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Resumo 

Este estudo tem como objetivo demonstrar a importância de se desvelar as bases 
epistemológicas que sustentam a prática da Educação Física escolar, visando favorecer a 
práxis transformadora, dentro de uma teia inter e transdisciplinar tendo como autor principal 
Sánchez Gamboa. Houve um foco sobre autores de língua portuguesa que sob várias vertentes 
discutem e publicam, questões relativas à necessidade de se fundar epistemologicamente a 
cultura corporal do movimento humano. Percebe-se então uma questão problemática existente 
entre a prática pedagógica e as bases epistemológicas deixando aparente a necessidade dos 
educadores em se aprofundar em conhecimentos que possam os conduzir a uma reflexão de 
eixo para nortear as práticas pedagógicas. 
Palavras-chave: Educação Física escolar, bases epistemológicas, cultura corporal.  
 

Abstract 
This study seeks to demonstrate the importance of uncovering the epistemological basis that 
support the practice of school physical education, aiming to favor the transforming praxis, 
within a web of inter and trans disciplinary having as main author Sánchez Gamboa. There 
was a focus on Portuguese language authors that discuss various aspects and publish primarily 
in Portuguese language, issues need to be grounded epistemologically the body culture of 
human movement. Therefore, it becomes a contested issue between the pedagogical and 
epistemological basis making apparent the need for educators to deepen in the knowledge that 
can lead to reflection and the axis to guide the pedagogical practices. 
Keywords: School physical education, epistemological basis, body culture. 
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Considerações Iniciais  

  

Preocupados com a práxis dos profissionais de Educação Física em âmbito escolar 

com competência pedagógica, mas também com uma postura crítica, conduzindo um estudo 

prudente, que embora provisório, pode colaborar para a discussão do assunto neste evento. 

Tal perspectiva se nos apresenta como sendo de fundamental importância para favorecer a 

inclusão de todos os incluídos e não só os portadores de deficiência. 

Observa-se que a produção do conhecimento vem sendo discutida ao longo das 

últimas décadas na área da Educação Física em vários países, inclusive no Brasil. Sérgio 

(2000) e Sánchez Gamboa (2007) salientam que essa problemática4 se mostra na busca da 

constituição pelo estatuto próprio, na construção de objetos e centralidades, de métodos e de 

abordagens apropriadas na tentativa de obter identidade e reconhecimento na história das 

ciências contemporâneas.  

Na menção Sanchéz Gamboa (2007), pesquisar a problemática na Educação Física não 

significa realizar procedimentos, aplicar teorias e métodos já desenvolvidos em outras áreas, 

caracterizando um colonialismo epistemológico, implica sim, na elaboração de referenciais 

teóricos específicos e de delineamento de opções epistemológicas condizentes com a natureza 

da área. 

Diante deste contexto inicial, o objetivo deste estudo é refletir a cerca do debate 

epistemológico da Educação Física, tendo em vista discutir o objeto de estudo desta categoria, 

tendo como foco principais contribuições de Sánchez Gamboa5. Para tanto, utilizamos uma 

pesquisa qualitativa de caráter bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de 

contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno, no sentido 

de possibilitar o encontro de uma série de informações para comprovar a existência ou não de 

uma determinada hipótese que é ou foi objeto de estudo de outros pesquisadores e que, a 

partir dali, o pesquisador passa a somar uma série de informações, com a finalidade de 

elaborar o seu projeto de pesquisa (OLIVEIRA, 2002).  

A partir disso, tendo por base as reflexões do Coletivo de Autores e Bracht (2003) 

entendemos a Educação Física como uma prática pedagógica que trata/tematiza as 

manifestações da cultura corporal e que essa prática busca fundamentar-se em conhecimentos 

científicos, oferecidos pelas abordagens das diferentes disciplinas. Ou seja, o campo 

acadêmico da Educação Física vem se constituindo da absorção e/ou incorporação de práticas 
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científicas fortemente marcadas por abordagens monodisciplinares do fenômeno do 

movimento humano ou da atividade física. 

No processo de sua constituição, o campo acadêmico da Educação Física fragmentou-

se; as línguas científicas faladas são diferenciadas, específicas. No campo da Educação Física, 

no que diz respeito à produção do conhecimento científico, surgiram especialistas, não em 

Educação Física, mas, sim, em fisiologia do exercício, biomecânica, psicologia do esporte, 

aprendizagem motora, sociologia do esporte, etc. (BRACHT, 2003). 

Esta crítica já foi apresentada anteriormente por Sérgio (2000), durante as décadas de 

80 e 90, tendo bases epistemológicas diferentes6. Enfim, vemos vários especialistas em 

diferentes frentes e em que momento terá o especialista em Educação Física? Parece-nos que 

o problema, é que a Educação Física não tem seu objeto específico e, sim é colonizada por 

diversas disciplinas, algumas inclusive que podem ser consideradas como sendo cross-

disciplinares.  

