliação, de superação, diante de uma 
dada condição da existência do homem.  

Neste caso refere-se à superação da condição de um ser determinado pela 
natureza biológica, pela condição ser individuo constituído como um processo 
histórico-social, pautado nas relações dos homens entre si e com a natureza no 
sentido de construção de seu processo de humanização18. 

  Como atividade histórico-social, a atividade do trabalho forma o homem no 
sentido de instrumentalizá-lo para fazer face às necessidades e desafios que a 
realidade lhe impõe, e ao mesmo tempo desperta nele potencialidades que ao 
realizar-se, lhe permite ir além do que a necessidade lhe impõe, produzindo mais 
e melhor (em quantidade e qualidade).  

Bem, que a existência humana tem uma base natural não é possível haver 
dúvidas. Desde os primórdios da história até os nossos dias, a dimensão natural 
tem seu lugar definido, tanto como estratégia de perpetuação/transmissão das 
características genéticas, quanto como relação entre “homens e a natureza”, ou 
seja, pela transformação do ambiente, a partir da criação dos mais diversos tipos 
de artefatos cujo valor se assenta na forma como são usados para a resolução 

                                                
18 Humanização é um termo que se diferencia do termo hominização. O primeiro refere-se ao 
processo histórico-social de formação do homem enquanto ser genérico, ou seja, o conjunto das 
singularidade e especificidades que marcam e definem o gênero humano. O segundo refere-se às 
mudanças estruturais de ordem biológica e física. Para aprofundamento ver O desenvolvimento do 
psiquismo de Aléxis Leontiev (1978) p. 260-265. 
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positiva de necessidades internas (saciar a fome, a sede) externas (abrigo para a 
chuva, confecção de roupas e instrumentos).  

Para Oliveira (2006, p. 6-7) a desconsideração da natureza no processo de 

formação do ser social do homem (em função de interesses econômicos e políticos 

específicos de uma dada formação social) deixou-nos um legado histórico que hoje 

se traduz por todo tipo de desequilíbrio ambiental, ameaçando inclusive, a própria 

manutenção e reprodução da vida humana conforme a conhecemos, por tanto, não 

é possível nem desejável eliminar a base natural (biológica) e os processos da 

natureza que de modo geral constituem o homem, pois, sem esta dimensão não há 

possibilidade de vida, e nem o homem ser social e histórico.    

Neste sentido, o que diferencia do ponto de vista histórico-social a formação do 
ser humano dos processos adaptativos dos animais? Esta questão só pode ser 
devidamente respondida levando-se em consideração a compreensão de uma 
atividade especial desenvolvida pelo homem no decurso de seu desenvolvimento 
histórico.  

Esta atividade especial é o trabalho19, que surge quando, a partir de um certo 
ponto da evolução natural (biológica), os primeiros seres vivos estruturalmente 
semelhantes ao homem atual se defrontaram com um desafio (e com suas 
conseqüências) que a realidade lhes impôs para a manutenção da vida: andar 
sobre dois pés, o que alterou profundamente toda a história da relação dos 
homens entre si e com a natureza, a partir deste momento o homem não apenas 
era um ser imerso na realidade natural, ele passou a ser transformador desta 
realidade, passou a projetar, a traçar metas de sobrevivência, a construir e 
elaborar instrumentos e formas de comunicação capazes de lhe permitir entender 
e conhecer suas possibilidades de superar problemas práticos.  

Esta condição de relação com a realidade e seus problemas, as soluções 
encontradas para superar adversidades, foram ao longo de milênios se 
acumulando e sendo passado a outras gerações, neste sentido e de forma geral, 
formação humana e conhecimento não se separam. Para Leontiev, (19 __ , p. 
176), 

No decurso da sua história, a humanidade empregou forças e 
faculdades enormes. A este respeito, milênios de história social 
contribuíram infinitamente muito mais que milhões de anos de 
evolução biológica. Os conhecimentos adquiridos durante o 
desenvolvimento das faculdades e propriedades humanas 
acumularam-se e transmitiram-se de gerações em gerações. 
Por conseqüência, estas aquisições devem ser fixadas. Ora, [...] 
na era das leis sociais elas não se fixavam sob a forma de 

                                                
19 Nesta investigação, estamos compreendendo a atividade humana trabalho não apenas como 
categoria pertinente à atividade econômica, mas principalmente como categoria central para a 
compreensão do próprio fenômeno da formação humana.  
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particularidades morfológicas, de variações fixadas pela 
hereditariedade, fixavam-se sob uma forma original [...] Esta 
nova forma de acumulação da experiência [...] Esta atividade 
produtiva dos homens, fundamental entre todas, é a atividade 
do trabalho.   

 

 

Sobre esta questão, Netto (2007, p. 35) nos adverte que ,  

A sociedade não pode existir sem a natureza – afinal, é a 
natureza, transformada pelo trabalho, que propicia as condições 
da manutenção da vida dos membros da sociedade. Toda e 
qualquer sociedade humana tem sua existência hipotecada à 
existência da natureza – o que varia historicamente é a 
modalidade da relação da sociedade com a natureza: variam, ao 
longo da história, os tipos de transformação que, através do 
trabalho, a sociedade opera nos elementos naturais para deles se 
servir, bem como os meios empregados nessa transformação.  

 

Trata-se de entender que é na realidade externa que o homem vai suprir suas 
carências internas, ou seja, se potencialmente o homem é o único ser que 
planeja, antecipa, forma, transforma e se transforma de maneira intencional e 
planejada, ampliando suas potencialidades em escala crescente, a condição de 
concretização deste potencial não está dentro dele, está fora dele, é na realidade 
que o homem vai suprir (ampliando) suas carências pela ação mediadora do 
trabalho ao longo do tempo histórico,  

Em Marx (1985, p. 149-151) esta concepção do trabalho como atividade 

humana transformadora da natureza é sintetizada da seguinte maneira, 

 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-
se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele 
e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. [...] Ele não apenas efetua uma transformação da forma 
da matéria natural; ele realiza, ao mesmo tempo, na matéria 
natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a 
espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 
sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do 
esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a 
um fim que se manifesta como atenção durante todo o tempo de 
trabalho[...] Os elementos simples do processo de trabalho são a 
atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e 
seus meios,” 
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Já Lessa (2002, p.27) apoiado nos estudos de Georg Lukács20, reafirma o sentido 
ontológico21 do trabalho na constituição do homem como ser social,  

 

Na investigação ontológica de Lukács, o conceito de trabalho 
comparece em uma acepção muito precisa: é um atividade 
humana que transforma a natureza nos bens necessários á 
reprodução social. Nesse preciso sentido, é a categoria 
fundante do mundo dos homens. É no e pelo trabalho que se 
efetiva o salto ontológico que retira a existência humana das 
determinações meramente biológicas. Sendo assim, não pode 
haver existência social sem trabalho.  

 

 

O trabalho como atividade humana é imprescindível para se compreender a 
formação humana enquanto possibilidade sócio-histórica, pois ela não está fora 
ou acima das condições materiais que forjam a existência.  

Por ser fundante da constituição sócio-histórica do homem, o trabalho é uma 
atividade que expressa a forma especificamente humana de, sobre certas 
condições, exercitar sua liberdade de escolha, refletir e decidir sobre alternativas 
diante dos desafios a superar diante da realidade, ontologicamente, o “ser social” 
para usar um termo lukacsiano, se objetiva e se apropria da realidade fazendo 
opções, 

  

[...] toda atividade humana se constitui a partir de uma escolha 
entre alternativas, isto é, posições práticas teleologicamente 
orientadas que, pela dinâmica inerente ao fluxo da práxis social, 
são generalizadas em complexos mediadores crescentemente 
socializados. Tais mediações compõem a substância concreta, 
particular, tanto de cada individualidade, como de cada 
formação social enquanto totalidade (Lessa, 1995, p. 7).   

 

Portanto, o trabalho é o eixo em torno do qual toda atividade de apropriação e 
objetivação se materializa, e em cujo processo o homem se coloca diante do 
problema de ter realizar escolhas conscientes e intencionais sobre aspectos da 
vida real a serem enfrentados, e esta condição de uma forma geral acaba 
gerando formas de ação que se materializam ora na forma de estruturas 
concretas (um instrumento, um objeto de uso pessoal, etc.) ora na forma abstrata 
e imateriail (uma frase, um conjunto de idéias, etc.), estes produtora são em 
última instâncias formas de conhecimento que constituem a formação do homem 
histórico-social.   

                                                
20 Ver duas obras importantes de Sérgio Lessa, a primeira, Sociabilidade e individuação, 1995. Ed. 
Edufal. A segunda chama-se Mundo dos Homens: trabalho e ser social, 2002. BOITEMPO Editorial. 
21 O trabalho em seu sentido ontológico é diametralmente oposto ao sentido de trabalho alienado, 
conforme se apresenta sob o sistema do capital. 
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No edifício teórico assinado Marx, está a gênese destas apropriações 
lukacsianas, onde o trabalho como atividade social e histórica, é tomado em sua 
acepção de trabalho em geral22, ou seja, uma atividade humana voltada à 
produção material e não material de bens com um valor de uso social orientados 
a atender às necessidades humanas diante dos desafios que a natureza lhe 
impõe.  

Este entendimento de trabalho em geral, é um contraponto ao entendimento de 
força de trabalho, na sua forma abstrata, que sob o sistema do capital, 
desenvolve-se como produtor de valor de troca, gerador de mais-valia, este 
esclarecimento é importante, pois elimina desde já uma confusão bastante 
comum, que é reduzir o trabalho a uma condição de unilatelalidade, ou seja, 
apenas à sua condição de trabalho abstrato, alienado e fetichizado23, pois este é 
um equivoco que, 

 

Toda via, na imediaticidade de nossa vida cotidiana, como 
todas as atividades que operam o intercâmbio orgânico com a 
natureza podem ser também convertidas em produtoras de 
mais-valia, não raras vezes essas duas funções tão distintas 
são indevidamente confundidas[...] Para Marx e Engels, há 
uma clara distinção entre trabalho abstrato e trabalho: o 
primeiro é uma atividade social mensurada pelo tempo de 
trabalho socialmente necessário e produtor de mais-valia. 
Corresponde à submissão dos homens ao mercado capitalista, 
forma social que nos transforma a todos em “coisas” 
(reificação) e articula nossas vidas pelo fetichismo da 
mercadoria. O trabalho, ao contrário, é a atividade de 
transformação do real pela qual o homem constrói, 
concomitantemente, a si próprio como individuo e a totalidade 
social da qual é participe. É, portanto, a categoria decisiva da 
autoconstrução humana, da elevação dos homens em níveis 
cada vez mais desenvolvidos de socialidade. Embora a palavra 
trabalho faça parte das duas categorias, isso não deve velar 
que há uma enorme distância a separa trabalho de trabalho 
abstrato. (Lessa, 2002, p. 28)     

 

 

O trabalho mostra-se por tanto elemento articulador e definidor dos processos 

de construção do mundo histórico-social, por ser atividade transformadora do 

homem e da natureza, por ser um eixo central da formação do homem na sua busca 

por superar seus determinismos naturais, neste sentido ele é a atividade mediadora 

por excelência da produção das mais diversas formas de expressão cultural, e, por 
                                                
22

 O Capital, tomo I, seção I. 
23 Ver Newton Duarte (2004), especificamente o texto O Bezerro de ouro, o fetichismo da mercadoria 
e fetichismo da individualidade, p. 1-13. Ed. Autores Associados. 
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conseguinte, gerador de complexas formas de conhecimento prático incorporadas 

pela humanidade.  

Mas como se pode explicar os nexos entre trabalho como atividade 
transformadora do homem e da natureza, como eixo da formação e humanização 
do homem e como gênese de cultura e conhecimentos? Sinteticamente Netto 
(2007, p. 31) nos indica três aspectos fundamentais: 

 

• Em primeiro lugar, porque o trabalho não se opera com uma atuação imediata 
sobre a matéria natural; diferentemente, ele exige instrumentos que, no seu 
desenvolvimento, vão cada vez mais se interpondo entre aqueles que o 
executam e a matéria; A mediação como conceito definidor da riqueza e das 
possibilidades de formação e de organização de conhecimentos práticos. 

 
• Em segundo lugar, porque o trabalho não se realiza cumprindo 

determinações genéticas; bem ao contrário, passa a exigir habilidades e 
conhecimentos que se adquirem inicialmente por repetição e experimentação 
e que se transmitem mediante aprendizado; Acúmulo de intervenções e 
produções que vão se constituindo como conhecimento incorporado ao 
acervo cultural, tanto do homem em sua singularidade, quanto da 
humanidade, homem enquanto ser genérico. 

 
• Em terceiro lugar, porque o trabalho não atende a um elenco limitado e 

praticamente invariável de necessidades, nem as satisfaz sob formas fixas; se 
é verdade que há um conjunto de necessidades que sempre deve ser 
atendido (alimentação, proteção, contra intempéries, reprodução biológica 
etc.) as formas desse atendimento variam muitíssimo e, sobretudo, implicam 
o desenvolvimento, quase sem limites, de novas necessidades; Esta é a 
capacidade formadora e transformadora do trabalho, entendida como a 
expressão e ampliação das potencialidades criadoras do homem. 

  
 

Como atividade orientada a um fim (Marx, 1985, p. 150) e como atividade 

mediadora, o trabalho no decurso de um longo tempo histórico, permitiu ao homem 

construir suas marcas específicas (fabricação de instrumentos de intervenção e 

domínio do ambiente natural, linguagem articulada, postura corporal ereta) na 

constituição das relações com a natureza.  

O ápice desse processo está na sua capacidade de agir orientado por uma 

consciência prática diante dos resultados e metas a alcançar, e de se guiar nas 

relações com outros homens, elaborando o sentido o significado de seu lugar no 

contexto das relações com outros homens e consigo mesmo, o que implica na 
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construção de representações simbólicas e cognitivas acerca da realidade, estes 

processos estão na base do que podemos chamar de historicidade do processo de 

formação humana, que encerra em sua generalidade as formas reais da objetivação 

e subjetivação do homem enquanto “ser social” que forma e ao mesmo tempo é 

formado por uma época, por um sistema social determinado e, por um complexo de 

conhecimentos socialmente produzidos e culturalmente acumulados.24  

Como se pode observar o papel do trabalho no processo de formação do 

homem25 é central para que possamos entender como a formação humana vai se 

constituindo pela incorporação de conhecimentos de ordem prática, acumulados 

culturalmente.  

Esta natureza do trabalho traz um novo conjunto de questões a serem 

analisadas, ou seja, a incorporação pelo homem dos conhecimentos acumulados, 

coloca para o sujeito do trabalho o problema dos meios e dos fins (sic) (finalidades) 

e, com ele, o problema das escolhas, (Netto, p. 33).  

Tais questões são um ponto importante no sentido de trazer ao debate 
características que destacam como a atividade do trabalho desperta forças 
humanizadoras poderosas, capazes de transformar conhecimentos práticos em 
conhecimentos internalizados pelo homem, neste sentido, fica claro que ao 
homem é possível reconhecer um problema, antecipar os procedimentos e 
estratégias capazes de fazê-lo atingir seu objetivo, fatos estes que aos animais 
não é possível, ou seja, o animal apenas se submete a instintos, obedecendo a 
determinações genéticas despertadas pelo ambiente, ao homem é dada a 
possibilidade de antecipar idealmente o será executado praticamente.  

Ao homem é possível explicar o comportamento de um animal, os motivos pelos 
quais realiza tal ou qual tarefa, mesmo que sejam tarefas complexas de interação 
ou de construção, o homem se encanta, analisa os processos complexos, já o 

                                                
24 Ao tratar desta abordagem mais geral da relação formação humana e conhecimento, não nos 
descuidamos, do jogo como o conhecimento específico dentro do objeto de estudo desta 
investigação. Os argumentos até aqui desenvolvidos são fundamentais para entendermos como e 
porque o jogo é fundamentado como uma atividade humana sócio-historicamente localizada, tanto 
como elemento da cultura no sentido que a estamos entendendo até aqui, quanto como uma forma 
de apropriação e representação simbólica do homem diante de suas necessidades de compreender, 
intervir e se objetivar no mundo   
25 Reconhecemos a polêmica que vem sendo levada a cabo por Sérgio Tumolo ao defender a 
impossibilidade da categoria trabalho como “principio educativo”, por tanto, sua inadequação como 
possibilidade ontológica.  
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animal não se encanta, não reconhece a complexidade das tarefas, mesmo as 
mais simples, a ele cabe apenas executar aquilo para o qual está programado 
geneticamente, e repetirá sua tarefa “ad aeternum”, ao passo que o homem, 
mesmo o mais simplório, será capaz de modificar, criar, avaliar e renovar suas 
criações. Estes são aspectos centrais que diferenciam o trabalho como atividade 
humana, da atividade animal.  

Por tanto o ser humano se forma, se apropria e se objetiva do mundo histórico 
social de forma intencional, prefigurada conscientemente, importante é destacar 
que sua atividade parte de uma finalidade que é antecipada idealmente [...] que 
sua atividade tem como ponto de partida uma intencionalidade prévia – [...] o 
trabalho é uma atividade projetada, teleologicamente direcionada, conduzida a 
partir do fim proposto pelo sujeito (ibid, p. 32).     

Esta esfera da prefiguração ideal26 de uma tarefa se aproxima do que Evald 

Ilyenkov defende enquanto relação entre o que ideal e o que é material encontra-se 

na objetividade do fenômeno ou fato analisado, e não no fato de ser ou não um 

fenômeno ou fato possível de ser idealmente prefigurado na mente humana neste 

caso a forma da atividade humana socialmente localizada é que se constitui como 

critério para se delimitar a concreticidade da ação, objetivação e apropriação pelo 

homem da realidade, e aqui podemos voltar novamente ao trabalho como atividade, 

em cuja gênese encontramos os fundamentos dos processos sócio-históricos gerais 

da formação humana, na medida em que nele estão imbricadas, tanto a forma 

prática da ação, quanto a formulação mental que explica a ação, ou seja, unidade de 

teoria e prática, de pensamento e ação que dão conteúdo à apropriação e à 

objetivação (e por conseguinte à subjetivação). Mas, a antecipação mental não é 

ainda a atividade em si, pois se  

 

ela (a ideação) é indispensável à efetivação do trabalho, ela 
em absoluto o realiza: a realização do trabalho só se dá 
quando essa prefiguração ideal se objetiva, isto é, quando a 
matéria natural, pela ação material do sujeito, é 
transformada. O trabalho implica, pois, um movimento 
indissociável em dois planos: num plano subjetivo (pois a 

                                                
26

 Ideal não deve compreendido como algo perfeito, um modelo fora da realidade, um valor ou 
conjunto de valores perfeitos ou até mesmo como uma causa a ser seguida. Para uma compreensão 
detalhada ver o texto Ideal e Idealidade em Ilyenkov In Sociedade do Conhecimento ou Sociedade 
das Ilusões de Newton Duarte, 2003. 
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prefiguração se processa no âmbito do sujeito) e num plano 
objetivo (que resulta no transformação material da 
natureza); assim, a realização do trabalho constitui uma 
objetivação do sujeito que o efetua.(ibid, p. 32). 
 
 

O papel ontológico do trabalho na formação do homem, portanto, não ocorreu 

– e não ocorre - no vazio, como atividade humana ele se distingui pela unidade de 

um duplo movimento de natureza externa e interna ao homem. O trabalho a um só 

tempo se materializa como atividade prática de intervenção humana na natureza, e 

também na dimensão do pensamento, pela elaboração de estratégias que sintetizem 

os meios e as metas a atingir, isto implica numa intervenção direta na organização 

do psiquismo do homem, fato demonstrado por Vigotski e colaboradores a partir da 

elaboração das explicações acerca da constituição das formas superiores de 

pensamento27. 

Para Vygotsky (1989, p. 64, 65) os processos de formação da mente são 
essencialmente sociais e não se constituem de forma linear ou binária (estimulo 
externo x seu reflexo interno no homem) ao contrário, ele se dá de forma 
mediada, ou seja, entre o problema e sua solução há um complexo processo de 
representações simbólicas mediadas por signos e/ou instrumentos, formas de 
linguagem, que complexificam a situação, e sua internalização consistem numa 
série de operações: 

 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 
reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular 
importância para o desenvolvimento dos processos mentais 
superiores a transformação da atividade que utiliza signos, cuja 
história e características são ilustradas pelo desenvolvimento da 
inteligência prática, da atenção voluntária e da memória; 

 
b) Um processo interpessoal é transformado num processo 

intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança (e no 
homem em geral) aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, 
depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), 
e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 
igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para 
a formação de conceitos. 

 
                                                
27 Para um aprofundamento sobre as funções psicológicas superiores em vigotski, ver cap. 4 
de A Formação Social da Mente. Ed. Martins Fontes, 1989. 
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c) A transformação de um processo interpessoal num processo 
intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos 
ao longo do desenvolvimento. O processo, sendo transformado, 
continua a existir e a mudar como uma forma externa da atividade 
por um longo período de tempo, antes de internalizar-se 
definitivamente.  

 

  Ainda para Vygotsky (1989), diante desses processos que configuram uma 

(re) organização do psiquismo humano, as determinações das leis naturais deixam 

de ser preponderantes para serem incorporadas em um novo patamar da existência 

social, orientada agora por leis sócio-históricas, entendidas como ações 

culturalmente (re) constituídas e desenvolvidas, internalizadas como atividades 

históricas estruturantes do salto qualitativo (forjado em um longo tempo histórico) da 

determinação biológica, para a vida hominizada e desta para a complexidade da 

constituição histórico-social do psiquismo humano28.  

   Percebe-se que a formação humana, a apropriação e a objetivação do 

homem no conjunto das relações sociais se dão por uma “síntese das múltiplas 

determinações” que incidem sobre tudo o que foi e é produzido pelo homem em 

distintos lugares e tempos históricos, (pela descoberta e construção de instrumentos 

com valor de uso, pela transformação do ambiente natural em favor da superação 

das limitações e/ou das necessidades impostas ao homem, pela organização da 

linguagem como modo exclusivo de comunicação constituído de sentidos e 

significados especificamente sociais.    

As conquistas sociais, vão sendo acumuladas, (re) criadas, refinadas,  

reproduzidas e mantidas legitimamente como bens culturais. A cultura29 neste caso 

                                                
28 Isto não significa que estou inclinado a um entendimento da formação humana apoiada numa 
abordagem psicologizante, a incorporação da referência ao psiquismo está condicionada a uma base 
teórica da formação humana de corte sócio-histórico, conforme os trabalhos de Aléxis Leontiev, Lev. 
S. Vigotski, Daniil Elkonin, entre outros estudiosos da chamada histórico-cultural. 
29 Estamos trabalhando com um entendimento de cultura conforme a reflexão das ciências sóciais 
que a entende como necessária, para se pensar a unidade da humanidade na diversidade, indo além 
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pode ser entendida como uma estratégia especificamente humana para sintetizar, 

manter e transmitir o seu legado de conhecimentos historicamente construídos a 

outras gerações, sendo a cultura um mecanismo qualitativamente diferente daqueles 

que os animais utilizam – transmissão de informações biológicas marcadas 

geneticamente - e que apenas oportunizam o aparecimento de comportamentos de 

reprodução automática em momentos e em atividades invariáveis30, ou seja, a 

cultura31 está sendo entendida como um “complexo de complexos”32, uma totalidade 

constituída pelo acúmulo de conhecimentos e avanços históricos ancorados na vida 

concreta.  

Este processo histórico e cultural de construção e acúmulo de conhecimentos 

com sua natureza relacional e prática, exigiu do homem (como já verificamos 

anteriormente) uma profunda e complexa rede de transformações na organização de 

suas estruturas superiores de pensamento (memória lógica, atenção voluntária e 

seletiva, formação de conceitos, pensamento lógico-matemático, pensamento 

                                                                                                                                                   
dos termos biológicos. Para um estudo aprofundado ver o livro A noção de cultura nas ciências 
sociais, de Denys Cuche. Ed. Edusc, SP.Bauru, 2002. Para um estudo da cultura numa referência 
histórico-cultural ver o texto O homem e a cultura In O desenvolvimento do psiquismo de Aléxis 
Leontiev, Ed Moraes, (19__). Na Educação Física há um estudo desenvolvido por Jocimar Daolio 
intitulado “Educação Física e o conceito de cultura” (2004) que sintetiza a apreensão do conceito de 
cultura em diversas abordagens da área.  
30 Não queremos dizer que o homem não transmita informações pela via dos genes, isso seria um 
contra-senso. O que queremos dizer é que a transmissão dos conhecimentos produzidos pelo homem 
encontra na cultura a expressão especificamente humana de perpetuação e transformação dos 
processos de humanização do homem.   
31 A cultura neste sentido pode ser compreendida como a síntese das diferentes e legitimas formas de 
“apropriação do mundo” que o homem lança mão. A cultura é constituída de conhecimentos que 
expressam modos específicos de apreensão do mundo: conhecimento teórico, conhecimento 
artístico, conhecimento religioso, conhecimento matemático, conhecimento físico. E cada modalidade 
de apropriação tem uma intencionalidade que lhe é inerente, articulada por um sentido subjetivo e um 
sentido objetivo. Nesta acepção é que , o jogo enquanto fenômeno social e histórico é uma atividade 
humana localizada concretamente nos processos de relação social, que expressa uma forma 
simbólica de conhecimento sobre o mundo, ou seja uma possibilidade real de apreensão do mundo. 
Por ser uma forma simbólica, nada autoriza dizer que ele seja uma criação em primeiro plano, do 
mundo das idéias, ou que ele seja um comportamento “natural” inscrito geneticamente desde a 
fecundação. 
32 Neste sentido compreendemos a cultura como a expressão geral de uma totalidade complexa, 
constituída de outras totalidades específicas, cuja complexidade está articulada à sua especificidade 
do lugar que ela ocupa no mundo dos homens. O jogo como uma atividade humana social e 
historicamente constituída, está sendo tratado por nós nesta acepção de totalidade, conforme 
demonstramos no capitulo 1.   
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abstrato, planejamento e antecipação de metas e resultados, pensamento analítico, 

sintético, capacidade para estabelecer nexos entre fatos, situações e fenômenos, 

capacidade para pensar de forma divergente e convergente, sentimentos de prazer, 

carinho, ódio, raiva, etc), mas tais transformações ganham materialidade como 

“ferramentas” com uma natureza de duplo caráter: material e ideal33.  

Neste sentido, ao abordarmos de maneira ampla a formação humana e o 

conhecimento como materialização da produção simbólica e real das relações 

sociais sintetizadas como construção cultural, encontramos em Frigotto (1995, p. 17-

18) importante apoio no sentido de uma conceituação para o que estamos 

entendendo como sendo conhecimento,   

 

O pressuposto fundamental da análise materialista histórica de 
que os fatos sociais não são descolados de uma materialidade 
objetiva e subjetiva e, portanto, a construção do conhecimento 
histórico implica o esforço de abstração e teorização do 
movimento dialético (conflitante, contraditório, mediado) da 
realidade. Trata-se de um esforço de ir à raiz das 
determinações múltiplas e diversas (nem todas igualmente 
importantes) que constituem determinado fenômeno. 
Apreender as determinações do núcleo fundamental de um 
fenômeno, sem o que este fenômeno não se constituiria, é o 
exercício por excelência da teorização histórica de ascender 
do empírico – contextualizado, particularizado, e, de inicio, 
para o pensamento caótico – ao concreto pensado ou 
conhecimento. Conhecimento que, por ser histórico e 
complexo e por limites do sujeito que conhece é sempre 
relativo.  
 

