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Resumo
Esteartigo,resultantedadissertaçãodeMestradoem
Educação,apresentadanaPontifíciaUniversidadeCatólicadoRioGrandedoSul(PUCRS)em2002,apresentaascompetênciasdoprofessordeEducaçãoFísica
napós-modernidade.Apesquisarealizou-seapartirde
entrevistasemi-estruturadacomparticipantesdeduas
Instituições de Ensino Superior, uma pública e outra
privada,possibilitandoumaaproximaçãodessasrealidades.Naanálisedasentrevistasemergiramascompetênciaspessoal,profissionalesocial,integrandoumestudomaisamplo,quecompreendeasteoriaseducacionais.Asconclusõesdapesquisaremetemàavaliação
críticadascompetênciasbásicasqueformamumconjunto de ações que expressam o atual significado da
EducaçãoFísicanocontextoeducacionalesocial.
Palavras-chave: competências, pós-modernidade,
desenvolvimento humano.
Abstract
This article, resulting from the dissertation of Master
Degree in Education submitted to the Catholic
University of Rio Grande do Sul (PUCRS) in 2002,
presents the competences of the physical-education
teachers in the post-modernity. This research began
after semi-structured interviews applied to students
from two different university schools – a public and
aprivateone–allowingtheapproachtotheserealities.
Personal,professionalandsocialcompe-tencearose
from the analysis of these interviews, integrating a
wider study including the educational theories. The
research conclusions lead to a critical evaluation of
the basic competences included in a set of actions

expressingthecurentmeaningofPhysicalEducation
withing the educational and social context.
Keywords: competences, post-modernity, human
development.
Resumen
Este artículo, resultado de la disertación de Maestría
en Educación presentada en la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, – PUCRS
(Universidad Católica de Rio Grande del Sul, Brasil) – en 2002, presenta las competencias del
profesor de Edicación Física en la postmodernidad.
La investigación se realizó a partir de entrevistas
semiestructuradas con participantes de dos
instituciones de Educación Superior – una pública
y otra privada – que permitieron la aproximación
a esas realidades. Del análisis de las entrevistas
surgieron la competencia personal, la profesional
y la social, integrando un estudio más amplio, que
abarca las teorías educacionales. Las conclusiones
de la investigación conducen a la evaluación crítica de las competencias básicas que forman un conjunto de acciones que expresan el significado actual
de la Educación Física dentro del contexto educacional y social.
Palabras-clave: competencias, postmodernidad,
desarollo humano.
Introdução
Napós-modernidadeestãosendodesenvolvidashabilidadesparapensareescolhercaminhosaserempercorridos
paraaevoluçãofutura,atravésdaexperiênciadainvesti-
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gação,doquestionamentoedareflexão,comumaideologiabaseadanaimagemdeumnovomundo.Ummundodeincertezaseinacabado,ondeaconsciênciacorporal
passapelanecessidadedemanterumasaúdeequilibrada,
fundamentalparacomporonovoserhumanoquetende
apossuirmaiorescuidadoscomaeducaçãodocorpoe
dosrelacionamentos,criandoassim,umsensodesignificado,queteminícionasaulasdeEducaçãoFísica.No
permanenteestudododesenvolvimentohumano,considera-sefundamentalqueo/aprofessor/atenhaumaautoimagemboaeaauto-estimaequilibradaparaquepossa
desenvolversuascompetências.

claroascompetênciasideaisdosprofessoresdeEducação
Física,atravésdoestudodapós-modernidade,queilustra
ahistóriadaEducaçãoFísicaesugerequeascompetênciasquehojeseexigedosprofessoressejamreconfiguradas
paraestemomentohistóricoimportante.

Abuscadeumaidentidadeprofissionalprópriasempre
esteveemfoconestepercurso,mascompoucoêxito,visto
queadisciplinadeEducaçãoFísicaquaseficouexcluída
daúltimaLeideDiretrizeseBases,porserjulgadadesnecessáriaaocurrículoescolareque,graçasaumprojetode
leiapresentado,foireconsideradacomoessencial.Diante
daobservaçãodequeoprincipalproblemadaEducação
Físicaresideemumaordemepistemológica,presenteem
umavisãolimitadadoprocessoeducacionalesocial,me
propusaelaborarumapesquisaqueapontasseascompetênciasbásicasqueo/aprofessor/adeEducaçãoFísicadeve
possuirparaatuarnesseprocesso.Adinâmicadomundo
internoaconteceeminteraçãocomomundoexternoe,
juntos,revelamasemoções,reflexões,decisõeseações,
queformamassinergiasdasaçõesespontâneas.Compreendercomoaconteceessainterdependênciaquemoveo
serhumano,torna-sefundamentalparaentenderasnovascompetências.

Após-modernidadeestásendovistacomoumaciência contemporânea, imbuída de criatividade e
indeterminismo,combinandoocientíficocomoestético. Na opinião de Doll (1997, p. 19), isso ainda não
está claro para toda a comunidade científica:

OobjetivoprincipalfoiestudarascompetênciasdosprofessoresdeEducaçãoFísicanapós-modernidadeemduas
InstituiçõesdeEnsinoSuperior,umapúblicaeoutraprivada,easbasesepistemológicasdoseuconhecimento,
possibilitandooentendimentodestascompetências,bem
comodassuasatuaçõesemsociedade,maisespecificamente,nasociedadeeducacional.Talproblemasurgiu
danecessidadedereverquecompetênciassãoessas,eisso
pôdeserfeitopelareflexãodocorpodocentesobreoseu
própriofazer,desencadeandoumprocessodetransformação.Esteestudo,baseadonalinhadepesquisadaPessoae
doDesenvolvimentohumano,sepreocupouemdeixar

Optei por quatro campos temáticos que, a meu ver,
apontam para uma argumentação com coerência interna, que são: as considerações sobre a pósmodernidade;umbrevehistóricodaEducaçãoFísica
noBrasil;o/aprofessor/adeEducaçãoFísicaeseudesenvolvimento;eascompetênciasdo/aprofessor/ade
EducaçãoFísicanapós-modernidade.

As implicações de uma perspectiva pós-moderna para a
educação e o currículo são imensas, mas de forma alguma claras. [...] Na verdade, o que acontece é que
surge um senso de ordem inteiramente novo: não a
ordem simétrica, simples e seqüencial que a Ciência clássica tomou emprestada do pensamento medieval, mas
uma ordem assimétrica, caótica e fractal, que estamos
começando a descobrir nas Ciências pós-modernas.

