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1 UMA APROXIMAÇÃO AO TEMA 

   

O nosso interesse central, nesta pesquisa, é analisar o 

processo de construção da concepção de cultura de movimento de 

quatro professores de disciplinas denominadas historicamente 

“práticas” dentro de um curso de formação de professores de 

Educação Física do Sudoeste do Paraná e as possíveis conseqüências 

pedagógicas decorrentes desta concepção. 

Partimos do entendimento de que o processo de formação 

dos professores de Educação Física não está restrito à sua formação 

inicial, no curso superior, e formação permanente ou continuada, 

nos cursos e eventos ligados à sua área de atuação profissional. 

Entendemos que a formação destes professores se dá, também, nas 

suas interações com os outros e com o meio, ao longo de sua vida, 
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na qual se constrói e reconstrói sua concepção de cultura de 

movimento.  

A concepção de cultura de movimento se trata, no nosso 

entendimento, de um processo de construção que perpassa toda 

uma história de vida.  

Kunz (1994, p. 95) escreve que “a forma como 

caminhamos, dançamos ou jogamos futebol, identifica nossa cultura 

do movimento.” Se a experiência de movimento que tivemos foi na 

perspectiva apontada por Tamboer (1989, apud KUNZ, 1994, p. 95), 

qual seja, a perspectiva “natural”, que “pelas expressões e 

evidências que se manifestam no cotidiano em forma de atividades 

do movimento e que como tais podem ser facilmente reconhecidas,” 

entendemos que a concepção de cultura de movimento dos sujeitos 

desta pesquisa possa ser identificada a partir dos relatos dessas 

atividades de movimento.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Buscamos analisar, extraindo das falas dos sujeitos desta 

pesquisa, as experiências de movimento que os mesmos tiveram, 

nos diferentes períodos de sua vida, os contextos em que elas se 

deram e se eles eram mais atores ou eram também autores de suas 

experiências de movimento, bem como, as conseqüências 

pedagógicas dessa construção, ou seja, como a sua prática 
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pedagógica é influenciada pela sua concepção de cultura de 

movimento.  

Estabelecemos, então, algumas questões de pesquisa, 

cujas respostas nos permitiram avançar por caminhos que 

entendemos poderem contribuir para identificar, analisar e 

compreender a complexidade que envolve o tema em questão. As 

questões preliminares às quais chegamos são: - Quais foram e como 

se deram as experiências de movimento mais significativas ou 

marcantes dos sujeitos da pesquisa, professores de Educação Física 

no ensino superior, ao longo de sua vida, dentro e fora do contexto 

escolar, e que influenciaram a construção de sua concepção de 

cultura de movimento? - Qual é a concepção de cultura de 

movimento destes professores de Educação Física do ensino 

superior? - Quais as conseqüências pedagógicas decorrentes da 

concepção de cultura de movimento destes professores de Educação 

Física do ensino superior? 

Para orientar o nosso trabalho, estabelecemos alguns 

pontos em torno dos quais se deu a construção do referencial 

teórico, a construção dos instrumentos de pesquisa, a condução das 

entrevistas e a análise do material advindo delas. Os pontos 

estabelecidos são: movimento, interações e contextos. 

Para isso, realizamos esta pesquisa, de cunho qualitativo, 

com professores de Educação Física, que estaremos denominando 

“Sujeitos de Estudo” (MINAYO, 1998, p. 22), pois são “gente em 

determinada condição social, pertencente a determinado grupo 
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social ou classe com suas crenças, valores e significados”, e o 

contexto em que se inserem é “complexo, contraditório, inacabado e 

em permanente transformação.”  

Utilizamos como instrumento de coleta de dados, a 

entrevista semi-estruturada, que, para Lüdke e André (1986, p. 34) 

“se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações.” 

Para a escolha dos professores de Educação Física, sujeitos 

desta pesquisa, estabelecemos alguns critérios de escolha que, uma 

vez atendidos, definiram, como sujeitos de nossa pesquisa, um 

grupo de quatro professores, todos do sexo masculino, os quais, 

como forma de manter o anonimato, passaremos a chamar de 

Rodrigo, William, Felipe e Márcio. 

 

3 A NOSSA MATRIZ TEÓRICA 

 

3.1 O ESPAÇO E O TEMPO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Saviani (1997, p. 01) afirma que “desde que o homem é 

homem ele vive em sociedade e se desenvolve pela mediação da 

Educação”, denotando a importância que a mesma teve e tem ao 

longo do processo de desenvolvimento histórico da humanidade.  
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O processo de educação ocorre em todas as instituições 

que constituem uma sociedade, a família, a igreja, a associação de 

bairro, o clube, a escola. Essa educação ocorre, portanto, de 

maneira informal, como conseqüência da própria vivência da pessoa, 

ou formalmente, mediante ações planejadas, como as que ocorrem, 

principalmente na escola, mediante uma ação pedagógica específica 

dos professores.  

Assim, no nosso entendimento e fundamentados na nossa 

experiência prática cotidiana, um profissional, seja da área que for, 

deve saber alguma coisa para desempenhar aquilo a que se propõe. 

Tão melhor o trabalho de um professor, quanto mais profundo o seu 

conhecimento a respeito de toda a complexidade que cerca a 

educação.  