 

                                                
33 Quando dizemos que as transformações têm um duplo caráter: material e ideal, o fazemos em 
alusão ao uso do conhecimento pelo homem diante dos desafios da realidade. Esta acepção é uma 
analogia ao sentido de ideal e idealidade construído por  Evald V. Ilyenkov, quando apoiado em Marx 
demonstra que o que é ideal não pode ser entendido como algo separado e distinto do mundo 
material, ou seja, não se trata de colocar o movimento do pensamento de um lado e a realidade 
material do outro, pois tanto para o primeiro, quanto para o segundo, ideal e material não mantém 
entre si uma relação de oposição e sim de nexos dinâmicos. Para mais detalhes ver o texto “Ideal e 
Idealidade em Ilyenkov” no livro Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões, de Newton 
Duarte, São Paulo, Autores Associados, 2003. 
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 A relação cultura – formação humana – conhecimento, sintetiza a 

complexidade do que pode ser entendido como a sistematização no pensamento 

das diversas estratégias de ação que o homem lança mão para resolver problemas 

práticos, assim formação humana, conhecimento e cultura não são outra coisa 

senão a expressão das aplicações das soluções que o homem lança mão para 

produzir e reproduzir a vida, nas mais diversas dimensões (simbólicas, 

representacionais, estéticas, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, etc), e que 

vão se acumulando enquanto acervo cultural da humanidade, que assim mantém 

suas bem sucedidas estratégias de apropriação e representação simbólica da 

realidade. Esta relação entre cultura e conhecimento é essencial para 

compreendermos como os esforços históricos de objetivação, apropriação e 

subjetivação do homem vão ganhando materialidade e se constituindo como 

elementos estruturantes da própria existência dos homens e da sociedade.  

Neste sentido, formação humana e conhecimento não se reduzem um ao outro, eles 
têm características próprias, mas se constroem e ganham sentido pelos nexos que 
estabelecem entre si, e que no homem concreto se efetivam como relação. Daí 
nossa opção de não deslocá-los do âmbito de sua historicidade, buscando, ainda 
que de forma sintética, retraçar tal relação, cuja gênese está ancorada no trabalho 
como atividade social e humana historicamente construída.  

Estas premissas são metodologicamente importantes nesta investigação, pois 
consideramos que distante delas falar de conhecimento nos processos de formação 
é puro idealismo, ou pior, falar de formação sem indicar que ela se assenta sobre 
conhecimentos acumulados historicamente é (neste caso) quase uma 
impossibilidade lógica. 

De forma geral ao tomarmos a formação humana como processo histórico-social no 
qual o homem se apropria e se objetiva dos bens culturais e dos conhecimentos que 
neles se legitimam, o fizemos no sentido de demarcar a historicidade das tendências 
de uma concepção de formação assentada sobre as premissas de uma existência 
humanizadora do homem, porém, na sua concreticidade destas tendências são 
perpassadas por contradições, pois sofrem as injunções da predominância do 
conjunto de relações sociais de dominação e alienação conforme a organização do 
sistema do capital.  
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Neste sentido, é necessário reconhecer que no atual movimento da realidade que a 
tendência historicizada de uma formação para a humanização realizando-se sob as 
relações sociais de dominação, não pode ser considerada exclusivamente como 
humanizadora, neste contexto a formação do individuo é também a reprodução da 
alienação (Duarte, 1993, p. 97)34.  

Observe-se como a formação humana se torna importante campo de disputas no 
sentido de direcionar o tipo de trabalhador interessante ao sistema do capital, assim, 
o processo de formação de professores de educação física também sofre as 
injunções desta situação.  

2.3 OBJETIVAÇÃO E APROPRIAÇÃO: Elementos mediadores35 da relação 

formação humana e conhecimento. 

Álvaro Viera Pinto (1977, p. 16) ao propor uma indicação da qual se possa 

partir para abordar o que é conhecimento não nos deixa dúvida quando afirma que, 

“O fato histórico do conhecimento, que tomamos por ponto de partida para nossa 

reflexão teórica, é o fato histórico do conhecimento na sua máxima amplitude”(p. 16), 

isto implica uma posição clara sobre a história como a base na qual se assenta o 

ponto de partida para se conhecer um fato ou fenômeno, ou, se construir um 

conhecimento sobre como ele se constitui,  

 

[...] Para compreender e fundamentar o conhecimento, não 
partimos, por conseguinte, de um conceito absoluto, como é o 
caso do “eu penso”, simples idéia intemporal, metafísica e de 
garantia unicamente subjetiva, relativa a um “eu” que não é ninguém, 
que não está em situação no espaço e no tempo, mas do fato 
histórico, social, objetivo (ibid, ibidem, p. 16) 

 

                                                
34 Analisar a questão da formação humana e conhecimento como termos que sob o sistema do capital 
se relacionam na materialidade contraditória entre humanizar e alienar é agir de acordo com o que 
aponta Álvaro Vieira Pinto em Ciência e Existência (1977, p. 211) quando nos diz que “O 
comportamento dialético não consiste em pensar a contradição, mas pensar por contradição. A 
primeira atitude seria a posição na qual o pesquisador se conservaria fora da contradição, a 
examinaria e enunciaria à distância, quando o que lhe compete fazer é instalar-se no âmago das 
contradições objetivas e pensá-las e expô-las de dentro delas mesmas”. Diríamos acrescentando, 
recuperando a materialidade de seu movimento interno. 
35 Mediação é uma categoria que perpassa a lógica de nossas análises. Metodologicamente ela 
fundamenta a possibilidade de não isolarmos os elementos que constituem a investigação, (formação 
e conhecimento, transformações do mundo e formação de professores, incluídos os de educação 
física, jogo como conhecimento e o conhecimento sobre o jogo) mantendo os nexos entre o geral, o 
particular e o singular, concreto e abstrato.   
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Este ponto de partida mostra que a relação entre formação humana36 e 

conhecimento é uma relação complexa, histórica, e à partida podemos dizer ela é 

mediada por um movimento objetivo que articula a dinâmica de apropriação e 

objetivação37 dos homens entre si38 e com a natureza, ou seja, a atividades 

históricas, singulares (e específicas) que o homem lança mão para (re) produzir as 

condições reais de sua existência, em um movimento de “auto-formação”, onde a 

produção da vida individual ocorre com nexos no acúmulo das experiências 

históricas vividas e legitimadas pela história do gênero humano, onde “Cada nova 

geração tem que se apropriar das objetivações resultantes da atividade das 

gerações passadas. A apropriação da significação social de uma objetivação é um 

processo de inserção na continuidade da história das gerações” (Duarte, 2003. p. 

30)  

A apropriação pelo homem da experiência sócio-histórica é um processo no 

qual o acúmulo de conhecimentos (materiais e imateriais) adquiridos é sintetizado na 

                                                
36 Ao longo deste trabalho utilizaremos a formulação “formação humana” referindo-se ao homem ser 
genérico, coerente com uma “concepção histórico-social da individualidade, que supere as análises 
da ontogênese humana fundamentadas no modelo biológico de interação” entre o homem e o 
ambiente. Neste sentido, formação humana assume uma função política e não apenas evolucionista 
e biológica. Para maior aprofundamento ver Newton Duarte In A Individualidade Para Si: contribuição 
a uma teoria histórico-social da formação do individuo. Ed. Autores Associados, 1993.  
37 Estamos entendo apropriação e objetivação conforme Newton Duarte (1993, p. 15) como duas 
categorias que expressam o processo pelo qual o ser humano se auto-constrói ao longo da história. 
Esta auto-construção materializa o fato social do uso individual dos avanços teórico-práticos de toda 
humanidade (conhecimentos culturalmente elaborados) voltados a suprir necessidades do homem 
diante de problemas impostos pela realidade, e cuja solução materializa a intervenção humana no 
entorno natural e na relação com outros homens. De fato estas são ações nas quais o homem se 
objetiva e se reconhece como produtor de sua existência pelo trabalho concreto. Neste sentido “auto-
formação” expressa a síntese da “apropriação e objetivação” humana diante da realidade.    
38 Esta relação dos homens entre si e com a natureza, demarca uma importante dimensão humana 
que é a da constituição da subjetividade, para Dermeval Saviani (2004), é fundamental destacar esta 
questão no bojo de uma perspectiva marxiana de formação humana, pois, “essa iniciativa é 
particularmente adequada em razão do esteriótipo que se disseminou, por certo com o concurso de 
determinadas correntes marxistas, segundo o qual Marx e os marxistas teriam colocado todo o peso 
de suas análises na estrutura econômica, reduzindo a subjetividade a mero reflexo das 
determinações materiais [...] em Marx a questão da subjetividade se manifesta como indissociável da 
intersubjetividade”(p.21-22). Para um aprofundamento da questão ver o texto do autor intitulado 
Perspectiva Marxiana do problema subjetividade-intersubjetividade. In; DUARTE, Newton. (org). 
Critica ao fetichismo da individualidade. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 
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atividade de produzir e reproduzir a existência, pela unidade de um duplo movimento 

(transformação da base material (natureza) e transformação do homem) o de 

apropriação dos resultados e processos de produção e reprodução das atividades 

de intervenção na realidade (as condições materiais e não materiais legitimados 

como bens culturais) e a objetivação nos resultados da atividade transformadora 

individual, aspectos centrais para a humanização e distinção do homem dos demais 

seres vivos, em processos formativos. Neste sentido, para Duarte (1993, p. 31-32)  

 

O homem, ao produzir os meios para a satisfação de suas 
necessidades básicas de existência, ao produzir uma realidade 
humanizada pela sua atividade, humaniza a si próprio, na 
medida em que a transformação objetiva requer dele uma 
transformação subjetiva. Cria, portanto, uma realidade 
humanizada tanto objetiva quanto subjetivamente. Ao se 
apropriar da natureza, transformando-a para satisfazer suas 
necessidades, objetiva-se nessa transformação. Por sua vez, 
essa atividade humana objetivada passa a ser ela também 
objeto de apropriação pelo homem, isto é, ele deve se 
apropriar daquilo que de humano ele criou. Tal apropriação 
gera nele necessidades humanas de novo tipo, que exigem 
nova atividade, num processo sem fim. 
 
 

Com efeito, objetivação e apropriação representam o processo que forja a 
formação humana não como um fato ou fenômeno natural, mas como um fato 
social, mediado por uma atividade específica pela qual o homem produz, 
conserva e transforma sua realidade – o trabalho.  

Em seu sentido ontológico, o trabalho como atividade humana concreta, tem um 
claro caráter humanizador, diferentemente, do caráter alienado que passa a 
assumir sob a predominância de uma forma sócio-histórica específica do 
desenvolvimento da humanidade. O trabalho como atividade ontológica 
(humanizadora) da formação humana e como atividade alienada será 
desenvolvida adiante. 

Sob esta constatação fica demarcado o entendimento de que ainda que a 
dimensão natural do homem, (ao longo de seu processo de formação) não possa 
ser negligenciada, o que o diferencia (em relação aos animais) são os processos 
de intervenção no mundo externo, mediados por uma atividade especificamente 
humana. Em última instância, a relação apropriação-objetivação39 se mostra como 

                                                
39

 Não nos escapa o fato de que a apropriação-objetivação do homem diante da realidade sócio-
histórica não é um fenômeno linear e harmonioso, sob as relações sociais capitalistas, esta aparente 
linearidade do fenômeno encobre por contradição um processo de expropriação real do trabalhador 
em relação ao resultado de seu trabalho.  
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elemento que constitui a processualidade histórica da atividade humana 
(produção de meios à reprodução da vida, sua manutenção e superação das 
determinações naturais) orientada a produzir intencionalmente os meios capazes 
de suprir necessidades configuradas como problemas práticos que ao serem 
superados geram novas necessidades.  

Em síntese, esta é a dinâmica geral de produção da forma especificamente 
humana de existir, (apropriação e objetivação da realidade) na qual o homem 
transforma e é transformado. Sobre esta questão, dois extratos da A Ideologia 
Alemã, de Marx & Engels (1989)  são esclarecedores, 

 
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, 
pela religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios 
começam a se distinguir dos animais logo que começam a 
produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a 
própria conseqüência de sua organização corporal. Ao 
produzirem seus meios de existência, os homens produzem 
indiretamente sua própria vida material. (p.13) 
 
Mas, para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, morar, 
vestir-se e algumas outras coisas mais. O primeiro fato 
histórico é, portanto, a produção dos meios que permitem 
satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida 
material; e isso mesmo constitui um fato histórico, uma 
condição fundamental de toda a história que se deve, ainda 
hoje como há milhares de anos, preencher dia a dia, hora a 
hora, simplesmente para manter os homens com vida (p. 22-
23) 

 
     
 

A partir dessas reflexões estabelecemos as referências sobre como entendemos 
os processos de apropriação e objetivação como constituintes da formação 
humana em geral, mas este entendimento não pode se limitar a defender esta 
concepção geral como algo acima do contexto real onde o homem forja sua 
existência, o sentido geral aqui delimitado indica possibilidades explicativas e 
organizativas de uma concepção histórico-social da formação humana, a 
compreensão da concreticidade da formação só se dá no momento em que 
avançamos na realidade a fim de tratarmos suas contradições, sua complexidade 
e determinações, pois para ser coerente com a tradição teórica de Marx é preciso 
se posicionar criticamente sobre o caráter humanizador ou alienador da formação 
diante destes processos (Duarte, 1993, p. 60). 

Neste caso, nossa posição é a de reconhecer criticamente os nexos entre 
formação e conhecimento, articulados pelas categorias de atividade, trabalho que 
se concretizam nos processos de objetivação e apropriação, com nexos nas 
atuais exigências do sistema do capital, que contraditoriamente necessita formar 
o homem como detentor de níveis cada vez mais complexos de conhecimento 
sistematizado, mas sem abrir mão de um movimento que aliena esta mesma 
formação.  

Esta incursão tem o objetivo de demarcar que é neste quadro referencial e teórico 
que pretendemos analisar e compreender tanto a questão da formação de 
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professores de forma mais geral, quanto a sua especificidade nos cursos de 
graduação da ESEF-UPE, a partir da relação singular entre formação inicial e um 
conhecimento que a educação física ao longo de sua história tem tratado de 
forma especifica – o jogo.  

São importantes indicadores do debate recente sobre a formação inicial, os 
confrontos e embates travados na década de 1990 e nos anos 2000 entre entidades 
representativas dos professores e grupos de interesses diante das chamadas 
reformas dos programas e cursos de graduação, sustentadas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Graduação em Educação Física. 

Adiante localizaremos como este contexto foi determinante para a constituição 
formal e legal do atual desenho de formação inicial, pautado pela fragmentação da 
formação em licenciatura e bacharelado, cujos pressupostos se sustentam na lógica 
de adequação e submissão da formação inicial às injunções efêmeras e passageiras 
do chamado mercado de trabalho.    

 

CAPITULO 3  
3.1 A formação de professores de educação física no contexto das reformas 

curriculares.  
  

Neste capitulo, buscaremos sintetizar especificamente os embates que se 
travaram destacadamente a partir da segunda metade da década de 1980 em 
torno da direção a ser dada à formação inicial de professores de Educação Física.  

Procuramos aqui não cair na armadilha de tratar apenas de maneira formal o 
contexto e os interesses gerais que perpassam as reformas do mundo do trabalho 
e do Estado no bojo da crise do sistema do capital, e sim exercitar as 
contradições que estabelecem os nexos entre o geral e o particular, ou seja, a 
função mediadora que as reformas das graduações em geral e da educação física 
nelas inserida, exercem entre os interesses do sistema do capital e a formação 
inicial. 

É fato exaustivamente estudado, que a educação física enquanto área de 
conhecimento foi marcada, nas décadas de 1980 e 1990 do século XX, por 
debates ricos e complexos40. A recuperação sintética deste debate é importante 
na medida em que mostra a processualidade dos embates acerca da formação de 
professores de educação física na história recente, contribuindo para nos fazer 
entender que, em que pese às transformações ocorridas na sociedade o que está 
em jogo ainda é a questão: formar para alienação ou para humanização? 

   Na década de 1980 o foco dos debates pode ser delimitado pelo entendimento 
que se tinha acerca do papel exercido pelo currículo, planos e programas de 
ensino na seleção e legitimação do conhecimento e suas repercussões para o 
processo de formação dos professores. Dentre os autores que protagonizaram os 

                                                
40Nos anos 80 os debates e confrontos específicos no âmbito da educação física não estavam 
apartados dos debates mais amplos acerca da superação do regime militar (golpe de 1964) e seus de 
seus rebatimentos nos currículos de corte médico-higienista, militar e tecnicista. Nos anos 90, os 
confrontos assumem os contornos da implementação das medidas de ajuste estrutural do Estado, 
onde a chamada “mundialização da economia” exigia novas formas de organizar as políticas de 
caráter público, entre elas, as políticas de educação e de formação de professores.  
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debates, destacamos dois41, Haimo Fensterseifer (1982), e Apolônio Abadio do 
Carmo (1981).  

Tomamos estes autores não para fazer uma análise exaustiva de seus trabalhos, 
mais para destacar seus focos de análise voltados aos currículos e aos os planos 
e programas de ensino de cursos de formação de professores daquele momento 
histórico.  

Os escritos de ambos continuam extremamente atuais e não se excluem, na 
medida em que buscam no interior dos cursos de formação inicial os elementos 
explicativos de processos de intervenção profissional frágeis do ponto de vista 
dos fundamentos teóricos, limitados do ponto de vista metodológico, e acrílicos do 
ponto de vista da articulação entre a intervenção pedagógica e atitude ético 
política orientada à reflexão das contradições da realidade sócio-histórica.  

Especificamente a tese de doutoramento de Haimo Fensterseifer, intitulada de As 
Teses Equivocadas na formação do Profissional de Educação Física e Desportos 
(1982) contém um estudo que destacou como nos currículos e planos de ensino 
estão localizados os elementos chamados de equívocos no processo de formação 
profissional, e sua contribuição para desqualificar consequentemente a ação do 
professor e a própria contribuição da Educação Física para a formação 
escolarizada dos alunos que participam de suas aulas. 

As “teses equivocadas”42 são na verdade, os indicadores de que vinte anos 

após sua formulação, os problemas da formação ainda permanecem essencialmente 

os mesmos, neste sentido, elas são dignas de serem trazidas à tona 

• Saber tratado sob bases teóricas fragmentadas; 

• Formação inicial orientada aos interesses de uma menor parcela da 

população, já privilegiada por sua origem de classe social; 

• Aptidão física como referência da intervenção do professor; 

• Esporte como conhecimento a ser tratado de forma a exercer uma 

função de formação (na escola) orgânica à harmonia social; 

                                                
41 Não desconhecemos no entanto as contribuições de autores como Alfredo Gomes de Faria Júnior, 
João Paulo Subirá Medina, Valter Bracht, todos referenciados por exemplo, na obra Fundamentos 
Pedagógicos da Educação Física, Ed. AO LIVRO TÉCNICO, RJ, 1987. Dentre estes autores, merece 
destaque, João Paulo Subirá Medina, pela obra A Educação Física Cuida do Corpo ... e “Mente” 
onde ele advoga que as bases para um processo de renovação da formação em educação física, 
precisa tomar como referência o exame critico dos processos de conformação da “consciência” no 
sentido da constituição de uma formação profissional critica. Para ele uma crise na educação física 
seria algo benéfico no sentido de provocar e “questionar criticamente seus valores” (1987, 7ª ed. p. 
35). 
42 Aqui não abordamos todas as teses na integra, apenas estamos fazendo referências a algumas 
delas e a seus conteúdos.. Para maiores esclarecimentos indicamos Haimo Fensterseifer, As teses 
Equivocadas na Formação do Profissional de Educação Física e Desportos. Congrasso Brasileiro de 
Ciências do Esporte. Recife. 1986.  
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• Formação inicial nos cursos de licenciatura de caráter funcionalista; 

• Teoria e prática dissociadas, o que contribuiu (e ainda contribui) 

para uma formação inicial e atuação profissional, também 

fragmentada. 

Já a dissertação de mestrado de Apolônio Abadio do Carmo, intitulada 

Educação Física: crítica de uma formação acrítica (1981) analisou como as 

dimensões técnica e política da formação inicial se expressavam inconsistentes 

diante da intervenção pedagógica, demonstrando como o papel social e critico do 

professor ficava fragilizado na medida em que já formação inicial os processos de 

trato com o conhecimento não articulavam unitariamente a reflexão critica sobre a 

realidade com o acesso a conhecimentos de qualidade. Sua critica naquele 

momento não deixou dúvidas acerca da necessidade de já no processo de formação 

inicial haver uma reconceptualização dos processos de formação, pela via do trato 

com conhecimentos teóricos e científicos. 

As duas produções se articulam no essencial, ou seja, apontam a desqualificação 
da formação inicial pela via da desqualificação e fragmentação dos 
conhecimentos capazes de forjar já na formação inicial a capacidade reflexiva 
sobre a complexidade, as contradições e processos de exclusão da maioria da 
população brasileira a uma educação de qualidade (tanto nos cursos superiores, 
quando na escola básica).  

  Se os anos 80 do século XX, foram para a educação física os anos de uma 

crise que podemos chamar de crise de identidade epistemológica, no sentido de 

delimitar de rediscutir o currículo de formação a fim de superar seu caráter 

historicamente fragmentador do trato com o conhecimento ( FENSTERSEIFER, 

1982), ou de crise de formação política no sentido de superar a formação de 

profissionais a-criticos (CARMO, 1981), os anos 90 (séc. XX) e os anos 2000 do 

século XXI ainda continuam como cenário de confrontos e debates sobre os rumos e 

a orientação da formação de professores em educação física.  
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As questões centrais dos anos 80 ganham outro contexto, e longe de terem 

sido superadas, são na verdade ampliadas por outras tendências impostas à direção 

da formação e à organização curricular da educação física, isto mostra que as 

contradições estabelecidas no atual contexto mudam apenas o seu verniz 

(aparência) em relação àquelas vividas nos anos 80, na medida em que os pontos 

de disputa se modificaram, mais não muda o conteúdo (essência) que é exatamente 

marcado pela concepção de formação que se movimenta entre as possibilidades de 

emancipação e alienação.  

Os Estudos recentes confirmam esta posição, (TAFFAREL (1993)43, SANTOS JR. 
(2005)44, NOSAKI (2004)45) entre outros demonstram a necessidade de se 
compreender a formação inicial de professores pela análise de como os “fatores 
externos e internos” aos cursos de formação se articulam mediando a legitimação 
de interesses predominantes nas tendências atuais para formação de profissionais 
de educação física, como os fatores intervenientes podemos citar ”as condições de 
oferecimento dos cursos e os parâmetros teórico-metodológicos” e as “relações 
entre o re-ordenamento do mundo trabalho e educação a formação de 
professores de educação física”, pela ação meramente corporativista e voltada a 
defesa dos interesses empresariais do ramo do fitness, do lazer e do Esporte 
como negócio.  

Neste sentido concordamos que hoje o centro do desafio, apontado de diferentes 
formas pelos autores, é o da defesa de uma formação ampliada orientada à 
qualificação da formação inicial, “tendo como elemento identificador da nossa 
atividade profissional, o trabalho pedagógico, a docência no trato com o 
conhecimento da cultura corporal46, para diferentes finalidades” (TAFFAREL, 
1998, p. 3), sem perder de vista que a formação não é algo mecânico ou um fato 
que possa ser pensado apenas a partir de si mesmo, neste sentido é imperativo,  

 

formar professores que não estejam subsumidos ao projeto 
histórico capitalista e suas expressões no Brasil, mas 

                                                
43 TAFFAREL, Celi N. Zulke. A formação do profissional da educação: O processo de trabalho 
pedagógico e o trato com o conhecimento no curso de Educação Física. Campinas: SP. FEE-
UNICAMP, 1993.   
44 SANTOS JUNIOR, Cláudio de Lira. A formação de professores em educação 
física: a mediação dos parâmetros teórico-metodológicos. Salvador: Bahia. FACED 
– UFBA. Tese de doutorado em educação. 2005. 187 p. 
 
45 NOZAKI, Hajime, T. Educação Física e reordenamento no mundo do trabalho: Mediações da 
regulamentação da profissão. Niterói: RJ, UFF, Tese de doutorado (Doutorado em Educação), 2004. 
210 p. 
 
46op.cit. 
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preparados, cientifica, pedagógica, técnica, ética, moral e 
politicamente para construir um outro projeto histórico [...] 
Esgotaram-se as possibilidades civilizatórias do capitalismo, 
[ele] não avança mais trazendo perspectivas humanizantes. 
Ele [apenas] se recompõe para, enfim, manter-se como 
hegemônico, e o faz explorando a classe trabalhadora, 
explorando ao máximo a força de trabalho, destruindo a 
natureza, a cultura e tudo o que se contrapõe a seus 
interesses. (TAFFAREL, p. 16).   

 

   

A dinâmica que materializa o rumo dos confrontos localizados especificamente no 
campo da formação de professores de educação física tem seus nexos na relação 
sociedade-trabalho-educação.  

Esta relação não é linear, e ocorre por mediações que dão o tom da realidade 
como uma totalidade, estruturada pela complexidade de determinações que 
estabelecem nexos entre si.  

Neste sentido, as categorias de totalidade concreta (KOSIK, 1976) e de mediação 
(KUENZER, 2005) serão tomadas como guias metodológicos importantes. A 
primeira por permitir tratar da formação de professores em educação física sem 
descolá-la da base material e histórica na qual está inserida, resguardando sua 
complexidade, e a segunda, por permitir a análise da função exercida pelas 
formas particulares de ordenar a realidade em seu movimento interno, retratada 
nos interesses, valores e concepções de formação (especialmente) de 
professores de educação física exigidos pelo sistema do capital, pois eles não se 
mostram diretamente ou de maneira isolada da realidade, eles se objetivam a 
partir de mediações. Assim, sem a referência metodológica destas categorias as 
determinações poderiam ser equivocadamente deixadas de lado, ou, serem 
tomadas apenas em sua aparência fenomênica (KOSIK, 1976, P. 9-33). 

 

 
 

3.2 AS REFORMAS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Os embates diante 
das diretrizes curriculares nacionais. 

 

Não pretendemos revisar todos os fatos que constituíram o processo de 

reformulação do campo da formação de professores em geral, e de educação física 

especificamente. 

Para compreender a formação do professor de educação física e o lugar do 

conhecimento nesta formação, precisamos historicisar o quadro dos confrontos 

estabelecidos acerca da aprovação das Diretrizes Curriculares Para a Educação 
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Física. Portanto, metodologicamente, nosso movimento será sinteticamente, 

construir um entendimento critico sobre o lugar das DCNEF47 dentro confrontos 

sobre a formação inicial em educação física. 