AEducaçãoFísica,portrazerumaherançadotecnicismonoseudesenvolvimento,levaalgunsprofessoresa
terem sua atuação baseada em práticas ultrapassadas.
Paraentenderestasmudançasfoinecessárioorganizar
umbrevehistóricodaEducaçãoFísicanoBrasil,onde
sebuscoucompreenderasuahistoricidade,oquesignificaavançarcombasessólidasrumoaodesenvolvimento
socialecultural,trazendoinformaçõesimportantesdeste
processo.Noreferencialteóricodo/aprofessor/aeseu
desenvolvimento,sãoenfocadasquestõespertinentesao
conhecimentodasindividualidadespessoais,dainteligênciafísico-cinestésica,bemcomoascrisesqueosdocenteseasinstituiçõeseducacionaisestãopassando.E,
por último, foi feito um ensaio sobre as competências
do/aprofessor/adeEducaçãoFísica,formandooeixo
principaldesteestudo,atravésdoqualnosmovemospara
compreenderoconjuntodeaçõespedagógicasqueo/a
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professor/apossuinapós-modernidadeequesepretendeestaremcontempladasnestapesquisa.Essascompetências,quandobemdesenvolvidas,darãoosuportenecessárioparacontornarassituaçõesproblemáticasque
surgemaolongodavida.
Metodologia
Estapesquisaédecunhoqualitativo,emníveldescritivo,epretendeuapontarascompetênciasdosprofessores
deEducaçãoFísica,atravésdostestemunhosdosprópriosdocentes.Estametodologiapermitiuregistrardados
subjetivosdosentrevistadosecontribuiuparadiminuir
a distância entre o conhecimento científico adquirido
comasteoriasdaeducaçãoeasteoriasreferentesàculturadomovimentohumano.Assim,observeiqueasteoriasdaEducaçãoFísica,porvezesficamescondidasnas
práticasdesportivas,sendoimpedidasdetornarem-seum
referencial teórico de ação educativa. Para a coleta e
análise de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada,eométodoempregadofoiaAnálisedeConteúdo.Asentrevistasforamgravadas,transcritasnaíntegraedevolvidasaosprofessoresparaajustesnecessários,favorecendoassimaexplicaçãoeacompreensãoda
totalidadedainvestigação,alémdadescriçãodofenômenosocialdapós-modernidade,quesugerequesedê
retorno,poisumarealidade,aoserquestionada,provocareflexões,eistofoisentidoatravésdadevoluçãodas
transcrições,algumaspessoalmente,outras,viacorreio
eletrônico. Para que não houvesse a identificação dos
participantes no relatório de pesquisa foi-lhes dado os
números de um a seis para os docentes da instituição
privadaedeseteadozeparaosdocentesdainstituição
pública.Estetrabalhodeinterpretaçãolevou-meaelaboração de um capítulo onde descrevo e interpreto os
resultadosextraídosdaanálise.
Relatando e interpretando os
dados
Foram encontradas três grandes categorias denominadas:competênciapessoal,competênciaprofissional

ecompetênciasocial.Nacompetênciapessoal,vimos
comosubcategorias:visãodacorporalidade;visãoda
corporeidade;vivênciaesportiva;evisãoholística.Na
competênciaprofissional:experiênciasdidático-pedagógicas; multidisciplinaridade; interdisciplinaridade;
e crises (na IES, na faculdade de Educação Física e na
escola).Nacompetênciasocial:pesquisassociais;Instituição de Ensino Superior (IES) e sociedade – diálogo/troca/reflexo;devolução;epublicações.
Aabordagemdascompetênciasdeu-senosentidodeapontarumconjuntodeações,consideradascomoasqualificaçõesqueosprofessoresdeEducaçãoFísicapossuemna
suaatuação.Porserumaáreaquetrabalhacomomovimentohumano,elavolta-separaconhecimentosrelacionadosàsquestõespessoais,profissionaisesociaisdeformapeculiar.Nessastrêscompetências,encontram-sereferênciasquesinalizameste/aprofessor/a,vistoqueele/a
interagenostrêsníveis,eestescaminhossãopermeados
poressasações,quetambémdenominamoscompetênciascomosinônimodeaptidões.
Competência pessoal
Juntamente com as
duasoutrascategori- Acompetênciapessoalparte
asencontradasneste das vivências de cada indiestudo–competência víduo e se sobressai no seu
profissionalecompe- comportamento, nos seus
tênciasocial,formaa métodosdetrabalhoenasinbasedoprofissional terpretaçõesfeitasdarealidaque atua na pós- depresenciada.
modernidade.Entende-sequenãopodehaverfragmentaçãonaidentidadeda
pessoa do/a professor/a, visto que o ser humano é
inacabadoevaiseconstruindoaolongodetodaavida.
Existemalgumascaracterísticastípicasdo/aprofessor/a
deEducaçãoFísicaqueodiferenciadosdemaisdocentes,
portersuaatuaçãobaseadaempressupostosteóricosque
abordamaculturadomovimentohumano,permeada
poraspectosrelevantesdocomportamento.Algunsse
mesclamcomasdemaisáreasdoconhecimento,outros
sedistinguemportrataremdasemoções,traduzidasna
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corporeidade.Acorporeidadetorna-seopontochavede
umavisãoantropológica,noqueAssmann(1998,p.61)
esclarece:“Acorporeidadedeveserainstânciareferencial
decritériosparaaeducação,paraapolítica,paraaeconomiaeinclusiveparaareligião.Ninguémpodeservir
aosvaloresespirituaissemencarná-losemvalorescorporais”.Justifica-se,assim,aimportânciadaEducaçãoFísicanocontextoeducacionalcomoáreadomovimento
humano que aborda a cultura corporal, pois trazemos
impressosnanossacorporeidadeaculturalocalemundialesomosafetadosporela.
Nessacompetência,aquestãodovínculoéfundamental,e
saberestabelecervínculoscomosalunosecolegasprofessorespressupõeaprenderalidarconsigo(relaçãointrapessoal)
ecomosoutros(relaçãointerpessoal).Atravésdeestudos
feitosemCogniçãoHumana,obtivereferênciaemGardner
(2000,p.58)sobreainteligênciaintrapessoal,sugerindo
que:“...envolveacapacidadedeapessoaseconhecer,deter
ummodeloindividualdetrabalhoeficiente–incluindoaí
osprópriosdesejos,medosecapacidades–edeusarestas
informaçõescomeficiênciapararegularaprópriavida”.
Para este mesmo autor, (1994, p. 185) a inteligência
interpessoal:“...volta-separafora,paraoutrosindivíduos.A
capacidadecentralaquiéacapacidadedeobservarefazer
distinçõesentreoutrosindivíduose,emparticular,entreseus
humores,temperamentos,motivaçõeseintenções”.Eissoé
constatadonosprofessoresdeEducaçãoFísicapelodinamismoquepossuem,poisdificilmentesevêumprofissionaldacorporeidadeintrovertido.
Osprofessoresconsiderammuitoimportanteconhecer,
envolver-secomosalunosesaberdasuavidapessoal,estarpróximodeles,tertratohumano,porentenderemque
muitosestãochegandoaumuniversoestranho,ondeirão
interagirnoutrarealidade,nãomaisdeadolescentesesim
naperspectivadeadultosjovens,comoumritodepassagem.Portanto,receberetratarbemosalunosqueestão
chegandoaosbancosuniversitárioséumatarefaprimordialdoprofessoruniversitário,quevêumbominíciopara
conhecerseusalunosnaabordagemdosvaloresdecada
um.Osprimeirosvalorestrabalhadosnasturmassãoo
conhecimento,ahonestidade,aautonomia,acriticidade
earesponsabilidade.Essasqualidadesdenotamascompetênciaspessoaisdacomunidadeacadêmica,quevão