Tardif; Lessard; Lahaye (1991, p. 215) afirmam que: 

 

Se chamarmos de saberes sociais o conjunto de saberes de que 
dispõe uma sociedade e de educação o conjunto dos processos 
de formação e de aprendizagem socialmente elaborados e 
destinados a instruir os membros da sociedade nos saberes 
sociais, é então evidente que os grupos de educadores, os 
corpos docentes, que efetivamente asseguram esses processos 
educativos no quadro do sistema de formação em vigor, são 
chamados, de uma maneira ou de outra, a definir sua prática 
em relação aos saberes que possuem e transmitem. 

 

Estes saberes são transmitidos de uma geração à outra e 

são eles que definem a prática daqueles a quem cabe esta 

transmissão, entre outros, os professores. Estes saberes, porém, vão 
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sendo reconstruídos a cada época e por cada sociedade na 

intenção de buscar coesão. 

Tardif; Lessard; Lahaye (1991, p. 218) definem “saber 

docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou 

menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos 

saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência.” Daí já se 

retira a complexidade e abrangência dos saberes docentes.  

Os autores acima citados (Ibid., p. 227-228) chamam 

saberes da experiência ao “conjunto dos saberes atualizados, 

adquiridos e requeridos no quadro da prática da profissão docente, e 

que não provém das instituições ou dos currículos”, afirmando ainda, 

que: “eles formam um conjunto de representações a partir das quais 

o(a)s professor(a)s interpretam, compreendem e orientam sua 

profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões 

[constituindo-se em sua] cultura docente em ação.” 

Ainda segundo estes autores, a atividade docente se dá 

com alguém, indicando um processo de interação interpessoal em 

que diversas variáveis, como atitudes e sentimentos, intervém, 

provocando decisões que demandam urgência. Mas também o meio, 

a escola, exerce influência significativa sobre a prática, por se 

constituir em uma construção social que apresenta diversas relações 

sociais e estabelece certas hierarquias. Além disso, a escola, como 

instituição formal, possui regras, normas e obrigações que balizam a 

prática docente.   
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A busca pelos saberes de que o docente necessita para a 

sua prática pedagógica não inicia e não se esgota, então, com o seu 

curso de graduação. A formação de um professor, no nosso 

entendimento, acontece no seu mundo de vida. 

A formação de professores a que nos referimos aqui, mais 

especificamente direcionada aos professores de Educação Física, é 

aquela que permite aos professores a saída do âmbito do discurso, 

vindo a fazer da sua prática pedagógica cotidiana, frente aos seus 

alunos, uma prática também política. (COLETIVO DE AUTORES, 

1992).  

Concordamos com Morin (apud PIMENTA, 1999, p. 21) 

quando este escreve que conhecimento não é informação. No nosso 

entendimento, a formação inicial e a formação permanente têm 

oferecido pouco, além de informações e técnicas de como repassá-

las. O conhecimento fica à mercê de ser buscado de outras formas, 

principalmente na própria prática, mediante as experiências 

cotidianas de cada professor, na sua interação com os seus alunos, 

com os pares e com o contexto em que se insere, enfim, no seu 

mundo de vida. Mas também, e isso pode ser percebido, no caso dos 

professores de Educação Física, através daquilo que culturalmente 

cada professor tem construído pelas suas experiências, a sua 

concepção de cultura de movimento, que condiciona ou determina 

suas opções pedagógicas. 

Conhecer, como diz Pimenta (1999, p. 22), significa muito 

mais do que ter informações. Implica em saber trabalhar com essas 
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informações, “classificando-as, analisando-as e contextualizando-

as”, mas também envolve a sabedoria para vinculá-las de “maneira 

útil e pertinente.” (ibid). 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE CULTURA DE MOVIMENTO 

  

Até certo período na história da humanidade a busca de 

explicações para os comportamentos humanos era feita na natureza, 

como se esta tivesse todas as respostas. Mas surge um momento 

em que as explicações advindas da natureza não satisfaziam mais. A 

cultura surge então como instrumento que permite ao homem 

explicar mais adequadamente a sua adaptação ao seu meio ou do 

meio a si próprio, em sua busca por atender suas necessidades e 

seus projetos. À cultura cabe, então, dar conta de esclarecer as 

motivações que levaram a determinadas escolhas, ações, reações. 

Mead (apud CUCHE, 1999, p. 88) afirma que “a cultura não 

é um ‘dado’ que o indivíduo receberia como um todo, 

definitivamente, ao longo de sua educação [...] O indivíduo ‘se 

apropria’ de sua cultura progressivamente no curso de sua vida 

[...].” Isto ocorre mediante sua interação com os outros e com o 

meio onde vive. 

Berger e Luckmann (2000) se referem a essa interação 

como “socialização”, que se divide em: “socialização primária”, que 

ocorre ao longo da infância; e a ”socialização secundária”, que 
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ocorre durante a vida adulta do indivíduo, sendo que a socialização 

nunca é perfeita ou acabada, ocorrendo constantemente um 

processo de “dessocialização” e “ressocialização”. 

 Por sua vez Merton (apud CUCHE, 1999, p. 105): 

 

[...] concebeu a noção de ‘socialização antecipadora’ para 
designar o processo pelo qual um indivíduo se apropria e 
interioriza, antecipadamente, as normas e os valores de um 
grupo de referência ao qual não pertence ainda, mas deseja 
integrar.  