As DCNEF são a referência central para os processos de reforma dos 

currículos de formação, portanto, são determinantes da forma e do conteúdo que o 

conhecimento jogo assume no currículo, onde sua legitimação, seleção e 

organização vão influenciar sobremaneira a forma como o profissional em formação 

ira compreendê-lo e assimilá-lo, tornando-o um conhecimento constituinte de sua 

ação e intervenção pedagógica a ser ensinado nos diversos âmbitos de sua 

intervenção profissional. 

Mas para compreender a gênese e as intencionalidades dos processos 

citados, é preciso tomá-los não como algo dado, naturalizado, mas ancorá-los no 

contexto real do sistema social predominante, para analisar como ele forja 

mediações com as relações sociais específicas enquanto dimensões da complexa 

totalidade do real. 

A avalanche reformista que se abateu no Brasil (entre elas as reformas 

educacionais) são processos intencionais cujos nexos estão articulados ao cenário 

de mudanças no plano internacional. Internamente as reformas são induzidas pelas 

chamadas agências multilaterais de financiamento48 que têm papel central na  

orientação de reformas e ajustes da dinâmica das relações entre o capital 

internacionalizado, os Estados Nacionais e o mundo do trabalho, com os devidos 

rebatimentos nos processos de formação escolarizada nos diversos níveis de 

ensino.  

                                                
47 De agora por diante utilizaremos esta forma para nos referir às Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Graduação em Educação Física.  
48

 Cf. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional. 
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Neste sentido, em tais processos podemos observar que os interesses do 

capital, quase sempre são levados a termo, mas não de forma linear e direta, e sim 

de forma mediada. Esta mediação pode ser encontrada na materialidade das 

demandas explicitas em documentos de organismos como o Banco Mundial49, ou na 

estrutura legal que protege os interesses particulares de uma minoria como se 

fossem da maioria da população.  

Ao longo da década de 1990, deu-se talvez, o auge do maior ataque aos 

limites de autodeterminação dos povos que o século XX pôde vivenciar50. Embora 

este ataque tenha se constituído de forma sub-reptícia, suas estratégias, seus 

objetivos e suas conseqüências, foram reconhecidas e rechaçadas a partir das mais 

diversas formas de mobilização popular51 e através de vasta produção intelectual. 

No entanto, se tais reformas (ainda que com resistências) lograram um certo 
sucesso no plano ideológico, no plano da realidade concreta podemos dizer que 
elas foram derrotadas, a realidade de produção da opulência para poucos e da 
miséria para a maioria dos povos é um fato inegável, para estes o 
(neo)liberalismo52 econômico é sinal de fracasso e de dor.  

Já no prefácio da obra Pobreza e Exploração do Trabalho na América Latina de 
Pierre Salama (1999), Gilson Schwartz é contundente ao comentar: “No fim do 
século da barbárie, o rei está nu. Depois de muitos erros (quantos milhões de 

                                                
49 Para um aprofundamento questão recomendamos o documento Do Plano ao Mercado: relatório 
sobre o desenvolvimento mundial-1996. Editado pela Oxford University Press, 1996. Para uma critica 
a estes processos de reformas e ajustes preconizados pelo Banco Mundial ver Desigualdade na 
América Latina: o debate adiado, de Berrnardo Kliksberg, Cortez editores, 2000;  América Latina: 
Uma região de risco – pobreza, desigualdade e institucionalidade social. Cadernos UNESCO, 1ª 
edição, 2002; ver ainda, ALCA: quem ganha e quem perde como livre comercio nas Américas, de 
Kjeld Jakobsen e Renato Martins, Editora Perseu Abramo, 1ª edição, 2002. Ver também O artigo de 
Ivete Simionato e Vera M. Ribeiro Nogueira, Pobreza e Participação: o jogo das aparências e as 
armadilhas do discurso das agências multilaterais.  In: Revista Universidade e Sociedade, Ano XI, nº 
24, Jun/ de 2001. Brasília. 
50 Cf. o documento do banco mundial intitulado “Do plano ao mercado: relatório sobre o 
desenvolvimento mundial – 1996”, sobretudo o capitulo 1, Modelos de Reforma, Progresso e 
Resultados p. 9-22. 
51 Mobilizações como o levante de Chiapas no México, as manifestações contra os encontros das 
mega corporações transnacionais realizados em Davos, na Suiça, as marchas e lutas pela terra 
levadas a cabo pelo Movimento Sem Terra, são apenas alguns exemplos de mobilização contrários 
aos desígnios da pretendida hegemonia do pensamento único, cognominado de (neo) liberal.  
52Robert W. Mchesney na introdução da obra O lucro ou as pessoas? neoliberalismo e ordem global, 
2ª edição. Ed. Bertrand Brasil, RJ, assim se refere a este termo “Ele consiste em um conjunto de 
políticas e processos que permitem a um número relativamente pequeno de interesses particulares 
controlar a maior parte possível da vida social com o objetivo de maximizar seus benefícios 
individuais” In 
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vidas foram sacrificadas em seu nome? Quantas democracias foram fragilizadas 
ou destruídas?), os defensores do liberalismo econômico ensaiam, no máximo, 
tímidas autocríticas. O FMI e o Banco Mundial não se entendem.”(p.7). 

As reformas (do Estado, do mundo do trabalho, das produções cientificas e 
tecnológicas) de corte (neo) liberal são eivadas de “idéias-fetiche”53 elas buscam 
dar materialidade a processos essencialmente excludentes, como se estes 
fossem uma conquista de todos e para todos, há sob esta variante do 
pensamento liberal de fim século XX e de inicio de século XXI uma busca de 
resultados que legitimem o sistema do capital, sustentada por uma frenética e 
violenta mistificação da realidade.  

Este processo destrutivo engendrado pela “ordem sóciometabólica do capital” 
(Mészáros, 2006), trata o conhecimento como uma poderosa mercadoria, capaz 
de gerar enormes progressos e avanços científicos e tecnológicos em todas as 
áreas da intervenção humana, ao mesmo tempo, em que é incapaz de saciar a 
fome de milhares de homens e mulheres que morrem em todas as regiões do 
globo, o que configura o quadro que torna aguda a questão levantada por Newton 
Duarte (2003) se realmente estamos numa “Sociedade do conhecimento ou 
[numa]54 sociedade das ilusões” pois apenas para citar um exemplo sobre esta 
questão55,  

Nos últimos anos, o Brasil, a Argentina e o México, estiveram 
comprometidos com um modelo econômico [pautado]56 por 
uma expansão do PIB cada vez mais dependente da entrada 
de capitais; um crescimento das desigualdades, tanto entre as 
rendas do trabalho e as do capital quanto, dentro destas, entre 
as dos trabalhadores qualificados e as dos não qualificados; 
um índice de desemprego crescente e uma expansão 
significativa dos empregos precários em relação aos existentes 
nos aos 80; grandes flutuações do nível de atividade 
econômica, das quais os pobres são as principais vitimas” 
(ibid, ibidem, p.11)  

 

  

                                                
53 Para Newton Duarte (2004), o termo fetiche é usada em português por influência da palavra 
francesa “fetiche” que significa feitiço, e que por definição significa “objeto animado ou inanimado, 
feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto”, 
dentre as muitas palavras do ideário neoliberal com estas características podemos citar flexibilidade, 
competitividade, competência, empregabilidade, privatização, descentralização, globalização, 
mercado, etc. O próprio termo neoliberalismo se enquadra nessa acepção, considerando-se que suas 
conseqüências ético-politicas e econômicas ainda estão em desenvolvimento, ainda que sob um certo 
arrefecimento e refluxo político, suas marcas são visíveis (mesmo com a eleição de governos dito de 
esquerda, para constatar isso basta olhar o cenário das eleições na América Latina, nos últimos dez 
anos). Para um aprofundamento sobre este assunto ver por exemplo, o trabalho de Armando Boito Jr, 
intitulado Política neoliberal e sindicalismo no Brasil, Ed, Xamã, 1999.  
54 Acréscimo nosso. 
55 Para um aprofundamento sobre as desigualdades e miséria geradas pelo metabolismo deletério do 
sistema do capital ver A riqueza do capital e a miséria das nações de José Antônio Martins, Ed. 
Pagina Aberta, 1994. 
56 Destaque nosso. 
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Nesta linha de argumento, a relação entre formação humana e o 

conhecimento tornam força ideológica e força material, o que justifica o lugar de 

destaque que assumem na dinâmica das reformas que o capital engendrou nas 

últimas décadas para protelar sua sobrevida57, às custas da desintegração de 

parcelas crescentes da forças produtivas sobre a terra, pela superexploração do 

trabalho58 e pela acumulação crescente de capital mas “o espelho da acumulação, 

invertido, deformado, é o desenvolvimento da opressão, da dominação sobre o 

trabalho, da exploração” (Ibid, p. 7). 

Neste contexto de reformas em escala mundial e nacional, no qual, mudanças 

profundas e nefastas dos mecanismos de produção e reprodução da vida social são 

levadas a cabo, é que se dá o processo de reformulação das bases legais (pela via 

de diretrizes, resoluções, decretos) de formação de professores de modo geral e de 

educação física de em particular. Sobre este movimento que articula o geral e o 

particular, Paulo da Trindade Nerys Silva (2002, p. 76) nos mostra que,  

 

As Diretrizes Curriculares Gerais para a Graduação, 
correspondem ao nível do Ensino Superior ao que são os 

                                                
57 Para uma compreensão das diversas faces que as chamadas reformas estruturais assumem na 
dinâmica do capital remetemos à leitura do texto “Reformas do Estado e Mundo do Trabalho: 
reestruturação produtiva e formação do trabalhador de educação física, de Celi Taffarel, onde a 
autora aborda os nexos das relações entre reforma do Estado, reformas no mundo e de professores 
de educação física. In; Volume IX do Caderno de Debates da Executiva Nacional dos Estudantes de 
Educação Física – Gestão 2006 – 2007. Mimeo. 
58 Ainda que esta exploração de materialize contraditoriamente sob crescentes taxas 
de desemprego. Esta necessidade de tornar o trabalho vivo supérfluo, não deve ser 
confundida com o que os arautos que advogam o “fim da história” chamam de o fim 
do trabalho como categoria ontológica. Antunes (2004, p. 97-98), assim argumenta, 
sobre a falta de consistência desta afirmação, “É curioso que há uma década e meia 
uma certa literatura eurocêntrica, dizia que o trabalho estava em vias de 
desaparição, que não era mais relevante, que estava desaparecendo. Houve até um 
autor que chegou a dizer que no século 21 nós provavelmente não tivéssemos mais 
trabalhadores. As evidências mostram que, no final do século 20 para o século 21, a 
questão do trabalho converteu-se numa das mais cruciais. Para aprofundar esta 
questão ver  Ricardo Antunes, A Alca e sua lógica destrutiva, In; ESTEVAM, 
Douglas, FERREIRA, Maíra Soares (org) 1ª ed. SP: Ed. Expressão Popular, 2004. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
São orientações do governo, através do Ministério de 
Educação, a respeito da Direção do Processo de Formação 
Humana nos Projetos de Escolarização do Sistema Nacional 
de Educação. Ou seja, representam a direção e a 
centralização da orientação curricular sob os auspícios do 
Estado”.  

 

 

Observe-se que as reformas amplas não são diretamente aplicadas aos diversos 
âmbitos de interesses dos grupos predominantes, elas são transmutados em leis, 
regulamentos, diretrizes que sendo “discutidos e aprovados” ganham o verniz da 
legitimidade, embora muitas vezes, os mecanismos de aprovação deste 
arcabouço legal, seja fruto de “falsos consensos” (GENTILI, 1998), neste caso a 
correlação de forças entre os que disputam a direção dos fatos gera 
tensionamentos que materializam a contradição dos interesses em conflito59.  

Paulo da Trindade Nerys Silva (ibid, p. 77) sistematiza e aponta quatro âmbitos de 
interesses que se articulam no sentido de garantir a aprovação das reformas:  

a)Dos ajustes estruturais - reestruturação tecnológica e 
produtiva, estratégias do processo de reestruturação neoliberal 
impostas aos países em desenvolvimento, que reduzem a lógica 
dos direitos sociais à racionalidade e à cultura do universo 
econômico, a lógica do mercado - pela manutenção de taxas de 
lucro e da propriedade privada; 

 

 
b) Das exigências estabelecidas pelas agências financiadoras 
como o Banco Mundial, que vem participando da definição de 
políticas educacionais no Brasil. (“El desarrollo en La Practica: 
La Enseñanza superior – las lecciones derivadas de la 
experiencia”). 
 

 
c) Do Novo Ordenamento Legal estabelecido pela LDB (Lei 
9.394/96 Artigo 53 Inciso II, que se coaduna com o disposto 
na Lei nº 9.131 de 15/11/95, com o disposto no Decreto 
2.026 de 10/10/96 e, o Artigo 14 do Decreto 2.306 de 
19/08/97. 

 
 

d) Da necessidade de “sintonizar a Universidade com uma 
Nova Ordem Mundial, de modo a adaptar diferentes perfis 

                                                
59 Um exemplo dessa afirmação, no âmbito geral é a atuação da ANFOPE, diante da aprovação das 
diretrizes para os cursos de pedagogia por exemplo. Outro exemplo na educação física é o processo 
conflituoso que culminou com a aprovação da lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, que criou o 
Conselho Federal de Educação Física. Estiveram à frente da resistência contra esta ação do Estado 
em prol dos interesses do sistema do capital, uma grande parcela dos professores de educação física 
do Brasil, articulados em torno do Movimento Nacional Contra a Regulamentação da Educação 
Física. Outro exemplo destes embates é o posicionamento critico do Grupo de Trabalho Temático do 
CBCE Formação de Professores e Mundo do Trabalho, diante das discussões relativas à aprovação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Física, conforme documento elaborado pelo grupo 
intitulado Carta de Vitória.  
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profissionais às continuas transformações do mercado de 
trabalho, que se transformará mais rapidamente no 
próximo milênio, visando a adaptação dos profissionais 
graduados aos novos paradigmas da sociedade moderna45 

- o Paradigma Científico-Tecnológico -, para enfrentar o 
desafio do cenário mundial, que se caracteriza pelo uso de 
novas tecnologias, pelo processo de globalização, de 
transformação da geopolítica mundial, com o surgimento 
dos grandes blocos regionais e a falência do comunismo. 
 
 

Estas relações delimitam a materialidade e a referência das políticas 

educacionais levadas a cabo no Brasil para formação de professores. A execução 

desse processo necessita de mediações que articulem o que se propõe no plano 

geral e sua objetivação no plano particular, neste caso os cursos de graduação onde 

é forjada a formação inicial. Esta mediação para a formação de professores de 

educação física ocorre no plano legal a partir da aprovação das DCNEF, e que pelas 

características do objeto desta investigação iremos abordar adiante. 

 

 

 

 

 

3.3 AS DCNEF PARA A REFORMA DE CURSOS E CURRICULOS: A 
fragmentação da formação inicial.  

As DCNEF após sua aprovação60 tornaram-se logicamente a referência para os 
mais diversos processos de reforma curricular, passando a exercer seu papel 
mediador entre os interesses do sistema do capital e o mundo do trabalho (de 
forma clara ou não para aqueles que as implementaram) este é o mecanismo 
usado pelas forças predominantes dos interesses do sistema do capital e por 
seus representantes, que diante da impossibilidade de agir diretamente em todos 
os contextos particulares vão forjando mediações capazes de fazer valer seus 
interesses.  

                                                
60Em 2002 foram aprovadas as diretrizes para as licenciaturas ( através da Resolução do CNE/CP 2, 
de 19 de fevereiro de 2002) que instituíram a graduação plena da formação de professores da 
Educação Básica em nível superior. Esta resolução tem repercussões na Resolução N° 7, DE 31 DE 
MARÇO DE 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
educação física – DCNEF.  
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É importante destacar que os nexos entre as diversas dimensões da problemática 
que perpassa a formação inicial que estamos analisando não são aleatórias ou 
fortuitas, elas são orgânicas de uma totalidade, por este motivo até chegarmos ao 
objeto central deste estudo – o jogo como conhecimento da formação inicial em 
um curso de educação física – nosso percurso está cheio de “paradas” que 
mostram as conexões necessárias que articulam o geral, o particular e o singular 
(Cf. CHEPTULIN, p, 191-202) na análise do objeto estudado, pois, 

“Quando a totalidade está assim posta ou reposta, ficam 
devidamente ressaltados alguns de seus traços constitutivos 
universais: em primeiro lugar, ela aparece como uma rede de 
relações, [...] a partir de uma determinada centralidade; em 
segundo, ela também aparece, simultaneamente, como uma 
unidade concreta das contradições que se chocam no seu 
interior e que exatamente expressam o seu conteúdo e o seu 
movimento; em terceiro, fica evidenciado o fato de que 
qualquer totalidade contém totalidades a ela subordinadas – 
totalidades internas e inferiores – e está contida em 
totalidades mais abrangentes, mais complexas e situadas 
numa escala superior; em quarto e por último, fica também 
evidenciado o caráter histórico, portanto transitório, da 
totalidade, de qualquer totalidade dada” (CARVALHO, 2007, 
p.188-189) 

 

Para que as DCNEF fossem legitimadas formalmente como lei, muitos foram 

os embates travados, de um lado os seus defensores confessos, estribados nos 

argumentos da defesa da profissão como espaço meramente corporativo, numa 

concepção de formação orientada aos chamados “nichos de mercado”61 e dos 

cursos de superiores fragmentados em licenciatura e bacharelado (o Conselho 

Federal de Educação, o sistema CONFEF-CREFS62) e os que se moldaram e/ou 

foram cooptados pelo discurso do consenso (entre eles  os representantes do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE); de outro estavam o movimento 

estudantil (EXNEEF63) e pesquisadores que desenvolvem trabalhos em grupos de 

pesquisa, como por exemplo a Linha de Pesquisa em Educação Física & Esporte e 

                                                
61 O discurso sobre a formação profissional em educação física que adere à lógica e às demandas do 
chamado mercado de trabalho, visa formar trabalhadores para atender a certas áreas de atuação que 
estão na moda, como por exemplo, “personal training” ; “ginástica laboral” e outras que se 
caracterizam por serem perpassadas pelo conceito de atividade não regulamentada por lei 
trabalhista, o que se caracteriza como trabalho incerto e precário, bem ao gosto dos defensores da 
desregulamentação das relações sociais do mundo do trabalho.   
62 Conselho Federal de Educação Física e Conselho Regional de Educação Física. 
63 Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física. 
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Lazer (LEPEL/FACED/UFBA), e um movimento mais amplo constituído em escala 

nacional que lutou e ainda luta contra a regulamentação da profissão chamado 

Movimento Nacional Contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física 

(MNCR64), além é claro de instituições como a ANFOPE65 e outras.  

Para a educação física as DCNEF representam a legalização de uma 

concepção de formação inicial fragmentada assentada modelo de licenciatura e 

bacharelado. Nos embates as chamadas demandas do mercado são usadas pelos 

reformistas como argumentos para convencer os estudantes66 que buscavam sua 

vaga no mundo do trabalho, da importância do bacharelado como a chave para 

atender às novas exigências dos campos de atuação profissional: o lazer, do esporte 

e da saúde, escamoteando-se que o “mercado” passa por um profundo processo de 

flexibilização e de precarização das relações de trabalho (que escondem perdas de 

direitos pelos trabalhadores) não sendo (intencionalmente) objeto de reflexão pelos 

defensores da fragmentação da formação inicial.  

O “semideus” chamado mercado67 é um mito, ele expressa os limites nos 

quais o sistema do capital atua visando regular a esfera dos processos de formação 

                                                
64 Teses defendidas pelo MNCR: Contrário à lei à tese de regulamentação por ser fragmentária, 
corporativista e leniente com a lógica do chamado mercado de trabalho, busca agregar o conjunto 
dos professores, estudantes e trabalhadores em geral. Para um aprofundamento critico sobre a 
regulamentação da profissão ver tese de doutramento de Hajime Takeuchi Nozaki intitulada, 
Educação Física e Reordenamento no Mundo do Trabalho: mediações da regulamentação da 
profissão, pela Universidade Federal Fluminense 2004. Para um entendimento dos embates sobre a 
regulamentação ver, Os Bastidores da Regulamentação do Profissional de Educação Física, Renan 
Almeida (org). ES: Ed. UEFS, 2002, 138 p. 
65 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Para um entendimento mais 
detalhado do papel de ANFOPE dentro do movimento que discutiu criticamente a implantação das 
diversas diretrizes curriculares para as graduações ver Helena C. Lopes de Freitas In A Reforma do 
Ensino Superior no Campo da Formação dos Profissionais da Educação Básica: as políticas 
educacionais e o movimento dos educadores. Revista Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, 
dezembro de 1999. 
66 Exceto os estudantes que lutavam em torno dos argumentos defendidos pela Executiva Nacional 
do Estudantes de Educação Física. 
67 Estamos utilizando o termo “semideus” para marcar uma característica desta entidade quase 
metafísica chamada “mercado”. Dizemos quase, porque na verdade, o termo mercado se refere e ao 
mesmo tempo esconde, os interesses e a identidade de instituições bastante concretas, elas são as 
chamadas grandes corporações transnacionais, monopólios de toda ordem (telecomunicações, 
remédios, petróleo, alimentos etc.) instituições financeiras (bancos, companhias de seguros, 
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humana, para tanto conta com uma formidável retaguarda no plano ideológico, a fim 

de sustentar o consenso que legitime suas demandas como referencial “único e 

insubstituível” para os processos de formação inicial de professores de educação 

física.  

A lógica do mercado atua num contexto de mistificação ideológica, pois na 

aparência se mostra como lócus onde formalmente todos podem ser assimilados 

como mão-de-obra, desde que preencham certos requisitos de formação, mas como 

mistificação esconde o cadáver no armário, ou seja, ele não diz que por sua 

natureza estrutural não pode e não é sua função absorver todos trabalhadores ainda 

que o jargão “marketeiro” da “formação para o mercado de trabalho” seja seguido à 

risca.  

O mercado não é para todos, independentemente do grau de formação e de 

conhecimentos que se tenha, pois a base material que o justifica (o sistema do 

capital) é em sua essência seletiva e excludente. Da essência do mercado derivam 

promessas que não podem ser cumpridas. O mercado é tomado como algo em si, e 

que pode ser explicado a partir dele mesmo, dessa forma não se demonstra como o 

mercado sendo o corolário de uma forma social excludente, não pode ser ele mesmo 

includente, esta é a contradição que não se conta.  

Para além das aparências, as demandas do mercado por um dado tipo de 

trabalhador são na verdade mediações de um fenômeno mais amplo, cuja gênese 

está na chamada reestrutração produtiva, que se expressa como mecanismo de 

busca da ampliação e recomposição das taxas de lucro, no bojo da crise68 estrutural 

                                                                                                                                                   
especuladores em bolsas de valores). Uma síntese bastante interessante dos efeitos e dos interesses 
de tais corporações pode ser analisado no filme  de Jenifer Abbott Markbhar, cujo titulo é “The 
Corporated”. 
68 Sobre a crise sistêmica pela qual passa o sistema do capital ver o excelente trabalho de István 
Mészáros Para Além do Capital:Rumo a uma teoria da transição. SP. Boitempo Editorial, 2006. 
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que ainda está em curso por dentro do capitalismo real (Frigotto, 1995) pela via do 

aprofundamento da exploração do trabalho assalariado. 

Neste sentido, o mercado não pode e não deve ser tomado como um fato 

natural, ao qual estamos irremediavelmente subordinados, como fenômeno social, 

ele deve ser explicado a partir dos interesses que defende, de forma latente e 

patente, pois só pelo entendimento das contradições desta forma de existir é 

possível entender como tais interesses abarcam praticamente todas as esferas da 

nossa existência atual, inclusive a da Educação Física e da formação inicial de 

professores que nela atua. 

Marx, (1987, p. 170-182) nos Manuscritos Econômicos Filosóficos (1844) e ao 

longo de sua obra, nos dá a referência metodológica para entender esta situação na 

critica que fez à forma como os economistas clássicos realizavam suas análises, 

 

A economia política parte do fato da propriedade privada. Não o 
explica. Concebe o processo material da propriedade privada, 
como ele ocorre na realidade, em fórmulas gerais e abstratas, que 
em seguida lhes servem de leis, não compreendem tais leis, isto é, 
não demonstram como derivam da essência da propriedade 
privada.   

     

A constatação desta realidade, não nos coloca numa situação de descrédito 

em relação aos processos de formação de professores e de trato com o 

conhecimento cientifico, ao contrário, acreditamos que o conhecimento tem sido ao 

longo da história o elemento propulsor dos processos de humanização do homem.  

A critica que fazemos é acerca tanto da concepção de formação humana 

levada a cabo sob o tacão das relações sociais no sistema do capital; que aliena no 

sentido de não permitir que se estabeleça os nexos entre a área de atuação 

profissional e as determinações que sobre ela incidem, quanto da abordagem e  

acesso ao conhecimento que sustenta esta mesma formação.  
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Neste sentido o conhecimento tem uma função estratégica como delineador 

do processo de formação inicial, neste por tanto, devemos estar alerta para 

reconhecer e analisar as mediações e sutilezas desse processo, pois sem este 

cuidado, as filigranas do atual contexto podem nos fazer tomar o movimento da 

realidade apenas conforme sua aparência, esmaecendo nossa capacidade de 

apreender que nos processos históricos concretos, o homem é o sujeito definidor 

dos rumos que as relações sociais tomam, portanto se estamos discutindo formação 

humana no contexto do sistema do capital, não nos pode escapar que a formação 

alienada do homem é sua marca mais concreta, mais sutil e mais desumana, neste 

sentido, 

O sujeito dos processos educativos aqui é o homem e suas 
múltiplas e históricas necessidades (materiais, biológicas, 
psíquicas, afetivas, estéticas, lúdicas). A luta é justamente para 
que a qualificação humana não seja subordinada às leis do 
mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma 
de adestramento e treinamento estreito da imagem do mono 
domesticável dos esquemas tayloristas, seja na forma da 
polivalência e de formação abstrata, formação geral ou 
policognição reclamadas pelos modernos homens de negócio e os 
organismos que os representam. (FRIGOTTO, 1995, p. 31)     

 

De fato, o embate que se trava historicamente e de forma mais contundente 

(setores avançados da classe trabalhadora x interesses do capital) na atualidade é 

justamente pela direção que a formação humana vai tomar no contexto das 

contradições estruturais que marcam o sistema do capital, qual seja educar (formar) 

para explorar e alienar, 

 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que devemos combater 
teórica e politicamente a tese do mercado como regulador das 
relações humanas mostrando sua incapacidade para regular 
direitos fundamentais (saúde, educação, cultura, etc.), 
necessitamos afirmar a democracia como valor universal e a 
solidariedade como base da utopia socialista (idem, ibid, p. 17)   
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Assim, “qualificação humana” nas palavras do autor denota uma forma 

específica para se referir às formas, processos e conteúdos que a formação do 

trabalhador assume em dadas condições, onde o conhecimento via de regra 

representa o conteúdo tangível em torno do qual tanto os defensores de uma 

formação para atender às exigências do mercado, quanto os defensores de uma 

formação para a emancipação humana encontram acordo.  