sendopassadasaosalunos,fundindo-seemvaloressemelhantes,conformeasteoriasqueosprofessoresexercitam.
Torna-seimprescindívelaosprofessoresdeEducaçãoFísicasaberouvir,poisosalunossentem-seàvontadepara
falar,exporseusanseiospessoais,equantoaoaspectoprofissional,sevêemrefletidosno/aprofessor/a,queaparentementedemonstrapossuirumaliberdadenoexercício
dadocênciaqueéumareferênciaimportante.Conforme
MosqueraeStöbaus(2001,p.97):
Freqüentemente nos custa muito parar para ouvir os
outros, estamos muito mais preocupados em que nos
ouçam, porém poucos dispostos a ouvir. O ouvir os outros e aprender a vê-los como são realmente é fundamental para as relações interpessoais, em especial para
os professores, que devem de estar muito atentos e poder, assim, agir melhor na realidade.

Entende-se que, para agir melhor na realidade, o/a
professor/a universitário deve escutar o que os acadêmicospensam,poiselessãoamanifestaçãodosanseios
dasuageração,queemalgunsaspectospossuimenos
preconceitos a respeito de questões que a anterior investigoueesgotoucomopossibilidadedeavançarpara
outra etapa. É importante refletir sobre isto, de forma
responsável,pelaparticipaçãonaeducaçãocomoum
fator determinante para as futuras gerações. Para o/a
professor/adeEducaçãoFísica,aobservaçãofazparte
do conjunto de competências adquiridas com o exercíciodadocência,poissedesenvolveumolharclínico
sobreosmovimentoscorporais,possibilitandodetectar erros posturais que, se não forem corrigidos a tempo, formam caminhos que impedem os alunos de
automatizarem o gesto certo, levando-os a não gostarem dos movimentos por errarem muito. E, falandoseemmovimentos,aautomatizaçãoénecessáriapara
queacriatividadeseestabeleça.Destacoaquiafalade
uma entrevistada: “A qualidade da observação passa por um trabalho dos sentidos. Um educador não
pode ser mais aquele observador imparcial, neutro. Ele tem que atuar e estar consciente que a sua
atuação também vai alterar a realidade” (P4).O
espaçofísicodeaçãodo/aprofessor/adeEducaçãoFísica é muito amplo e é preciso manter os alunos dentrodele,observandoseusmovimentosparaquenãose
formemcaminhoserradosnoseuvocabuláriomotor.
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Assim,conhecerecompreenderasimesmoeaosoutros legitima o respeito à singularidade do ser humano. O professor, ao prestar atenção nas pessoas, elogiandoseuspequenosprogressoseincentivandoparaque
superem os obstáculos encontrados, reforça os êxitos
alcançados. E o/a professor/a de Educação Física utiliza muito o elogio, pois entende que faz subir a autoestimaeservedeestímuloatodos,fazendo-osavançar
em seu desenvolvimento motor. No paradigma
humanista, que privilegia os sentimentos, afetos, expectativas,interessesevalores,bemcomoaempatiae
a confiança, a importância de conhecer o próprio corpo e o do outro passa pelo autoconhecimento corporal, que implica estabelecer uma boa relação com a
auto-imagem e a auto-estima, conteúdos estreitos da
EducaçãoFísica,comopartedodesenvolvimentohumano e muito importante na formação das competências pessoais. A imagem que temos do corpo em
determinadas fases do ciclo vital pode estar distorcida
darealidade,poisnemsempreoqueserefletenasociedade pode estar adequado a todos. Mosquera (1987,
p.52)esclareceque:“Odesenvolvimentodaauto-imagem acontece através de um processo contínuo que
está determinado pela vida individual e que se estrutura na ação social”. Através do autoconhecimento
corporal,pode-secriarestilospróprioscondizentescom
onívelsocioeconômicoeculturalemquesevive,construindo uma imagem que se pareça com o ideal de
determinadosbiotipos.Istosupõesaberoqueproporciona prazer, alegria ou até mesmo a dor.Aimagem
corporal própria e a percepção da imagem do outro
passapelaemoção,pelaexploraçãodocampovisual.
Como afirma Schilder (1999, p. 232): “... toda a emoçãomodificaaimagemcorporal.[...]Expandimo-nos,
e os limites da imagem corporal perdem sua nitidez”.
Para iniciar a aprendizagem do conhecimento muscular e articular, os alunos terão que saber que o corpo
nãoésóaaparênciafísica,equeoconteúdoanátomofisiológicoéinsuficienteparadaroentendimentoglobaldoserhumano,quepensa,tomadecisões,temsentimentos.Osprofessoresentrevistadosentendemque,
ao religar constantemente a anatomia humana com