 

Adolescentes brincando de “ser professor” pode se 

constituir em um exemplo prático desta socialização antecipadora. 

Outro exemplo, mais apropriado para este trabalho, é o de atletas 

ou ex-atletas que se tornam professores de Educação Física e que 

têm construído conhecimentos acerca de como um professor deve 

(?) trabalhar. 

Nascemos em uma sociedade que é “uma realidade ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva.” (BERGER; LUCKMANN, 2000, p. 

173). É objetiva, pois é “constituída por uma ordem de objetos que 

foram designados como objetos antes de minha entrada em cena.” 

(ibid, p. 38). É subjetiva, pois é o “meu corpo”, “aqui e agora”, que 

vive esta realidade que é “meu mundo por excelência.” (ibid, p. 39). 

A realidade do mundo diário é experienciada como uma realidade 

ordenada, que estabelece uma ordem em torno do “aqui” do meu 

corpo e em torno do “agora” do meu presente. 
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Hildebrandt-Stramann (2001, p. 80) entende a 

experiência “[...] como um meio de conhecimento, como um produto 

acumulado e ao mesmo tempo como um processo acompanhando a 

vida." Podemos entender a partir disso que a experiência, para esse 

autor, é entendida como “minha experiência” (ibid, p. 88), ou seja, 

ela é individual, de cada um que a tem e faz. 

As aulas de Educação Física se constituem em uma dessas 

situações. A quadra, as bolas, a rede, por sua vez, se constituem nos 

materiais a serem utilizados para proporcionar essas experiências. 

Hildebrandt-Stramann (2001, p. 81) escreve que “essas condições 

[que são, segundo o autor] sociais e materiais podem oferecer 

muitas possibilidades de experiências ou podem bloqueá-las.” 

Hildebrandt-Stramann (2001) nos traz ainda um outro 

conceito de experiência, aplicado ao mundo de vida, que 

consideramos importante destacar, principalmente porque aponta 

essa experiência como sendo ligada ao corpo. O autor utiliza a 

elaboração de Merleau Ponty para escrever que “a experiência do 

mundo de vida é um tipo de experiência cinestésica”, que resulta, 

obrigatoriamente, como já citamos, na “minha experiência” (Ibid., p. 

88), que permite ao individuo tornar-se membro da sociedade.  

 Para Berger e Luckmann (2000), o processo por 

meio do qual é possibilitado ao indivíduo tornar-se membro da 

sociedade é composto de três momentos, que não podem ser 

separados em uma seqüência temporal, pois ocorrem 

simultaneamente: a interiorização, a objetivação e a exteriorização.  
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Os autores apontam que a interiorização é o ponto inicial 

deste processo de tornar-se membro da sociedade. Afirmam os 

autores: 

 

O ponto inicial deste processo é a interiorização, a saber, a 
apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento 
objetivo como dotado de sentido, isto é, como manifestação de 
processos subjetivos de outrem, que dessa maneira torna-se 
subjetivamente significativo para mim. (BERGER; LUCKMANN, 
2000, p. 174).  

 

É vendo o outro, percebendo o outro, interpretando o 

outro, em sua ação objetiva que se constroem em nós os 

significados destas ações. Convém alertar, porém, que podem 

ocorrer erros na interpretação destas ações, ou seja, podemos 

compreender mal o outro. 

As objetivações, segundo os autores, são possíveis graças 

à expressividade humana, que se manifesta “em produtos da 

atividade humana que estão ao dispor tanto dos produtores quanto 

dos outros homens, como elementos que são de um mundo comum” 

(BERGER; LUCKMANN, 2000, p. 53), ou seja, a partir delas pode-se 

apreender a subjetividade dos outros. 

A exteriorização se refere justamente às atividades 

humanas nas quais, segundo os autores, ocorre a “exteriorização de 

significados subjetivos.” (Ibid., p. 74). 

A interpretação que cada um dá à realidade da vida diária, 

então, está sempre sujeita a sua consciência, sendo esta “sempre 
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intencional”. (BERGER; LUCKMANN, 2000, p. 37). Ela é sempre 

consciência de algo, havendo a possibilidade de diferentes realidades 

entre as quais a consciência “é capaz de mover-se” (Ibid., p. 38), 

desde uma experiência física até o sonho.  

A socialização, segundo os autores, nunca é completa e 

“estando os conteúdos que interioriza continuamente ameaçados em 

sua realidade subjetiva, toda sociedade [é] viável de criar 

procedimentos de conservação da realidade para salvaguardar certo 

grau de simetria entre a realidade objetiva e subjetiva” (Ibid, p. 

196), legitimando assim uma determinada realidade. 

O movimento humano, experimentado ao longo da vida do 

indivíduo, nas suas interações com os outros, significativos ou não, 

acaba por legitimar, também, uma determinada realidade, de acordo 

com a forma que o movimento for compreendido. 

