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“Que os vossos esforços desafiem as 

impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que 

parecia impossível”.  

Charles Chaplin 
 
 
 



RESUMO 
 
O presente estudo visa considerar a Educação Física em seu conceito 

epistemológico1, analisar seu fazer científico e conceitual, observar as relações entre 

os agentes pertencentes à Educação Física, os veículos de divulgação e as 

subáreas de estudo e ação do (e no) próprio campo. Visa, ainda, produzir um debate 

acerca das diversas abordagens encontradas em veículos de propagação, 

responsáveis pela organização e disseminação do conhecimento produzido e sua 

relação com a Educação Física Escolar.  Para tanto, foi selecionada a Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, por sua importância para o campo, sua origem 

(Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte), e sua formação epistemológica e 

ideológica. Uma aproximação com outros pensadores também será realizada afim 

de enaltecer a importância da pluralidade do discurso acadêmico para o leitor bem 

como a exploração da riqueza existente no próprio campo. 

 
 
 
Palavras-chave:RBCE. Educação Física. Educação Física Escolar. Epistemologia. 

Campo Cientifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1Epistemologia: [Do Gr. epistéme, ‘ciência’; ‘conhecimento’, +-o- + - logia.]S.F.conjunto de 

conhecimentos que tem por objetivo o conhecimento cientifico, visando a explicar os seus 
condicionamentos (sejam eles técnicos, históricos, ou sociais, sejam lógicos, matemáticos ou 
linguísticos), sistematizar suas relações, esclarecer seus vínculos, e avaliar seus resultados e 
aplicações. (FERREIRA, 1999). 
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1 INTRODUÇAO 
 
 

Ao considerar a Educação Física em seu conceito epistemológico como 

determinante para o estabelecimento de meu problema, torna-se necessário 

também o reconhecimento de uma construção que não é apenas historiográfica ou 

somente de cunho epistemológico. É fruto de um conflito gerado pelas lutas de 

poder que demarcam um campo, como afirma Pierre Bourdieu e de que falaremos 

mais à frente neste trabalho. 

Ao ingressar no curso de Educação Física, logo nos deparamos com a 

fragmentação da própria área, quando, assim, temos que escolher entre licenciatura 

ou bacharelado. Esse simples fato provoca uma reflexão no sentido de qual área 

temos mais afinidade e, deste modo, também escolhemos qual área seria “menos 

importante” para nossa formação. É notório que as duas “escolhas” são de 

fundamental importância para uma graduação que contemple todos os saberes 

pertencentes à Educação Física em sua vasta dimensão conceitual. Contudo, no 

currículo que nos é apresentado, somos obrigados, num primeiro momento, a lançar 

mão de determinados conteúdos que poderiam ser interessantes em determinados 

momentos da graduação e da vida profissional. Nesse sentido, é importante discutir 

como as relações entre as áreas específicas da Educação Física se consolidam 

como campo de conhecimento e como as relações interdisciplinares atuam sobre 

seus pesquisadores e “desembocam” em publicações que inspiram os demais 

pesquisadores. Saliento que a forma curricular que nos é imposta não é, de início, 

meu objeto de pesquisa, e sim o desdobramento da divisão do campo da Educação 

Física, bem como a influência dessa ruptura na Educação Física Escolar. 

Ao suposto, minhas questões se dão por caráter investigativo, que, em 

certa medida, circunscrevem as produções acadêmicas e cientificas do campo e 

para o campo. Como lembra Michel de Certeau citado por Linhares (2006, p. 14) 

“todo lugar próprio é alterado por aquilo que, de ouros, já se acham nele.” Ainda que 

multifacetada e composta por várias áreas de conhecimento, a Educação Física 

ainda é impregnada de vários signos e significados que, ao codificarem o campo 

com seus fazeres, balizam as próprias produções de conhecimentos inerentes a seu 

“locus”. Contudo, isso não se faz de forma “solitária e isolada”.  
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2METODOLOGIA 
 

No Brasil, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), por meio 

de seu Congresso bianual (CONBRACE2) e de sua Revista Brasileira de Ciência do 

Esporte (RBCE) de publicação trimestral, promove diversos debates sobre os vários 

temas que permeiam a Educação Física brasileira. O COMBRACE e a RBCE 

configuram-se em espaços privilegiados de discussão, qualificando, assim, todas as 

produções acadêmicas e científicas dessa área. A escolha desses periódicos, 

justifica-se, por seu valor, sua contribuição e sua representatividade perante o atual 

cenário acadêmico.  

Outro fator não menos relevante é sua posição atualmente na qualificação 

Qualis/CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

Essa é uma agência de fomento de pesquisa brasileira que atua na expansão e 

consolidação do conhecimento científico produzido em todo o território nacional. A 

CAPES mantém o sistema QUALIS em atividade. Este último relaciona e classifica 

os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual. 

Nessa mesma qualificação, em 2015, a revista ficou classificada como 

pertencente ao estrato B1, quando exposta à área de avaliação interdisciplinar. Ao 

mesmo tempo em que teve sua classificação pautada no estrato B2, pela área da 

EDUCAÇÃO. Essa qualificação, que varia entre A1 (mais elevado) e C (menor ou 

com peso menos significante) garante-lhe uma representatividade significativa 

perante a comunidade científica. 