osentir,consegue-sedarvozaocorpo,queseexpressa
atravésdestassensações.
Os entrevistados consideram que atualmente os alunos universitários estão muito desatentos e, se o professor não apresentar de saída uma proposta que lhes
chame a atenção, vai ter problemas com a turma, pois
eles estão muito críticos e não aceitam mais qualquer
coisa.Percebe-sepelosdepoimentosque,sermotivador,
torna-sefundamentalparaoexercíciodocentedaEducaçãoFísicanapós-modernidade.Estemodoativode
entender o ensino torna-se requisito básico para conseguir o interesse pela aprendizagem e retroalimentar
a motivação no educador, desejando que não se percam jamais o entusiasmo, a alegria e a sensação de
bem-estarqueomovimentohumanoproporcionacom
a conseqüente liberação das endorfinas. Nas aulas teóricas, pode-se utilizar temas de relevância social, tais
comodrogas,sexualidade,meioambiente,eoutrosdo
interesse dos alunos. Com isso, conseguir-se-á
esclarecê-los sobre a realidade dos acontecimentos,
revendo conceitos que estão fora de foco. As aulas ficam com uma alta dose de motivação e os alunos
aprendemoqueédoseuinteresse,pois,emnenhuma
fase da existência humana, se viu jovens e adolescentes tão descrentes da visão dos adultos. Os padrões
motivacionais adequados certamente estabelecerão
uma grande diferença entre aulas criativas e atraentes, em contraposição às tradicionais. Ao lidar com
aspectos corporais, aprende-se a ver o ser humano na
sua singularidade, pois fica evidente essa postura no
professor, de que a sua opinião é muito importante,
mas que a dos outros também deve ser respeitada, fatoressemuitoenfatizadoemoutracompetênciadesta
pesquisa, a profissional.
Competência profissional
Apretensãodesteestudonãoédescrevertodasascompetências do/a professor/a de Educação Física e sim
trazer às claras algumas que possam apontar caminhos seguros sobre a sua ação na pós-modernidade.
Para Perrenoud (2001, p. 139), as competências “...
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englobamossaberes,porémnãoselimitamaeles!Ao
contráriodosconhecimentos,quesãorepresentações
organizadas da realidade ou do modo de transformála, as competências são capacidades de ação”. Essa
categoria emergiu dos relatos das práticas cotidianas
dosprofessores,quenãoéumapráticaindividual,pois
é influenciada pelas condições de trabalho e equipe
administrativa. É importante refletir sobre a formação em serviço, que estimula os professores a serem
produtivosàmedidaquesãomotivadosafazeremno
mínimoumcursoporano,pararepensarseusconceitos,reverumanovaabordagemdetrabalho,conviver
com outras pessoas, inclusive de outras áreas.
Para que haja mudança no conceito de educação ao
longo de toda a vida, a idéia de educação permanente
deverá ser repensada e ampliada nas faculdades, pois
se entende que, somente a partir do estímulo de quem
estánocomandodasatividadesacadêmicasépossível
que haja uma mudança, do contrário pode levar ao
comodismo.Delors(1999,p.18)sugerequeaeducaçãocontinuadadeve“...serencaradacomoumaconstruçãocontínuadapessoahumana,dosseussaberese
aptidões, da sua capacidade de discernir e agir”. Nos
dias atuais não cabe a universidade ficar fora. Ela tem
queparticipardessamudança,comprometendo-secom
oseuquadrodocenteecomosprofissionaisquejáformaram e que estão com seu conhecimento defasado.
Osprofessoressãounânimesemafirmarquenecessitam de mais tempo para dedicar-se às suas pesquisas.
Emboraentendamqueestejaminvestindoemseuaperfeiçoamento, eles estão tendo que subtrair este tempo
doseudescanso,oqueparticularmentenãoconsidero
muitosaudável.
Osentrevistadosrelatamquevivemcrisesdecrençae
descrença,poisauniversidadeestápresenciandouma
situaçãocomplexapelasexigênciasquesãofeitaspela
sociedade. Há uma crise de hegemonia intensa acontecendonasuniversidadeseéconsideradaamaisampladetodas,portratardosconhecimentosqueproduz
e transmite. A crise de legitimidade, fala da falência
dos objetivos coletivos assumidos. E a crise institu-

cional, põe em causa a autonomia e a especificidade
organizacional pelas políticas de financiamento que
estãocadavezmaisrestritivas.Soma-seaissoanecessidadedereveraspectosimportantesquepossamabrir
novoscaminhosparapossíveissoluções.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que contemplam o pensamento de vários autores, também serviram de apoio teórico para este trabalho, por entender
aimportânciaqueestedocumentotemparaosprofissionaisdaeducação.OdocumentoMEC-PCNs(1999,
p.154-5)propõe:
A Educação Física precisa buscar sua identidade como
área de estudo fundamental para a compreensão do
ser humano enquanto produtor de cultura. [...] A visão legal, quando confrontada com a realidade do ensino de Educação Física, apresenta-nos um paradoxo:
a nossa prática pedagógica em pouco tem contribuído
para a compreensão dos fundamentos, para o desenvolvimento da habilidade de aprender ou sequer para
a formação ética.

Para os participantes desta pesquisa, o que o/a professor/adevedominarnestepróximomilênio,nosentido
decapacidade,ébasicamentesaberaprender.Emeducação, o ensinar e o aprender são fundamentos básicos do processo em questão, pois visa o elaborar do
pensamentocomplexo,fazendoligaçõesimportantes
e significativas. E para Demo (2000, p. 261) “... o
‘aprender a aprender’supõe também aprender, mas
seu centro está no saber pensar, fundamento do sujeitosocialconscienteecompetente”.Essacompetência
sugerequesedesenvolvammétodosespecíficos,respeitando-se as individualidades, pois cada pessoa
internaliza os gestos ou fatos de uma forma particular, conforme seus conhecimentos implícitos. Por vezes, coincide com o do grupo, mas o/a professor/a de
EducaçãoFísica,aodesenvolveressacompetência,sabe
queosgestossãoconstruçõesquenecessitamseraprendidas. Assim,a competência profissional que se refere ao aprender a aprender, parece ser a mais importante na opinião dos entrevistados, a que formará a base de todo o conhecimento e que supõe
aprender para conhecer, exercitando a atenção, a me-
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móriaeopensamento.Assmann(2000,p.259)sugereque:“Aprenderaaprenderémanteracesaacuriosidade. O mero ensinar, ou a mera entrega de saberes
supostamente prontos, mata a curiosidade. [...] apagar curiosidades é despotenciar neurônios do cérebro
humano”. E o/a professor/a, ao ver despertada sua
curiosidade, no sentido de buscar alternativas novas
para os problemas que se apresentam no dia-a-dia,
não deixa que aulas monótonas tomem conta do seu
fazerpedagógico.ParaRestrepo(1998,p.33):“Aprender é sempre aprender com os outros, pois as estruturasdepensamentonãosãomaisdoquerelaçõesentre
corpos que se interiorizaram, afeições que, ao se tornarem estáveis, nos impõem um certo modelo de fechamentooudeaberturadiantedomundo”.O/Aprofessor/adeEducaçãoFísicaaprendesemprecomasua
corporeidadeprevendonovasformasdeatuação.
EmEducaçãoFísica,acomunicaçãoéumatocriativo
entre as pessoas, visto que permite que se dê outras
interpretações referentes à corporeidade. Quando as
pessoas se comunicam formam um sistema de
interação e reação integrado, o que para Assmann
(1998, p. 134): “... supõe que a competência para comunicar, também é construída em função da experiênciaedeumapráticarefletida”.Assim,terrecursode
linguagem,demovimentos,decomunicaçãoilimitada torna-se uma ferramenta importante para um trabalho bem elaborado. Essa competência possui
imbricação com a da criatividade e com o cotidiano,
faz parte da cultura das pessoas. O/A professor/a de
Educação Física atual está mais cooperativo,
integrador, persistente, elaborando novas formas de
atuações, preparando-se para atuar neste milênio e
considera que envolver os alunos no planejamento
estratégico das ações conjuntas pode ser um ponto de
equilíbrio nas atividades profissionais. A missão de
ensinarfuturosprofessoresdeveserpermeadadedoação, pois isto fará despertar o prazer de ensinar.Arecompensa do dinheiro pelo trabalho desenvolvido é
muito importante, mas se somente isto importar não
haverá doação e, provavelmente as aulas serão