Diante disso podemos deduzir que a Educação Física, como prática pedagógica, é 

vinculada a diferentes vertentes que a conduzem a produzir um dever e não a formação de um 

ser na sua totalidade.  

Na menção de Sanchez Gamboa (2007) pesquisar a problemática da Educação Física 

não consiste em apenas utilizar instrumentos, realizar procedimentos, aplicar algumas teorias 

e métodos já desenvolvidos em outras áreas, oriundos especialmente das denominadas 

“disciplinas mães” como fisiologia, biomecânica, psicologia, sociologia, etc. caracterizando 

um “colonialismo epistemológico”. Implica a elaboração de referenciais teóricos específicos e 

do delineamento de opções epistemológicas condizentes com a natureza da área, sendo 

necessário definir pontos de partida e de chegada dos processos do conhecimento, de 

caminhos, das articulações entre processos e horizontes compreensivos, que fogem das 

receitas científicas e de paradigmas prontos e consolidados em outras áreas.  

Bracht (2007) defende a idéia de que a educação física não é uma ciência. No entanto, 

ela está interessada nas ciências e nas explicações científicas. A educação física é uma prática 

de intervenção e o que a caracteriza é a intenção pedagógica com que trata um conteúdo que é 

retirado do universo da cultura corporal. 

Por isso acreditamos que a Educação Física deve ser mais pensada em pequenas 

comunidades de diálogo em torno de uma problemática teórica acordada e compartilhada a 

partir da cultura de movimento. Isso vai significar, provavelmente, a presença de diferentes 

comunidades organizadas de diferentes formas, produzindo e vinculando conhecimentos que 

se orientam em diferentes problemas. 
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Assim, é preciso considerar como objeto de estudo a especificidade da Educação 

Física como manifestação da cultura corporal, visto que na sociedade encontramos diversas 

culturas inseridas em contextos sociais diferentes.  

 
A expectativa da Educação Física escolar, que tem como objetivo a reflexão 
sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses das classes 
populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre os 
valores como solidariedade substituindo individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com apropriação, 
sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – a 
emancipação -, negando a dominação e submissão do homem pelo homem 
(COLETIVO DE AUTORES, 1993, p. 40). 

 

A partir disto as diversas disciplinas contribuiriam no eixo de oferecer seus ricos 

elementos explicativos, a manifestação da cultura corporal, no sentido do circuito continuar 

na volta dos fenômenos, explicando-os, compreendendo-os e ponderando critérios para a sua 

modificação, alteração, aprimoramento, ou transformação. Criando-se explicações e 

compreensões que tencionam a ação transformadora, e articula o movimento teoria-prática. 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007). Este movimento que relaciona/articula teoria e prática é 

chamada de práxis. 

Para Vásquez (1968) tratando-se da práxis educativa, podemos relacioná-la com a 

relação entre teoria e prática, que se estabelece pelo contrário, uma contraposição na medida 

em que uma não põe em xeque a outra e sim há uma contraposição entre elas, por meio da 

negação. Enquanto a atividade prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, a atividade 

teórica apenas transforma nossa consciência, nossas idéias, mas não as próprias coisas. Nesse 

sentido, uma oposição entre o teórico e o prático, ocasionando à constante ressignificação da 

práxis pedagógica. 

É por meio deste movimento que deveríamos pensar no objeto de estudo da Educação 

Física (SÉRGIO, 2000) e suas manifestações, haja vista que vivemos numa sociedade de 

classes subordinada pela classe burguesa regida pelo capitalismo como ordem social, que 

considera e busca constantemente o lucro. Assim, a Educação Física como a sociedade é 

subordinada pela sociedade objetivando o capital. 

Sendo assim, a influência da classe social dominante aumenta o problema, uma vez 

que não mostra a realidade e sim impõe máscaras que não permitem desvendar a natureza da 

prática pedagógica e sua relação fundamental com as bases epistemológica. Por assim se 

apresentar complexo, resulta em desconhecimento o que deveria ser puro conhecimento para 

que as práticas pedagógicas possam ser desenvolvidas. 
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Discutindo o objeto de estudo da Educação Física escolar 

 

 Quando pensamos em Educação Física escolar7, logo pensamos em crianças em 

constante processo de desenvolvimento humano. Compreendemos o desenvolvimento 

humano como o desenvolvimento do indivíduo em sua totalidade, considerando os aspectos 

que envolvem além do corpo humano, como os de ordem econômica, política e, ou cultural.  

Nesse sentido, a aula aproxima o educando da percepção da totalidade das suas 

atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz), com o pensamento sobre 

ela (o que pensa) e com o sentido que dela tem (o que sente) (COLETIVO DE AUTORES, 

1993).  

Parece que a Educação Física enquanto área do conhecimento e aspecto da Educação 

envolvida com o movimento humano, não pode se alienar em suas especificidades motoras, 

perdendo de vista a sua ação pedagógica (e política) de apoio e colaboração às transformações 

sociais (MEDINA, 1990).  