O periódico foi analisado a partir de seus exemplares disponíveis no 

portal da própria revista. No Excel, foram catalogados todos os artigos e divididos 

por seus respectivos volumes e números. Todos os artigos reunidos deram origem a 

uma base de dados contendo o título do artigo, seguido pelos autores e coautores 

da obra, resumo e palavras-chave disponibilizados pelo próprio artigo, além da área 

de conhecimento a que cada artigo pertence Ainda, como apontado pelo trabalho de 

Lazzarotti Filho, foi criada uma planilha contendo todos os artigos identificados como 

pertencentes às “Ciências Moles” e “Ciências Duras” e eu prefiro os termos 

“Ciências Sociais e Humanas” e/ou “Ciências da Natureza” ou ainda “Ciências 

Naturais”. Segundo Lazzarotti:  

                                                             
2 Corpo Editorial: Editor: Dr. Alexandre Fernandez Vaz; Editores Associados: Dr. Felipe Quintão de 

Almeida, Dr. Jaison José Bassani; 
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Essa denominação foi difundida por Charlot (2006), para quem as ciências 
duras, tais como a Física, a Química, a Biologia e outras, avançam 
prioritariamente a partir de seus pontos de chegada, ou seja, ao construírem 
determinados objetos, esses são questionados e descritos para saber de 
sua constituição interna. O autor considera que essas são ciências 
cumulativas, pois avançam a partir do acúmulo de conhecimentos 
anteriores. Já as ciências humanas e da sociedade, denominadas pelo 
autor de ciências moles, não constroem seus objetos da mesma maneira, 
portanto não avançam seguindo prioritariamente esse modelo; elas 
avançam a partir dos seus pontos de partida, de seus próprios objetos ou 
problemas de pesquisa (LAZZAROTTI FILHO et al., 2012, p. 2). 

 

Para este trabalho, também foram levadas em consideração as palavras-

chaves: “cultura”, “esporte”,” treinamento”, “história”, “educação”, entre outros, de 

modo que cada artigo fosse separado por sua área de origem. Assim teríamos a 

dimensão precisa de quantos artigos são originados, por exemplo, dos estudos do 

treinamento ou derivam das Ciências Sociais. Sendo assim, cada área de 

conhecimento deu origem a uma planilha contendo os artigos afins. Também foi 

importante definir a quantidade de autores e coautores do trabalho analisado. Essa 

determinação de área de conhecimento para cada artigo é importante para a análise 

da relação que a própria revista mantém com os mais variados campos acadêmicos 

e profissionais da Educação Física. Evidencia também a riqueza de conteúdos que 

podem ser abordados por estudantes, professores e demais profissionais da grande 

área chamada Educação Física. 

Não menos importante, foi estabelecido um diálogo com o artigo 

publicado Lazzarotti Filho3. Tal artigo, que serviu de fagulha para o desenvolvimento 

deste trabalho, ao analisar o campo, os periódicos e suas publicações, traz 

contribuições imprescindíveis por de sua visão relacional entre os veículos, os 

autores, os produtos e suas áreas de abrangência. 

 

 

 

                                                             
3 Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (1995), especialista em 

Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Viçosa-MG, mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Goiás (2000) e Doutor em Educação Física pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina (2011) com Estagio de 
Doutorado na UniversitàCattolica Sacro Cuoredi Milano. Atualmente, é Professor da Universidade 
Federal de Goiás e Diretor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG; Professor 
colaborador no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília. 
Professor pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Esporte, Lazer e comunicação-GEPELC; 
desenvolve pesquisa com os temas da formação de professores de Educação Física, o esporte e o 
lazer. (Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2035441455224809). 



8 
 

3 OBJETIVO 
 
 

Analisar o pensamento do campo científico da Educação Física por meio 

de suas publicações em periódicos e demais veículos de divulgação, estabelecer 

diálogos com intelectuais da área que ajudam a esclarecer como se engendra a 

própria produção do conhecimento, bem como sua publicação e divulgação. 

Portanto, este é um trabalho de revisão bibliográfica. 
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4 A EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA 
 

 

A divulgação da produção acadêmica; 
 

O colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) como entidade 
representativa dos pesquisadores e profissionais da área da Educação 
Física e do Esporte afigura-se, hoje, como um dos lugares privilegiados de 
produção e difusão de discurso sobre os mais variados temas e de práticas 
políticas que afetam sensivelmente a área (LIMA; GAMBOA, 2007). 

 

Assim, entendemos que todos os discursos produzidos pela área em 

questão remetem a um lugar comum: seus produtos e produtores. Logo, sua 

proliferação também se dará no mesmo “locus”. Para Lima e Gamboa (2007, p. 197) 

“as práticas discursivas circunscritas a uma área do conhecimento estão 

relacionadas aos lugares de produção dos discursos e àqueles que os fazem 

proliferar – é o caso do CBCE por meio dos eventos científicos que promove 

(COMBRACE’s)”.Neste caso, nos resta o entendimento, da política editorial de 

publicação dos veículos de divulgação do conhecimento, bem como a compreensão 

dos impactos dessas produções da Educação Física brasileira para a Educação 

Física Escolar. 