entediantes.Nãohánadamaiscontagianteeprazeroso,
do que uma aula onde o/a professor/a transpareça a
paixãoquetempeloquefalaeensina,destasninguém
esquece.
Estasexperiênciassomam-senacomposiçãodascompetênciasdo/aprofessor/aque,napós-modernidadevem
carregadadeincertezas.Nestecontexto,Morin(2000a,
p.102)sugerequeo/adocentedeve“...prepararasmentes para enfrentar as incertezas que não param de aumentar,levando-asnãosomenteadescobriremahistóriaincertaealeatóriadoUniverso,davida,dahumanidade, mas também promovendo nelas a inteligência
estratégica e a aposta em um mundo melhor”. Os entrevistadosapontamafaltadepreparoqueosjovensestãochegandoàuniversidade,osqueconseguemchegar,
poisasincertezasqueenfrentampelonúmerodevagas
existentes se tornam um obstáculo, por vezes,
intransponível.Sobreasincertezas,refere-seumprofessor:“Para mim a maior surpresa do currículo é a
incerteza, é você entrar em coisas que não estão escritas. O grande problema do mundo é ter a certeza
que tudo é incerto. Eu acho que a incerteza é a graçadomundo”(P7).Éprecisodarresponsabilidadeao
aluno para ele ir olhando para frente e, prepará-lo para
asincertezasfazpartedoambienteacadêmico.Dessa
forma,oquenãoestáescritosãoosconteúdosocultos
quepassampelafilosofiadevidado/aprofessor/aque,
quando faladas em uma turma de alunos transformase em outro tipo de discussão, que os motiva, pois é o
momentoemqueaspersonalidadesserevelametentamseadequaraosnovosconhecimentosqueestãose
descortinando,basicamenteéondeosalunosconseguem
darsignificadoaoqueestãoaprendendo,principalmente
quandoosprofessoressereferemàssuasexperiências
profissionaisforadauniversidade,emescolas,clubesou
atuaçõesvoluntárias.Agora,acertezaouaincertezado
campo onde ele vai atuar, está cada vez mais ampla.
Morin (2000b, p. 84) fala que uma nova consciência
começa a surgir: “É preciso aprender a enfrentar a incerteza,jáquevivemosemumaépocademudançasem
queosvaloressãoambivalentes,emquetudoéligado.
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Éporissoqueaeducaçãodofuturodevesevoltarpara
asincertezasligadasaoconhecimento”.Estaaventura
estáprecisamentenocernedenovasdescobertasprofissionais, pois não existe nada mais inseguro para a
criatividadedo/aprofessor/adoqueasegurançadeuma
atuação que não desperte nele o sentimento da inovação.Osprofessoresandamasvoltascomessasmudanças, que estão tirando-lhes o sossego, pois sabem que
algourgenteprecisaserfeito,oquepodesersentidoatravésdosestudossobreumnovocurrículo.Aincerteza,
sendo uma característica da pós-modernidade, leva a
umamaiorcompreensãodousodaliberdadenasatividadesprofissionais,poisaoromperem-seoslimitescom
acerteza,ampliam-seaspossibilidadesdeatuações.Para
tanto,napós-modernidadeaspessoasnãomaispoderãosefecharnumúnicofazer,esimabrir-seàsoportunidades, tendo presente que, para cada local novo de
trabalho,deverãoestarpredispostasaaprenderaaprender,oquedeveráserfeitosempre.ParaMorin(2000a,p.
126),“Aliberdadesupõe,aomesmotempo,acapacidadecerebralouintelectualdeconceberefazerescolhas,e
apossibilidadedeoperaressasescolhasdentrodomeio
exterior. [...] O sujeito pode, eventualmente, dispor de
liberdadeeexercerliberdades”.
Na aquisição da competência profissional na pósmodernidade, é importante ter-se em mente que não
se educa apenas para o momento e sim para toda a
vida. Para os participantes, saber atuar na perspectiva
interdisciplinaréumacompetênciaprofissionalnova,
poisnamodernidadeoindividualismoprevaleceu.Os
docentesentendemquedevemseimbuirdeumcompromisso que os leve a procurar novas formas de atuação, bem como estar ligados ao cotidiano dos acontecimentos, trazendo-os para discussão junto aos colegas,comoressaltaumprofessor:
O professor de Educação Física na pós-modernidade
deve ser competente sabendo atuar interdisciplinarmente, sendo flexível, empático e penso que não existam muitos profissionais com esse perfil. O ser humano
está na mão do professor, as academias estão cheias de
pessoas que fazem o que nós dissermos, até absurdos se
forem mandados por um profissional da Educação Fí-

sica; a terceira idade está nas nossas mãos. Agora se
não tiver competência profissional põe tudo a perder,
não vai ser um bom profissional (p. 8).