Sob esta ótica, o conhecimento69 assume diferentes formas, sua seleção, 

sistematização e tratamento no currículo da formação inicial ora se apresenta como 

o acúmulo das produções de caráter cientifico-tecnológico, informacional, da 

microeletrônica, da microbiologia; ora como a síntese das formas objetivas e 

subjetivas de simbolizar, apreender e explicar o mundo, conforme uma acepção 

ampla de cultura pode indicar; ora é tomado, (e aqui está uma certa novidade70) 

como atitudes, comportamentos e habilidades cognitivas – análise, síntese, 

estabelecimento de relações, capacidade de trabalhar em grupo, enfrentar 

mudanças constantes, estudar sistematicamente, articular raciocínio lógico-formal à 

intuição criativa71, habilidade para resolver problemas e propor novos procedimentos 

que potencializem a produção de bens materiais e não materiais com diminuição 

                                                
69 Não estamos utilizando o termo conhecimento no sentido de “saberes da experiência” (Maurice 
Tardif) ou de saberes da prática” (Donald Schon). Quando nos referimos ao termo conhecimento o 
fazemos nos referindo ao conhecimento teórico, cientifico, de caráter acadêmico, conforme é 
selecionado, legitimado e tratado no currículo, portanto, os conhecimentos específicos (no caso desta 
investigação o jogo como conhecimento específico da formação) que são necessários ao processo de 
formação inicial em um curso de graduação para a formação em educação física  Não 
desconhecemos o debate que se instalou no Brasil sobre a questão, sobre uma abordagem critica a 
este debate ver  Newton Duarte In: CONHECIMENTO TÁCITO E CONHECIMENTO ESCOLAR NA 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR: por que Donald Schon não entendeu Luria. Publicado na revista 
Educação & Sociedade, Campinas, SP. Vol. 24, nº 83, p. 601-625, agosto de 2003. Disponível em 
<http//www.cedes.unicamp.br> Acessado em 20 de outubro de 2006. 
70 As chamadas “teorias das inteligências múltiplas” remetem tudo para o plano do subjetivismo, e 
hoje são a moda a ser seguida, pelo menos para alguns. Para mais informações ver entre outros, 
GARDNER, Haward. Inteligências múltiplas. Porto Alegre. Artes Médicas. 1995. 
 
71 As chamadas teorias das inteligências múltiplas são um bom exemplo de defesa destas dimensões 
enquanto formas de conhecimento a ser posto a serviço da formação humana na ótica do mercado, 
conforme estamos criticando até aqui. 
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crescente de custos capazes de ampliar e maximizar a produtividade sem aumentar 

custos com salários. 

Esta tendência para influenciar todas as esferas que incidem sobre a 

formação humana é sistêmica, e o caráter orgânico desta situação se legitima, por 

exemplo, nas políticas de reorganização dos cursos de formação dos profissionais 

da educação e nas decisões que incidem sobre mudanças e reformulações 

curriculares, afetando a especificidade da seleção, sistematização e trato com os 

conhecimentos particulares às disciplinas que estruturam os processos de formação 

inicial, seja nos cursos de bacharelado, seja nos cursos de licenciatura. 

Na Educação Física esta adaptação às chamadas demandas do mercado 

expressa-se nos embates entre os que defendem licenciaturas enquanto lócus de 

uma formação ampla, e os que defendem o bacharelado, enquanto forma específica 

para formar mão de obra orientada aos interesses de certos nichos de mercado. 

Neste debate se localiza o confronto entre a formação de professores de 

educação física para atender a demandas de intervenção social e às demandas 

contingentes dos interesses mercadológicos.  

A primeira é orientada a uma formação generalista, critica, capaz de exercer 

uma intervenção profissional e docente que dissemine os conhecimentos afeitos à 

educação física com qualidade social, onde a educação física, neste caso “A 

consolidação da identidade do professor de educação física [...]Caracteriza-se, 

também por tratar de um campo de conhecimento que se estrutura a partir das 

práticas históricas, socialmente produzidas, cientificamente estudadas e 

investigadas, e, criativamente ensinadas da geração a geração” (TAFFAREL et al, 

2006, p. 161), e a segunda, se caracteriza como preparação orientada às demandas 
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efêmeras criadas e localizadas como produtos de mercado, sob uma visão 

pragmática e tecnicista de formação inicial e de trato com o conhecimento.   

Para Santos Jr. (2005, p. 54-56) as DCNEF “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”, para o 

autor neste caso, a lógica do mercado é plenamente contemplada, e destaca quatro 

eixos afins aos interesses do mercado: ênfase nas competências da qual 

destacamos sua relação com as concepções de formação orientadas pelas 

exigências de um “trabalhador de novo tipo” adaptado às exigências de um mercado 

de trabalho “flexível” e pragmático72; a questão do objeto de estudo e da 

concepção de ciência. O objeto de estudo é o movimento humano, que está 

referenciado na abordagem desenvolvimentista73, defensora da formação humana 

dividida nos atos cognitivos, afetivos e motores, de forte viés fragmentador e de 

corte empírico-analítico, com forte inclinação a sustentar uma intervenção 

pedagógica no limites da prescrição de atividades físicas, a dicotomia licenciatura 

x bacharelado, com frágeis bases explicativas acerca da possibilidade de que exista 

um corpo de conhecimentos legitimados pela área capaz de sustentar 

cientificamente esta concepção de formação inicial. Nesta concepção a chamada 

                                                
72 Para um entendimento do termo como uma noção do mundo empresarial e ligado às 
transformações e reestruturações do mundo do trabalho ver SABERES E COMPETÊNCIAS: o uso de 
tais noções na escola e na empresa de François ROPÉ e LUCIEN TANGUY. Ed. PAPIRUS, 
Campinas, SP: 4ª edição, 1997. Para um aprofundamento critico acerca da entrada desta noção nos 
discursos sobre formação ver os seguintes autores: RAMOS, M. Nogueira. A PEDAGOGIA DAS 
COMPRTÊNCIAS: autonomia ou adaptação. Ed. Cortez, SP. 2001. KUENZER, Acácia. ENSINO 
MÉDIO: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. Ed. Cortez, 2000. DUARTE, 
Newton. SOCIEDADE DO CONHECIMENTO OU SOCIEDADE DAS ILUSÕES: quatro ensaios critico-
dialéticos em filosofia da educação. Autores Associados. Campinas, SP: 2003. 
73 Ver TANI, Go (et all). Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. Ed. Edusp. SP. 1988. 
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 “epistemologia da prática”74 encontra solo fértil disseminação de sua 
concepção de formação “[...]assentada na formação reflexiva de 
professores e na construção de competências profissionais, sob o 
enfoque da nova epistemologia da prática, localiza-se originalmente 
nos estudos sobre educação profissional, realizados por Donald 
Schon, que desenvolve o conceito de formação de profissionais 
reflexivos [...]” (KUENZER & RODRIGUES, 2006, P. 199) 

  

Coerente com as DCNEF os currículos dos cursos de educação física, acabaram 
sendo formulados de acordo com as demandas do mercado – informal e formal, 
escolar e não escolar – ainda que nos casos de muitas reformas curriculares, 
ainda se continuasse considerando a escola um lócus de intervenção profissional, 
o que foi assumido de vez foi a fragmentação já na formação inicial - profissional 
que ensina (licenciado) e para o profissional que “pesquisa” - no discurso esta é 
justificativa mais comum, mas o que parece ocorrer é que o “pesquisador” vai 
mesmo é se inserir em nichos de mercado forjados por modismos como por 
exemplo, o “personal trainning” e assemelhados, cuja ênfase está no mote do 
chamado estilo de vida saudável. 

A formação de professores de educação física conforme já assinalamos é um 
campo bastante complexo, sobretudo quando fica evidente que há um problema 
ainda não resolvido, ou mal resolvido, no que concerne à questão da divisão da 
formação inicial em licenciatura e bacharelado, Alfredo Gomes de Faria Júnior 
(1993, p. 228) é incisivo na seguinte questão: “Pode um mesmo corpo de 
conhecimento fundamentar duas profissões distintas (licenciatura e 
bacharelado)?”  

Esta questão, aparentemente simples, formulada a catorze anos atrás ainda não 
foi respondida de forma adequada no contexto da defesa de programas de 
graduação enquanto lócus de formação profissional no qual um mesmo corpo de 
conhecimentos visa justificar duas formações pretensamente diferenciadas, e na 
esteira da questão do autor, propomos sua particularização em função do nosso 
objeto: o que diferencia o conhecimento jogo para o bacharel e para o 
licenciado75? Sendo o jogo uma construção humana universalmente localizada, 

                                                
74 Para um aprofundamento sobre esta tendência ver entre outros os trabalhos de TARDIF, Maurice. 
SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES E CONHECIMENTOS UNIVERSITÁRIOS: 
elementos de uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas conseqüências em 
relação à formação para o magistério In: Revista Brasileira de Educação, Belo Horizonte, nº 13, p. 5-
24, 2000. SCHON, Donald. Formar professores como profissionais reflexivos. In: Nóvoa, Antônio. 
(Org). Os professores e sua formação. Ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997, p. 79-91. PÉREZ-GOMES, A. 
O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional reflexivo. In: Nóvoa, 
Antônio. (Org). Os professores e sua formação. Ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997, p. 95-114. Para um 
aprofundamento critico sobre a chamada epistemologia da prática ver entre outros, KUENZER, 
Acácia Zeneida. Diretrizes curriculares da pedagogia: uma expressão da epistemologia da prática. In: 
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (13.: 2006: Recife, PE) Novas subjetividades, 
currículo, docência e questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social, (Orgs): Ainda Maria 
Monteiro Silva ...[et al]. – Recife, ENDIPE, 2006. p.185-212. Ver também Newton Duarte, indicado na 
nota 32.  
75Consideramos desnecessário dizer que o Jogo como fato sócio-histórico, como fenômeno cultural e 
como atividade humana, se diferencia do Esporte, também um fato sócio-histórico, também um 
fenômeno cultural, também uma atividade humana. Ambos possuem características distintas, um não 
se reduz ao outro, a não ser nos casos explícitos de profunda fragilidade teórico-conceitual de 
entendimento sobre ambos,ou, em casos de indisfarçável confusão mental, o que é pior, nos casos 
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uma atividade humana intencional, social e historicamente construída, o que 
diferencia o conhecimento jogo se for tratado no clube, na escola, na colônia de 
férias?  

Bem se tomarmos a lógica da separação entre licenciatura e bacharelado, e a 

confrontarmos com a questão levantada por Faria Júnior, alguma diferença deveria 

ou deve existir, (ousaria dizer até de forma obrigatória), uma vez que se são duas 

formas diferentes de formação inicial em Educação Física, se a existência dessa 

separação está nas demandas externas da sociedade, então tais demandas 

deveriam, ou devem ter forjado novos conhecimentos a serem legitimados no 

processo de formação, será que isso corresponde à realidade?  

Este é um problema que deve ser seriamente refletido e enfrentado nas 

instituições de formação profissional na área da educação física, pois se o currículo 

está estruturado em licenciatura e o bacharelado, se faz necessário perguntar: que 

conhecimentos diferentes sobre o jogo estão presentes no processo de formação? 

Se existem tais diferenças elas serão de essência ou serão apenas diferenças de 

aparência do fenômeno analisado? Se não houver diferenças essenciais, há 

necessidade de disciplinas diferentes para tratar do conhecimento jogo na 

licenciatura e no bacharelado, ou, apenas uma disciplina é adequada e necessária 

para as duas formações?    

Se há uma diferença essencial ela precisa ser explicitada, se não há, então a 

pergunta do professor Faria Junior (Op. cit, 1993) ganha uma atualidade tremenda, 

pois ela sintetiza a necessidade de uma revisão profunda da defesa da formação 

cindida entre bacharelado e licenciatura. 

A critica à realidade da formação inicial em licenciatura e bacharelado, indica 

que não devemos ficar presos a ela (inclusive por coerência teórico-metodológica). É 

                                                                                                                                                   
em que as duas situações se expressam articuladas. Que o Esporte é jogado, todos sabemos, mas o 
que estamos abordando neste estudo é o jogo como conhecimento, que é anterior ao Esporte 
conforme o conhecemos hoje. 
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certo que não nos arvoramos nesta investigação realizar afirmações definitivas 

acerca de soluções para a problemática que delimita a relação entre currículo, 

conhecimento e formação inicial, mas podemos lançar mão de tendências e estudos 

que coloquem em “evidência aspectos e ligações sempre novos” (CHEPTULIN, 

1982, P. 334) onde o processo de formação inicial possibilite ao profissional o 

domínio consistente dos princípios teórico-metodológicos que lhe permita analisar e 

aprofundar o conhecimento das realidades em que irá atuar reconhecendo suas 

diferenças, e de posse de uma consistente formação teórica possa com segurança 

implementar as estratégias que atendam às necessidades reconhecidas e 

problematizadas. 

 De posse desses conhecimentos ele deverá ser capaz de fazer um 

diagnóstico da realidade, ser capaz de julgar e decidir sobre as decisões mais 

adequadas a serem tomadas, e ser capaz de planejar as metas a serem atingidas, 

sobre estes elementos da formação inicial, o livro Metodologia do Ensino da 

Educação Física (1992, p. 25) baseado em estudos do profº João Francisco de 

Souza76 nos indica que a reflexão do profissional (pedagógica) prescinde das 

seguintes características: 

Ser diagnóstica: por que remete à constatação e leitura dos dados da 

realidade. Esses dados carecem de interpretação, ou seja, de um julgamento sobre 

eles. Para interpretá-los, o sujeito pensante emite um juízo de valor que depende da 

perspectiva de classe de quem julga, por que valores, nos contornos de uma 

sociedade capitalista, são de classes; 

Ser judicativa: por que julga a partir de uma ética que representa os 

interesses de determinada classe social; 
                                                
76Cf. SOUZA, João Francisco de. Pedagogia da revolução: subsídios. Recife: Bagaço, 2004. A citação 
destas características não é literal, optamos por esta forma por ser mais adequada ao texto, ficando 
resguardo o sentido e o significado originais.  



 81 

Ser teleológica: por que determina um alvo onde se que r chegar, busca uma 

direção. Esta direção, dependendo da perspectiva de classe de quem reflete, poderá 

ser conservadora ou transformadora dos dados da realidade, diagnosticados e 

julgados.     

Tais características denotam que a complexidade da formação inicial, não se 

restringe a uma formação meramente técnica, (bacharelado), mais a uma formação 

abrangente, suficientemente sólida que não separe produção do conhecimento e 

formação cientifica da realidade fundamentada em uma concepção de formação 

humana sócio-histórica, da qual decorre que a intervenção profissional não seja 

meramente adaptativa a modismos da realidade, outrossim, que busque as 

possibilidades de sua critica e superação pela via do trato com o conhecimento e da 

reflexão de natureza formativa e pedagógica (licenciatura ampla).  

Neste sentido, independentemente da especificidade do papel exercido 

(treinador esportivo, recreado, professor de musculação, professor na escola) nos 

diversos campos de atividade, o que fica patente (inclusive na própria história da 

Educação Física) é o caráter pedagógico da intervenção profissional.  

As características acima citadas precisam ser forjadas já na formação inicial, 

sob a base de uma intervenção ético-política orientada às possibilidades de 

transformação e superação das assimetrias sociais, conforme se expressam em 

uma sociedade de corte capitalista. Sobre esta questão nos alerta Santos Júnior 

(2005, p. 131) 

  

Por isso que insistimos que o que defendemos não é preparar o 
futuro professor para adaptar-se ao local onde vai atuar. Ao contrário 
queremos que ele seja formado sob uma base sólida o bastante que 
o permita contextualizar sua intervenção e a partir daí que seja capaz 
de dosar, sequenciar e sistematizar o conhecimento que será tratado 
[...] nossos alunos precisam ser formados com habilidade para 
decifrá-las separando aparência da essência. Ou seja, eles deverão 
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ser capazes de, compreendendo com radicalidade a realidade 
complexa e contraditória, intervir de forma consciente e autônoma no 
sentido da alteração desta realidade. Mas isso só vai acontecer no 
confronto com a realidade. Confronto que será tanto menos 
problemático quanto mais preparado eles estiverem. 
 
 

Ainda dentro de uma tendência a ser construída tomando por base o estado atual 
das condições da formação inicial, Taffarel (1993, p, 228-229), indicou dez 
elementos para uma proposição superadora em relação à fragmentação da 
organização curricular e da desqualificação da formação inicial, dentre eles 
destacamos cinco (na integra) que se articulam à nossa discussão neste 
momento,   

 
a) A manifestação e a clareza de eixos curriculares referenciados em 
um projeto histórico alternativo; 
 
b) O rompimento com a visão idealista e abstrata da educação e 
dos alunos, aprofundando a compreensão do sentido da 
formação do profissional de Educação Física no Brasil, 
reconhecendo-se o processo de trabalho pedagógico como o 
núcleo essencial da formação do profissional; 
 c) A superação de práticas pedagógicas usualmente adotadas nos 
termos exclusivos de base positivista, substituindo-as por práticas 
produtivo-criativas, vinculadas à atividade social real, que estimulem a 
aprendizagem significativa; 
    
d) A reinterpretação da avaliação do currículo, do ensino e da 
aprendizagem, no sentido de colocá-la no centro da formação do 
profissional da Educação Física, selecionando os conteúdos conforme 
o seu significado social, o qual deverá ser explicitado pela avaliação; 
  
e) A construção coletiva, com base em possibilidades essenciais, 
epistemológicas e pedagógicas, dos eixos curriculares a partir dos 
quais buscar-se-á a unidade metodológica imprescindível ao trabalho 
pedagógico integrador e cooperativo. 

 

Destacamos até aqui elementos teóricos, lógicos e históricos que articulam 
nossos argumentos acerca da relação entre conhecimento e formação humana de 
forma geral, e de formação de professores de educação física de forma 
específica, mais diante dos objetivos de uma pesquisa, faz-se necessário um 
corpo de conhecimentos de natureza teórico-metodológica que oriente a análise e 
a sistematização das informações que emanam dos dados, de forma que este 
procedimento se constitua na base qualitativa e quantitativa que vai sustentar os 
resultados encontrados na conclusão do trabalho. Assim desenvolveremos 
adiante os elementos da nossa abordagem teórico-metodológica.   
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CAPITULO 4 
4.1 A ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA77: Os fundamentos da 
investigação. 
 

Buscamos investigar a relação entre o conhecimento jogo e sua abordagem na 

formação inicial do professor de Educação Física, tomando como foco a realidade do 

programa de Graduação em Educação Física da ESEF-UPE em seu currículo atual. 

Para o desenvolvimento lógico da investigação, discutimos criticamente a) 

regularidades, diferenças e antagonismos entre as justificativas, ementas, objetivos e 

conteúdos programáticos, quando cotejados com a literatura,  cujas obras são 

consideradas clássicas no estudo do jogo e, b) dados referentes aos debates atuais 

que problematizam a formação profissional pela via do trato e acesso ao 

conhecimento, reconhecendo os confrontos e debates suscitados pelas reformas 

curriculares que incidiram sobre a educação física, cujos elementos iniciais podem ser 

encontrados em estudos realizados já na década de 1980, e c) dados empíricos 

específicos dos documentos que tratam da abordagem, legitimação, seleção e 

organização do conhecimento jogo nas disciplinas Fundamentos Teórico-

Metodológicos do Jogo no cursos de licenciatura, e Fundamentos do Jogo no curso de 

bacharelado do currículo atual do programa de Graduação da Escola Superior de 

Educação Física-UPE.  

 Objetivamos neste capitulo expor as bases da abordagem teórico-metodológica 

que iluminou tanto a problematização geral dos nexos entre o jogo como conhecimento 

e a formação inicial em Educação Física, quanto a apresentação da análise e a 

sistematização dos dados empíricos.  

                                                
77 Abordagem teórico-metodológica nesta investigação está sendo compreendida como as 
interconexões entre três dimensões fundamentais da pesquisa “[...] as concepções teóricas de 
abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial 
criativo do pesquisador” . cf. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O DESAFIO DO CONHECIMENTO: 
pesquisa qualitativa em saúde, São Paulo, Hucitec, 1996, p. 22-23.  
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Especificamente, o objeto de estudo está delimitado como sendo, o jogo 

como conhecimento da formação inicial em educação física, e objetivamos 

centralmente realizar a análise da abordagem de um conhecimento especifico no 

processo de formação inicial, conforme a realidade do currículo atual do programa 

de Graduação em Educação Física da ESEF-UPE. 

Para desenvolvermos o objeto, levantamos a seguinte questão central que 
serviu como guia para a formulação das hipóteses orientadoras da abordagem 
cientifica do objeto de estudo: 

1 - Considerando o jogo como atividade humana e conhecimento sócio-

histórico na perspectiva da teoria histórico-cultural, como este vem sendo 

tratado no processo de formação inicial no atual programa de graduação em 

Educação Física da ESEF-UPE, especificamente nas disciplinas 

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo e Fundamentos do Jogo, 

respectivamente nos cursos de licenciatura e bacharelado?   

 

Para responder à questão formulada partimos das seguintes hipóteses: I) 

Considerando que estudos sobre a formação de professores de Educação Física, 

elaborados por Santos Jr. (2005), Nozaki (2004), Taffarel (2003, 2005), Carmo 

(1981), Fensterseifer (1982) entre outros, apontam para a fragilidade e a 

fragmentação do processo de formação inicial nos programas de graduação em 

geral, e de Educação Física especificamente, acreditamos que provavelmente um 

dos elementos, mais não o único, que constituem tal fragilidade e fragmentação 

ancora-se na abordagem dos conhecimentos (oferecidos, legitimados, selecionados, 

sistematizados), que constituem o currículo da formação inicial. Especificamente no 

âmbito desta investigação, buscamos verificar a partir de um confronto com a 

literatura, como as disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo e 

Fundamentos do Jogo do programa de Graduação em Educação Física da UPE 
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abordam o jogo como conhecimento, sendo possível que conhecimentos clássicos 

sobre o jogo não estejam sendo exaustivamente analisados e tratados no programa 

de graduação em tela; II) De acordo com autores da vertente histórico-cultural na 

psicologia, o jogo expressa em sua singularidade, relações sociais concretas, cujo 

conteúdo simbólico reconstitui e revela as formas de apropriação e objetivação do 

homem no mundo sócio-histórico e cultural, nesta perspectiva ele torna-se um 

fenômeno cultural de suma importância para a formação do professor de educação 

física. É possível que a abordagem do conhecimento jogo no programa de 

Graduação em Educação Física da ESEF-UPE, não esteja levando em consideração 

a teoria sócio-histórica em sua amplitude, se assim for, acreditamos que sua 

ausência compromete a visão de totalidade, a amplitude da abordagem e a 

qualificação da formação inicial no curso de graduação em tela.   

Para construirmos as relações entre a questão central e as hipóteses dela 
decorrentes, sem tornar o objeto de estudo um fenômeno isolado da realidade, 
estabelecemos uma aproximação78 ao referencial teórico-metodológico fundado 
no materialismo histórico-dialético, entendendo que o mesmo e suas categorias 
são essenciais para que não tomemos o objeto de estudo de forma isolada do 
real, como algo em si mesmo, desprovido de mediações e de historicidade. Para 
tanto nos subsidiamos em autores79 como, Kosik (1976), Kopnin (1978), 
Cheptulin (1982), Lefebvre (1991) Pinto (1979), Frigotto (2001), Franco ( 2001), 
Kuenzer (2005) Freitas (1995). 

  Esta opção teórico-metodológica está de acordo com Minayo (1996, p. 65) 

nos alerta que “Dentro da perspectiva marxista como sociologia do conhecimento [...] 

o materialismo histórico representa o caminho teórico que aponta a dinâmica do real 

na realidade (...) e a dialética refere-se ao método de abordagem deste real”, 

aspectos estes que caracterizam os princípios de uma teoria do conhecimento, sem 

                                                
78 Utilizamos o termo aproximação para indicar os limites de nossa experiência no trato com esta 
abordagem. No entanto consideramos que a pouca experiência não deve servir como desculpa para 
não assumirmos riscos. Sobre esta questão Minayo nos adverte que “Constitui uma tarefa gigantesca 
e profunda a aproximação do pensamento de Marx e dos marxistas que tentam refletir sobre o 
homem e a sociedade” (p. 64).  
79 Os autores aqui indicados foram devidamente citados e referenciados ao longo deste capitulo, e, 
ao longo da pesquisa. 
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a qual a relação sujeito-objeto no âmbito da pesquisa torna-se vazia de sentido e de 

significado.  

 
4.2 A TEORIA DO CONHECIMENTO80: O materialismo histórico-dialético como 
marco teórico da relação sujeito-objeto na investigação cientifica. 
 
 

Henri Lefebvre (1991), afirma que a questão fundamental de toda filosofia foi 

sempre aquela que indaga sobre a relação entre o ser e o pensamento, entre o 

objeto e o conhecimento. Para o autor trata-se de saber na relação entre os termos, 

qual é tomada como primordial : o ser ou o pensamento; a natureza ou o espírito; a 

matéria ou o conhecimento81. 

Lefebvre parte do princípio de que o conhecimento é um fato; “desde a vida 
prática mais imediata e mais simples, nós conhecemos objetos, seres vivos, seres 

humanos”, (ibid, p. 49) que se colocam em relação. O sujeito e objeto interagem 
continuamente no contexto social, e nesta relação o conhecimento ganha certos 
contornos, características gerais que são assim definidas (ibid, ibdem, p. 49-50) 

A) “Em primeiro lugar, o conhecimento é prático. Antes de elevar-se ao nível 

teórico, todo conhecimento começa pela experiência, pela prática [...]” 

B) “Em segundo lugar, o conhecimento humano é social. Na vida social, 

descobrimos outros seres semelhantes a nós, eles agem sobre nós, nós 

agimos sobre eles e com eles [...]” 

C) “Finalmente, o conhecimento humano tem caráter histórico. Todo 

conhecimento foi adquirido e conquistado. Há que partir da ignorância, 

seguir um longo e difícil caminho, antes de chegar ao conhecimento [...]” 

   

                                                
80 cf. TOM, Bottomore. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
p, 374-381. Ver também KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 26-27. 
81 Para um estudo aprofundado sobre a relação entre matéria e conhecimento ver  Henri Lefebvre In: 
Lógica Formal / Lógica Dialética, Ed. Civilização Brasileira, RJ: 1991. 
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 Na abordagem do objeto a ser conhecido, nos subsidiamos também em Kopnin 
(1978, p. 226) quando ele destaca a natureza social do objeto de conhecimento, 
pois para ele a investigação cientifica “[...] constitui uma forma teórica de 
apreensão do objeto pelo sujeito, nela se manifesta especialmente a natureza 
social do objeto”.  

Para o dicionário eletrônico Michaelis (2002)82 o verbete abordagem significa 

entre outras coisas um “ângulo pelo qual um assunto ou problema é abordado”, 

neste sentido nosso ângulo de abordagem ao objeto de estudo desta investigação 

toma como referência a “arma da critica”83 a fim de analisar, interpretar e 

compreender os elementos que constituem a materialidade que articula a relação 

jogo como conhecimento e formação inicial em educação física.  