Para além da compreensão epistemológica do conhecimento pertencente 

à Educação Física, entender as diversas formas de divulgação de suas fontes 

bibliográficas é também compreender seu fazer científico bem como sua 

comunicação interna para o desenvolvimento de ferramentas específicas 

subordinadas à uma demanda organizacional e situada em um “locus” científico 

dentre uma gama de possibilidade. Portanto, observamos a formação de um campo 

dotado de relações de poderes como defendido por Bourdieu (1983) e citado mais à 

frente deste trabalho. Nessa visão, as relações de poderes -ora positiva em alguns 

aspectos, ora devastadora em outros momentos- configuram padrões estabelecidos 

hierarquicamente onde cada ser se expressa e se justifica pelo que produz. 

É notório, porém, que a Educação Física, como área de conhecimento, 

baseia-se e justifica-se pelo estudo e compreensão de outras áreas. Não que não 

produza seu próprio conhecimento; contudo, debruçamo-nos sobre aspectos 

condizentes com áreas caracterizadas por aspectos humanos, sociais, biológicos, 
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exatos dentre outros. Desse modo, os sujeitos produtores desse conhecimento 

específico assumem discursos defensores dessas óticas ao mesmo tempo em que 

renegam, rejeitam e deprimem todo o conhecimento contrário àquele por eles 

defendidos. 

O fato de procurar uma fonte única de organização desse conhecimento 

não significa retirar a autonomia, e, tampouco, os lugares específicos onde são 

forjados os diversos conhecimentos acadêmicos e científicos dessa área. Seria esse 

objetivo um equívoco, visto que cada estudo emana de uma vontade intrínseca do 

sujeito que com ela opera. O fato de investigar esse tema, está inserido em uma 

vontade própria de entender como os ramos de uma mesma área se ligam a um 

entroncamento central, ou seja, o cerne de toda a razão de se produzir 

academicamente em Educação Física. 

 

 

4.1 O campo científico 
 

 

Para Pierre Bourdieu (1983, p.122), o campo científico se traduz em um 

“espaço de jogo de uma luta concorrencial”. Ou seja, é nele em que as relações de 

forças e monopólios do saber científico se estabelecem, competem e legitimam o 

fazer e o produzir científico. Pensar em comunidade científica nos traz uma imagem 

onde reina a harmonia e a cumplicidade entre os teóricos. Contudo vemos 

verdadeiros embates e combates por produções e formas específicas de interesses 

científicos. Obviamente, as ciências que se relacionam estão sempre em contato. 

Seja essa relação construtiva ou não. 

 Para Bourdieu: 

 
O objetivo principal da ciência não é construir classes. O problema da 
classificação, que toda ciência enfrenta, só se coloca de modo tão 
dramático para a ciência do mundo social porque se trata de um problema 
político que, na prática, surge na lógica da luta política todas as vezes que 
se quer construir grupos reais, por meio da mobilização, cujo paradigma é a 
ambição marxista de construir o proletariado como forças históricas. [...] A 
ciência social não deve construir classes, mas sim espaços sociais no 
interior dos quais as classes possam ser recortadas – mas que existem 
apenas no papel. Ela deve, em cada caso, construir e descobrir (para além 
da oposição entre o construcionismo e o realismo) o princípio de 
diferenciação que permite reengendrar teoricamente o espaço social 
empiricamente observado (BOURDIEU, 1930, p. 49). 
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 Portanto, fica claro o objetivo da ciência social, como construtora e 

observadora do campo – “espaço social global” – científico, a construção de pontes 

entre o ser e o objeto, além da relação de poder entre os indivíduos pertencentes à 

essa estrutura. Podemos então analisar as diversas formas de poderes científicos 

formando uma topografia acidentada nesse imenso campo. Quanto à ascensão 

desses indivíduos que buscam o reconhecimento social, se dá de acordo com a luta 

que estabelecem entre si. Ao mesmo tempo em que estamos falando de uma guerra 

ideológica travada em um campo de lutas, esses agentes se impõem em um campo 

de forças e assim se diferenciam de acordo com a posição que ocupam nessa 

estrutura. Desse modo, o campo se conserva ou se transforma de acordo com a 

vitória das ideologias.                                                      

 Ainda segundo Bourdieu,  

 
uma autêntica ciência da ciência só pode constituir-se com a condição de 
recusar radicalmente a oposição abstrata, (...) entre uma análise imanente 
ou interna que caberia mais propriamente à epistemologia e que restituiria a 
lógica segundo a qual a ciência engendra seus próprios problemas e, uma 
análise externa, que relacionaria esses problemas às condições sociais de 
seu aparecimento (BOURDIEU, 1930). 

 

Temos, então, o campo científico como lugar onde a luta política pelo (re) 

conhecimento científico se mostra mais feroz e encaminha cada pesquisador de 

acordo com os seus métodos, estratégias e problemas, ainda sempre observando o 

lugar, ou a posição que ele ocupa no meio cientifico. O campo cientifico é, dessa 

maneira, o lugar onde os pesquisadores disputam o monopólio do conhecimento, em 

um jogo de estratégias politicamente engendradas objetivando o reconhecimento e o 

domínio acadêmico acerca de uma problemática, mesmo que para isso seja 

necessária a aniquilação completa de um outro saber que se oponha ao esperado. 

Nesse caso, toda ideia considerada inconveniente deve ser totalmente eliminada até 

que não reste sequer uma pergunta a respeito, para que não se coloquem em 

questão os fundamentos do autor e assim se reduza sua respeitabilidade 

acadêmica. 