Osparticipantesdesteestudoconsideramqueparaser
umbomprofissional,sedeveexercitarconstantemente
“... a competência da auto-avaliação, que é fundamental tanto no aspecto profissional, quanto no pessoal” (p. 10). Afirmam que devem submeter-se à
autocríticadassuasexperiênciasprofissionaisparaque
possamcompreendersuaspráticaspedagógicas,oque
segundoMorin(2000b,p.100)estapráticapermanente
é “... necessária, já que a compreensão de nossas fraquezasoufaltaséaviaparaacompreensãodasdooutro.Sedescobrirmosquesomostodosseresfalíveis,frágeis,insuficientes,carentes,entãopodemosdescobrirque
todosnecessitamosdemútuacompreensão”.Eapósmodernidadecomportaestedesvelardasinsuficiências
humanas, que sob a ótica da competência social, trata
daspesquisasfeitascomasociedade,dando-lhevozpara
quesefaçamouvirseusapelosatravésdeestudosrelevantesecondizentescomumapráticaexercida,queuna
ateoriaembenefíciodestasociedade.
Competência social
Na competência social, o/a professor/a de Educação
Física busca participar das transformações da sociedade,formarcidadãosconscienteseresponsáveis,utilizando seus conhecimentos para mudar a sociedade
ao seu redor, respeitando a cultura dos povos e contribuindoparaodesenvolvimentoplenodoserhumano.
ComaEducaçãoFísica,colocadaaserviçodacomunidade, vê-se grandes possibilidades de conseguir o
intento de uma sociedade supostamente mais justa,
vistoserumadisciplinaqueprimapelasociabilização,
conseguidaatravésdolúdico,oqueimplicasolidariedadeecooperação.
Nosambienteseducacionais,olúdico(termolatinoque
designa o brincar) favorece a aprendizagem, no que
Santin(1987,p.82)esclarece:“...aprendemosadefinir
ohomempelasuaracionalidade.Masnãoseriapossíveldefinirohomempelasualudicidade?Temosassim
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oHomoludens”.Paratanto,faz-senecessárioadquirir
a competência social de aprender a cooperar, a jogar
comosoutros,acompartilhar,amudaralgumasregras
no jogo adaptando para que todos joguem, o que para
Delors (1999, p. 15) se faz “... de modo a conciliar a
competiçãoqueestimula,acooperaçãoquereforçaea
solidariedade que une”. Os entrevistados relatam que
temumgrupodeprofissionaisquenegaacompetição,
maselesnãonegam,estimulamefomentamjuntocom
acooperação.Comoressaltaumparticipante:“Nóscompetimosecooperamos,afinalnãochegamosatéaqui
degraça”(P2).Deve-setrabalharsobrevitóriasederrotas,comomeiodeeducarparavivernestemundo,pois
oserhumanocompetedesdeaconcepção.Efalando-se
emEducaçãoFísica,assituaçõesproporcionadasnas
aulasreproduzemascondiçõessociaisdoindivíduonos
seuslocaisdeatuaçãofuturas.Assmann(2000,p.218)
esclarece:“Éprecisodaraosjovensocasiõesdeparticiparematividadesfísicaselúdicasagradáveisenãocompetitivasparaqueocomportamentosocialpositivo,[...]
nãoseconcentreexclusivamente,nemprioritariamente
naformaçãodeumagressivoânimodecompetitividade
mercadológica”.
Estaformaagradáveldeserelacionarsocialmentefará
comqueascriançasdehoje,transforme-seemadultos
tranqüilosamanhã.Nãopodemosperderdevistaaimportância disto para a educação, pois ninguém educa
sóparaomomento,istovaiterrepercussãoemtodasas
esferassociais.Assim,atravésdaobservaçãodecomoos
alunosagemnasociedadeescolar,pode-sediagnosticar
futurosproblemasderelacionamentos,quepodemser
tratadoscomauxíliodacomunidadeeducacionaledos
pais.Por isso, a Educação Física desempenha na sociedade uma função importante, que demanda uma
competência social que saia do plano do jogo pelo
jogo e assuma um compromisso com a comunidade.Afinaloconhecimentoadquiridonafaculdadesobre higiene, cuidados com o corpo, saúde e primeiros
socorros,atendimentosimediatos,ampliamocomprometimentosocialeresponsabilidadedo/aprofessor/ade
EducaçãoFísicaperanteapopulação.

O/Aprofessor/adeEducaçãoFísicatemmuitascompetências e ele tem que cumpri-las para que a sociedade
possaenxergarnele/aoprofissionalqueelaespera.Estãoquestionandomuitoopapeldo/aprofessor/anaescolaenasociedade.DeacordocomDelors(1999,p.18),
o/aprofessor/adeve:“Tomarconsciênciadesipróprioe
domeioambientequeorodeia,eadesempenharopapel social que lhe cabe enquanto trabalhador e cidadão”. Na sociedade atual, está havendo uma abertura
ao conhecimento, construído a partir de experiências
adquiridasedeestudoselaborados.Comoshipertextos
disponíveisnainternet,estãosepopularizandoasinformações,assimnãocabemaisaposturadeesconderou
dar acesso a uma minoria, dos saberes produzidos na
universidade.Tambémseencontramváriasorientações
decuidadoscomasaúdedocorpo,defácilentendimento,equenãochegaarepresentarumacompetiçãopara
osprofissionaisdaEducaçãoFísica,poissabemos,atravésdosestudosfeitos,quenapós-modernidadehálugar
paratodosatuarem,nosmaisdiversoslocais.Osprofessoresseencontrampreocupadoscomasquestõessociais e com a postura ética e sugerem trabalhar com as
diferençaseosdesafiosderespeitar,deaprenderasere
deaprenderaconviver.
Dosprofessoresuniversitáriosasociedadeesperaumtipo
decomportamentoestabelecidocomopadrãoeoseu
statussocialtemumaaltadosedeboaconvivialidadee,
que,tambémnasociedadeeducacional,saibamperceberasintençõesdooutrosemjulgamentoprévio,como
intuitodecompartilhar,comodizDelors(1999,p.19):
“Trata-sedeaprenderaviverjuntos,desenvolvendoo
conhecimentoacercadosoutros,dasuahistória,tradiçõeseespiritualidade.[...]Utopiapensarãoalguns,mas
utopianecessária,utopiavitalparasairdocicloperigosoquesealimentadocinismoedaresignação”.E,aprenderasersociávelsupõefazerusoadequadoeprazeroso
doseutempolivre,comoumconviteparapraticarum
esporte, uma caminhada num intervalo, assistir a um
jogoouatémesmoumaparceriaparaescreverartigose
livros,significandorelacionamentossaudáveisdentroe
foradoespaçoacadêmico.
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Nomomento,aEducaçãoFísicapassaaterumpapel
muito mais importante, relacionado ao uso do tempo
livre. Para poder entender o que acontece em termos
de lazer na sociedade atual e compreender a construção histórica desse lazer, há que se trazer à discussão
esse tema movendo-se nele. Enquanto concepção de
EducaçãoFísica,osparticipantesentendemqueaqualidade de vida, que é tão comentada atualmente, “...
passa pela mudança de hábitos no que diz respeito
à prática de atividades físicas e aspectos da saúde
como alimentação adequada e lazer” (P4). Nesse
sentido, a competência social baseada nas produções
científica se encontra, em grande parte, voltada para a
sociedade,vistasaquicomopesquisassociaisecomeçam a aflorar naturalmente, pois nada melhor para
um pesquisador do que circular nos ambientes naturais, principalmente os que se dedicam a investigar os
problemassociais.
Acompetênciasocial,nesteestudo,mostrouumaligaçãodiretacomostrabalhoseprojetosdepesquisasdesenvolvidospelosprofessoresuniversitáriosnaáreasocial,bemcomoasinserçõesdosextensionistasnasociedadeesuaconseqüentedevoluçãoembenefíciodamesma,compublicaçõesdosresultadosnumalinguagem
acessívelaosqueseinteressampelosassuntosabordados.Essesresultadossãoevidenciadosemlivros,artigos
dejornaiserevistas,nainternet,entreoutros,comouma
forma de comprometimento com a comunidade
investigada.Heller(1998,p.201),aoreferir-sesobreo
pós-modernismo,dizqueomesmoestásendoumaonda
culturalquecomportatodosostiposdemovimentos–
artísticos, políticos e culturais, ilustrando que: “... já
houvemovimentoscentradosnasaúde,antitabagismo,
formafísica,medicinaalternativa,corridademaratona
ejogging”.Osprofessoresentrevistadosressaltamaimportânciaquetaismovimentosadquiremparaahumanidade,alémdisso,estãoconscientesdequeapreparaçãocomoscuidadosbásicos,comoaformaçãodehábitossaudáveisdealimentaçãoedepráticasdiáriasdeatividadesfísicasapropriadas,tambémsãodesuaresponsabilidadenocontextoeducacional.