 Para Marx a critica tinha um valor revolucionário, em seus escritos, ela assume a 
condição de ser uma arma capaz de cindir as aparências dos fenômenos 
orientando a análise do real realçando seus nexos sem fragmentá-lo.  

Assumimos este movimento da atitude critica para detectar em um recorte 
específico da realidade suas possíveis contradições, a fim de exercitar  
possibilidades de sua superação como um devir histórico; pois concordamos com 
Sader (2001, p. 123), quando ele apoiado em Marx, afirma que se “é certo que a 
arma da critica não pode substituir a critica das armas, que o poder material tem 
de ser derrubado pelo poder material”, é também correto entender que a prática 
material sem teoria é ativismo cego, e que “a teoria converte-se em força material 
quando penetra nas massas”.  

Neste sentido a unidade de “negatividade-positividade” da critica guarda relação 
com o que afirma Kosik (1976, p. 12) ao explicitar a dinâmica entre “fenômeno-
essência-aparência” 

 

O fenômeno não é radicalmente diferente da essência, e a 
essência não é uma realidade pertencente a uma ordem diversa 
da do fenômeno. Se assim fosse, efetivamente, o fenômeno não 
se ligaria à essência através de uma relação intima, não poderia 
manifestá-la e ao mesmo tempo escondê-la; a sua relação seria 
reciprocamente externa e indiferente. Captar o fenômeno de 
determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em 

                                                
82 Dicionário eletrônico Michaelis. 2002. 
83

 Não nos referimos aqui a uma concepção reducionista de critica como atitude meramente 
“negativista”, conforme explicitaremos adiante. Trabalharemos com a dinâmica “negatividade-
positividade” que a análise critica na perspectiva do pensamento marxista nos permite, ou aínda 
conforme nos indica a posição gramsciana de criticar no sentido de “superar incluindo” o objeto da 
critica em uma posição mais avançada. Isto significa não se deixar enredar pelo equivoco de 
desprezar totalmente aspectos que são objeto de critica, eles devem ser incorporandos à discussão, 
ainda que tal incorporação ocorra de forma subordinada. Para uma compreensão aprofundada desta 
posição ver Antônio Gramsci, em Concepção dialética da história, Rio de Janeiro, RJ: Civilização 
Brasileira, 1991.   
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si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele 
se esconde. 
 
 

Ao longo do processo de organização da lógica e do movimento do 

pensamento durante as leituras iniciais e durante a investigação mesma (análise da 

literatura e dos documentos empíricos) além da critica, outras categorias foram se 

apresentando como importantes, passando a exercer, sem uma ordem hierárquica 

pré-definida, a função de mediadoras na abordagem do objeto dentro do tripé 

“realidade-pensamento-possibilidades”.  

Durante a investigação buscamos a relação entre o universal, o particular e o 

singular para a análise dos dados emanados das fontes, entendidas aqui como 

sendo os documentos e literatura geral e específica sobre o jogo como 

conhecimento e sobre a formação inicial, isto só ocorreu em função da característica 

do próprio objeto, uma vez que ele é constituído por uma relação entre termos – jogo 

como conhecimento e formação inicial - com uma forte carga social e histórica, o que 

o torna bastante complexo.  

 No limite, apenas durante a fase de análise do material empírico as categorias 
ganharam definitivamente articulação entre si como força explicativa das 
mediações entre a atividade abstrata (movimento do pensamento) e a análise dos 
dados advindos das fontes empíricas, o que permitiu que também fosse 
construída, uma relação consistente entre os procedimentos, as técnicas e os 
instrumentos de pesquisa com a base teórica da investigação, esta situação é 
assim explicada por Kopnin (1978), 

 

Sob a forma de categorias refletem-se as leis mais gerais e 
importantes do movimento dos fenômenos no mundo [...] As 
categorias da dialética materialista constituem o dispositivo lógico 
do pensamento cientifico teórico, que é um meio de síntese, 
criação de novas teorias e movimento de um conceito a outro que 
interpreta com mais profundidade o objeto. (p. 103-119) 

 

 Isto demonstra o acerto da prevalência da teoria do conhecimento como eixo 

orientador do desenvolvimento da pesquisa. Sobre a validade e legitimidade desta 
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prevalência buscamos apoio em Freitas (1995, p. 72-73), quando ele nos aponta que 

os  

 
[...]aspectos comentados servem para definir, de inicio, nossa 
posição metodológica, a qual, fazendo uso de técnicas de 
pesquisa [...] insere-se na Teoria do Conhecimento materialista 
histórico-dialética. Na definição de uma determinada forma de 
trabalho, tem precedência a teoria do conhecimento empregada e 
não suas técnicas particulares de coleta de dados. 
 
 

Esta afirmação denota o caráter interessado da investigação, orientado por 

uma atitude que não é limitada apenas à interpretação e compreensão, mas, à 

possibilidade de elaboração de elementos indicadores para uma possível 

intervenção superadora no recorte da realidade que circunscreve o objeto da 

investigação, isto significa que nos afastamos intencionalmente dos cânones 

fundamentais da fenomenologia e do positivismo84, onde de forma ampla o primeiro 

advoga para o pesquisador a manutenção de uma atitude apenas compreensiva 

diante da realidade, sem maiores pretensões de intervenção no sentido de contribuir 

para a superação das contradições do real, e o segundo, defende que o pesquisador 

se distancie totalmente da realidade analisada, a fim de não “contaminar” os 

resultados da pesquisa.   

O aspecto interessado da investigação não quer dizer que nos arvoramos o 

poder de decretar o banimento (idealista) de uma dada formação da realidade, ou 

que os resultados aos quais chegamos vão ser imediatamente aplicados ao contexto 

social analisado, outrossim, que tomamos uma posição firme diante dos limites da 

                                                
84Sobre os cânones fundamentais das abordagens clássicas na produção do conhecimento, ( O 
Positivismo, A Fenomenologia, e O Marxismo ) ver entre outras obras, Introdução à Pesquisa em 
Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação de Augusto N. S. Triviños. SP: Ed. Atlas, 1987. 
O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde, de Maria Cecília de Souza Minayo, 8º 
Ed. São Paulo: Hucitec. 2004. Ver também Michele Ortega Escobar, Celi Taffarel e Cláudio Santos Jr. 
Parâmetros teórico-metodológicos para o ensino e a pesquisa em educação física & esporte e lazer. 
In Prática Pedagógica e produção do conhecimento na educação física & esporte e lazer. TAFFAREL, 
Celi. CHAVES, Marcia (orgs). AL. Maceió-AL. 2003. p. 64-66. 
 



 90 

realidade, assumindo a possibilidade mediata de indicar elementos analíticos 

indicadores de sua superação, ainda que estes, pela própria natureza do 

conhecimento cientifico sejam também provisórios.  

 

4.3 A investigação e a exposição85 como momentos centrais da pesquisa.  

  

Ao longo da investigação, envidamos todos os esforços para que a  

construção/análise do objeto não se separasse do método, este é um principio 

importante da teoria de conhecimento com a qual trabalhamos que só assume de 

fato sua face transformadora quando coerentemente articulada a um projeto 

histórico86 que lhe fornece o devir sócio-político. 

Projeto histórico aqui é entendido enquanto programa político que sistematiza 

os elementos superadores orientados ao horizonte ou às metas a serem construídas 

como um devir sócio-histórico por dentro das contradições do projeto social a ser 

superado – o capitalismo.  

O projeto histórico é mediato, e a teoria de conhecimento coerentemente assume 
a mediação explicativa dos meios e fins a atingir, sobre a questão da coerência 
necessária entre teoria e projeto histórico, Freitas (1987) nos adverte, 

 

Um projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou 
organização social na qual pretendemos transformar a atual 
sociedade e os meios que deveremos colocar em prática 
para sua consecução. Implica uma ‘cosmovisão’, mas é mais 
que isso. É concreto, está amarrado a condições existentes 
e, a partir delas, postula meios e fins. 

 

Na sua especificidade, a relação de unidade entre objeto e método é uma chave 
essencial para a aproximação do sujeito pesquisador com a base material que dá 

                                                
85 Cf. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: PAZ E TERRA, 1976, p, 30-32.  
86 Luiz Carlos de Freitas. Projeto histórico, ciência pedagógica e “didática”. Educação e sociedade nº 

27. 1987, pp. 122-140. 
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sentido e significado à investigação e aos resultados (provisórios) que dela 
resultam, bem como, é uma condição essencial para que a investigação leve ao 
desenvolvimento e a resultados ainda não conhecidos pela relação construída até 
então entre sujeito pesquisador e o objeto de estudo, na qual ambos se (re) 
constroem mutuamente, conforme Franco (2001, p. 130-132) “Nesta abordagem, 
a questão metodológica da construção do objeto cientifico implica a questão 
epistemológica da reconstrução histórica, ou, de como logramos nos aproximar da 
realidade [....]. 

Para nós, a reconstrução histórica não foi tomada como uma abstração, ela tem o 
sentido e o significado de estar amarrada aos fatos conforme fomos 
sistematicamente trabalhando com a realidade das fontes empíricas.  

Para Kosik (1976, p. 12) “A realidade é a unidade do fenômeno e da essência”, 
mas para nos aproximarmos desta realidade precisamos conforme o autor fazer 
um “détour”, ou seja, trabalhar, identificar e contornar os aspectos secundários 
que apenas na aparência se mostram como o conceito essencial do objeto, pois 
neste caso a busca da materialidade entre a mera representação e o conceito do 
objeto é o procedimento pelo qual “A dialética trata da “coisa em si” (ibid, p. 9). 

 A reconstrução histórica da “coisa em si” implicou na investigação detalhada de 
um recorte especifico da realidade (levando-se em consideração os limites de 
uma investigação de natureza dissertativa), análise e interpretação do seu estágio 
de desenvolvimento, e exposição dos resultados, como momentos distintos e 
articulados da pesquisa, mais a “coisa em si” não se mostra diretamente e para 
que sua dinâmica e complexidade pudesse ser apreendida, “a única via de 
acesso possível é a análise, pela qual se buscará o conhecimento do objeto no 
conjunto de suas propriedades e síntese de múltiplas determinações, isto é, em 
toda sua complexidade” (Martins, 2004, p. 55), ou seja, como totalidade concreta. 

Para Kosik (1976) a investigação cientifica busca a relação entre o que é aparente 
e o que é essencial na abordagem do objeto, para que se construa a primazia do 
seu núcleo essencial. Para o autor esta relação não se configura como dois 
mundos distintos que cumpre intuir e separar idealisticamente, um movimento 
onde se poderia distinguir um mundo real e um outro mundo situado em um plano 
qualquer, conforme o idealismo platônico, ou um mundo apriorístico, constituídos 
de valores essenciais com uma existência autônoma, conforme defendido por 
Kant. Já Kopnin (1978, p. 226) nos alerta sobre a necessidade de se 
compreender que  

“A investigação científica enquanto ato de conhecimento se realiza à 
base da interação prática do sujeito com o objeto. Ela constitui uma 
forma teórica de apreensão do objeto pelo sujeito, nela se manifesta 
especialmente a natureza social do sujeito” 

 

 

Assim, ao não separar objeto e método significa que estivemos atentos à 

complexidade da unidade do fenômeno e da essência que constitui o objeto 

investigado, na medida em ele deve ser analisado em sua forma mesma de existir, 

como formula Kosik,  
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O fenômeno não é, portanto, outra coisa senão aquilo que - 
diferentemente da essência oculta – se manifesta imediatamente, 
primeiro e com maior freqüência. Mas por que a “coisa em si”, a 
estrutura da coisa, não se manifesta imediata e diretamente? Por 
que são necessários um esforço e um desvio para compreendê-
la? Por que a coisa em si se oculta, foge à percepção imediata? 
De que gênero de ocultação se trata? Tal ocultação não pode ser 
absoluta: se quiser pesquisar a estrutura da coisa e quiser 
perscrutar a “coisa em si”, [...] o homem já antes de iniciar 
qualquer investigação, deve necessariamente possuir uma 
segura consciência do fato de que existe algo susceptível de ser 
definido como estrutura da coisa, essência da coisa, [...] e que 
existe uma oculta verdade da coisa, distinta dos fenômenos que 
se manifestam imediatamente” (1976, p. 12-13)  
 
 

Diante deste entendimento da relação complexa entre essência e aparência e seu 
papel no trabalho de análise que fizemos tanto da literatura sobre o jogo, quanto 
dos documentos institucionais do curso de formação delimitados nesta 
investigação, foi preciso não perder de vista que quando Kosik (1976, p. 16-20) 
fala de essência e aparência como atributos dos objetos reais ou fenômenos e da 
necessidade de se destruir a pseudoconcreticidade para que se tenha acesso a 
seu movimento interno, ele não está advogando que devemos “[...] considerar a 
destruição da pseudoconcreticidade como um rompimento de um biombo e o 
descobrimento de uma realidade que por trás dele se escondia, pronta e acabada, 
existindo independentemente da atividade do homem. 

Para o autor tal destruição passa justamente por reconhecermos que essência e 
aparência se apresentam como constituintes da materialidade do objeto, e é 
exatamente o movimento de ambas como unidade contraditória que devemos 
levar em consideração quando buscamos cindir a aparência única do objeto, a fim 
de reconhecer pela análise o que é a causa desta condição, da pretensa estrutura 
única, naturalizada, fixada que os objetos assumem, como reflexo de uma 
realidade material que predominantemente sobrevive da mistificação e da 
alienação, impondo aos fenômenos, fatos e objetos uma certa condição diante da 
realidade do mundo humano e social, mas  

A dialética não considera os produtos fixados, as configurações e 
os objetos, todo o conjunto do mundo material reificado, como algo 
originário e independente. Submete-o a um exame em que as 
formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, perdem sua 
fixidez, naturalidade e pretensa originalidade para se mostrarem 
como fenômenos derivados e mediatos, como [...] produto da 
práxis social da humanidade(ibid, p. 16-17)  

 

Pelo exposto, a abordagem de nosso objeto e por tanto o desenvolvimento de 
toda pesquisa foi fruto de um esforço sistemático na busca de uma lógica que 
confrontasse o objeto a ser investigado, e não que sucumbisse diante dele, 
abordando sua realidade criteriosamente, uma vez que a atividade peculiar da 
pesquisa, da investigação não é algo aleatório, ela se baseia num método, que 
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por sua própria natureza é heurístico87, e conforme Kopnin (1978) o método pode 
permitir que o homem chegue a novos conhecimentos e novos resultados na vida 
prática exatamente por que reflete as leis do mundo real, ou seja, ele parte da 
realidade dos objetos a serem interrogados e não de idealizações que deles 
fazemos, a relação método objeto no materialismo histórico “[...] se propõe a 
finalidade não de construir o conhecimento existente segundo um modelo ideal, 
mas de interpretar as leis de transição de um sistema teórico a outro (ibid, p. 87).    

Marx ao desenvolver o método da economia política88 para analisar seu 

objeto de estudo – o capitalismo – o fez pela delimitação de um movimento que 

guardava a unidade entre o abstrato e o concreto.  

A lógica deste método é explicada por Kosik (1976, p. 30) “O método da 

ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento”, e ascender do 

abstrato, significa realizar um movimento no pensamento, um processo de 

conceituação que passa pela análise, interpretação e compreensão das 

determinações complexas que incidem sobre um dado fenômeno ou fato da 

realidade, e este movimento de ascensão do abstrato ao concreto indica exatamente 

o caráter de primazia do real sobre o pensamento, só que esse movimento de 

abstração não pode ser um processo qualquer, ou seja, ele “[...]não é a passagem 

de um plano (sensível) para outro plano (racional)”(p, 30).  

Ele é abstração para reconhecer e interpretar, pela via da análise, os 

aspectos de aparência e de imediaticidade que incidem sobre o objeto conforme ele 

é concretamente, ou seja, o esforço de abstração é a busca racional por superar a 

auto-evidência que torna natural e fossilizado algo que é produto de relações 

sociais, concretas e contextualizadas.  

Esta fossilização do objeto caso fosse reconhecida como sua única 

possibilidade de existência, por si só já dispensaria qualquer esforço de investigação 

                                                
87Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, entre outras coisas, heurístico quer dizer um 
conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção, e à resolução de problemas. 
2ª Ed. RJ. Editora Nova Fronteira, 1996. 
88 Ver Manuscritos Econômicos-Filosóficos e outros textos escolhidos. Coleção os Pensadores, 4ª 
Edição. V. 1, São Paulo : Nova Cultural, 1987. p. 4 – 25. 
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mais apurado. Perseguimos por tanto, ao longo da investigação, “O processo da 

abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, e em geral, movimento da parte 

para o todo e do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para 

o fenômeno; da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; do 

objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto” (Kosik, 1976, p. 30). 

Kosik nos alerta que a dinâmica deste processo não é simples e muito menos 

pode ser apreendida de forma direta pelos mecanismos sensoriais humanos, para 

captar este movimento de “esconde-aparece” nossos sentidos não são suficientes.  

Coube a Marx, em seu processo de critica ao sistema do capital, delimitar os 

momentos deste processo enquanto método de abordagem e estudo cientifico de 

um objeto em bases materialistas. Para tanto ele distinguiu a partir do método da 

economia política a unidade dos métodos da investigação e da exposição.  

Kosik (ibid,. p. 31) nos brinda com uma excelente síntese sobre este método, 
alertando-nos sobre a necessidade de que estes momentos do método não sejam 
neglingenciados em sua unidade e especificidades, para ele “o método da 
investigação compreende três graus, (que levamos em consideração como 
instrumento lógico para a “análise de conteúdo” nos dados sistematizados 
das fontes empíricas) 

 

1) Minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele incluídos 

todos os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis;    

2) Análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material;  

3) Investigação da coerência interna isto é, determinação da unidade das várias 

formas de desenvolvimento;” 

 

Isto significa que a ciência enquanto forma de investigação já tem seus primeiros 
passos demarcados no inicio da apropriação da matéria já existente, e que 
circunscreve o objeto, ela é a base material e histórica na qual o objeto se 
movimenta como num jogo de “claro-escuro”, o método não cria idealisticamente 
um ponto de partida ou busca o objeto como uma descoberta de algo inédito, ou 
seja, a ciência principia pela “análise da forma de desenvolvimento do material 
existente”, ou seja, reconhece que nas formas já existentes se expressa o que há 
de secundário e o que há de fundamental, essencial.  

Dentro do movimento do método, a exposição é a explicitação do 
desenvolvimento do objeto mediado pela análise, o que gera como resultado um 
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novo conhecimento, uma atividade ainda não claramente reconhecida naquele 
objeto, neste sentido o novo não é a negação linear do já existente, o novo é uma 
condição qualitativamente diferente resultante de uma espécie de parto realizado 
a partir de um conhecimento já existente – essência e aparência - é este 
movimento do novo gestado do velho que marca a forma mediada da “coisa em 
si”, neste caso o momento da “exposição é explicitação da coisa justamente 
porque a apresenta no seu desenvolvimento e na sua evolução interna e 
necessária” (ibid, p. 32). 

A relação de unidade entre método de investigação e exposição como 

explicitação da apreensão do objeto pela via da análise, se afasta totalmente de uma 

concepção linear, evolucionista, naturalizada dos resultados demonstrados, a 

unidade desse processo gera uma transformação do objeto, uma ampliação de sua 

qualidade a partir de seu movimento interno, pois o método,  

 

[...] apresenta o desenvolvimento da coisa como transformação 
necessária do abstrato em concreto. A ignorância do método da 
explicitação dialética (fundada sobre a concepção da realidade 
como totalidade concreta) conduz à subsunção do concreto sob o 
abstrato, ou a omissão dos termos intermédios e à construção de 
abstrações forçadas. A dialética materialista como método de 
explicitação cientifica da realidade humano-social não significa, 
por conseguinte, pesquisa do núcleo terreno das configurações 
espirituais, não significa emparelhamento dos fenômenos de 
cultura a equivalentes econômicos, nem redução da cultura a fator 
econômico. A dialética não é o método da redução: é o método da 
reprodução espiritual e intelectual da realidade, é o método do 
desenvolvimento e da explicitação dos fenômenos culturais 
partindo da atividade prática objetiva do homem histórico”(ibid, p. 
32) 

  

4.4 As categorias como mediação na análise do objeto.  
 

Para proceder de forma adequada à apropriação, análise e exposição do 

objeto não agimos de forma linear e direta sobre ele, pois desta forma teríamos 

privilegiado o método da redução dos objetos a uma condição de não relação com o 

contexto sócio-histórico no qual se constitui – o positivismo.  

Nos pressupostos do método ao qual buscamos nos aproximar, a abordagem 

se dá por mediações, evitando que o objeto se isole como um fato “em sí” retirando 
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do processo investigativo o movimento que recupera a multiplicidade e a 

complexidade da totalidade sócio-histórica.  

Neste sentido, a mediação foi sendo construída por categorias que articulavam as 
interfaces entre a parte (o objeto em sua especificidade) e a rica totalidade que o 
determina, entre o movimento do pensamento e o real, entre o geral e o particular.  

Na consecução destes fins “As categorias [...] têm importância metodológica, 
servem de meio de procura de novos resultados, são um método de movimento 
do conhecido ao desconhecido” (Kopnin, 1978, p. 106), articulando pesquisador – 
realidade – objeto.  

Portanto, categorias funcionam metodologicamente como mediação entre o 

reflexo do mundo no pensamento e o esforço para transformar este pensamento em 

explicação lógica da realidade, Kopnin (1978, p. 108-109) nos dá uma aproximação 

importante a uma concepção mais abrangente sobre as categorias, para ele “[...] as 

categorias da dialética materialista constituem o dispositivo lógico do pensamento 

cientifico teórico, que é um meio de síntese, criação de novas teorias e movimento 

de um conceito a outro que interpreta com mais profundidade o objeto” 

Neste sentido elas assumem a condição de graus de desenvolvimento do 
conhecimento, no qual se expressa a necessidade de se analisar no objeto, para 
Cheptulin (1982, p.127), estes graus de desenvolvimento expressam “não 
somente os laços causais, mas também todas as ligações que se manifestam 
necessariamente em certas condições, e não apenas as ligações, mas também 
as propriedades e os aspectos próprios ao objeto por sua natureza”. 

Maria Cecília Minayo (1996, p. 94) destaca que “as categorias expressam a 

unidade das relações entre o histórico e o lógico” citando por exemplo, o uso que 

Marx fez do uso do termo “categoria” designar conceitos como Trabalho, Classe 

Social, Família, Consciência de Classe, enquanto formas de desenvolvimento do 

conhecimento e das práticas sociais, relevantes do ponto de vista da realidade 

histórica diante das relações dos homens entre si e com a natureza.    

Com Acácia Kuenzer (1998, p. 61) ainda é possível reconhecer uma 

caracterização importante para as categorias derivada de sua especificidade dentro 

do processo de investigação, para a autora o “difícil trabalho com as categorias” 
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pode levar a conclusões excessivamente específicas ou excessivamente genéricas, 

no primeiro caso não permitem compreensões e avanços para além do caso 

estudado, e no segundo não trazem possibilidades para conclusões e novos 

desenvolvimentos relativos à particularidade do objeto investigado (ibid,. p. 63). 

Para a autora esta diferenciação ao ser adequadamente observada pode garantir 
às categorias o papel central de serem “fios condutores da investigação, da 
análise e da exposição” neste sentido ela define as “categorias metodológicas” e 
as “categorias de conteúdo”.  

As primeiras “são as categorias do próprio método dialético” com as quais se 
operacionaliza as relações mais gerais e universais que incidem sobre o objeto, e 
acima de tudo fundamentam “o necessário suporte à relação pesquisador-objeto 
de pesquisa durante todo o desenrolar do trabalho, iluminando todos os 
procedimentos, e as segundas são definidas a partir de recortes específicos, 
definidos em função da apropriação teórico-prática do conteúdo destacado do 
objeto e da finalidade da investigação, referenciado nelas o pesquisador poderá 
coletar e organizar com segurança os dados empíricos ”(ibid,. p. 64-66). 

Assim, com a esta caracterização geral da abordagem teórico- metodológica pela 
qual optamos, passamos a indicar o conjunto de procedimentos que delimitaram 
[...] o caminho e o instrumental próprios de abordagem”, (MINAYO, 1996, p. 23), 
ou seja a metodologia como instrumental que orienta e define técnicas de 
sistematização dos dados da realidade investigada, mas sempre atentos  para o 
fato de que,  

 

Seu endeusamento e reificação conduzem ao empirismo tão 
frequente ainda as ciências sociais. Mas o contrário, isto é, a 
excessiva teorização, e a pouca disposição de instrumentos 
para abordar a realidade, provenientes de uma perspectiva 
pouco heurística, conduzem a divagações abstratas ou pouco 
precisas em relação ao objeto estudado (ibid, p. 23). 

 

4.5 Os Passos metodologicamente organizados da investigação  
 

A palavra metodologia é um substantivo feminino que em seu sentido etimológico 
significa “a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade”, sua raiz está no 
substantivo masculino grego “méthodos” que significa 'caminho para chegar a um 
fim', figurativamente pode ser entendido como prudência, circunspecção, modo 
judicioso de proceder; ordem89. 

Esta definição formal da metodologia como método prudente que permite chegar 
de forma cientifica a um objetivo é importante neste momento, pois, delimita os 
cuidados que tivemos tanto  de pavimentar o nosso caminho ao entrar no campo 

                                                
89 Cf. Dicionário Aurélio Eletrônico – século XXI. Versão 3.0. 1999.  



 98 

de pesquisa na busca sistemática do material empírico, quanto na definição das 
técnicas e do método para a sistematização dos dados coletados  

Metodologicamente esta investigação está caracterizada como sendo uma 
pesquisa de caráter bibliográfico-documental conforme Rampazzo, (2005), Callefe 
& Moreira (2006). Seu campo empírico foi delimitado como sendo um programa 
de Graduação em Educação Física, localizado em uma instituição de ensino 
superior pública. Para análise dos documentos nos subsidiamos na análise de 
conteúdo (BARDIN, 2004).  

Estas opções foram sendo sedimentadas ao longo do processo dos encontros 
específicos de orientação e das discussões do projeto durante a formação e 
estudos levados a cabo nas disciplinas do curso. 

Toda Investigação implica em processos de tomada de decisão. A definição 

prévia dos critérios para a investigação demonstra o cuidado que procuramos ter a 

fim de que a investigação não fosse conduzida como um ato aleatório, cujos 

processos poderiam levar a muita coisa, inclusive a nada.  

  Neste sentido, entendemos a exposição dos critérios como sendo ela mesma, 
um dos momentos da investigação. Os critérios, os quais passamos a explicitar 
adiante, delimitaram o ponto de partida, em torno do qual a abstração se moveu 
para o empírico, transformando-o pelo movimento do concreto-pensamento, em 
materialidade provisória, ou seja, nas conclusões às quais, em algum momento a 
investigação precisa chegar.  

Os critérios para a investigação procuraram delimitar qual o foco que uma 

investigação em uma linha de pesquisa dentro de uma instituição pública?  