 Bourdieu ainda destaca que: 

 
(...) o interesse apaixonado que os pesquisadores em ciências sociais têm 
pelas ciências da natureza não poderia ser compreendido de outro modo: é 
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a definição dos princípios de avaliação de sua própria prática que está em 
jogo na pretensão de impor, em nome da epistemologia ou da sociologia da 
ciência, a definição legitima da forma mais legitima da ciência – a ciência da 
natureza (BOURDIEU, 1930). 

 

 Portanto, o dilema entre ciências sociais e ciências da natureza está presente 

no cotidiano acadêmico há mais tempo que imaginávamos. É preciso tratá-lo de 

modo que esses percalços se apresentem mais suavizados, mas sem que 

desapareça por completo. O que esperamos é a estruturação do campo cientifico 

que se define, a cada momento, pelo estado das relações de força entre os 

protagonistas.  

 
 

4.2 Atores e autores segundo Daolio4 
 

 

Até final da década de 1970, eram pobres os debates acerca dos 

discursos epistemológicos da Educação Física. Sua aceitação como importante 

disciplina pertencente à grade curricular da Educação Básica se sustentava por 

justificativas que nada se relacionavam com a própria área. Eram discursos 

militarizados, higienistas e/ou apenas embasados em fatores biofísicos. Com a 

proliferação de discursos científicos advindos principalmente das ciências sociais, a 

Educação Física se torna autossustentável ao ponto de se justificar por ela mesma. 

Outro fator que também será preponderante para a autocrítica é o regresso de 

brasileiros com doutorado no exterior. 

 
A partir do momento em que se iniciaram os cursos de pós-graduação 
na área, os primeiros brasileiros doutorados no exterior retornaram ao 
país e vários professores de Educação Física passaram a procurar 
qualificação acadêmica em outras áreas, sobretudo das ciências 
humanas, começaram a haver mais explicações científicas para um 
fenômeno que parecia não ser somente de natureza biológica. Essa 
maior qualificação profissional levou também a um número crescente 
de eventos e de publicações científicas. Pela primeira vez começava-

                                                             
4Jocimar Daolio: Possui graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo (1978), 

graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo (1983), mestrado em Educação Física 
pela Universidade de São Paulo (1992) e doutorado em Educação Física pela Universidade 
Estadual de Campinas (1997). Atualmente é professor titular da Faculdade de Educação Física da 
Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Educação Física, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação física escolar, cultura, corpo. 
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se a vislumbrar uma comunidade científica da Educação Física 
brasileira (DAOLIO, 1997, p.11). 

 

Por suposto, a década de 1980, que Castellani (1988, p.221) chama de 

“discursos pedagógicos inovadores”, é de fundamental importância para o 

ressurgimento de uma educação que seja física, mas que se afaste da “gymnástica” 

para, assim, produzir em seus sujeitos, práticas que sejam produtos de uma cultura 

humana. Não que se tenha algum problema em praticar ginástica, desde que não 

seja o fazer pelo fazer. Isso significa observar o campo como uma confluência de 

signos e significados que muito tem a dizer sobre a Educação Física. Contudo, ao 

analisar os termos EDUCAÇÃO x FÍSICA, nós nos confrontamos com uma infinidade 

de dialéticas que podem (ou não) interferir significativamente na sua produção 

cientifica tanto quanto em suas práticas pedagógicas. Segundo Daolio:  

 
(...) a cientificidade da área foi engendrada a partir de polarizações do tipo 
progressista X reacionário, esquerda X direita, social X biológico, levando 
ao extremo da delimitação de fronteiras muitas vezes intransponíveis do tipo 
eu X outro, ou nós X eles, impedindo o próprio diálogo entre as pessoas 
(DAOLIO, 1997, p.5). 

 

Entender tal polarização significa aceitar que o campo em questão se 

divide e se orquestra conforme seus interesses. Isso se deve a questões subjetivas 

que devem ser discutidas para que possamos dialogar em prol da formação de 

crianças e adolescentes nas escolas brasileiras.  

Como bem lembra Daolio (1997,p.87), essa dicotomia não existe apenas 

na Educação Física. Ela decorre de “um reflexo da própria politização das 

discussões na sociedade brasileira a partir dos anos 70”.Ainda que, nas outras 

áreas, essa problematização tenha conferido ao debate pontos enriquecedores, na 

Educação Física, se tornou ponto de tensão e, em alguns casos, rupturas que 

ficaram na reminiscência de todos. Para além disso:  

 
[...]se não havia na Educação Física no final dos anos 70 mais do que uma 
demanda por parte dos profissionais para a discussão científica, qualquer 
discurso mais elaborado acabaria servindo, precipitadamente, para 
preencher a lacuna da cientificidade que a área ansiava. Compreende-se, 
portanto, o caráter do discurso mais denunciador do que propositivo no 
período (DAOLIO, 1997, p. 87). 
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De fato, alguns personagens assumiram funções de representação e, 

logo que puderam, passaram a defender e a transmitir toda a cientificidade que a 

Educação Física estava disposta a ceder aos representantes de outros 

pensamentos. Parece que foi então o início do tensionamento que encontramos hoje 

no campo do conhecimento. Algumas abordagens não poderiam coexistir com 

outros pensamentos. Grupos foram criados para ordenar essa produção intelectual 

que por ventura defenderia o pesquisador mais do que se estivesse sozinho. 