 Segundo Kunz (2001, p. 162), existem duas formas a 

partir das quais se pode compreender o movimento humano. Uma 

delas é a que se baseia nas Ciências Naturais, onde o movimento 

“tem sido interpretado como um fenômeno físico que pode ser 

reconhecido e esclarecido de forma muito simples e objetiva, 

independente, inclusive do próprio ser humano que o realiza.” Esse 

autor cita o exemplo da Biomecânica, que compreende o movimento 

humano como sendo “o deslocamento do corpo ou de partes deste 

em um tempo e espaço determinados” (Id.). Pode-se extrair disso 

que as análises dessas ciências giram em torno do tempo e do 

espaço em que este movimento se realiza, medidos por cronômetro 
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e fita métrica, facilitando assim a quantificação dos mesmos. Esse 

tipo de análise permite esclarecer e comparar os movimentos com 

determinados movimentos padronizados, como é o caso dos 

movimentos esportivos.  

A partir deste viés, as aulas de Educação Física propõem 

atividades motoras que obrigam as crianças a se adaptarem ao que 

Mollenhauer (apud KUNZ 2001, p. 167) denominou “situação de 

definição” do professor, cumprindo aquilo que ele determina, e 

apenas o que ele determina. Segundo Kunz (2001, p. 167), esta se 

constitui em uma eficiente forma de a Educação Física dar a sua 

contribuição para o “exercício do ‘Controle Social.’” 

Kunz (2001, p. 169), buscando referência em Tamboer, 

apresenta o conceito de “Corpo-Substancial”, que entende o corpo 

como substância, termo grego que “quer significar que existe por si 

mesmo, que pode ser isolado, concebido como algo em si e 

fechado.” Corpo e Alma, separados, delimitados entre si por uma 

linha divisória. Esse corpo a que Tamboer se refere como corpo-

substancial é semelhante ao que Marcel, Sartre e Merleau-Ponty 

chamaram de “corpo-objeto.” (Ibid, p. 171).  

Por outro lado, Kunz (1994), encaminhando para uma 

forma de análise e interpretação do movimento dentro das ciências 

sociais e humanas, escreve que movimento não pode ser: 

 

[...] estudado/analisado como algo em si. Ninguém pode isolar 
o movimento dos objetos ou do ser que se movimenta. Sempre 
são objetos, coisas, pessoas ou animais que se movimentam, 
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por forças próprias ou impulsionadas por algo. Também 
sempre se movimentam em uma determinada situação e sob 
determinadas condições. (KUNZ, 1994, p. 72). 

 

Essa outra forma de analisar o movimento, então, segundo 

Kunz (2001, p. 165) é a que considera que “o movimento humano 

consiste de experiências significativas e individuais, onde pelo seu 

Se-movimentar o Indivíduo realiza sempre um contato e um 

confronto com o Mundo material e social, bem como consigo 

mesmo” ao que TAMBOER (1985 apud KUNZ, 2001, p. 165) 

denominou “contato dialógico.” Segundo Kunz (2001, p. 165): “Aqui, 

o Movimento Humano é determinado e condicionado, de um lado, 

pela própria prática que se realiza, seja nos esportes, brincadeiras e 

jogos, ou pelo simples se-movimentar; e, por outro lado, pelo 

contexto social em que estas práticas se realizam”, tendo a 

Educação Física “grande influência na formação/condicionamento do 

Sentido/significado do Movimento Humano.” 

O corpo, nesta perspectiva, é visto por Tamboer como um 

“Corpo-relacional”, que se identifica com o conceito de “Corpo-

sujeito” de Merleau-Ponty (apud KUNZ, 2001, p. 169). 

O movimento, então, não pode ser analisado como algo 

em si, mas, como algo decorrente de uma relação intencional 

Homem-Mundo, onde o que se busca é a “compreensão-de-Mundo-

pela-ação” (Ibid., p. 172), e o que se realiza é algo com 

sentidos/significados. Enfim, “onde o Movimento Humano é fundado 

na Intencionalidade.” (Ibid., p. 175). 
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 Trebels (1983, apud KUNZ, 1991, p. 163) define 

movimento como uma “ação em que um sujeito, pelo seu ´se-

movimentar´, se introduz no Mundo de forma dinâmica e através 

desta ação percebe e realiza os sentidos/significados em e para o 

seu meio.” Este é um movimento de um ser que tem o humano não 

apenas preservado, mas valorizado, enriquecido, “humanizado.” 

A concepção de cultura de movimento, no nosso 

entendimento, é uma compreensão historicamente construída, 

decorrente das formas como os movimentos humanos foram 

experienciados através das vivências que a pessoa teve/tem, no seu 

mundo de vida, na interação com os outros, e cujos significados 

podem ser expressos nas suas falas, podendo ser ressignificada, 

transformada, reconstruída e atualizada pela realização de novas 

experiências.   

