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RESUMO

Existem varios estudos demonstrando que o paradigma cientifico da modernidade encontra-
se em crise. Esta constatacäo tern levado os pesquisadores a repensarem os fundamentos da
pesquisa cientifica em diferentes areas de conhecimento. Na educaclo fisica, estudos desta
natureza vé'm sendo realizados desde os anos de 1980. Estes, contudo, tern dedicado pouca
atencao a pesquisa cientifica referenciada a educacdo fisica escolar. Neste sentido, o
presente estudo teve por objetivo tracar urn perfil da producäo cientifica sobre a educacdo
fisica escolar no que se refere a aplicabilidade do conhecimento produzido, as opcOes
metodolOgicas e aos pressupostos epistemolOgicos. Como locus de andlise elegeu-se a
producdo cientifica do Programa de POs-graduacâo em Ciéncias do Movimento Humano da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul no periodo de 1992 a 2002. Esta decisào
fundamentou-se no pressuposto de que os programas de pOs-graduacdo sdo responsaveis
pela producdo de conhecimento de mais elevado gran numa determinada especialidade
cientifica. A amostra foi composta por 9 dissertacOes de mestrado. Os resultados indicaram
que (I) a pratica cientifica e a pratica pedagOgica encontram-se divorciadas; (2) a producao
cientifica utiliza, predominantemente, uma metodologia de investigacâo restrna,
evidenciando a dicotomia entre tecnicas quantitativas e qiialitativas; (3) carece de uma
reflexao epistemolOgica que de conta da complexidade dos problemas que emergem da
pritica pedagOgica. Estes resultados levam a conclusâo de que a producdo cientifica
referenciada a educacao fisica escolar nao possibilit y a superacao do paradigma tradicional
da ciencia modem&

Palavras-chave: epistemologia, educacao fisica, pratica pedagOgica



ABSTRACT

Several studies have demonstrated that the scientific paradigm know as modernity is in
a state of crisis. This situation has taken the researchers to rethink the foundations of the
scientific research in different areas of knowledge. In physical education, studies of this
nature have being accomplished since the 1980s. These, however, have dedicated little
attention to the scientific research related to school physical education. In this sense, the
present study aims to trace a profile of the scientific production on school physical
education in respect to the applicability of the produced knowledge, and its
methodological options and epistemological assemptions. The locus of analysis was the
scientific production of the Postgraduate Program in Movement Sciences of the Federal
University of Rio Grande do Sul, Brazil, in the period of 1992 to 2002. This decision
was based in the assumption that the postgraduate programs are responsible for the
production knowledge of high level in every scientific specialty. The sample was
composed by nine master dissertations. The results indicated that: (1) the scientific
practice and the pedagogic practice are dissociated; (2) the scientific production uses,
predominantly, a restricted methodological approach, evidencing the dichotomy
between quantitative and qualitative techniques; (3) the lack of epistemological
reflection regarding the complexity of the problems that emerges in the pedagogical
practice. These results lead to the conclusion that the production of knowledge related to
school physical education does not contribute to the advancement of the knowledge
beyond that produced by researches in the traditional paradigm of the modern science.

Keywords: epistemology, physical education, teaching
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1 INTRODUCÄO

Ingressamos no seculo XXI e como sugere Santos:

Vivemos num tempo atOnito que ao debrucar-se sobre si prOprio descobre que os
seus pds sâo urn cruzamento de sombras, sombras que vérn do passado que ora
pensamos nao termos ainda deixado de ser, sombra que vém do futuro que era
pensamos ja sermos ou pensamos nunca virmos a ser. (SANTOS B., 1991, p.5)

Portanto:

Dai a ambigificinde e complexidade do tempo presente. Dai tarnbem a ideia, hoje
partilhada por muitos, de estarmos numa fase de transicao. (id2000, p.60)

Das certezas inerentes a concepcao de ciencia, oriunda da genialidade de

Copernico, Galileu, Bacon, Descartes e Newton, entre outros, que reinou hegemonicamente

durante tfés seculos precedentes, enfrentamos hoje urn periodo, anunciado por Tomas Kuhn,

provavelmente como pre-paradigmatic° onde nab mais podemos confiar cegamente no antigo

paradigma e, por outro lado, nao estamos ainda de acordo corn o seguinte, que ce gamente estd

em gestacdo (SANTOS, B. 1991).

Vivemos num periodo onde provavelmente urn novo paradigma de ciencia

decorre a partir de urn conjunto alargado de evidencias. Se nab vejamos: em primeiro lugar

são os prOprios precursores e fieis consignatdrios da ciencia moderna que impde obstaculos de

relevance significado ao quadro conceitual da ciencia moderna. Constitui-se numa conjectura

aceitavel afirmar que, na expectativa de demarcar a ciencia frente a outras formas de

conhecimento, alguns cientistas e filOsofos foram progressivamente abrindo brechas nos

alicerces teOricos que sustentavam sua concepcâo de ciencia. Assim oc,orreu corm David

Hume ao introduzir o que ficou conhecido como o problema da inducao ou o problema de
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Hume, que insere uma tese psicolOgica na configuracdo da ciéncia (POPPER, 1975) corn into

trazendo dificuldades a plena objetividade como parametro de cientificidade.

Na tentativa de resguardar o modelo de ciéncia da modernidade o Circulo de

Viena consagra o empirismo lOgico que pressup5e, por sua vez, urn progressivo abandon do

realismo fisico ao sugerir que conhecer ndo significa identificar-se corn o objeto.