 

 

4.3 Revista Brasileira de Ciência do Esporte 
 

 

A escolha de uma revista que contemple nosso objeto de pesquisa se deu 

pela tentativa de obedecer a parâmetros observados por Lazzarotti Filho (2012, p. 2) 

onde foi classificada como sendo “generalista”, “Uso predominantemente de 

literatura nacional”, “Uso predominantemente de documentos no formato de artigos”, 

“Somente presença de artigos nacionais”, “Coautoria acima da média”. Para além 

desses critérios, a RBCE é uma revista com “Tempo de vida acima da média” (desde 

1979). Isso faz com que sua aceitação seja ampla e condizente com a reputação 

obtida. Outro fator que contribui para sua reputação, aceitação e escolha para esta 

análise é sua qualificação no sistema Qualis/CAPES.  

 
FIGURA 1: Periódicos Capes 

 
Fonte5: PORTAL CAPES, 2015. 
 

 

 

 

 

                                                             
5 Esta imagem foi selecionada a partir do portal Qualis/CAPES. 
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5 EDUCAÇAO FISICA ESCOLAR 

 

5.1A esportivização da Educação Física Escolar 

 

 

Ao longo do tempo, vários autores exerceram grande influência sobre o 

distanciamento entre a teoria e a prática da Educação Física. Assim, também foram 

responsáveis pela formação e consolidação da Educação Física como área de 

conhecimento das ciências e para as ciências. Contudo, um apontamento que indica 

as relações estabelecidas entre os autores da Educação Física brasileira vem 

ocorrer mais fortemente no final do século XX, com o surgimento do coletivo de 

autores. Valter Bracht aparece para criticar o fazer pedagógico da educação no 

Brasil, ainda que não sejam os únicos e tampouco os primeiros. Antes deles 

surgiram outros grandes autores que também criaram expectativas.Cada qual, 

obviamente, influenciaria a produção acadêmica levando-a para o lado que mais lhe 

convinha. Todos seriam também influenciados pelo período histórico e 

circunstâncias em que viviam. 

Temos, então, uma Educação Física caracterizada pela aptidão física, 

que no final do século XIX e início do século XX, orientou-se pelos métodos 

europeus de ginástica.  

 
Embasada nas ciências biológicas e influenciada pela Revolução Industrial 
em ascensão, difundia o higienismo e trazia como princípios a utilidade dos 
gestos e economia de energia. De caráter disciplinador, ordenativo e 
metódico, exigia o afastamento de seus vínculos populares, do uso do corpo 
como simples entretenimento. Surgia aí a chamada Ginástica Científica que 
deu origem aos Métodos Ginásticos (DODO;REIS, 2014). 

 

Marcadas por um forte carácter mecanicista, de reprodução e pouco 

inspirativos, tais métodos foram criados e sistematizados por médicos e militares. Os 

métodos ginásticos (sueco, alemão e francês) tinham como objetivo a propagação 

da valorização da saúde, pela prática regular de atividade física, a valorização do 

patriotismo a de qualquer custo e a dissociação de preceitos sociais. Assim, o 

adestramento do corpo e da mente se fazia necessário, uma vez que se vivia sob a 

iminência de possíveis conflitos bélicos. A Educação Física brasileira seria, então, 

influenciada, até a década de 1950 por essas ginásticas importadas. 
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Nessa linha de elucidação do avanço do conhecimento, explica-se que a 

Educação Física, até tempos recentes, foi impulsionada pelo aparecimento de 

métodos, enquanto o Esporte Moderno (assim chamado a partir da segunda metade 

do século XIX) desenvolveu-se por meio das diferentes perspectivas do ideário 

olímpico e do uso político-ideológico (TUBINO, 2004, p. 236). 

Corroborando com Tubino, encontra-se Vera Lucia Costa Ferreira, ela 

afirma que, após esse período que coincide com o fim das grandes guerras e o 

ressurgimento dos Jogos Olímpicos, começam a surgir métodos e meios de 

pesquisas que, com auxílio do desenvolvimento tecnológico, desenvolvem teorias 

que ora optam por tratar a Educação Física Escolar como área segregada ao 

Esporte, ora como membros indissociáveis. Para ela, o fato de a Educação Física ter 

se desenvolvido inicialmente associada ao esporte e assim ser identificada ocasiona 

o reducionismo da área conferindo-lhe apenas sentidos egoístas e egocêntricos. 

Assim, a Educação Física se multiplica em várias vertentes que se contradizem na 

busca pela autoafirmação.  

Por volta as décadas de 1960 e 1970, vivenciamos uma Educação Física 

onde o Método Desportivo Generalizado configurou-se como um importante 

ordenador do conhecimento da Educação Física Brasileira. Começou a ocorrer uma 

certa confusão entre o que seria a Educação Física e o que seria o Esporte. Ocorre 

então o que ficou conhecido como processo de “esportivização da Educação Física”, 

tendo, ainda, as aulas escolares como lugar de iniciação esportiva apenas. 