 Apontamos para o caráter social da construção da 

concepção de cultura de movimento, que fica evidenciado quando 

afirmamos que é nas interações com os outros e com o mundo que 

ela se constrói. Isso inclui, por exemplo, a convivência com os pais, 

com os amigos, com os colegas, com os professores, principalmente 

os de Educação Física, com os alunos na faculdade, nas brincadeiras, 

nos jogos, no prazer e na dor, na alegria da conquista, na tristeza 

por não ter conseguido, no conhecer-se, no conhecer os outros, no 

comparar-se, no ajudar-se, no superar conflitos e resolver 

problemas, no poder tornar-se independente e autônomo, enfim, nas 

infinitas possibilidades de movimentar-se que quotidianamente se 

apresentam no nosso mundo de vida. 
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4 TRAZENDO NOSSOS SUJEITOS À CENA 

 

4.1 BUSCANDO A COMPREENSÃO DAS FALAS DOS SUJEITOS 

 

As experiências de movimento relatadas pelos nossos 

sujeitos de pesquisa, fora do contexto escolar, foram muito 

diferentes uma da outra, como não poderia deixar de ser, pois 

viveram em diferentes locais e épocas. Há diferenças nos 

movimentos, nas interações e nos contextos, mas, em todas as suas 

experiências podemos identificar, igualmente, que houve uma 

compreensão-do-mundo-pela-ação. A compreensão, a interpretação 

que cada um dá ao seu mundo, está sujeita à consciência. Cada um 

deles, então, subjetivamente, atribui às suas experiências os 

significados que no grupo se construíram, mas que acabaram sendo 

os “seus significados”, que não são, necessariamente, iguais aos dos 

outros participantes das interações. 

Esta era, então, a “realidade predominante” de cada um 

dos sujeitos pesquisados, experimentada em estado de “total vigília”, 

como escrevem Berger e Luckmann (2000, p. 38), sendo as formas 

como se deram as suas experiências, a “sua atitude natural” diante 

do mundo ordenado que lhes era apresentado. Agiam, então, de 

acordo com aquilo que consideravam ser a forma de agir válida para 

o grupo, atualizando as coisas passadas, como afirma Scherler 

(1976), ou seja, interpretando as suas experiências presentes, a 



 

 

 

136 
 

partir das experiências tidas no passado e que foram interiorizadas, 

sem necessidade de tornar esta ação consciente. 

Destacamos a importância do contexto, fundamentando-

nos em Sapir (apud CUCHE, 1999), pois as interações que nele 

ocorreram, para atender às expectativas daqueles que delas 

participaram, “impuseram” as regras e convenções para a sua 

utilização.  

As experiências tornaram-se subjetivas, então, para os 

professores, através da “interiorização”, pois as apreendiam 

imediatamente, pelo significado que “para eles” tinham, a partir da 

interpretação da “manifestação de processos subjetivos de outrem” 

(BERGER; LUCMANN, 2000, p. 174), ou seja, dos significados que 

tinham para os outros, que com eles interagiam. Assim, ao 

tornarem-se subjetivamente significativas para cada um deles, essas 

experiências eram objetivadas e exteriorizadas, como “sua 

experiência.” Consistiam em experiências dos sentidos, como afirma 

Hildebrandt-Stramann (2001), pois as sentiam de uma forma que 

não podiam definir em suas qualidades, apenas as consideravam 

boas ou ruins, agradáveis, ou desagradáveis, fáceis ou difíceis. 

Os nossos sujeitos de pesquisa relatam que se lançavam 

ao desafio, tentavam, sentiam como era, faziam, mas faziam do seu 

jeito, talvez diferente do jeito dos outros, atribuindo sentidos 

diferentes, percebendo-se diferentes, com intenções diferentes.  

Os nossos sujeitos de pesquisa podiam, entretanto, 

incorrer em erros de interpretação, compreendendo mal o outro e 
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atribuindo sentidos e significados diferentes às experiências. Assim, 

estes professores assumiam o mundo em que estavam, modificando-

o de acordo com as suas necessidades e possibilidades, “criando” as 

suas experiências como “vivência subjetiva e conhecimento 

objetivo”, de acordo com as “condições sociais e materiais” em que 

viviam. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2001, p. 88). 

Essas primeiras e, segundo os entrevistados, mais 

importantes experiências de movimento, foram feitas juntamente 

com os seus “outros significativos”, principalmente os familiares e 

amigos, por quem foram desafiados, com quem aprenderam, com 

quem competiam, a quem venciam, por quem eram derrotados, de 

quem recebiam “uma colher de chá”, de vez em quando, com quem, 

enfim, dividiam os diferentes papéis e aprendiam os diferentes 

papéis.  

O partilhar da realidade da vida cotidiana através da 

interação “face a face”, a que Berger e Luckmann (2000) se referem, 

fica evidenciado nessas interações, pois todos relatam que as 

brincadeiras, com os irmãos e amigos, se davam quase todos os 

dias.  

Estas experiências nos remetem à questão dos movimentos 

nela realizados, entendendo-os como movimentos de um “corpo-

relacional” (TAMBOER, 1989 apud KUNZ, 2001), no qual o 

significado do que faziam surgia, justamente, do que faziam. Assim, 

esses professores começavam a “compreender-o-Mundo-pela-ação”, 
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como escreve Kunz (2001, p. 172), ou seja, começavam a 

compreender o mundo, vivendo o mundo. 

Nesta fase da vida, em que, segundo Berger e Luckmann 

(2000), ocorre a “socialização primária”, cada um dos nossos sujeitos 

pode internalizar fortemente não apenas as suas experiências e os 

gestos motores que as envolviam, mas a forma como os faziam, ou 

seja, se os movimentos eram “seus”, ou se eram movimentos que 

tentavam imitar, se os movimentos eram o fim, levando a um “eu 

consegui”, ou se eram um meio para se atingir algo, mostrar para os 

outros, ou vencer.  