A pesquisa cientifica dentro de uma instituição pública, torna mais aguda a 

responsabilidade pessoal do pesquisador quanto ao lugar que ela vai assumir 

perante a problemática que se propõe abordar, seu foco, deve está orientado para a 

valorização significativa do investimento público que nela se objetiva, articulado aos 

interesses sociais imediatos e mediatos, assim nossa investigação tomou como 

critérios mais gerais:  

A) Pesquisar não por diletantismo, mas para produzir um conhecimento 

rigoroso e significativo, guiado pela necessidade de superação das 

contradições que a realidade nos impõe, sem fragmentar teoria e 

prática social; 
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B) Pesquisar como quem assume a responsabilidade de gerar e formar 

(no sentido de educar) um filho, onde rigor e paixão não se excluem;  

C) Pesquisar por responsabilidade e compromisso ético-político com as 

lutas históricas de emancipação humana, reconhecendo a unidade e 

a diversidade de suas expressões gerais e particulares;  

D) Fazer valer cada recurso material e humano colocado à disposição 

da investigação realizada; que um resultado significativo, ainda que 

provisório pode garantir. 

Já os critérios para escolha do campo90, se mostraram necessários quando 

decidimos tomar a relação jogo como conhecimento e formação inicial como objeto 

de estudo a fim de abordá-lo nos moldes uma pesquisa teórica de caráter 

bibliográfico/documental.  

Ainda que nossa investigação estivesse orientada como uma contribuição 

teórica ao campo da formação de professores, e não fosse nosso objetivo adentrar 

ao universo da sala de aula para possíveis observações, contudo, era necessário 

que estivesse ancorada no contexto institucional, assim, optamos por buscar como 

fonte de dados empíricos documentos institucionais, neste caso programas e planos 

de ensino atualizados de disciplinas especificas que tratassem do jogo no contexto 

da formação inicial. Este aspecto nos levou a delimitar critérios que permitissem uma 

definição e escolha rigorosa da instituição a ser tomada como foco.  

Bem, se não era nosso objetivo levantar dados empíricos sobre a relação do jogo 
como conhecimento e a formação inicial diretamente da observação da sala de 
aula, como então fundamentar a justificativa de que era possível desenvolver a 
investigação do objeto coerentemente com a teoria de conhecimento pela qual 
optamos? – o materialismo histórico dialético.  

Esta não foi uma questão simples a ser resolvida, ela exigiu muita reflexão, nos 
debruçamos com afinco sobre o problema na busca da chave para sua solução, 

                                                
90 Quando utilizamos o termo dimensão empírica nos referimos ao contexto que delimita o campo de 
pesquisa e os dados que dele emanam. 
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sabíamos que ela só viria com algum tipo de mediação, o que veio com uma 
leitura mais atenta da categoria de totalidade.  

Sobre a complexidade e dificuldades no trato com categorias do materialismo 

histórico, Frigotto (2001, p. 26) nos aponta que “não desconhece as tensões e os 

problemas que este referencial engendra [...] Não ignora, também, as dificuldades 

intrínsecas de operar analiticamente com as categorias fundamentais do 

materialismo histórico. Neste processo o problema foi aos poucos sendo superado 

pelo desenvolvimento de nossa compreensão acerca do caráter heurístico da 

categoria de totalidade.  

Esta passagem de um conceito a outro na interpretação do objeto, denota a 

função de mediação e de dispositivo lógico que as categorias assumem na medida 

em que possibilitam o transito entre o abstrato e o real, movimento em que a teoria 

adquire materialidade, exatamente por ter uma conexão direta como um fato ou 

problema concreto, a compreensão desta característica nos permitiu tomar da 

categoria de totalidade sua condição explicativa e interpretativa acerca da interação 

no movimento do real entre objetos e sujeitos, vislumbrando-a “[...] mais como um 

conjunto dinâmico de relações que passam, necessariamente, pela ação de sujeitos 

sociais. [...]. 

 No sentido Marxiano, a totalidade é “um conjunto de fatos articulados, ou o 

contexto de um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado 

que se desenvolve e se cria como produção social do homem” (Franco, 2001, 

p.132).  

Mas o que significa este “conjunto de fatos articulados?” como nosso objeto se 
ancora neles? Certamente esta idéia de conjunto, bem como a própria categoria 
de totalidade, não têm o significado de “abordar tudo sobre o objeto da pesquisa”, 
e é novamente a Kosik (1976, p. 34-39) a quem recorremos para o 
esclarecimento  desta questão, 

 “Na realidade, totalidade não significa todos os fatos. Totalidade 
significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou 
do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) 
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pode vir a ser racionalmente compreendido[...]De outro lado, esta 
compreensão mais profunda da unidade do real representa uma 
compreensão também mais profunda da especificidade de cada 
campo do real e de cada fenômeno”   
 
 

Aqui pudemos apreender que o conjunto de fatos articulados com os quais 
lidamos para desenvolver o objeto de estudo seria sistematizado pela análise dos 
nexos entre o geral (concepção de formação humana em um dado contexto de 
relações sociais determinadas, concepção de formação profissional em educação 
física no contexto de reformas curriculares) com o particular (rebatimento das 
reformas mais amplas no re-ordenamento de um curso de graduação de 
educação física) diante de uma singularidade, que é o trato com um 
conhecimento específico no processo de formação inicial.  Assim juntamente com 
a decisão sobre os critérios da dimensão empírica ficou consolidada a decisão 
pela realização de uma pesquisa de campo, de natureza teórica do tipo 
bibliográfico/documental.  

Neste sentido, os dados empíricos foram coletados de fonte documental e 

cotejados com dados da bibliografia clássica sobre o jogo, duas fontes 

complementares, articuladas em suas singularidades. As bases empíricas 

documentais foram  

 

A) Documentos institucionais que têm relação direta com o 

processo de formação e com o trato com o jogo como 

conhecimento, a saber:91 

1111 Os programas de ensino das disciplinas específicas que tratam 

do jogo como conhecimento no curso de graduação;  

2222 Planos/planejamentos das disciplinas específicas que tratam o 
jogo como conhecimento na formação inicial; 

  Ao ter que analisar os dados de uma fonte documental cotejando-os com 

uma dada bibliografia, nos confrontou com a necessidade de operar conjuntamente 

com duas modalidades de pesquisa que pelo menos na aparência se mostram como 

diferentes – pesquisa do tipo Bibliográfica e Documental.  

                                                
91
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Ao longo da investigação foi ficando claro para nós que a aproximação 

entre as duas modalidades de pesquisa é mais plausível que o seu 

distanciamento92, conforme esclareceremos adiante. 

Para autores como Rampazzo, (2005), Callefe & Moreira, (2006), elas são 

vistas e compreendidas separadamente inclusive quando são postas como 

itens nos sumários de seus livros.  

Mas este rigor na delimitação e separação entre as modalidades de 

pesquisa tende a desaparecer quando elas são abordadas no desenvolvimento 

das próprias obras que consultamos, senão vejamos.  

Para Callefe & Moreira (2006, p. 74-75),  

“A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica. 
A principal diferença entre ambas está na natureza das fontes [...] 
A pesquisa de natureza bibliográfica é desenvolvida a partir de 
material como livros e artigos científicos” e a pesquisa de 
natureza documental “está restrita a documentos, escritos ou 
não”.  

 

Já para Rampazzo (2005, p. 51-53) “A pesquisa bibliográfica procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros, 

revistas etc.)”; e uma pesquisa é documental “[...] porque procura os 

documentos de fonte primária.”. 

  Pelo exposto, essencialmente o que diferencia a pesquisa bibliográfica 

da pesquisa documental tem relação direta e apenas com o tipo de fonte que 

lhes empresta o nome; para a pesquisa bibliográfica são os documentos 

impressos de caráter literário destinados a uma dada fração de pessoas que 

têm interesses específicos em determinadas áreas (literatura, artes, política, 

cultura, educação, cultura entre outros) ou em assuntos específicos 

(fecundação humana, transtornos psíquicos, jogo, esporte, entre outros); já na 

pesquisa documental as fontes são documentos de caráter normativo-

institucional e de registros de fatos históricos (leis, documentos históricos, 

documentos civis do tipo procurações, documentos institucionais, 

documentos não escritos como fotografias etc.) e as duas fontes podem ser 

acessadas em bibliotecas, arquivos públicos e privados, cartórios, acervos e 

                                                
92 Esta constatação já foi discutida por SOUZA JÚNIOR, Marcilio. In. O saber e o fazer pedagógicos: 
a educação física como componente curricular? ... isso é história! . Recife: EDUPE, 1999. p. 27-28.  
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arquivos institucionais, e nos diversos tipos de mídia eletrônica, desde a 

internet até cd-rom, passando por fotografias, entre outros. 

A rigor o que poderia diferenciá-las – os passos da para sua realização - 

acaba sendo mais um ponto de aproximação, senão vejamos, “Os passos para 

a realização de uma pesquisa documental são os seguintes: a) determinar os 

objetivos da pesquisa; b) escolher os documentos; c) acessar os documentos; 

d) analisar os documentos; e e) redigir o relatório” (CALLEFE & MOREIRA, 

2006, p.75). Estes também não podem ser os passos de uma pesquisa 

bibliográfica, bastando apenas que a fonte fosse alterada? 

Como em função do objeto nossos procedimentos de análise abordaram 

dois tipos de fontes diferenciadas – literatura e documentos que em princípio 

interferem na própria dinâmica da formação nos cursos de graduação – ficou 

claro para nós que a estratégia de articular as duas modalidades de pesquisa 

poderia ser implementada, mas que não poderíamos deixar de reconhecer que 

elas guardam diferenças não essenciais entre si, mas ainda assim, diferenças.  

Neste sentido, nossa investigação pôde ser desenvolvida entre dois 

pólos conceituais, ou seja,  

“[...] tanto como uma pesquisa bibliográfica, a qual é desenvolvida a 
partir de material já elaborado [...] sem o qual a discussão geral da 
problemática e do objeto de estudo não seria possível; quanto como 
uma pesquisa documental, que se vale de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” ( Souza Jr. 
Apud Gil, 1999, p. 27).  
 

Superado este problema, foi preciso então delimitar os critérios de 

escolha da instituição.  

Para esta finalidade, levantamos de forma preliminar o universo das nove 

instituições que possuem o curso de Graduação em Educação Física no estado de 

Pernambuco, Neste primeiro momento realizamos “conversas informais” com 

professores que de alguma forma conheciam o contexto das instituições, com isso 

levantamos dados preliminares sobre suas características e sobre a formatação do 

curso que ofereciam, este procedimento simples contribuiu enormemente no 

processo de lapidação e delimitação final dos critérios de escolha do campo da 

pesquisa conforme descritos abaixo.  
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Entre os critérios não foi estabelecido nenhum grau de hierarquia, todos 

tiveram a mesma importância, assim para nós o campo de pesquisa, seria uma 

instituição que deveria    

A) Expressar elementos constitutivos das problemáticas atuais acerca 

da formação inicial em educação física na Brasil; por exemplo, ter 

realizado uma reforma curricular referenciada nas normatizações 

atuais;  

B) Ter construído uma história reconhecida de formação de 

professores em Educação Física no estado de Pernambuco; 

C) Ser uma instituição que tivesse em seu currículo uma ou mais 

disciplinas que tratassem especificamente do jogo como 

conhecimento; 

A Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco 

preencheu os requisitos postos nos critérios, inclusive por que tem passado 

recentemente por um processo de re-ordenamento do curso que resultou no 

oferecimento da formação inicial dividida em licenciatura e bacharelado. Definido 

este momento, fomos construir a entrada no campo.  

Definidos os critérios, realizamos os primeiros contatos informais como a 

direção da ESEF-UPE a fim de verificar a possibilidade de que a nossa solicitação 

pudesse ser atendida, diante da sinalização positiva aos nossos argumentos, 

iniciamos o processo de formalização da solicitação dos documentos. Dos 

documentos solicitados, apenas os programas de ensino das disciplinas específicas 

que tratam do jogo como conhecimento no curso; e os Planos/planejamentos das 

disciplinas específicas que tratam o jogo como conhecimento no curso foram objeto 

de análise para a pesquisa.  
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 De posse dos documentos, numa primeira leitura, observamos que os 

mesmos estavam todos dentro dos interesses e questões estabelecidas na 

investigação, percebemos que os dados que seriam sistematizados, cotejados com 

à referência bibliográfica específica acerca do jogo que delimitamos, nos dariam 

elementos importantes para discutirmos o trato do conhecimento jogo na formação 

inicial do curso de educação em tela.  

Mesmo trabalhando com uma especificidade relativa ao processo de 

formação, estivemos atentos à busca das regularidades, mediações e contradições 

acerca dos fatos que circunscrevem o objeto, pois conforme nos adverte Kosik 

(1976, p. 45)   

O conhecimentos da realidade histórica é um processo de 
apropriação teórica - isto é, de crítica, interpretação e 
avaliação de fatos - processo em que a atividade do homem, 
do cientista é condição necessário ao conhecimento objetivo 
dos fatos. Esta atividade que revela o conteúdo objetivo dos 
fatos é o método científico. O método cientifico é mais ou 
menos eficiente segundo a maior ou menor riqueza de 
realidade – contida objetivamente neste ou naquele fato. 

  

Neste sentido, a teoria iluminou nossa análise dos dados empíricos em suas 

múltiplas determinações permitindo-nos a possibilidade de uma aproximação segura 

e consistente aos fatos da realidade, pois a 

Teoria materialista distingue um duplo contexto de fatos: o 
contexto, a realidade, no qual os fatos existem originária e 
primordialmente, e o contexto da teoria, em que os fatos são, 
em um segundo tempo, mediatamente ordenados, depois de 
terem sido precedentemente arrancados do contexto originário 
(ibid, ibidem, p. 48) 

 
Considerando que o conhecimento apresenta-se sempre em construção, 

numa atividade constante “de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 
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esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”(Minayo, 1996, p. 

23).    

Assim, a titulo de contextualização da realidade localizaremos alguns dados 

acerca da história recente da ESEF-UPE como instituição que tem se constituído 

como lócus importante da formação de professores de Educação Física no estado 

de Pernambuco e na região Nordeste.  

A Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco ESEF-

UPE existe a algo em torno de sessenta anos93, ao longo deste tempo saiu de suas 

salas de aula boa parte dos professores de Educação Física que atendem ao ensino 

público, privado e superior, além de outras instâncias de atuação do profissional 

formado em Educação Física.  

A partir de 1989, o curso de licenciatura sofre uma reforma curricular, 

implantada a partir do primeiro semestre de 1990, entre esta reforma e o ano de 

2004, transcorreram catorze anos, neste período foram levados a cabo pela ESEF-

UPE estudos de aprofundamento e discussão em relação ao seu currículo, estes 

estudos levados a termo, em abril de 2004, permitiram fundamentar as bases do 

atual Programa de Graduação, que passou a ser instituído com dois cursos, o de 

Licenciatura, a partir do re-ordenamento de seu currículo, e o de Bacharelado. 

Este re-ordenamento do curso da ESEF-UPE tomou a referência proposta 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Educação Física, e no 

que diz respeito ao eixo seu curricular a referência é  a cultura do movimento. 

Vale salientar que desde 1989, há o registro de um esforço continuado e 

crescente da ESEF-UPE no sentido de ampliar sua atuação no campo da formação 

                                                
93 As informações institucionais aqui relatadas estão contidas nos documentos cedidos para esta 
pesquisa, diante da solicitação contida no oficio recebido e protocolado junto à secretaria da ESEF-
UPE, no dia 27 / 07 / 2007.  
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inicial, neste caso pelo investimento em uma política institucional de qualificação e 

valorização de seu corpo docente, e já em 1999, constitui um convênio com a 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do 

Porto/Portugal, que viabilizou um curso de mestrado, com área de concentração em 

exercício e saúde, permitindo que parte de seus docentes pudessem dar 

continuidade aos estudos de pós-graduação. 

Além deste convênio com a Universidade do Porto, outros programas de pós-

graduação foram utilizados pelos docentes para o aprofundamento de seus estudos, 

e, desta política de valorização e de qualificação docente, tomando-se como 

referência dados de julho de 2007, a instituição detém um quadro de professores 

com um pós-doutor, oito doutores, dezessete mestres, e quinze especialistas, sendo 

que destes, seis estão vinculados a programas de doutorado e três a programas de 

mestrado. Hoje a ESEF-UPE conta com um quadro discente com aproximadamente 

seissentos alunos na graduação, cerca de oitenta na pós-graduação. 

Nesse processo a ESEF-UPE também constituiu com sua chancela um 

programa de pós-graduação (latu senso), é delimitado pelas seguintes sub-áreas: 

Educação Física escolar, Treinamento Esportivo, Avaliação da Performance 

Humana e Educação Física Adaptada a Portadores de Doenças Crônico-

degenerativas e Idosos, e visa atender a licenciados e bacharéis. 

O ano de 2007 marca definitivamente o esforço da ESEF-UPE para consolidar 

seu programa de pós-graduação com a formalização e divulgação pública94 de seu 

programa associado de mestrado, realizado conjuntamente com a Universidade 

Federal da Paraíba, com as seguintes áreas de concentração, Saúde, Desempenho 

e Movimento Humano, e, Cultura, Educação e Movimento Humano, derivando 

                                                
94 Cf. edital público em www.ccsufpb.br/editaledf.pdf 
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destas as linhas de pesquisa, Avaliação do Desempenho Humano, Inter-relação 

Atividade Física-Saúde, Estudos Sócio-Culturais do Movimento Humano, e Prática 

Pedagógica e Formação Profissional em Educação Física.  

Ainda dentro desta dimensão da qualificação institucional com rebatimentos no 

processo de formação inicial, na medida em que divulga a produção cientifica do 

conhecimento dos cursos de licenciatura e bacharelado, a ESEF-UPE realiza de 

maneira sistemática o Encontro Pernambucano de Pesquisa em Educação Física, 

este encontro de forma ampliada busca se constituir como um dos pólos para a 

divulgação e discussão critica do conhecimento cientifico produzido na área em 

Pernambuco e na região Nordeste95.  

Desde de 1996, a instituição conta também com a revista CORPORIS, na qual 

é divulgada a produção cientifica do programa de graduação, boa parte desta 

produção é construída nos grupos institucionalizados interna e externamente, 

articulados ao Centro de Estudos em Educação Física e Esporte (CESEF), sendo 

eles, o Laboratório de Estudos da Performance humana (LAPH), o Laboratório de 

Estudos Pedagógicos (LAPED), e o Laboratório de Estudos de Práticas Esportivas e 

de Lazer (LAPEL). 

Neste contexto, o processo de re-ordenamento curricular da ESEF-UPE forjou 

seu Programa de Graduação em Educação Física, constituído por um curso de 
                                                
95 Historicamente outro pólo fundamental da divulgação e discussão da produção cientifica da área de 
Educação Física, Esporte & Lazer tem sido o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte – CBCE, que 
através da Secretaria Estadual de Pernambuco, tem promovido o Congresso Pernambucano de 
Ciências do Esporte, como pólo divulgador e aglutinador de parte significativa da produção cientifica 
da área, tanto aquela que se materializa dentro da universidade, quanto aquela que expressa a 
produção teórico-metodológica dos professores das redes públicas e privadas, tanto do estado, 
quanto da região Nordeste. 
Destaque-se também que a produção cientifica da área no Nordeste do Brasil tem sido estimulada e 
sustentada por importantes estudos desenvolvidos por grupos como o Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos do Lazer, situado na Universidade Federal de Pernambuco, e pela Linha de Pesquisa em 
Educação Física, Esporte & Lazer, situado na Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Bahia, sendo que esta linha de pesquisa coerentemente  com princípios ético-políticos que defendem 
a universidade pública e gratuita, vem oferecendo aos professores de educação física, sobretudo 
àqueles da região Nordeste, a oportunidade de cursarem uma pós-graduação com o grau de 
Especialização gratuitamente, este curso já está formando sua segunda turma. 
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licenciatura, visando formar o docente para atuar na educação básica, deixando 

para trás o caráter generalista da formação existente até então, e ao mesmo tempo 

instituiu o curso de bacharelado, orientado a atender aos contextos da saúde, lazer e 

do esporte.  

O bacharelado visa uma formação generalista, humanista, critica e 

qualificadora, com aproximações possíveis e necessárias com a licenciatura. 

Desenha um perfil para seu egresso com competências para uma atuação ditada 

pelo mercado de trabalho, sobretudo àquele relacionado ao “fitness” e suas 

variações, como por exemplo, a atuação no ramo do “personal training”, bem como, 

nos campos de intervenção para saúde, para o lazer e para a prática esportiva, 

dentro das características que estas dimensões assumem na sociedade 

contemporânea.  

Para tanto, seu currículo é organizado deforma a contemplar uma formação 

ampliada, para estudos da sociedade, da natureza, do trabalho e da cultura, levando 

em consideração a necessidade de uma formação cultural ampla, e, uma formação 

específica, com estudos de núcleos temáticos de aprofundamento, visando à 

formação do treinador, do gestor esportivo, e do profissional do marketing esportivo, 

no campo da saúde, a formação visará a promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação da saúde, no campo do lazer, visa uma formação para intervenção nas 

expressões vividas no lazer, relacionadas à cultura de movimento. 

Já a licenciatura é orientada para uma formação inicial cujas competências 

sejam adequadas à atuação na docência da educação básica, com um sólido 

domínio do conhecimento clássico da Educação Física, e com conhecimentos 

específicos que permitam atuar nas especificidades da educação infantil, ensino 

fundamental e médio. 
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Esta atuação tendo como suporte uma formação técnica que contemple os 

processos metodológicos contemporâneos articulados ao uso adequado de 

tecnologias como ferramenta da prática pedagógica do professor.      

Neste processo de re-ordenamento curricular da ESEF-UPE é que foram 

institucionalizadas as duas disciplinas que são o foco de nossa análise, pois nelas o 

jogo como conhecimento do processo de formação inicial no Programa de 

Graduação em Educação Física da ESEF-UPE, é abordado de maneira formal, 

especifica e sistemática.  

As disciplinas citadas são denominadas formalmente no currículo de 

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo, no curso de licenciatura, vivenciada 

no primeiro período, com uma carga horária total de 54h, e Fundamentos do Jogo no 

curso do Bacharelado, vivenciada no sexto período, com uma carga horária total de 

54h.  

As duas disciplinas estão localizadas dentro do atual currículo tanto na 

licenciatura, quanto no bacharelado, no período chamado de formação especifica, e, 

dentro de uma área denominada de cultural do movimento humano (sic). Os 

programas e planos de ensino destas disciplinas, como documentos públicos, foram 

tomados nesta pesquisa como material empírico.  

Vale destacar que no estado de Pernambuco, o currículo do programa de 

graduação da ESEF-UPE está entre as instituições de ensino superior com curso de 

Educação Física que trata o conhecimento jogo com uma identidade própria, 

localizando-o em disciplinas específicas do currículo da formação inicial. 

Destacamos que nosso objetivo não é realizar uma análise do processo de re-

ordenamento do Programa de Graduação da ESEF-UPE, ou seja, não estamos 

realizando uma avaliação das opções institucionais tomadas neste particular, o 
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nosso interesse de pesquisa é analisar como o jogo é abordado enquanto 

conhecimento da formação inicial em disciplinas específicas de seu programa de 

graduação.  

Mas estudar a especificidade como expressão e mediação do real, implica na 

abordagem de suas conexões com o geral, ou seja, é preciso entender os elementos 

que asseguram a abordagem do jogo como conhecimento no contexto da dimensão 

institucional.  

Os dados indicados acima demonstram exatamente a intencionalidade de uma 

instituição que busca formal e legitimamente a qualificação de todo processo da 

formação inicial em Educação Física, o problema é que muitas vezes entre a 

intenção e a realidade não há uma correspondência direta, linear, sendo este o 

espaço onde se localizam as questões mais ricas a serem tratadas e analisadas, a 

fim de que a correlação entre a realidade e suas possibilidades possa ser uma rica 

fonte de dados para a qualificação e desenvolvimento da própria realidade. 

 Com esta atitude no afastamos do maniqueísmo de lidar com o real nos 

limites da lógica do certo e do errado como pólos naturalizados, estáticos e sem 

movimento, neste momento para nós o que está contido nos documentos referentes 

às disciplinas citadas anteriormente, representa a realidade a ser analisada. 

Neste sentido, eles foram tomados em sua provisoriedade e historicidade, 

compreendidos como uma obra inacabada, por isso mesmo ainda viva, que nos 

convida ao trabalho, o que nos aproxima do poeta Bertold Brecht quando indaga: 

“Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto ainda não estão completadas. Pois 
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enquanto exigem trabalho, não entram em decadência, convidando ao trabalho, 

retribuindo a participação. Sua existência dura tanto quanto convidam e retribuem.”96 

Assim, teórica e metodologicamente nos aproximamos da realidade 

entendendo-a como uma possibilidade já realizada, mas que pelo seu movimento 

como construção humana, potencialmente pode expressar e conter o embrião de 

novos e significativos movimentos, avanços, e possibilidades, ou seja, nela estão 

contidas tendências que necessitam de nossa intervenção prática para se efetivar, 

(cf. CHEPTULIN, 1982, p. 334-341). Tais tendências se expressaram na análise do 

conteúdo dos dados sistematizados e nas proposições que elaboramos como 

resultados da pesquisa, conforme mostraremos adiante. 

4.6 A organização, O tratamento e a análise dos dados 

Para a análise, organização e tratamento dos dados sistematizados das 

fontes empíricas nos valemos da análise de conteúdo, definida por Bardin (2004, p. 

37) como,   

Um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção [...] 
destas mensagens.  
 

  

Diante da utilização da análise de conteúdo, um sinal de alerta sempre esteve 

aceso para nós, indicando da necessidade da fidelidade aos sentidos e significados 

que emanavam dos dados analisados.  

                                                
96 cf. o poema Como Construir Obras Douradas. In. 
http://www.ceep.org.br/documentos/cultural.   
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Nossa opção pela análise de conteúdo visou sua utilização como um recurso 

técnico, mas sua escolha não se deu de forma aleatória, e foi em Minayo (1996, p. 

203-204), que nos apoiamos para compreender que,  

 

Todo o esforço teórico para desenvolvimento de técnicas, visa [...] a 
ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na 
interpretação e alcançar uma vigilância critica à comunicação de 
documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação    
[...] Na busca de atingir os significados manifestos e latentes no 
material qualitativo têm sido desenvolvidas várias técnicas como 
análise de expressão, análise de relações, análise temática e análise 
da enunciação. 
  
 

A ultrapassagem do senso comum e do subjetivismo pressupõe que tais 

técnicas sejam procedimentos inspirados numa adequada noção de rigor no uso dos 

procedimentos e das regras para a realização dos recortes, categorização, 

enumeração e quando necessário a classificação dos dados que se destacam do 

material empírico utilizado. 

Operacionalmente optamos pela técnica de análise temática, uma vez que 

seu objetivo consiste em [...] descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico visado [...] (ibid,. p.209), no nosso caso a presença destes núcleos de 

sentidos referem-se a temas explícitos ou implícitos nos documentos institucionais 

analisados.  