Segundo Taborda: 

 
Claro que, dada a “essência” de um regime autoritário, a educação física no 
Brasil também foi pensada numa perspectiva de controle social. A revista é 
clara neste sentido, quando veicula textos de autoridades e órgãos do 
governo. Até mesmo pesquisadores e professores assumem um tom de um 
moralismo absoluto, ao imputar à “modernidade” e à industrialização as 
mazelas da juventude. A educação física confundia-se com a formação 
moral. Mas prevaleceu a antítese dessa vertente. Ou seja, o esporte foi a 
coroação de um mundo de competição, concorrência, liberdade, vitória, 
consagração. Sugerido de forma exclusiva pelos órgãos oficiais para a 
educação física escolar, ele carregava toda a simbologia de um mundo de 
lutadores e vencedores. Como já tive oportunidade de apontar (Taborda de 
Oliveira, 2003), desse sincretismo entre controle e liberdade, “humanismo” e 
“tecnicismo”, alimentava-se a educação física brasileira, quiçá mundial 
(TABORDA DE OLIVEIRA, 2004, p. 13). 

  

Vemos, então, de forma clara, a ligação das teorias que tratam a 

Educação Física Escolar como local de iniciação esportiva que visa o alto 
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rendimento esportivo, com a era militar no Brasil (também citado por Taborda como 

“pragmatismo”). Foi exatamente durante esse período histórico brasileiro que a 

tendência do “corpo são” atraiu vários seguidores, pois tinha o auxílio e o apoio 

governamentais. A Educação Física vista como meio para se alcançar o esporte de 

alto rendimento estava instaurada no Brasil. 

As atividades de projeções corporais contendo os movimentos humanos, 

e tidos simplesmente como físicos, por décadas foram alvos de diferentes 

abordagens metodológicas, teóricas e conceituais. Vimos nascer um campo onde se 

propôs o estudo do movimento humano e por essa gênesis, vimos nascer também 

diversos estudos e estudiosos que justificaram, qualificaram e, sobretudo, 

quantificaram a sua existência. Assim também foram criados diversos argumentos 

que se confrontam em diferentes contextos históricos.  

Entre as décadas de 1970 e 1980, a ênfase na psicomotricidade e 

desenvolvimento motor do aluno torna-se ponto central das aulas de Educação 

Física. O conteúdo das aulas sustentava-se pela (re) habilitação dos movimentos e 

desenvolvimento da lateralidade, coordenação motora, percepção e equilíbrio. Mais 

tarde também seriam desenvolvidos conceitos como a aprendizagem motora e o 

comportamento motor. Ambos são sustentados pelas teorias desenvolvimentistas 

propostas por autores anteriores. 

Por fim, entre o final da década 1980 e início da de 1990 surge, com 

movimentos inovadores, o coletivo de autores, com uma proposta que visava criticar 

a funcionalidade da atuação profissional da Educação Física brasileira. Objetivava 

discutir a área como componente fundamental da Educação Básica cujo 

conhecimento referia-se à cultura corporal com linguagens expressas por meio de 

seus conteúdos curriculares. Propôs discutir também alguns pontos extremamente 

importantes como a cultura, o movimento e a relação entre os dois com a natureza. 

Surge assim a Cultura Corporal do Movimento. “A compreensão de corpo buscava 

superar o dualismo cartesiano, configurada na compreensão de corpo a partir do 

conceito de corporeidade e da intencionalidade do movimento”(KUNZ, 1991; 

NÓBREGA, 2009 apud PORTAL, 2012). 

 Tendo em vista que o surgimento de uma vertente não significa 

necessariamente a erradicação por completo de sua antecessora, ficamos com a 

manutenção de várias teorias, que também podem ser compreendidas como a 
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formação de grandes áreas de conhecimento dentro de um mesmo universo, que 

seria o da Educação Física Brasileira.  

 
Contemporaneamente, constata-se a inserção de diversos critérios de 
organização no conhecimento da Educação Física brasileira, como também 
a manutenção de critérios como aptidão física, desenvolvimento motor e 
Psicomotricidade, tanto nas escolas, como nos currículos das instituições 
superiores, pois o surgimento de uma tendência não significa 
necessariamente o desaparecimento de sua antecessora; bem como não 
ocorre um processo de cristalização de uma certa tendência, ou seja, o 
movimento é dinâmico, tendo seu fundamento na escrita histórica e 
epistêmica (PORTAL, 2012). 
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6 A REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE E O CONHECIMENTO 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA 

 

 

Analisar a RBCE promove e comprova indícios significativos de que o 

campo da Educação Física é interdisciplinar (por sua variedade de temáticas 

adotadas) e abrangente (pelas muitas abordagens epistemológicas). A opção de 

aproximação entre o campo e as abordagens a serem estabelecidas depende do 

professor; contudo, não se pode negá-las. Manter o foco em determinada vertente 

não significa, em um primeiro momento, ofuscar as demais possibilidades de 

apropriação do conhecimento cultural que a Educação Física oferece a seus 

adeptos (sejam eles pertencentes à Educação Física Escolar ou não.). 

É necessário que percebamos que a Educação Física sempre será 

Humana, independente de sua matriz epistemológica. Uma habilidade motora, um 

processo fisiológico, uma condição biomecânica ou mesmo uma análise social, 

somente existirão para a Educação Física caso sejam feitos por e para humanos. 

Desse modo, reconhecer um periódico que propicia ao leitor um contato com a 

diversidade é também reconhecer a riqueza de conteúdos humanos (sejam eles 

sociais, biológicos ou outros) que a Educação Física aborda e oferece a seu leitor. 