Podemos identificar, então, que algumas experiências que 

eles tiveram estavam “prontas”, tendo sido construídas e 

apresentadas por outros, entendidos aqui como as “autoridades 

anônimas” a que Freire (1994) se refere. Cabia-lhe apenas cumprir 

um papel construído por outros. Em outras experiências eles 

mesmos foram os autores e atores, ou seja, foram os sujeitos 

daquilo que fizeram. 

As experiências relatadas, entretanto, sendo ou não 

autores, foram experiências “deles”, pois foram eles que as fizeram, 

experimentaram, certamente tiveram dificuldades, mudaram, fizeram 

opções, erraram, acertaram, melhoraram, caíram, choraram, 

sofreram, desesperam-se, superaram-se, conquistaram, ficaram 

felizes, tentaram de novo ... agora de outro jeito ... outra vez ... 

vivendo a realidade como o “meu” mundo, como escrevem Berger e 

Luckmann (2000).  
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Os nossos sujeitos de pesquisa tornaram-se, assim, 

membros da “pequena sociedade” que era o grupo com o qual 

interagia, a família ou os amigos, em uma relação permeada pela 

afetividade, vivendo “aqui e agora” a realidade apresentada por este 

grupo e que estava “pronta” antes de sua “entrada em cena” (Ibid., 

p. 38) e sobre a qual tinham pouca, ou nenhuma, possibilidade de 

transformar.  

Estes professores assumiram, então, em um processo 

intersubjetivo, os sentidos e significados de cada ação, interação e 

contexto, que, por sua vez, formam o corpo de conhecimentos 

prontos, a serem adquiridos, reafirmados, controlados e passados 

adiante pelo grupo do qual passaram a fazer parte, a sociedade, que 

se tornou algo vivo para cada um deles. (BERGER; LUCKMANN, 

2000).   

Surge o “outro generalizado” a que Berger e Luckmann 

(Id.) se referem, a partir da abstração dos papéis e atitudes dos 

outros concretos, ou significativos, que interagiam com eles, 

“conscientizando-os” de que este é o papel, ou a atitude, correta, 

mesmo porque, não lhes é possibilitada uma outra perspectiva, nem 

lhe é dado o direito de duvidar do que lhe é imposto. Todos fazem 

assim, é assim que deve ser feito. Berger e Luckmann (2000) 

escrevem, ainda, que este mundo é apresentado como o único que 

existe e o único concebível, não possibilitando à criança qualquer 

exercício de dúvida. 
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Já a socialização secundária ocorre quando os professores 

pesquisados passam a interiorizar sub-mundos institucionais, ou 

mundos baseados em instituições, que contrastam com o mundo 

subjetivo adquirido na socialização primária. A escola é um destes 

sub-mundos institucionais, cujas ações devem ser muito fortes para 

desintegrar, ou mesmo para confirmar, o mundo que já está na 

consciência de cada um deles. 

Confirmando o que escrevem Berger e Luckmann (2000), 

ocorreu um contraste entre as “realidades parciais”, constituídas pela 

escola, com a realidade adquirida pelos nossos sujeitos de pesquisa 

na sua socialização primária, na qual assumiu o mundo como o seu 

“mundo”. 

Este contraste fica mais evidente na fala de Márcio6, que 

“mudou totalmente a vida, a experiência de movimento” quando 

mudou de cidade. Grande parte daqueles “outros significativos”, com 

os quais mantinha um vínculo afetivo muito forte, ficaram distantes, 

e suas experiências de interação passaram a ser feitas com outras 

pessoas com as quais não tinha aquele vínculo afetivo, entre os 

quais, os professores de Educação Física das escolas que 

freqüentou. 

Os professores não eram considerados pelos nossos 

sujeitos como sendo “outros significativos”, e sim, eram 

considerados meros “funcionários institucionais” (BERGER & 

LUCKMANN, 2000) dos quais receberam, ou deveriam ter recebido, 

 
6 Adotou-se nomes fictícios para os sujeitos de pesquisa. 



 

 

 

141 
 

alguns conhecimentos de ordem técnico-prático. Escrevemos que 

“deveriam receber”, pois, como se verifica nas falas, nem sempre os 

seus professores de Educação Física cumpriram o papel mínimo que 

lhes cabia, o de serem bons (?) funcionários. William, 

exemplificando, se refere em sua fala a uma professora que ficava 

fazendo crochê e de um professor que “largava a bola e ia ler 

jornal”, enquanto eles brincavam ou jogavam.  

 

4.2 BUSCANDO A COMPREENSÃO DAS CONSEQÜÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

As experiências vivenciadas pelos sujeitos desta pesquisa 

influenciam, então, de um ou de outro modo, a sua prática docente, 

algumas vezes de forma consciente, outras vezes, de maneira 

inconsciente, mas sempre de forma intencional. 

Assim, ao apresentarem aos seus alunos, futuros 

professores, determinadas experiências de movimento, resgatando 

as suas próprias experiências ou possibilitando que eles construam 

ou reconstruam outras, acabam trazendo junto os significados que 

cercaram as experiências que eles mesmos, professores, tiveram. 