Paramelhorentenderosurgimentodopós-modernismo como teoria social, há que se entender a geração
cultural anterior – da alienação, cuja experiência
formativadaprosperidadeeconômicadopós-guerrae
a abertura das possibilidades sociais teve grande responsabilidade sobre seu surgimento em meados de
sessenta e oito. Isto se deu devido à desilusão causada
pelasquestõesqueasegundaondadomovimentoculturaltrouxeàtona,poissegundoHeller(1998,p.200),
a civilização estava “... desiludida com sua própria
percepção do mundo”. Para esta autora:
Esses movimentos foram saturando cada vez mais as
relações humanas com sua mensagem, em tal medida
que alteraram o tecido social do qual haviam surgido.
O pós-modernismo como movimento cultural (não ideologia, teoria ou programa) tem uma mensagem bastante simples: vale tudo.

Um destes movimentos culturais lançados na época
da alienação ocasionou na educação um excesso de
permissividade, coincidindo com a vinda do Esporte
para Todos que chegava ao Brasil para controlar os
ânimosdaNação,comasigladeEPT.Essemovimento chegou rápido demais e não houve uma preparaçãopréviateóricadosprofessores,oquedeixouaberto
a várias interpretações empíricas. Porém, ele abriu trilhas na percepção da civilização que antevia uma
massificaçãodoesporte,comumavertentemuitoforte para a recreação. Neste momento, nota-se que a
temáticadascompetênciasjáestavasendoevidenciadaetornava-seurgenteadquirirnovashabilidadespara
desenvolveroutrasformasdeensinaraEducaçãoFísica. A prática pedagógica estava se afastando do
tecnicismo e as novas habilidades, ao serem aprimoradas pela experiência e estudo, transformar-se-iam
nessasnovascompetências.
SegundoAssmann(2000,p.217)éimportanteperdero
medoaconceitosquesereferemexplicitamenteàcompetência:“Oapeloàsolidariedadesóatingeavidacotidianadaspessoasquandoérelacionadocomtransformaçõesconcretasepossíveisdoscomportamentossociais em que elas se encontram. O ser humano é um ser
derelaçõessociaisconcretasenãoumsujeitoreceptivo
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paramensagensquepoucotêmavercomelas”.Assim
sendo,historicamenteosprofessoresdeEducaçãoFísica
sempreforamvistoscomoosprofissionaisque,dentro
dos espaços que interagem, são os responsáveis pela
sociabilizaçãodaspessoas.Aimportânciacomoeducador/asocialsefazsentiremvárioslocaisondeasoutras
licenciaturasnãotêmacessotaiscomo:osginásiosde
esportes,asacademias,osclubes,asclínicas,entreoutros.EnaEducaçãoFísicaareceptividadeeatransmissãodeinformações,atravésdosmovimentos–gestosde
corpos,tendemaacontecerdemaneiranaturaleespontânea, sucedendo-se um elo de ligação unido pela
interdependência.Segundoosprofessoresquecolaboraramcomesteestudo,educarparaacompreensãoentreaspessoas,dizrespeitoàsolidariedadehumana.Na
EducaçãoFísica,esteéumvalorassociadoaomovimento
pós-moderno,ondenãocabemaisaposturadovencer
aqualquercusto.Sersolidárioimplicaverooutroapartir
de si próprio, mas para isso é necessário mudar o foco
dosrelacionamentos.Éconsensoentreosprofessoresque
aqualidadepolíticaestámaisforteedeterminantenos
papéisdesempenhadosatualmentenaEducaçãoFísica.
Demo (2000b, p. 18) diz que: “... pode-se trabalhar a
solidariedadeeaéticapolíticademaneiramaisobjetiva,lançandosobreoconhecimentoodesafiodaqualidade política”. Para entender o que está acontecendo
nomundoéprecisoaprimoraressacompetênciapolítica, legitimando algumas coisas com os alunos e colegas,sejacompetiçãooumovimentosocialquetrazembutidoaquestãoética.
Acompetênciaéticatambémsetraduznasaçõesdossujeitosqueatuamnasrealidadespróprias,aquidenominadasporestágios,comoserefereumaprofessora:“Os
alunos quando saem para os estágios agem de uma
forma, quando retornam à faculdade agem de outra”(P10).Paraessesalunos,aatuaçãonasociedadeos
faztercomportamentosdiferenciados,aindaprevalecendoodualismo.Assmann(2000,p.210)consideraque:“A
educaçãoprecisateracoragemdesuperarodualismo
persistenteentreformaçãoparaobomdesempenhoprofissional,eissonumaeradeprofundatransformaçãodo
próprioconceitodetrabalho,eformaçãoéticaparaaso-