A técnica da análise temática dentro do universo da análise de conteúdo, 

guarda analogias com a Análise Documental, por este motivo optamos pelo uso 

articulado de procedimentos inerentes a estas duas técnicas.  

Neste sentido, é prudente explicar onde a Análise Temática e a Análise 

Documental se aproximam e se diferenciam no contexto da análise de conteúdo, a 

fim de que não haja dúvidas sobre os motivos pelos quais as exploramos 
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reconhecendo suas interconexões, lançando mão de uma possibilidade técnica de 

análise mais ampla que podemos chamar de Análise Temática de Caráter 

Documental.  

Segundo Bardin (2004, 40-41) alguns procedimentos de tratamento da 

informação documental apresentam analogias com parte das técnicas de análise de 

conteúdo, especificamente com a análise temática, pois para a autora, se da análise 

de conteúdo “suprimirmos a sua função de inferência e se limitarmos as suas 

possibilidades técnicas apenas à análise categorial ou temática, podemos 

afectivamente, identificá-la com a análise documental”(p. 40). 

 Mas o que é uma análise documental? Ela pode ser entendida como “uma 

operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente e original, a fim de facilitar num estado ulterior a 

sua consulta e referenciação [...]” (CHAUMIER apud BARDIN, 2004, p. 40). 

Nesta acepção para que a análise documental ocorra é necessário que 

existam procedimentos de construção de resumos ou abstracts , que são formas de 

condensar documentos, ou a indexação, que visa classificar por palavras-chave, 

índices etc. Nos três casos o que ocorre como objetivo é a constituição pura e 

simples de formas organizadas para classificar e referenciar  documentos.  

Por sua vez o para Bardin (ibid,. p. 41) objetivo da análise de conteúdo visa a 

“manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para 

evidenciar os indicadores que permitam inferir uma outra realidade que não a da 

mensagem”. Esta definição pode ser ampliada com o que nos informa Minayo (1996, 

p. 208-209) e no contexto da análise de conteúdo a técnica de Análise Temática,  

  

está ligada a uma afirmação a respeito de um determinado assunto. 
Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 
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apresentada através de uma palavra, um frase um resumo. [...] uma 
análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 
signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado [...] 
qualitativamente a presença de determinados temas denota os 
valores de referência e os modelos de comportamento presentes no 
discurso 

 

Portanto, se para a análise documental o limite está na pura e simples 

catalogação de documentos, ainda que sustentada por um conjunto de operações 

visando representar o conteúdo deste mesmo documento, para a análise temática 

importa a possibilidade de se inferir e manipular tais conteúdos de forma a trazer à 

luz significados latentes e patentes destes documentos, lançando mão de certos 

procedimentos que se aproximam da catalogação de conteúdo, tais como recortes 

de partes do texto, categorização, enumeração, entre outros.   

Sobre esta diferenciação/aproximação entre Análise Temática e Análise 

Documental Bardin apud Chaumier (p, 41)  destaca que a Análise documental como 

“operação intelectual” que lida com recortes de informação, divisão em categorias 

segundo o critério da analogia, representação sob forma condensada por indexação, 

é idêntica à fase de tratamento das mensagens de certas formas da análise de 

conteúdo, especificamente a análise temática, mas apenas idêntica, portanto não 

desconhecemos que há sim diferenças entre elas, que uma não se reduz à outra, 

mas que também não há antagonismos entre ambas. 

Com outras palavras o tratamento do conteúdo registrado em documentos 

visando destacar temas latentes e patentes que possibilitam inferências articuladas a 

outras realidades correlatas contextual e teoricamente à do conteúdo do documento 

analisado primariamente, sustenta a viabilidade teórico-metodológica do uso da 

lógica e do procedimento instrumental contido no termo análise temática de caráter 
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documental, e não apenas da análise documental ou análise temática em seus 

sentidos estritos, 

O objetivo da análise documental é a representação condensada da 
informação, para consulta e armazenagem; o da análise de conteúdo 
é a manipulação condensada de mensagens (conteúdo e expressão 
desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir 
sobre uma outra realidade que não a da mensagem (ibid, p. 41).  

    

Feitos estes esclarecimentos podemos prosseguir na delimitação das etapas 

que operacionalizam a análise temática de caráter documental. As etapas que 

descreveremos adiante representam um caminho possível dentro da análise de 

conteúdo. Estamos cientes que diante das muitas dificuldades e dúvidas com as 

quais nos confrontamos, este momento exposição dos resultados aos quais 

chegamos é um ponto de chegada provisório, o que não nos desobriga de sermos 

fiéis no sentido de descrever os passos que seguimos sendo eles uma opção 

possível diante das técnicas a fim de analisar e interpretar os documentos empíricos, 

Minayo (1996, p. 229) assim comenta esta situação, 

As observações acima não nos eximem, porém, de um esforço de 
reflexão cujo desafio seria unir à critica teórica uma proposta prática 
de análise do material qualitativo. Este desafio tem que partir de uma 
revisão das alternativas até aqui apresentadas e de uma opção que 
ao mesmo tempo se torne viável teórica e praticamente 

 

A consideração da explicitação de nossas dúvidas e opções permite que os 

procedimentos que indicamos na pesquisa não sejam o biombo para as dúvidas do 

caminho percorrido na aproximação ao conhecimento, na verdade elas expressam a 

complexidade das decisões que tivemos que tomar, e os procedimentos assim 

expostos indicam que nossas exitações chegaram a um bom termo orientadas pelas 

condições do que Minayo ibid, ibidem) denomina de “consciência possível” do 

pesquisador diante das alternativas para a análise do material empírico e 

documental com o qual se defronta. Desta forma, estamos tendo o cuidado de não 
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tornar os procedimentos da pesquisa uma “caixa preta” ou uma estranha e “hesitante 

alquimia” (MINAYO,1996, P. 198). 

Dentro da possibilidade da análise temática de caráter documental, é importante 
delimitarmos o que entendemos por tema, para tanto nos apoiamos em Minayo 
(ibid,. p. 208) quando ela nos diz que “a noção de tema está ligada a uma 
afirmação a respeito de determinado assunto, ela comporta um feixe de relações, 
e pode ser apresentada através de uma palavra, uma frase, um resumo”. 

O tema está patente ou latente em textos documentais como os que estamos 

trabalhando, e guardam relação com o sistema teórico que tomamos como 

referência. O(s) tema(s) emanam do texto na medida em que procedemos por 

recortes ou delimitações na estrutura do documento que permitam uma melhor 

visualização e articulação com as hipóteses que tomamos como guia e referência 

para as interpretações que fizemos, segundo Bardin (2004, p. 99) 

  

[...] o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente 
de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que 
serve de guia à leitura. O texto pode ser recortado em idéias 
constituintes, em enunciados e em proposições portadoras de 
significados. 

 
 

Ainda para Bardin (ibid,. p. 73)  

 

Se nos servimos da análise temática – quer dizer da contagem de 
um ou vários temas ou itens de significação numa unidade de 
codificação previamente determinada – apercebemo-nos de que se 
torna fácil escolhermos neste discurso a frase [...] como unidade de 
codificação. 
 
 

Assim, atentos à necessidade de uma regra clara para a delimitação dos 

temas que seriam objeto de interpretação optamos por delimitar parágrafos, como 

unidades de recorte nos textos com os quais trabalhamos, enumerando-os de forma 

a permitir sua localização diretamente nos quadros que apresentaremos a seguir. 

(Osgood apud Bardin ( 2004, p. 205), 
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A opção de trabalhar com parágrafos se deu porque tomamos as justificativas 

dos documentos como o foco de nossas interpretações, após leituras exaustivas dos 

programas e planos de ensino, ainda na fase de Pré-análise97, nos convencemos 

que estava nas justificativas a chave para estabelecermos as interconexões e o 

diálogo entre os temas que delas emanaram, com as demais dimensões dos 

documentos como ementas, objetivos, conteúdos programáticos e principalmente 

entre o conjunto de elementos dos documentos e o sistema teórico que serve como 

eixo da pesquisa.  

Para estabelecer o diálogo entre os temas que emergiram do texto analisado 

com o sistema teórico que fundamenta a pesquisa, procedemos guiados por uma 

hipótese para este momento específico, mais que dialoga com as hipóteses mais 

gerais que servem como guia da pesquisa, bem como procedemos a enumeração e 

codificação dos elementos do texto, conforme explicitaremos adiante. 

A hipótese que tomamos com guia para dialogar com os temas que 

emergiram dos documentos analisados esta articulada à questão central da 

pesquisa e às demais hipóteses foi as seguinte 

Os documentos analisados parecem não funcionar como referência no 
sentido de tratar com abrangência e amplitude as abordagens teóricas 
sobre o jogo como conhecimento no programa de graduação em tela, 
deixando de tratar criticamente o necessário confronto entre as mesmas 
como referência fundamental para sua apropriação teórica no processo de 
formação inicial dos cursos de licenciatura e bacharelado, e notadamente 
deixa totalmente de lado a abordagem histórico-cultural acerca do jogo.    

                                                
97 Minayo (2004, p. 209-210) preconiza três etapas dentro da técnica de análise temática: 1ª A PRÉ-
ANÁLISE que consiste na escolha dos documentos, retomada das hipóteses e dos objetivos da 
pesquisa, para cotejamento com o material coletado para elaboração de indicadores que orientem a 
interpretação final. Podendo ser decomposta em leitura flutuante, constituição do corpus do material, 
formulação de hipóteses e objetivos em relação ao material qualitativo; 2ª EXPLORAÇÃO DO 
MATERIAL, que consiste na codificação do material, recorte do texto, classificação e agregação dos 
dados, escolha das categorias teóricas ou empiricas que orientarão a especificação dos temas; 3ª 
TRATAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS E INTERPRETAÇÃO a fim de colocar em relevo as 
informações obtidas e interpretá-las em função do seu quadro teórico de referência.   
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Guiados pela hipótese acima, adentramos na fase de Exploração do 

Material e tratamento dos dados obtidos e interpretação98. Neste momento 

analisamos de forma mais detida os documentos, e a partir das muitas leituras dos 

planos e programas é que tomamos como foco específico a análise das justificativas 

dos planos e programas de ensino, na medida em que, como já frisamos, elas por 

seu conteúdo continham as chaves essenciais para que estabelecêssemos o dialogo 

com toda a estrutura e componentes dos planos e programas de ensino. Para tanto 

procedemos guiados pelas seguintes fases, às quais seguem os quadros com os 

procedimentos desenvolvidos.  

 

Quadro 1. QUADRO SÍNTESE COM OS DADOS GERAIS DAS DISCIPLINAS 

ANALISADAS. 

 

 
C 

U 

R 

S 

O 

S 

 

Nome da 

disciplina 

 

Período C/h  Tipo de 
documento 
analisado 

Dimensão do 

conhecimento 

no currículo 

Estrutura do 
documento 

                                                
98 Nesta fase das análises, os quadros foram construídos com dados transcritos dos documentos 
originais. 
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L 
I 
C 
E 
N 
C 
I 
A 
T 
U 
R 
A 
 
 
 

 

Fundamentos 

teórico-

metodológicos 

do jogo 

 

 
 
 
 
 

1º  período 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
54 
h/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programas das 
disciplinas. 
Planos de 
ensino.   
 
Um plano de 
ensino do 1º 
semestre de 
2006.  
Um do 1º 
semestre de 
2007. 
Um do 2º 
semestre do ano 
de 2007.  
 
 
 

 

 
Cultural de 
movimento 
humano (sic) 

Justificativa 

Ementa 

Objetivo Geral e 

Objetivos 

Específicos 

Conteúdos 

Bibliografia 

 

 

 

  

 
 
 

Nome da 

Disciplina 

Período 
 

 

C/h Tipo de 
documento 
analisado 

Dimensão do 

conhecimento 

. Estrutura do 
documento 

B 
A 
C 
H 
A 
R 
E 
L 
A 
D 
O 

 
Fundamentos 
do Jogo 

6ºperíodo  
 

54 
h/a 

Planos e 
Programas de 
ensino 
 
Um plano de 
ensino do 1º 
semestre de 
2006.  
Um do 1º 
semestre de 
2007. 
Um do 2º 
semestre do ano 
de 2007.  
 

 
 

Cultural de 
movimento 

humano (sic) 

 
Justificativa 

Ementa 

Objetivo Geral e 

Objetivos 

Específicos 

Conteúdos 

Bibliografia 

 

  
 

CODIFICAÇÃO DOS ITENS ANALISADOS NOS PROGRAMAS E PLANOS DAS 
DISCIPLINAS. 

 
CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
J-Plen 1º / 07 – p 01 

 
Justificativa do Plano de ensino, do 1º semestre de 
2007, parágrafo 01. 

J= Justificativa de plano de ensino 
Plen= plano de ensino 
1º= primeiro semestre  
 07= ano de 2007   
p 01 = parágrafo 01. 
 

 
J-Plen 2º / 07 – p 01 

 
Justificativa do Plano de ensino, do 2º semestre de 

J= Justificativa de plano de ensino 
Plen= plano de ensino 
2º= primeiro semestre  
 07= ano de 2007   
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2007, parágrafo 01. p 01 = parágrafo 01. 
 

 
EMEN – Plen 1º / 07 

 
Ementa do plano de ensino 1º semestre de 2007 

 
EMEN = ementa 

 
OBG – Plen 1º / 07 

 
Objetivo Geral do plano de ensino 1º semestre 2007 

 
OBG = Objetivo Geral  

 
OBES – Plen 1º / 07 

 
Objetivo especifico do plano de ensino 1º semestre 

2007 

 
OBES = Objetivo Especifico 

 
CON-PR- Plen 1º 07 

 
Conteúdo Programático do Plano de Ensino 2º 

semestre de 2007 

 
CON-PR = Conteúdo Programático 

 
EMEN – Plen 2º / 07 

 
Ementa do plano de ensino 2º semestre de 2007 

 
EMEN – Plen = Ementa do Plano de Ensino  

 
OBG – Plen 2º / 07 

 
OBG – Plen = Objetivo Geral do plano de ensino 2º 

semestre 2007 

 
OBG – Plen = Objetivo Geral do plano de 
ensino 

 
OBES – Plen 2º / 07 

 
Objetivo especifico do plano de ensino 2º semestre 

2007 

 
OBES – Plen = Objetivo Especifico do plano 
de ensino 

 
CON-PR- Plen 2º 07 

 
Conteúdo Programático do Plano de Ensino 2º 

semestre de 2007 

 
CON-PR = Conteúdo Programático do Plano 
de Ensino. 

                      
 

Para o quadro dois o procedimento foi reproduzir literalmente as justificativas, a fim 

de codificarmos os parágrafos como unidades de análise,  

 
Quadro 2. JUSTIFICATIVAS DOS PLANOS DE ENSINO 

  
1º SEMESTRE / 2007.1 
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 JUSTIFICATIVA 

 
J-Plen 1º/07-01 O jogo é um dos fenômenos mais rico presente na vida do ser 

humano acompanhando-o em todas as fases do seu desenvolvimento e presente em 
todas as fases culturas.  

 
J-Plen 1º/07-02 Seu uso e finalidade estão intimamente ligados ao momento de 

vida vivido pelo sujeito que joga e sua relação se manifesta em todos os sentidos desde 
o puro divertimento até como instrumento facilitador da aprendizagem. 

 
J-Plen 1º/07-03 Reconhecidamente é fator fundamental no desenvolvimento do 

homem principalmente na infância e adolescência, pois por excelência ocupa espaço 
privilegiado nos espaços de formação das crianças e jovens, pois se constituem em 
momentos de grande riqueza de desafios, troca de experiências, liberdade de expressão 
imprescindíveis na formação do ser humano.  
 

 
 
 
 

2º SEMESTRE / 2007. 2 
 JUSTIFICATIVA 

 
J-Plen 2º/07-01 Em principio devemos entender o jogo como uma atividade que 

obedece ao impulso mais profundo e básico da essência animal. 
 
J-Plen 2º/07-02 Esta atividade inicia-se em nossas vidas com os mais 

elementares movimentos, complicando-se até dominar a enorme complexidade do corpo 
humano. 

 
J-Plen 2º/07-03 Os primeiros jogos que a criança faz são os chamados jogos de 

exercício, utilizando como principal objetivo o seu próprio corpo. Os bebês chupam suas 
mãos, emitem sons e repetem diversos movimentos sem finalidade utilitária. 

 
J-Plen 2º/07-04 A transição dos jogos de exercício para os simbólicos marca o 

inicio de percepção de representações exteriores e a reprodução de um esquema 
sensório-motor fora de seu contexto. 

 
J-Plen 2º/07-05 Podemos dizer que o jogo simbólico é um jogo de exercício 

sendo o que exercita é a imaginação. 
 
J-Plen 2º/07-06 Ao chegar o período das operações concretas (por volta dos seta 

anos de idade) a criança, pelas aquisições que fez, pode jogar atendo-se a normas.  
 
J-Plen 2º/07-07 Surgem então os jogos de regras, e ela terá que abandonar a 

arbitrariedade que governava seus jogos para adaptar-se a um código comum, podendo 
ser criado por iniciativa ou por outras pessoas, mas que deverá acatar limites porque a 
violação das regras traz consigo um castigo. 

 
J-Plen 2º/07-08 Isto ajudará a criança a aceitar o ponto de vista das demais, a 

limitar sua própria liberdade em favor dos outros, a ceder, a discutir e a compreender. 
 
J-Plen 2º/07-09 Quando se praticam jogos de grupo a experiência se engrandece 

já que a sociabilidade é agregada à vida da criança, surgindo assim os primeiros 
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sentimentos morais e a consciência de grupo. 
 
J-Plen 2º/07 Quando a criança joga compromete toda sua personalidade, não o 

faz para passar o tempo. Podemos dizer, sem dúvida, que o jogo é o “trabalho” da 
infância ao qual a criança dedica-se com prazer. 

 
J-Plen 2º/07-10 Pode-se perceber através do que foi exposto o valor que a 

prática lúdica possui.  
 
J-Plen 2º/07-11 Muitos psicólogos afirmam que os primeiros anos são os mais 

importantes na vida do homem sendo que a atividade central manifestada é o jogo.  
 
J-Plen 2º/07-12 É notável o que se pode aprender construindo seus próprios 

jogos, utilizando conceitos de plano inclinado, polias, velocidade, etc. , coisas que só 
serão ensinadas muito depois no período escolar. 

 
 
J-Plen 2º/07-13 Um erro que muitos professores cometem é não valorizar em 

toda sua extensão esta atividade, extraindo o que ela contém de educativo. 
 
J-Plen 2º/07-14 A criança que ingressa na escola deverá adaptar-se às rotinas 

escolares acarretando mudanças na sua vida, e sua vida dedicada ao jogo ao jogo terá 
uma mudança brusca. 

 
J-Plen 2º/07-15 Temos que aprender a diferenciar o que significa o jogo para o 

adulto e para a criança. 
  
J-Plen 2º/07-16 Para nós, por que assim nos educaram, é o que fazemos quando 

não se tem alguma coisa mais importante, e desejamos preencher horas vazias com 
algum lazer.  

 
J-Plen 2º/07-17 Para as crianças é todo um compromisso no qual lutam e se 

esforçam se algo se algo não sai como querem. 
 
J-Plen 2º/07-18 Daí o jogo permitir uma assimilação e apropriação da realidade 

humana pelas crianças já que este “não surge de uma fantasia artística, arbitrariamente 
construída no mundo imaginário da brincadeira infantil, a própria fantasia da criança é 
engendrada pelo jogo, surgindo precisamente neste caminho pelo qual a criança penetra 
na realidade”   

 
 

 

O segundo procedimento foi reconhecer dentro de cada parágrafo as 

unidades temáticas que guardavam relação explicita ou implícita com os termos 

com os quais dialogamos no sentido de abordar teoricamente o jogo como 

conhecimento, tais unidades são o jogo como atividade humana, o jogo como 

conhecimento e o jogo na sua relação com a formação humana. Estas três 

unidades temáticas estão separadas apenas para facilitar a exposição da análise, 
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posto que como estruturantes do objeto de pesquisa elas estão intimamente 

imbricadas;  

  Realizados os procedimentos de codificação para transformação dos dados 

brutos em dados mais refinados, nos orientamos para a discussão das unidades 

temáticas, “A partir daí o analista propõe inferências e realiza interpretações 

previstas no seu quadro teórico ou abre outras pistas em torno de dimensões 

teóricas sugeridas pela leitura do material” (BARDIN, 1996, p. 211). Estas 

inferências e interpretações estão sistematizadas adiante. 

A fase de análise e interpretação dos dados empíricos está sendo 

compreendida metodologicamente como o momento da exposição dos resultados da 

pesquisa. Conforme indicamos no capitulo da abordagem metodológica o momento 

da investigação e o da exposição diferenciam-se em sua unidade.  

Se Kosik (1976) subsidiado em Marx nos alerta que o momento da 

investigação se dá com a apropriação o mais detalhada possível dos dados 

históricos acerca do objeto da pesquisa, o mesmo autor também nos adverte que o 

momento da exposição já pode ser considerado como resultado da investigação a 

ser sistematizado de forma a trazer à luz elementos que apesar de vislumbrados no 

inicio da investigação, não estavam ainda expostos e/ou claros cientificamente, na 

verdade eram ainda percepções acerca de uma dimensão especifica da realidade. 

 

[...] aquilo que pode, ou melhor, deve constituir o inicio da exposição, 
isto é, do desenvolvimento cientifico (exegese) da problemática, ainda 
não é conhecido, no inicio da investigação. O inicio da exposição e o 
inicio da investigação são coisas diferentes. O inicio da investigação é 
casual e arbitrário, ao passo que o inicio da exposição é necessário 
(op. cit. p. 31) 
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Assim, estamos compreendendo que a análise não é apenas uma 

apresentação formal e organizada dos dados, outrossim, ela é uma forma de 

explicitação metodologicamente orientada destes com suas conexões com o objeto 

investigado, tornando-o compreensível à luz de resultados que só são “finais” na 

medida em que formalmente em algum momento a investigação deve ter um ponto 

final, isto significa que seus resultados devem ser entendidos como provisórios.     

 A gênese da investigação situa-se exatamente nas primeiras percepções que 

nos alertaram para um problema da realidade, qual seja, o das dificuldades e 

fragilidades teóricas e conceituais apresentadas por professores participantes de 

processos de formação continuada diante do trato com um conhecimento da 

formação inicial em Educação Física – o jogo. 

Assim as análises específicas das disciplinas que adiante serão objeto de 

exposição, representam a exposição dos resultados provisórios de uma investigação 

que encontra nexos em aspectos gerais acerca da problemática da formação de 

professores no Brasil, e esta mesma problemática geral expressa suas mediações 

na singularidade e especificidade do objeto investigado.  

Diante do exposto e coerentemente com a abordagem teórica que tomamos 

como referência, a exposição da análise deu-se com ênfase na realidade, e neste 

sentido os documentos analisados dentro do programa de formação de professores 

em tela, representam a principal mediação para compreendermos a questão dos 

processos que asseguram ou não o domínio teórico-metodológico do conhecimento 

jogo como dimensão estruturante da formação inicial em Educação Física. 

Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, uma formação material 

contém em si as tendências de estagnação e movimento, o fundamento de sua 

existência está ancorado no seu movimento interno, configurando suas 
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possibilidades de transformação, que se evidenciam desde que possamos dialogar 

com tal formação no sentido de não apenas reproduzi-la, mas de enfrentá-la como 

fenômeno possível de ser conhecido, no qual aparência e essência se apresentam 

de forma imbricada, sobre esta questão Cheptulin (1982, p. 286) nos adverte que  

 

 
Para extrair do fundamento todos os outros aspectos e ligações 
necessárias que caracterizam a essência do objeto estudado, é 
necessário considerar o fundamento (o aspecto determinante, a 
relação) e a própria formação material, em seu aparecimento e em 
seu desenvolvimento. Isto supõe a evidenciação da fonte do 
desenvolvimento da força motora, que faz avançar e condiciona sua 
passagem de um estágio do desenvolvimento a outro. Essa fonte é 
a contradição [...] Assim, o conhecimento choca-se, em seu 
desenvolvimento com a necessidade de descobrir as contradições, 
os aspectos e as tendências contrários próprios de todas as coisas 
e fenômenos da realidade objetiva. 

 

As categorias de realidade-possibilidade são as âncoras que utilizamos para 

dialogar com os dados empíricos contidos na realidade patente e latente de cada 

documento, considerando-os como sendo o real já existente, e, sobre o qual a 

análise se desenvolve, decorrendo de seu movimento o reconhecimento de 

possibilidades que podem vir a produzir-se quando as conclusões às quais se chega 

são confrontadas com as condições que a realidade apresenta, estas condições 

podem ser propicias ou não para o desenvolvimento de tais conclusões.  

Daí que não podemos de forma voluntariosa e ingênua achar que certa 

realidade material vai se transformar ato continuo ao reconhecimento de certos 

limites e de suas possibilidades de superação, pois este é um processo que vai 

depender das condições históricas e da correlação de forças que atuam no 

movimento da realidade, por isso devemos não podemos confundir e portanto, 

devemos distinguir entre possibilidades concretas e abstratas,  
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Uma possibilidade concreta é a possibilidade para cuja realização 
podem ser reunidas, no momento presente, as condições 
correspondentes; a possibilidades abstrata é uma possibilidade para 
cuja realização não há, no momento presente, as condições 
necessárias. Para que esta última se realize, a formação material que 
a contém deve transpor vários estágios de desenvolvimento [...] A 
confusão dos diferentes tipos de possibilidades pode conduzir a 
graves erros [...] A distinção e a consideração das possibilidades 
concretas e abstratas reais apresentam um grande importância para a 
atividade prática dos homens (ibid, p. 342)   
 

Assim a possibilidade enquanto condição potencial da realidade liga-se 

intimamente à capacidade de intervenção humana em face de uma formação 

material dada, e não a uma abstrata capacidade transformadora que habita a própria 

formação existente, em outras palavras, as possibilidades de transformação do real 

não são a expressão de um dado fenômeno pensando a si mesmo, mas o resultado 

da atividade humana diante da análise critica de uma situação dada, pois 

 

 “Se qualquer possibilidade só se transforma em 
realidade quando existem condições determinadas, 
podemos, conhecendo essas ou aquelas possibilidades, 
interferir no curso objetivo dos acontecimentos e, criando 
artificialmente as condições requeridas, acelerar ou 
refrear sua transformação em realidade” (idem., p. 340). 

    

As categorias realidade e possibilidade nos permitem dialogar com a dinâmica 

da essência e aparência de um fato ou fenômeno, e nos permite observar como o 

real se movimenta em sua complexidade contraditória, com isso nos afastamos da 

tendência que toma a realidade como algo em si, idealizado, fixado, naturalizado, 

que deve ser apenas aceito como tal e não explicado como fato histórico e em 

movimento.  

Portanto, em um curso de formação de professores entendemos que é pela 

realidade do trato com o conhecimento, que se forjam os limites e se apresentam as 

possibilidades de qualificação do futuro professor, e sem nos descuidarmos das 
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interconexões que a especificidade do trato com este conhecimento tem com questões 

mais gerais, envidaremos nossos esforços para analisar como o jogo enquanto um 

conhecimento clássico da formação inicial em Educação Física está sendo selecionado 

e abordado a partir da realidade empírica expressa nos programas e planos de ensino 

das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Jogo e Fundamentos do Jogo 

no currículo atual da ESEF-UPE.    