Por um lado, então, podem servir para confirmar, diante 

dos acadêmicos, aquilo em que ele mesmo acredita, ou seja, que o 

mundo é algo pronto e posto e que cabe a eles, acadêmicos, assumi-

lo, repetindo aquilo que lhes é informado. Perpetua-se este mundo 
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através de uma educação bancária (FREIRE, 1994), ao contribuir 

para a manutenção do atual estado das coisas.  

Por outro lado, as experiências que apresenta podem servir 

para provocar nos acadêmicos um processo de reflexão constante, 

lhes permitindo descobrir que há outros mundos possíveis e que ele 

deve participar ativamente da construção, possibilitando a 

experiência de vivê-lo de outras formas, compreendendo-o pela 

ação. (KUNZ, 2001).  

O fato de terem, na sua prática docente, a 

responsabilidade pela formação de professores de Educação Física, 

levou os sujeitos de nossa pesquisa a construírem algumas técnicas 

pedagógicas (BERGER; LUCKMANN, 2000), ou seja, metodologias de 

ensino para atingir os seus objetivos, entre os quais o de apresentar 

aos seus alunos uma determinada realidade, a prática de 

determinada modalidade esportiva. Esta realidade a ser apresentada, 

entretanto, vem permeada pela interpretação que cada um deles, 

professores, lhe dá e que, por sua vez, decorre de sua concepção 

sobre a modalidade e sua prática. 

Os saberes docentes (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991) 

de que os sujeitos desta pesquisa se utilizam para a sua prática 

pedagógica são, na sua maioria, aqueles conhecimentos construídos 

pela instituição esportiva, ou esporte institucionalizado (basquete, 

futebol, vôlei, atletismo, etc), das quais trazem também os 

significados que lhes são próprios. São conhecimentos, ou saberes, 

segundo estes autores, construídos por outros grupos, e não pelos 
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próprios participantes do grupo. Os gestos experienciados, as 

formas de interação e os papéis que cabem a cada participante da 

ação, bem como os contextos utilizados, não se afastam muito 

daquilo que está preestabelecido pela modalidade esportiva tratada, 

indicando a concepção de cultura de movimento que norteia a 

prática pedagógica dos sujeitos desta pesquisa.  

Entretanto, pela possibilidade de reflexão que estes 

professores tiveram, esta sua concepção sofreu “choques” (BERGER; 

LUCKMANN, 2000), o que lhes permitiu adotar técnicas pedagógicas 

que estão contribuindo para a reconstrução de sua própria 

concepção de cultura de movimento e de sua prática pedagógica. 

Isto se verifica, por exemplo, na afirmação de Márcio que diz que é 

importante que os alunos saibam o “porque do movimento” e porque 

um parque ou praça é importante em um lugar e não no outro. 

Podemos perceber que alguns dos professores sujeitos 

desta pesquisa têm e deixam bem clara a sua opção pelo esporte de 

rendimento, e defendem que o mesmo deve ser trazido em seu 

conteúdo e forma para dentro do curso e da escola, mesmo quando 

afirmam que se deve apenas dizer que “existe aquela técnica” 

(William) para os alunos, sem cobrar deles a performance ou o 

rendimento.  

Não percebemos, em seus relatos, a existência de um 

hábito (BERGER; LUCKMANN, 2000), ou um padrão para as suas 

aulas, embora relatem algumas práticas e atitudes como permitir 

que os alunos participem da aula sem a necessidade de praticarem 
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como no caso de William ou, como relata Felipe, com relação aos 

que não querem praticar, aos quais pede que “se retire ... que fique 

um pouco longe”. Todos os professores relataram ainda que trazem 

algumas atividades prontas e que deixam os acadêmicos criarem 

outras, ou então, que apresentam um problema e orientam os 

acadêmicos na busca das soluções para o mesmo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos relatos dos professores pesquisados, 

identificamos que a sua concepção de cultura de movimento, 

historicamente construída, exerce influência em sua prática 

pedagógica. Entretanto, isso não ocorre linearmente, em alguns dos 

casos, pois a possibilidade de reflexão sobre a sua ação docente 

permitiu aos professores reconstruírem a sua concepção de cultura 

de movimento e a sua prática pedagógica. 

Os professores puderam lembrar de detalhes de suas 

experiências de movimento, que, conscientemente ou não, 

influenciaram os momentos subseqüentes, nos sentimentos, nas 

atitudes, na iniciativa, nas obrigações, enfim, nas suas novas 

experiências de movimento. 

A “realidade predominante” da vida cotidiana de cada um 

dos sujeitos desta pesquisa foi relatada por eles, pois este era o seu 

mundo, no qual agiam de acordo com a sua consciência. 
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Entendemos, entretanto que estes relatos foram feitos com o 

conhecimento de um professor de Educação Física que atua no 

ensino superior, em um curso de formação de outros professores de 

Educação Física. Então, as suas experiências de movimento, 

expressas nas suas falas, são interpretadas a partir do conhecimento 

que estes professores dispõem atualmente, o que procuramos 

considerar em nossas análises. Sabemos, entretanto, que podem ter 

sido omitidas ou modificadas muitas informações importantes e que 

poderiam nos levar a outras conclusões. 

Entretanto, pudemos verificar que essas primeiras e mais 

importantes experiências de movimento foram feitas na interação 

com os seus “outros significativos”, a família e os amigos, que lhes 

desafiaram, ensinaram e ajudaram, aprendendo, assim, os diferentes 

papéis existentes dentro de uma sociedade.  