ciabilidadehumana”.Algunsalunos,paraconseguiralgumfavorecimento,passamporcimadecertosvalores
prejudicandoseuscolegaseissoestáacontecendoatodo
instante.Comoressaltaaparticipante:“Umadasfalhas
daeducaçãoéaquestãoética.Senóstivéssemosuma
postura ética, quanto às regras de conduta dos alunos (freqüência eoutras), mais ou menos semelhante
muita coisa poderia ser evitada” (P10). Para os/as
docentesdainstituiçãopública,asaçõesdosprofessores
namesmainstituiçãosãomuitoindividuais.Seriaapropriadoseguiralgumasregrasdecondutaquealinhassem
ofazerdosprofessores,principalmentenasquestõesburocráticas.Bauman(1997,p.25)dizque:“Nossasferramentaséticas–ocódigodecomportamentomoral,oconjuntodasnormassimplesepráticasqueseguimos–simplesmentenãoforamfeitosàmedidadospoderesqueatualmentepossuímos”.Reveroquenãoestábomparaos
ambienteseducacionaispareceserpossível,bastaquese
tenhavontadepolíticaparaorganizaresteespaçofísico.
Assmann(1998,p.113)falaarespeitodaéticanoconvíviosocial:
O cerne ético, antropológico e político do conhecimento,
ou seja, a radicalidade democrática e a inclinação a
soluções pacífica dos conflitos que surgem no convívio
social humano, são dimensões do conhecimento que
precisam ser criadas no interior dos processos de aprendizagem. Em termos mais tradicionais, trata-se da formação humana e política dos cidadãos.

Osdocentesconsideramimportantetrazerproblematizaçõesinstigantesnabuscadeefetivarapromoçãodesujeitossociais,naformaçãohumanaepolíticadosalunos
enãosóorepassedeconhecimentosreferentesàcultura
corporal.Morin(2000a,p.82)consideracomovalores
intrínsecos à cultura universitária, “... a autonomia da
consciência,aproblematização(comaconseqüênciade
queapesquisadevesersempreabertaeplural)eoprimadodaverdadesobreautilidadeeaéticadoconhecimento”.Osaspectosrelevantesdesteestudonosremetemao
comprometimentocomasociedadeeducacional,deformaquetodasaspessoassecomprometamcomasfuturas
gerações,reorganizandooespaçoemvolta,paraqueo
princípiodaunicidadepossaprevalecer.
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Conclusão
Estetrabalhosepreocupouemanalisar,atravésdedepoimentos, as competências que o/a professor/a de
EducaçãoFísicanapós-modernidadedevepossuir.As
competências estão passando por mudanças, por novasrepresentaçõesenovasqualificaçõesvisandoatender um novo cidadão, mais livre, com seus valores e
crençaspróprios.Essasnovascompetênciasseintegram
por metas comuns, onde os valores de solidariedade
transcendem o vencer; e as necessidades humanas se
colocamacimadacompetição.Dessaforma,aspessoas tendem a não mais se fecharem no particular e sim
conceberem os conjuntos, os grupos, favorecendo o
sensodaresponsabilidadeedacidadania.O/Aprofessor/a de Educação Física do século XXI deve possuir
umconhecimentoaprofundadododesenvolvimento
humano,passandoporquestõesquefalamdoscuidadoseprevençõesqueascompetênciasprevêem.Deve
sabertambémqueoafetoéumdiferencialdevidapsíquica, gerando bons relacionamentos, conjugando a
sensibilidadeparaperceberooutroeasimesmonuma
interação com o mundo.
Nacompetênciapessoal,deve-sepossuiracapacidade
deestabelecervínculos,bemcomosaberobservareelogiar os pequenos êxitos. Possuir empatia, e saber comunicar o que se quer com clareza. O sedentarismo
que está ocorrendo hoje leva o indivíduo a ser menos
produtivonassuasatividadeseaperdergradativamente
suas formas harmônicas. Assim, é preciso buscar o
autoconhecimento,poisconhecer-setambémsignifica saber ouvir seu corpo, dar o que ele precisa no momento adequado, seja alimento, carinho, higiene ou
movimento. Sentir sua pulsação, saber quando está
executando a digestão, quando necessita de sono, ou
simplesmente de descanso, aprender a se exercitar e a
relaxar.
Acompetênciaprofissionalapontouumasériedeações
que o/a professor/a de Educação Física pós-moderno
devepossuirparatransformararealidade.E,ressaltou

que as universidades encontram-se em ruptura
epistemológica, enunciada por crises e incertezas, características da pós-modernidade, e os professores vivemestemomentocaóticopeloqualpassaaeducação
atualmente.Aindaexisteacom-partimentaçãodasdisciplinas e os exercícios inter-disciplinar e
multidisciplinarsãovistoscomoaçõesisoladas.Assim,
pensam que o conhecimento básico deve ser
aprofundado para além da universidade, onde os professorespossambuscá-losemprequehouvernecessidade através da capacitação permanente, utilizado
como um recurso constante nesta era.
A competência social está permeada pelas pesquisas
feitascomasociedade,ondeosprofessoresvêemapossibilidadeconcretadeatuaremcomoeducadoressociaisfazendoumtrabalhoduplo.Aosairdoespaçouniversitárioparaarealidade,comopropósitodeinvestigar os problemas sociais, do ponto de vista da EducaçãoFísica,estudampossíveissoluçõesquepossamser
configuradasemsaberesúteisàsociedade.Mesmoque
este processo não aconteça naturalmente, pode-se dizer que os professores não utilizam adequadamente
todas as suas competências, mas sabem quais são e
queaspossuem.
Visualizandoumametáfora,vejoafaculdadeprivada
como uma lancha muito grande, linda, nova, com tripulantes jovens, cheios de entusiasmo pela aventura
de ensinar uma nova visão de corpo, mundo e sociedade.Queosventossopremsempreaseufavor,enão
se percam nunca os ideais. A realidade está posta e indica falha. É como um grande navio, forte, imponente, que apresenta vários danos no seu casco, exigindo
alguns reparos urgentes. Penso que com a pósmodernidade,échegadaahoradetodosparticiparem
deummutirãoparaconsertaressenavio,pintá-locom
cores vibrantes, trabalhar unidos, com muito ritmo,
movimentos sincronizados, alegria, leveza, respirando o ar das inovações. Esse navio é simbolizado pela
faculdadepública.
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