Esta afirmação já nos dá uma primeira chave para entrarmos no terreno das 

análises. As muitas leituras que fizemos tanto do programa quanto dos planos de 

ensino das disciplinas em tela foram deixando claro que com o movimento de re-

ordenamento curricular da ESEF-UPE o trato com o conhecimento jogo no programa 

passa a ser legitimado formalmente em duas disciplinas específicas do currículo. 

Esta situação aponta para um estágio importante na abordagem deste 

conhecimento na formação inicial de professores de Educação Física, uma vez que 

ele deixa de estar diluído ou mascarado em outras disciplinas, para ser assumido no 

contexto de disciplinas específicas dentro do currículo de formação.  

Mas, como todo processo histórico, esta realidade apresenta tendências de 

desenvolvimento a serem reconhecidas por dentro de seus próprios limites, 

necessitando por tanto, avançar para novos estágios de desenvolvimento, e a 

possibilidade que potencialmente localizamos na realidade atual do programa e 

planos de ensino das disciplinas analisados diz respeito a uma alteração critica 

aprofundada dos fundamentos teóricos e conceituais que sustentam sua abordagem 

do conhecimento jogo.     

Ao nos debruçarmos sobre os documentos como realidades existentes, foi 

ficando claro que se é necessário não perder o foco do objeto de análise, também 

ficou claro que não seria possível sermos rigorosos se descolássemos os 
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documentos e seus conteúdos do contexto estrutural e institucional do programa de 

graduação99 que os forjou.  

Portanto, como abordagem inicial visando construir inferências acerca dos 

dados que emanam dos documentos, destacamos uma temática que pode ser 

observada já numa primeira leitura do material, há elementos contraditórios que 

perpassam a concepção de abordagem do conhecimento jogo nas disciplinas 

especificas do currículo atual do programa de graduação abordado que se não 

forem alterados em sua essência, tendem a seguir desqualificando o próprio 

conjunto da formação inicial.   

De acordo com as propostas de implementação dos cursos de licenciatura e 

bacharelado aprovado em 2004, e efetivado no ano de 2005, os cursos de 

licenciatura e de bacharelado, possuem duas disciplinas especificas para o trato com 

o conhecimento jogo, na licenciatura ela é denominada de Fundamentos teórico-

metodológicos do jogo, e no bacharelado, ela é denominada de Fundamentos do 

Jogo, ambas com 54h/h.  

Na composição curricular do bacharelado e da licenciatura elas entram no 

momento denominado de formação especifica, onde são tratadas as dimensões 

Didático-Pedagógica, Técnico-Intrumental e da Cultura de Movimento Humano, 

sendo nesta última dimensão do conhecimento que o jogo como conhecimento é 

tratado. 

Ainda de acordo com o documento citado, o conhecimento jogo é tratado na 

licenciatura no primeiro período, e no bacharelado, no sexto período. Em principio 
                                                
99 Embora tenhamos clareza que o objeto desta investigação não seja analisar o conjunto do 
programa de graduação em Educação Física da ESEF-UPE, também temos clareza que pela própria 
natureza articulada e relacional do objeto, ou seja, ele articula a busca pela compreensão do lugar do 
conhecimento jogo no processo de formação inicial, nos obriga a estabelecer o dialogo, pelo menos 
em alguns momentos, entre o conteúdo e os temas dos documentos com a concepção de formação 
inicial do próprio programa de graduação, a fim de compreender como ocorre ou deixa de ocorrer o 
trato e a abordagem de um mesmo corpo de conhecimento, no caso o jogo, para formar profissionais 
que pelo menos em tese vão atuar em campos profissionais distintos.   
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conforme já frisamos anteriormente, delimitar o trato com o conhecimento jogo em 

disciplinas com lócus e identidade específica dentro da proposta curricular do 

programa de graduação é apenas uma mudança de aparência, pois uma análise da 

realidade, para além de seus dados aparentes, nos mostra um aspecto contraditório, 

que neste particular chama a atenção e se choca com a intenção de busca da 

inovação contida no re-ordenamento curricular do programa de formação em tela, ou 

seja, as duas disciplinas são tratadas pelo mesmo programa e pelo mesmo plano de 

ensino, conforme detalharemos adiante, ainda que sejam denominadas 

diferentemente na estrutura currícular100. 

Além desta constatação, nos documentos consultados, não encontramos as 

razões que justificassem esta situação, e aqui fica uma questão: como um mesmo 

corpo de conhecimento sem apresentar qualquer alteração substantiva de ordem 

epistemológica, teórica ou conceitual, e até mesmo de ordem metodológica, no 

sentido de sua aplicação prática, pode ser tomado como estruturante do processo 

de formação inicial de dois cursos que pelo menos em seus princípios estruturais se 

propõem formar profissionais em Educação Física com perfis distintos? 

O documento não traz resposta a esta questão, ele apenas cita diz que os 

dois cursos devem manter interfaces entre si a partir dos conhecimentos clássicos 

da área e de áreas afins, mas mesmo esta afirmação formal, precisa ser analisada 

com maior profundidade, pois, mesmo o jogo sendo um conhecimento afim aos dois 

cursos, o que diferencia seu trato como conhecimento na escola pelo licenciado e no 

clube ou em qualquer outro espaço de intervenção pelo bacharel? O jogo tratado no 

clube é diferente do jogo tratado na escola? Como se configura esta diferenciação?  

                                                
100 Ver quadro síntese nº 1.  
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Aqui fica uma encruzilhada de dúvidas e problemas a serem respondidas no 

âmbito da atual realidade do trato com o jogo com o conhecimento jogo na formação 

inicial em Educação Física da ESEF-UPE, pois, nos parece essencial que esta 

lacuna seja reconhecida, discutida e superada, sob pena de o processo de formação 

não lograr o êxito necessário no sentido de viabilizar uma atuação profissional 

qualitativamente fundamentada. Consideramos que a raiz desta constatação está na 

concepção de divisão de um curso de formação dividido na lógica do bacharelado e 

da licenciatura. Feitas estas análises mais gerais, vamos adiante, buscando no 

conteúdo dos documentos os temas específicos que suscitam uma intervenção mais 

focada na especificidade da relação jogo como conhecimento e formação inicial em 

Educação Física. 

As leituras iniciais dos documentos empíricos nos colocaram diante de 

algumas possibilidades para analisar como o conhecimento jogo está sendo 

abordado na formação inicial no contexto que estamos pesquisando, poderíamos 

apenas para citar um exemplo, tomar os elementos dos programas e planos de 

ensino para analisá-los isoladamente e depois articular suas relações (conteúdos, 

ementas, etc), mas diante da diversidade encontrada acabamos optando por 

articular as análises focando as justificativas encontradas nos planos de ensino, 

inclusive porque elas nestes documentos estão mais ricas de dados do que a 

justificativa do próprio programa das disciplinas, donde se supõe, estarem as 

referências para os planos. 

Na aparência as justificativas das disciplinas apontam para uma possível 

amplitude no trato e na abordagem do jogo como conhecimento, no entanto esta 

possível amplitude vai se desfazendo quando aprofundamos a leitura e cotejamos 
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seu conteúdo explicito e implícito com o sistema de referências teóricas com os 

quais trabalhamos na fundamentação da pesquisa. Se não, vejamos. 

Se tomarmos o conjunto da justificativa do Plano de Ensino – 2º semestre / 

2007 poderemos verificar a predominância de conceitos acerca do papel e da função 

do jogo como um conhecimento a ser teórica e conceitualmente apreendido no 

processo da formação inicial a partir de duas abordagens, uma de caráter naturalista 

e instrumental e a outra que deixa latente uma concepção de jogo como uma 

atividade voltada à formação humana entendida como a superação etapista de fases 

de desenvolvimento e de meio para a formação de um sujeito individual 

autonomizado em relação à cultura como produto e resultado do acúmulo histórico 

de relações sociais historicamente construída. 

Para particularizar estas nossas inferências e estabelecermos um dialogo 

entre as temátic delimitadas na justificativa citada citado, vamos lançar mão de 

destacar alguns parágrafos de maneira mais específica.  

No item (J-Plen 2º / 07 – 02) está explicita a tese central da visão naturalista 

do jogo que permeia sua abordagem conforme o documento analisado. Esta 

abordagem é debitária da concepção de que o jogo se constitui na esfera do 

comportamento animal e como tal se expressa diretamente como atividade humana, 

assim sendo sua natureza deixa de ser social, cultural e histórica para ser biológica, 

cuja gênese está localizada em padrões inatos adquiridos geneticamente, esta 

concepção tem além de Piaget, Karl Groos como seu formulador, e segundo Elkonin 

(1998, p. 84) “foi muito difundida no primeiro quartel do século XX”.  

Esta abordagem do jogo foi fortemente criticada e superada pelos autores da 

tradição da psicologia histórico-cultural, especificamente por Daniil Elkonin, vejamos 
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duas passagens nas quais ele aponta os limites dessa concepção de jogo pautada 

na “essência animal”  

Groos faz a simples constatação de que o jogo possui o caráter de 
exercício prévio, e nisso vê seu sentido biológico; as suas 
demonstrações dessa tese fundamental reduzem-se a analogias 
entre as formas lúdicas de conduta dos cães e as respectivas 
formas de atividade séria dos animais adultos. (ibid,. p. 87)        

O errôneo na lógica dos argumentos de Groos estriba-se em que, ao 
enfocar o jogo e atribuir-lhe um sentido biológico, começou a 
procurá-lo nos jogos dos animais, sem descobrir a sua verdadeira 
natureza, sem comparar sequer a conduta lúdica com a utilitária e 
sem, no fundo analisar o jogo [...] Groos incorre num grande erro ao 
estender diretamente ao homem, sem fazer nenhuma ressalva, o 
sentido biológico do jogo dos animais (ibid, p. 88) 

 

Estas inferências nos permitem à luz dos dados levantados, dialogar com a 

abordagem sobre o jogo que realmente predomina na justificativa em tela, a 

concepção piagetiana sobre o jogo.  

Dos dezoito parágrafos codificados na justificativa em tela, sete deles são 

diretamente fundamentados na abordagem de Jean Piaget sobre o desenvolvimento 

e a função do jogo no processo de formação humana (J-Plen 2º/07-03, J-Plen 

2º/07-04, J-Plen 2º/07-05, J-Plen 2º/07-06, J-Plen 2º/07-07, J-Plen 2º/07-08, J-Plen 

2º/07-09).  

Nestes parágrafos podemos reconhecer temas clássicos sistematizados no 

estudo clássico do epistemólogo de Genebra quando se propôs a estudar o papel e 

função do jogo no desenvolvimento infantil. Conforme já discutimos em capitulo 

anterior, a obra A formação do símbolo na criança (1975) trata com uma 

fortíssima base de dados, do jogo desde a mais tenra idade, até por volta dos 15 

anos, sua lógica e concepção do jogo não faz alusão à natureza social do jogo, ele o 

entende sob a ótica restrita do jogo como um comportamento importante na 

organização psicológica do sujeito apenas na medida em ele torna-se um espaço de 
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“assimilação quase pura, quer dizer pensamento orientado pela 
preocupação dominante da satisfação individual. Simples expansão 
de tendências, assimila livremente todas as coisas e todas as coisas 
ao eu (ibid,. p. 116)  

 

Nesta abordagem, o jogo não se constitui um objeto de ensino, mas espaço 

para atividade autônoma do sujeito individual, sobre esta premissa giram os 

argumentos acerca da construção do conhecimento,  a relação direta do sujeito com 

o objeto, e na lógica piagetiana o jogo deve ser utilizado sempre que possível em 

condições onde a assimilação e acomodação possam ocorrer sem a intervenção do 

adulto. Ora não entender o jogo como conhecimento a ser ensinado, se constitui 

como uma contradição central que inviabiliza a disciplina.  

Outra inferência que podemos levantar é a forte tendência etapista que o jogo 

assume na teoria piagetiana, e esta tendência impede que o jogo seja um espaço de 

aprendizagens que puxam o desenvolvimento para patamares mais complexos, 

conforme o conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo preconizada por 

Vygotsky (1989), onde a partir deste conceito o conhecimento, inclusive aquele 

relativo ao jogo, não se a reboque do desenvolvimento, e sim ele se constitui um 

espaço de aceleração do desenvolvimento pela via das apropriações que o jogo 

como atividade humana permite.  

Segundo Vygotsky (ibid,. p. 110) no jogo, “A ação numa situação imaginária 

ensina à criança a dirigir seu comportamento não somente pela percepção imediata 

dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado 

dessa situação”. Este ponto de vista muda totalmente a compreensão sobre o jogo e 

sobre o ato de jogar, alterando inclusive a noção de sujeito, quebrando a pretensa 

naturalidade do jogo e a separação do sujeito em relação ao seu contexto social e 

cultural. 
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Esta discussão do reconhecimento de temas ligados à abordagem do jogo na 

perspectiva piagetiana e seu confronto com referências da teoria histórico–cultural é 

coerente e dialoga com a hipótese que levantamos para reconhecer e articular o 

movimento da realidade expresso nos temas que emergem dos documentos 

analisados.  

Até este momento as coisas estariam dentro de um certo contexto de 

regularidade, se não fosse um problema que identificamos, e que ao nosso juízo 

representa uma lacuna séria na espinha dorsal do plano de ensino que contém a 

justificativa em foco.  

Como essência do problema ao qual nos referimos, identificamos uma 

situação contraditória em relação à esta justificativa que estamos analisando, em 

que pese a presença maciça de termos e conceitos reconhecidamente de corte 

piagetiano, não há uma indicação sequer das obras de referência na qual o autor 

trata do jogo, ou seja, os conceitos e termos de uma importante teoria acerca do 

conhecimento jogo são citados no coração do documento analisado, e não há como 

sustentar teoricamente sua abordagem como conhecimento a ser tratado no 

processo de formação inicial, a não ser que por problemas de qualquer outra ordem 

alguma obra tenha deixado de ser citada por engano. 

Uma outra possibilidade que não podemos deixar de citar, mas que não 

pudemos averiguar é que obras piagetianas estejam sendo utilizadas nas disciplinas 

aqui analisadas, mas que não estejam referenciadas na bibliografia indicada. Mas o 

que ocorre é que num caso ou no outro, esta situação parece que mais confunde 

que ajuda, e sua manutenção significa sérios prejuízos para o formando. 

Mas se a realidade for exatamente a da falta de indicação pura e simples, fica 

confirmada desde já nossa hipótese de que os documentos analisados não podem 
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ser referência para o trato abrangente e sistemático do conhecimento jogo na 

formação inicial, pois os dados da realidade mostram a impossibilidade de se tratar 

de forma aprofundada o confronto entre teorias importantes para a compreensão 

teórica e conceitual do conhecimento jogo de forma ampla e abrangente. 

Observe-se que estamos falando de confronto de teoria e abordagens sobre o 

conhecimento jogo como referência para a formação inicial em Educação Física, isto 

significa que a necessária formação teórica precisa ter como objeto a reflexão 

pedagógica dos formandos no sentido de permitir que se possa levantar dados 

realidade, compreendê-los, interpretá-los, explicá-los, afim de poder atuar 

profissionalmente  de maneira segura e consistente.        

Ainda dentro deste processo de análise articulada dos diferentes elementos que 
constituem os planos de ensino, é possível reconhecer algumas temáticas 
importantes sobre tudo nas ementas objetivos, conteúdos programáticos e 
referências bibliográficas, que se referem a dimensões filosóficas, psicológicas 
antropológicas, sociológicas e pedagógicas, que apesar de pouco consistentes e 
tênues, é importante que apareçam na medida em que podem significar uma 
chave importante para que se desenvolvam novos patamares de aprofundamento 
de tais temáticas.  

Mais o que fica realmente patente é a distância entre o que está posto enquanto 
conceito e enquanto intenção pedagógica e as referências teóricas para que estes 
conceitos sejam tratados de forma aprofundada. 

Senão vejamos o que propõem alguns objetivos específicos (OBES - Plen 1º / 07) 
“Analisar a natureza e o significado do jogo através do tempo (sic)” ou então 
“Analisar a natureza e evolução do jogo na humanidade” (OBES - Plen 2º / 07), 
observe-se que nos dois objetivos podemos identificar temáticas importantes a 
serem desenvolvidas no processo de reflexão no processo de formação inicial, 
por exemplo a natureza e significado do jogo, podem de forma aprofundada 
serem abordados a partir dos autores da tradição histórico-cultural, neles estão os 
conceitos mais desenvolvidos acerca destas temáticas, no entanto, quando 
analisamos a bibliografia indicada nos planos e programas das disciplinas, 
identificamos apenas um autor clássico que poderia abordar estas temáticas, que 
é Huizinga (2004).  

Outro autor que poderia ser utilizado para esta discussão poderia, mesmo que 
com alguns limites, poderia ser Kishimoto (2001, 1999) ainda assim, como 
interlocutora de autores clássicos, e não como o autor de primeira mão no trato 
com a temática que destacamos acima. 
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Estas análises são por certo apenas uma aproximação à realidade, no entanto 
construída de forma sistemática e rigorosa, o que lhe confere um diferencial 
diante de outras formas de abordar e compreender esta mesma realidade. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Conhecimento Jogo na Formação Inicial: A realidade, as contradições, as 

proposições e as possibilidades. 

Concluir uma pesquisa é apenas a forma de se dizer que por si só ela não 

pode se alongar infinitamente. Finalizamos provisoriamente, compreendendo que 

muito ainda ficou por ser dito, ou que ainda será dito, o que no campo da construção 

do conhecimento cientifico parece ser algo bom.  

Os resultados que dela retiramos deixa clara a compreensão de que seu 

objeto de estudo, o jogo como conhecimento da formação inicial em Educação 

Física é rico e complexo, e a riqueza do objeto se mostrou a partir do momento em 

que ele foi tratado cientificamente, a partir de uma realidade especifica.  

 A realidade que tomamos como referência se mostrou cheia de contradições 

e estava eivada da relação de aparência e essência, conforme nos ensinou Kosik 

(1976), estas categorias não se excluem, na verdade elas são a materialidade que 

expressa o desenvolvimento possível de uma dada realidade, e esta para nós 

estava estampada nos programas e planos de ensino de duas disciplinas que se 

propõem pelo menos formalmente, a abordar o conhecimento jogo no processo de 

formação inicial de um programa de graduação que historicamente vem buscando se 

renovar.  



 138 

Os dados demonstraram que nem sempre as intenções expressas nos 

conteúdos das justificativas analisados dos planos e programas das disciplinas 

encontram ecos na realidade, ao mesmo tempo nos permitem fazer as seguintes 

inferências:  

1) Não há a abordagem e o confronto ampliado de teorias e conceitos que 

explicam o jogo conforme sua natureza sócio-histórica, o que os dados 

mostram é uma tendência para apontar certos conceitos como importantes 

sem no entanto, aprofundar suas bases cientificas e teóricas clássicas. Esta 

condição emanada da realidade dos documentos nos confirma uma das 

hipóteses que levantamos como guia da investigação, ou seja, a fragilidade 

da reflexão teórica na abordagem do conhecimento jogo, que tanto despreza 

uma importante teoria sobre o jogo, a teoria vinculada à perspectiva histórico-

cultural, quanto desqualifica o profissional já na formação inicial. 

2) Apesar de o programa de graduação em tela ter o mérito de delimitar duas 

disciplinas com denominações diferentes para tratar do conhecimento jogo 

tanto na licenciatura, quanto no bacharelado, na realidade o que pudemos 

constatar é que efetivamente há apenas uma disciplina para a licenciatura e 

para o bacharelado. Isto pelo fato de que o conhecimento jogo é um só, ele 

não se presta a segmentações, ainda que artificializadas quando, por 

exemplo, se delimita que certos campos de atuação têm necessidades de 

jogos diferentes, ou seja, um jogo para o trato com as questões da atividade 

física voltada à superar agravos ditos atuais da saúde, outro jogo para a 

escola, outro para o lazer, ainda outro para práticas esportivizadas, em suma, 

esta segmentação guarda relação direta com a concepção de formação 

fragmentada. O equivoco desta concepção de formação inicial leva à busca 
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inglória por um tipo de conhecimento que sendo uno na sua origem sócio-

histórica não vai se dividir na realidade institucional. Observe-se que a relação 

geral- particular-singular vai a todo momento se mostrar no movimento entre 

aparência e essência dos documentos analisados. Esta critica à divisão da 

formação e por via de conseqüência do próprio trato com o conhecimento foi 

apontada por nós a partir de uma frase simples e devastadora do professor 

Alfredo Gomes de Farias Júnior (1993) “Pode um mesmo corpo de 

conhecimento fundamentar duas profissões distintas? Ela é tão importante em 

sua singeleza que deveria ser tomada por si só como um objeto de estudo, ou 

pelo menos como hipótese de trabalho, pois dependendo da resposta a ser 

sistematizada, pode por um fim ao dilema entre “licenciar” e “bacharelar”, o 

que poderia também significar superar de vez, no caso da formação em 

Educação Física de forma especial,  a submissão às demandas e interesses 

do chamado mercado de trabalho, pois ele é muito bom para gerar lucros, e 

imprestável para gerar valores humanos emancipatórios. 

3) Outra questão importante, que pudemos constatar das análises 

dos documentos empíricos, é o fato de que os elementos estruturantes dos 

programas como as ementas, conteúdos, objetivos, dialogam de maneira 

frouxa com os referenciais teóricos da bibliografia indicada, pois basta olhar 

para os autores indicados que logo se observa que só com muita dificuldade é 

possível se construir uma reflexão aprofundada de temas ligados à filosofia, 

história, antropologia, sociologia, pedagogia fazendo interfaces com o jogo 

como conhecimento. 

4)   Uma análise especial foi direcionada à justificativa do plano de 

ensino do segundo semestre de 2007. Nela há toda uma defesa de conceitos 
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e concepções sobre o jogo de corte piagetiano, conforme já apontamos, e é 

de espantar que não haja uma indicação sequer de obra do epistemólogo de 

genebra para sustentar a essência da justificativa, o que denota no mínimo 

que a formação inicial ficará órfã de uma discussão aprofundada sobre a 

teoria citada, a formação inicial se dará sem a sustentação daquele 

conhecimento. 

 Como estamos num momento de conclusão, devemos ser coerentes 

com as referências que utilizamos, e uma delas, o Alexandre Cheptulin, nos adverte 

que “para o materialismo dialético a realidade é o que existe realmente e a 

possibilidade é o que pode produzir-se quando as condições são propicias” então ao 

nosso juízo este é um momento propicio para que exerçamos a possibilidade de 

contribuir para o avanço e alteração do estágio atual das disciplinas que tomamos 

como referência para nossas análises.  

São proposições factíveis, possíveis de serem levadas a termo, que precisam 

estar articuladas a outras de caráter institucional mais amplo, embora estas fujam 

aos objetivos desta investigação abordar neste momento, mas é preciso que tais 

proposições não sejam tomadas como meras inovações atacadas pelo “síndrome de 

Narciso” , ou seja, que se considera o último estágio de evolução da realidade, pois, 

esta atitude diante do movimento da realidade é mais sinal de atraso que de avanço.  

Neste sentido propomos que: 

1. Seja levada a termo uma revisão que altere profundamente a estrutura 

do programa e dos planos de ensino das disciplinas foco de nossas análises, 

tomando como ponto de partida a tese de que todos os conhecimentos 

relevantes precisam ser sistematicamente refletidos e debatidos no processo de 

formação inicial, pois só pela via do trato com o conhecimento social e 
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historicamente acumulado é possível se construir uma formação humana e 

profissional com os requisitos necessários a uma intervenção critica na realidade, 

seja no espaço de trabalho, seja nos demais espaços de atuação profissional e 

de relação social;  

2. Quando propomos o confronto de conhecimentos, o fazemos partindo 

do pressuposto que é responsabilidade institucional trabalhar para que o futuro 

profissional tenha a seu favor todo o arcabouço teórico necessário para que sua 

prática pedagógica seja realmente qualificada, o que implica coerência teoria-

prática, posta a serviço da qualidade da aula a ser dada pelo profissional, 

independente de seu campo de atuação. Como estamos falando de confronto e 

reflexão critica diante de teorias e conceitos sobre o conhecimento jogo, fica 

desde já afastada a possibilidade de uma possível inferência de corte dogmático 

por esta ou aquela teoria ou abordagem sobre o jogo, muito embora, penso que 

não seja difícil perceber qual a referência do pesquisador; 

3. Esta disposição para abordar o conhecimento jogo certamente 

permitirá a ampliação e enriquecimento dos horizontes teórico-metodológicos da 

própria disciplina, um vez que só pela ampliação da base teórica e pelas 

interfaces entre as teorias afins será possível avançar no entendimento de que o 

jogo é um conhecimento que tanto deve ser objeto de estudo da formação inicial, 

quanto conhecimento a ser tratado pedagogicamente em qualquer âmbito de 

intervenção do profissional em Educação Física, como também é conhecimento 

que aprende no próprio ato de jogar;  

4. A formação inicial seja orientada pelo princípio de que toda intervenção 

do profissional de Educação Física é de caráter pedagógico, portanto, ele deve 
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ter a seu dispor todas as referências teórico-metodológicas possíveis para intervir 

na realidade social.  

Bem, no caminho trilhado na investigação reconhecemos o universo dos 

programas e planos de ensino e articulando este universo à realidade e às 

possibilidades da formação inicial, fica a certeza de que aprendemos bastante e que 

reafirmamos também conhecimentos já reconhecidos de outras intervenções.  

Os documentos analisados nos mostraram que a realidade não se resume 

àquilo que está na nossa vizinhança, no nosso cotidiano, na nossa rotina, mas que 

ela é maior que isso, e que precisa de intervenções diferenciadas para nos sacudir 

daquelas verdades “fossilizadas” que nos faz navegar por ela como quem não tem 

mais nada a observar.  

Contraditoriamente, reconhecemos, como predominante uma abordagem 

pouco aprofundada do ponto de vista teórico, haja vista a ausência abordagens 

teóricas importantes para a reflexão no processo de formação inicial, sobretudo 

daquela pautada pela tradição da psicologia histórico-cultural, pois sua abordagem é 

de imenso valor heurístico acerca da natureza do jogo como atividade social e 

histórica, bem como de sua função social nos processos de apropriação e 

objetivação da formação humana.  

Para o universo pesquisado, indicamos um conjunto de proposições que 

apontam para modificações, reestruturações e possibilidades de superações do 

estágio atual da realidade pesquisada. Essas modificações no trato com esse 

conhecimento devem ser levadas a termo em meio mesmo à sua condição atual e 

das contradições e limites localizados nos documentos pesquisados. 
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Apontamos por fim, que essas possibilidades, emanadas das análises dos 

dados, apenas se constituirão em pontos de apoio para alterações significativas em 

relação à abordagem do conhecimento jogo no campo da formação inicial nas 

disciplinas em tela, se as condições favoráveis para a sua materialização forem 

forjadas institucionalmente. 
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