Olhar a Educação Física como pertencente às Ciências Sociais permite-

nos uma crítica à análise do paradigma da aptidão física. De certo modo, identificar 

e explorar o campo sob olhares da Sociologia, Antropologia, entre outros, nos 

permite avanços significativos, ao criticar sua própria ação perante sua comunidade. 

Nesse ponto, corroboro com Valter Bracht quando diz: 

 
Para realizar tal tarefa é fundamental entender o objeto da EF, o 
movimentar-se humano, não mais como algo biológico, mecânico ou 
mesmo apenas na sua dimensão psicológica, e sim como fenômeno 
histórico-cultural. Portanto, essa leitura ou esse entendimento da educação 
física só criará corpo quando as ciências sociais e humanas forem tomadas 
mais intensamente como referência. No entanto, é preciso ter claro que a 
própria utilização de um novo referencial para entender o movimento 
humano está na dependência da mudança do imaginário social sobre o 
corpo e as atividades corporais (BRACHT, 1999, p.81). 

 

Entretanto, não se trata apenas de reconhecer o olhar epistemológico das 

Ciências Sociais sobre a Educação Física. Também devemos nos ater à conversão 



20 
 

do objeto de estudo do próprio campo, que, desde o chamado “Movimento 

Renovador da Educação Física”, 
 

Os termos cultura corporal, cultura de movimento ou cultura corporal de 
movimento aparecem em quase todos os discursos, embora lhes sejam 
atribuídas consequências pedagógicas distintas (BRACHT, 1999, p. 82). 

 

Este foi um importante avanço para a área, uma vez que, ao construir 

argumentos para autocríticas, também desenvolvemos estratégias para a própria 

legitimação. 

 
A dimensão que a cultura corporal ou de movimento assume na vida do 
cidadão atualmente é tão significativa que a escola é chamada não a 
reproduzi-la simplesmente, mas a permitir que o indivíduo se aproprie dela 
criticamente, para poder efetivamente exercer sua cidadania. Introduzir os 
indivíduos no universo da cultura corporal ou de movimento de forma crítica 
é tarefa da escola e especificamente da EF (BRACHT, 1999, p.81-82). 

 

As abordagens pertencentes às “Ciências Naturais” da Educação Física, 

também se fazem necessárias para a própria área, visto que, como já dito neste 

trabalho, ao especificar o olhar, perde-se o foco amplo e perdem-se, também, 

riquezas de temáticas que são geradoras de reflexibilidade. E esse deve ser o ponto 

de partida para toda produção da Educação Física Escolar. É bem improvável que, 

em um campo tão enraizado de cultura e com tantos olhares distintos sobre seus 

fazeres e afazeres, nós tenhamos apenas um modo de produção que seja válido. 

Nesse sentido, ter uma Revista que ao menos tente abraçar todo o conteúdo tratado 

pelas mais variadas vertentes é justo, valioso e nossos alunos agradecem. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSOES 
 

Nos últimos cinco anos, a RBCE obteve 21 publicações, sendo sete 

volumes contendo, em média, quatro números por ano. Entre 2010 e 2013 foram 16 

publicações. Em 2014, o portal da revista exibe dois números (outubro/dezembro 

2014,v. 36,n. 4, p. 707-808 e julho/setembro 2014,v. 36,n. 3,p. 607-706). Em 2015, 

até a atual data, foram publicados três números (Janeiro/Março 2015, v. 37, n. 1; 

Abril/Junho 2015, v. 37, n. 2; Julho/Setembro 2015, v. 37, n. 3). Deste total, o 

periódico publicou um total de 316 artigos que nesse trabalho bem como no de 

Lazzarotti, foram analisados por “Título, Autor, Resumo e Palavras-chave”. A 

escolha desses critérios de análise se deu pela facilidade de organização, já que, ao 

separar os artigos dessa maneira, transitar por eles parece-me mais conveniente. 

Desse montante, 54 artigos foram de autoria individual, ou seja, 

17,8808%, 127 artigos contendo dois autores (24,1722%) e 204 artigos com três ou 

mais autores (57,9470%). Como aponta Lazzarotti Filho, e neste trabalho é 

evidenciado:  

 
A autoria compartilhada entre grupos de pesquisa, envolvendo 
pesquisadores de uma mesma instituição e de instituições distintas, vem se 
tornando uma prática bastante frequente nas revistas brasileiras de 
Educação Física, o que parece acompanhar a tendência também presente 
em outras áreas (LAZZAROTI FILHO, 2012, p.4). 

 

Ainda corroborando com Lazzaroti Filho, as evidências apontam para uma 

possível extinção do pesquisador isolado. Aquele pesquisador que outrora tinha 

pouca referência, poucos parceiros de produção e/ou se mantinha isolado perante 

sua própria visão, hoje, tende a ceder lugar ao pesquisador mais embasado e 

respaldado pela teoria de quem segue a mesma linha de pesquisa ou linhas 

parecidas. São, portanto, cada vez mais comuns as coautorias bem como os 

trabalhos coletivos.  