As experiências de movimento relatadas eram parte do 

“seu mundo”, com o qual se relacionavam atribuindo significados ao 

que faziam, enquanto faziam. Compreendiam o mundo vivendo este 

mundo, primeiro com aqueles com quem estabelecia laços de 

afetividade, a família e os amigos, durante a sua socialização 

primária. Depois com os professores e colegas, com quem, apesar 

de não necessariamente ter estabelecido laços afetivos, interagiram, 

dando continuidade ou construindo inúmeras experiências de 

movimento que lhes possibilitaram construir também a sua cultura 

de movimento. 
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Estes professores, nas suas interações, assumiram os 

significados de cada ação, interação e contexto, que se constituem 

em um corpo de conhecimentos dos quais se utiliza na sua prática 

pedagógica.  

Assim, a partir da padronização das interações, o 

comportamento desses professores padronizou-se em um tipo de 

comportamento, exatamente aquele que é esperado dos 

participantes de uma interação, como a que ocorre em uma aula de 

Educação Física.  

A partir de aulas de Educação Física orientadas por uma 

concepção tecnicista, pautadas nos critérios do rendimento e da 

competição, pouco provavelmente surgiria um comportamento que 

não tivesse esta mesma orientação. Principalmente considerando 

que a totalidade dos professores pesquisados teve a oportunidade 

de ser atletas de alguma modalidade esportiva. 

As experiências obtidas, pelos professores de Educação 

Física, sujeitos desta pesquisa, influenciam na sua prática docente, 

de um ou outro modo, confirmando que o mundo deve ser assumido 

tal qual se encontra, ou provocando a reflexão, orientada para a 

descoberta, pela própria experiência, de que há outros mundos 

possíveis. 

Entendemos que a possibilidade de reflexão sobre a 

própria prática está permitindo que alguns professores reconstruam 

a sua concepção de cultura de movimento. Assim podem apresentar, 

aos seus alunos, experiências não apenas diferentes das suas, mas 
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também diferentes das que estes seus alunos tiveram nas suas 

escolas no período anterior ao ingresso no curso.  

Assim, alguns significados presentes naquelas primeiras 

experiências que os sujeitos desta pesquisa tiveram, no nosso 

entendimento, encontram-se presentes na sua prática atual, quando, 

por um lado, apresentam os gestos esportivos fechados, aos quais 

os futuros professores devem se “sujeitar”, muitas vezes sem 

querer, porque terão que “ensiná-los” aos seus alunos. Por outro 

lado, em algumas situações privilegiam a descoberta, o gesto motor 

aberto, a construção da experiência pelo próprio sujeito, que faz a 

experiência vivendo-a realmente como a “sua experiência”, 

permitindo que o futuro professor reflita sobre ela e possa fazer o 

mesmo com os seus alunos.  

Podemos identificar, assim, por um lado, indícios de uma 

educação bancária, na qual novamente, contribuindo para a 

manutenção do status quo, os futuros professores devem aprender, 

mesmo sem compreender, aquilo que o professor apresenta, 

aceitando também que, se não souber fazer, não vai saber ensinar. 

Ensina-se ao futuro professor que ele deverá “ensinar” os seus 

alunos a driblar de determinada forma, andar no máximo dois 

passos e fazer o jump, para fazer os pontos, ou fazer um passe de 

peito para um companheiro, para que este faça a cesta, corrigindo-

os para que façam certo e tenham êxito.  

Por outro lado, surge a possibilidade de o aluno descobrir, 

a partir dos problemas que lhe são apresentados pela própria ação 
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de movimento, pela interação ou pelo contexto, as muitas formas 

possíveis de se fazer a experiência, o gesto. Por exemplo, os 

problemas são apresentados pela ação na experiência de arremessar 

uma bola na cesta: como se pode acertar a cesta com a bola? A 

interação apresenta o problema quando há mais alunos para jogar 

do que o número de vagas em uma equipe: como serão formadas as 

equipes? O contexto, por sua vez, apresenta um problema quando 

não há cesta para arremessar e o grupo quer jogar basquete: o que 

será utilizado para fazer a cesta? 

Aos alunos é dada, então, a possibilidade de, diante de 

galhos quebrados e de árvores mortas, como relatado por Rodrigo, 

refletir e criar as suas soluções, os seus gestos, pegando cordas e 

ganchos para passar as árvores, arremessando com as duas mãos 

“pelo ombro”, jogando seis de um lado e sete do outro, e vibrando 

cada vez que a bola acertar a camiseta de um deles amarrada a um 

galho de árvore. 

A importância dada à concepção de cultura de movimento 

dos professores, em seu processo de formação inicial e permanente 

é muito pequena, quando existe. Entendemos que a superação disso 

que expusemos neste trabalho pode ser obtida, e “só” pode ser 

obtida, mediante a reflexão continua e permanente do professor, 

sobre si mesmo, sobre os outros com quem convive em sociedade e 

sobre o mundo em que esta sociedade é por eles construída. Isto lhe 

permitirá compreender o seu papel e interpretá-lo de forma coerente 

e consistente, de acordo com a sua consciência. 
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