Nesta perspectiva, a Educação Física trata pedagogicamente do conhecimento 

denominado cultura corporal que busca desenvolver uma reflexão sobre as formas de 

representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas 

pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, 

contorcionismo, mímica e outros que podem ser identificados como formas de representação 

simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 

desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, 1993). 

O currículo de Educação Física ao proporcionar o estudo crítico das manifestações da 

cultura corporal pertencentes aos diversos grupos que compõem a sociedade, contribuirá para 

compreender os signos culturais que as impregnam e são socializados, características e 

intenções, uma vez que tudo o que o ser humano produz e a forma como se expressa está 

vinculado ao seu contexto cultural (LIMA e NEIRA, 2010). 

Apesar de estarmos utilizando neste artigo autores de diferentes matrizes 

epistemológicas, temos consciência da necessidade de haver uma demarcação, que não será 

objeto deste artigo, mais sim de futuros trabalhos, na medida em que apostamos neste 

momento na necessidade de uma teia inter e transdisciplinar para melhor situar o contexto a 

que estamos nos referindo neste estudo.  

Para o Coletivo de Autores (1993) essa perspectiva da reflexão sobre a cultura 

corporal e a dinâmica curricular, busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo 

de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no passar dos anos, 
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exteriorizadas pela expressão corporal, que podem ser identificados como formas de 

representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 

culturalmente desenvolvidas. 

A Educação Física escolar se vista por este viés, estará considerando os aspectos que 

envolvem além do ato do se-movimentar (KUNZ apud HERMIDA, 2009), tais como os 

aspectos políticos, sociais e econômicos, meios de manifestação corporal. Como salientam 

Escobar e Taffarel (2009, p. 173) “o conhecimento fruto da práxis humana e origem dos 

conteúdos que fazem parte do currículo escolar, decorre da atividade prática do homem para 

atender interesses específicos de classes sociais específicas”. 

Ao incorporar os conhecimentos da cultura corporal que os educandos já dominam, o 

docente dará um novo sentido aos conteúdos curriculares da Educação Física, proporcionando 

aos mesmos compreenderem o mundo em que vivem e a discriminação e exclusão de que são 

vítimas. Além disso, o educador potencializará a criança para sua luta por sobrevivência, 

emancipação e participação social, política e cultural, buscando novas fontes de informação, 

em sua comunidade e na literatura referente ao tema, o que influirá para que a criança 

enriqueça o conhecimento sobre a história do seu grupo social e da classe trabalhadora. Esta 

sendo a via para reconstrução de sua identidade cultural e de classe, e construção do 

sentimento de nacionalidade (NEIRA, 2006). 

Percebe-se a influência das ciências naturais na Educação Física, no seu desempenho 

sobre e por meio do corpo. O fato é que, dessa maneira o sentido do corpo irá enfrentar 

diferentes caminhos junto a Educação Física Escolar apesar de que esta tenta dentro das suas 

limitações encontrarem uma igualdade nos procedimentos metodológicos. A intenção é 

compreender que o corpo, além de ser um conjunto biológico, possui um processo de 

adaptação que pode ser estimulado de diferentes formas, porém ainda é visível a padronização 

das aulas de Educação Física. 

Nessa ótica, os significados são outros, igualdade, direitos sociais, justiça social, 

cidadania, espaço público no qual se entrecruzam práticas de significação, identidade social e 

poder. Por estes expostos que o currículo está no centro dos atuais projetos de reforma social 

e educacional (NEIRA, 2006). 

Deste modo repensando o papel da Educação Física Escolar como contribuição a 

sociedade, como disciplina do currículo obrigatória, que terá como meta a formação de 

indivíduos críticos, autônomos e conscientes de seus atos (BARBOSA, 1997). 

Assim vista, a Educação Física como parte do currículo escolar busca constantemente 

as inter-relações necessárias entre Estado, educação e sociedade haja vista que os conteúdos 
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deixam de ter como interesse o rendimento e a performance, como foco principal tendo um 

caráter de inserção social que considera além de aspectos meramente físicos. 

  

Considerações Finais e Recomendações Finais 

 

Este estudo procurou demonstrar de maneira superficial a importância de se desvelar 

as bases epistemológicas que sustentam a prática da Educação Física escolar, visando 

favorecer a práxis transformadora, dentro de uma teia inter e transdisciplinar tendo como 

autor principal Sánchez Gamboa, mas levando em consideração de várias vertentes como as 

destacadas por Medina, Kunz, Sérgio, Bracht e Neira, autores de língua portuguesa ou que 

publicam prioritariamente em língua portuguesa.   

Em vista do exposto, parece ser de bom alvitre que se discuta mais durante a 

formação dos profissionais de Educação Física, os pressupostos filosóficos que sustenta a 

práxis da cultura corporal, no cotidiano escolar, dentro de uma busca epistemológica, que 

tenha um autor como base.        
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