Nos 316 textos analisados,151 textos referiam-se às “Ciências Humanas 

e Sociais”, o que representa um total de 47,78% de todos os artigos produzidos 

nesse período. Desse montante, 34 artigos, ou, 10,76%, referiam-se a trabalhos 

pertencentes à bibliometria (resenhas, editoriais, etc.). Trinta trabalhos, ou ainda, 

9,49% referiam-se à Educação Física Escolar e outros 30, 9,49%, referentes à 
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Ciências Sociais (estudos sociais de determinados grupos, etc.) 20 artigos (6,33%) 

representam a “História do Esporte”. 

Por outro lado, 114 artigos foram destinados às “Ciências Naturais” (ou 

da “Natureza”, se se preferir), o que representa 36,08% dentre todos os artigos 

produzidos. Desse montante, o “Treinamento”, seja esportivo ou treino de força, 

abrangeu 25 artigos, ou 7,91%. A “Fisiologia” aparece em segundo lugar com 20 

artigos (6,33%) seguida de perto pelos trabalhos envolvendo a psicomotricidade com 

19 artigos, ou ainda, 6,01%. 

A referida análise, como se pode notar pela tabela, comprova que não há, 

na RBCE, uma exorbitante discrepância entre as publicações das mais variadas 

áreas de interesse do campo acadêmico. Desse modo, parece-me que o 

distanciamento entre as ciências (humanas, sociais e naturais) se encurta. Assim, 

todo leitor que se depara com a Revista, terá, em mãos, condições de apreciar toda 

a produção científica da Educação Física. Essa conclusão nos ajuda a pensar que, 

ao escolher uma ou outra forma de se fazer “ciência”, optamos, também, por 

revigorar uma luta que não é propriamente da Educação Física, mas, sim, dos 

sujeitos que ocupam os lugares de referência do campo. 
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TABELA 1 - Quantidade de artigos por áreas de referência 

 
Fonte: próprio autor 
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8 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte enquanto entidade 

representativa dos pesquisadores e profissionais da Educação Física e do Esporte, 

exerce um papel imprescindível à sua comunidade: são várias as formas de 

divulgação da produção acadêmica da Educação Física, e, destacada nesse 

trabalho, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Um periódico virtual que 

contempla o mais variado conteúdo quando se trata de abordagens epistemológicas. 

Ao trazer esse periódico para a pauta, demonstro também a opção em problematizar 

como esse amplo e vasto conteúdo é tratado pelos pesquisadores que, apesar de 

terem acesso, continuam sem diálogo e sem compreender seu poder de sucessos e 

insucessos no campo acadêmico. 

O CBCE, bem como a RBCE, possui seu Conselho Editorial composto por 

especialistas das mais diversas áreas. Isso demonstra sua preocupação com a 

etimologia da área, bem como consegue, dentro de suas possibilidades, expor, a 

seu leitor, o conteúdo mais variado possível.  

Ao ingressar no curso de Educação Física, logo nos deparamos com a 

fragmentação da própria área, quando, assim, temos que escolher entre licenciatura 

ou bacharelado. Essa fragmentação é, também, geradora de fragilidades que 

causam feridas que expõem as “mazelas” do campo. 

Ao pensar o campo e entende-lo, na visão de Bourdieu, como um espaço 

virtual onde “atores e autores” se digladiam em “luta concorrencial” em prol de 

certezas e verdades é, também, depreender a comunidade científica como um 

mosaico de cientistas, pesquisadores, intelectuais e especialistas que tentam ao 

máximo receber a luz que expõe suas reflexões. Assim eles podem se legitimar, 

afirmando-se em razão de, em alguns casos, anular, ofuscar ou “eclipsar” as vozes 

alheias. 

Dessa forma, por muito tempo, a Educação Física Brasileira ficou à 

deriva, dependendo da condescendência daqueles que detinham o maior poder 

sobre a área: médicos, militares, políticos. Por eles, a história do campo transitou 

pelas influências dos métodos ginásticos, pelo higienismo, pela esportivização da 

escola, sem falar da escolarização do esporte. Contudo jamais deixou de ser fruto 

de uma produção genuinamente Humana e representante de uma cultura que é 
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corporal e se demonstra por de seus movimentos ainda que vestisse uma roupagem 

que não lhe era própria. 

Ao orientar-me pelo modo de produção de conhecimento da área, 

enfatizei a preocupação em abordar os conceitos epistemológicos da Educação 

Física bem como correlacioná-los à escola, como local de destino apropriação tanto 

da cultura quanto da tecnologia produzida pelo e para o próprio campo. Nesse 

sentido, pesquisar o veículo de propagação desse conhecimento me parece bem 

próspero. Pesquisar o veículo que nasce de um Colégio Brasileirode Ciências do 

Esporte - ou seja, agremiação ou corporação nacional que se diz composta por 

especialistas em determinada função ou prática – me parece ainda mais benéfico. 

De certo, o CBCE se confirmou um veículo igualitário quando analisado seu olhar 

epistemológico. Sua abrangência também se fez devidamente coerente com sua 

proposta. 

Considero, portanto, como desdobramento dessa obra, a análise do 

próprio Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Como local de fecundo da RBCE, 

é também venturoso entender os objetivos dessa agremiação, bem como suas 

bases historiográficas nacionais e internacionais, suas intervenções na produção e 

no fazer cientifico da área, suas bases políticas, entre outros. Apesar de arquitetar 

um pequeno numero de hipóteses para os temas acima descritos, somente uma 

pesquisa mais aprofundada poderia respondê-las a fim de trazer um rico diálogo 

com essa obra. 
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