Karl Popper, por sua vez, prop& resolver o problema de Hume e corn isso rompe

definitivamente corn o indutivismo sugerindo o falsificacionismo como criterio de

demarcacdo da ciéncia e corn isto, evidentemente, pondo em xeque a nog -do de determinismo

absoluto tao cara ao positivismo.

As quest5es psicol4cas, antes abordadas por Hume, sao acrescentadas questOes

sociolOgicas que passam a romper corn a ditadura da razdo puramente 162:ica pela consagracdo

dos paradigms de Thomas Khun e de seus enunciados sobre a ciéncia normal e

revolucionaria.

Enfim, o ceticismo radical de Paul Feyerabend em seu anarquismo epistemolOgico

que defende fortemente a afirmacdo de que nenhuma metodologia da ciéncia, das ate entao

propostas, sdo bem sucedidas, sugerindo corn isso, como refere o titulo de urn de seus

principais livros, o adeus a raid° (1991), pondo serios obsticulos ao paradigma da

modernidade. Ainda, mais recentemente, Alan Chalmers (1993) contesta, mais uma vez, o

realismo fisico atraves de seu realismo representativo.

Em segundo lugar, ndo obstante as conjecturas ate entäo sugeridas, provavelmente

se possa afirmar que a crise do paradigma da ciéncia moderna se evidencia principalmente

corn as descobertas revolucionarias da mecanica quantica a partir da lei de Planck da radiacao

termica; da teoria da relatividade de Albert Einstein; do conceito de complementaridade de

Niels Bohr e do principio da incerteza de Heisenberg.
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Posteriormente, no Ambito das disciplinas cientificas tradicionais, a ciência

moderna vë-se confrontada corn os novos preceitos da teoria do caos ou a teoria dos sistemas

dindmicos atribuida a Edward Lorenz e, mais recentemente a cibernetica de Foester, os

conceitos de auto-organizacAo dos seres vivos de Henri Atlan, a complexidade organizacional

de Edgar Morin, a auto-poiesis de Maturana e Varela. Enfim, como sugere Ilya Prigogine,

tudo indica que estamos perante a uma nova racionalidade cientifica:

Uma racionalidade propriamente revoluciondria, que parece violar Os ideals
intelectuais mais arraigados. NA° convida ela, corn efeito, a remmciar ao
determinismo classic° ao sustentar que as leis fundamentals da natureza sat)
irreversiveis e aleatOrias, ao passo que as leis deterministas e reversiveis tradicionais
so sdo aplicaveis a situacdo-limite? Deste ponto de vista, a ci'encia clãssica revelaria os
seus limiter, confessando-se por vezes mecanicista, reducionista e tendo linearidade
(PRIGOGINE. aped PESSIS-PASTERNACK, 1993, p. 11)

Conclui Prigogine

E preciso reconhecer que hole esse ideal determinista naufragou (...) a visdo
probabilistica é mais verdadeira do que a do determinismo laplaceano.
(PRIGOGINE. aped PESSIS-PASTERNACK , op. cit., p. 12)

Enfim, nesta epoca de muitas dUvidas e muitas verdades que, na aim de melhor

denominac,do alguns chamam de POs-Modemo, como afirma Lyotard

Os pensamentos sdo nuvens. A periferia de uma nuvem ndo d mensuravel corn
exatiddo. 1...1 Os pensamentos sdo empurrados ou puxados em velocidades variawis.
[...] Os pensamentos ndo cessam de mudar de posicao, em relacdo ao outro "
(LYOTARD. 1998. p.18).

Talvez, como sugere Henri Atlan estamos entre o cristal e a fumaca:

1...1 uma ordem repetitiva, perfeitamente simetrica. cujos modelos mais classicos sdo
os cristais, e uma variedade infinitamente complexa e imprevisivel em setts detalhes,
como as (ins formas evanescentes da fumaca (A'TLAN, 1992, p.9).
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Se tantos questionamentos ocorrem em areas cientificas de tamanha tradicao

como a fisica e a biologia por exemplo, o que di7er de areas emergentes do conhecimento,

areas que ainda percorrem o trajeto a procura da auto-afinnacao atraves do discurso

cientifico?

Para nos que dedicamos nossos esforcos a uma area de conhecimento emergente

mas de consideravel complexidade como a educacao fisica, como firmar-se nesse solo

epistemolOgico pantanoso? Como escolher a imagem mais adequada neste bosque de espelhos

que, ao refletirem-se uns sobre os outros criam um mundo de imagens virtuais

multifacetadas?

Talvez, por enquanto, o melhor caminho seja o de procedermos a uma avaliacao

sobre nossas crencas passadas e nossas utopias. Analisar o trajeto ate aqui percorrido e quern

sabe projetar sobre o futuro. Eis um desafio necessdrio.

Esta tese reflete a inquietacao de sua autora e de seu orientador acad'érnico nesta

epoca de transicao paradigmatica. Docente universitaria no ambito da formacao de

professores de educacdo fisica e ligada ao ensino da investigacao cientifica em nivel

graduacao e pOs-gaduacao, preocupa as relacOes entre o conhecimento cientifico e a pratica

pedagOgica no espaco da educacao fisica escolar. 0 objetivo geral deste estudo e demonstrar a

dicotomia entre a pratica cientifica e a pratica pedagOgjca no ambito da educacdo fisica

escolar. Esta dicotomia, em grande parte, 6 decorrente da concepcao de ciëncia da

modernidade, ainda predominante na educacao fisica, que nao possibilita a abordagem da

complexidade do ato educativo. Para demonstrar a validade destas conjecturas, adotamos os

seguintes procedimentos:

1) Atraves de uma revisa.o sobre o desenvolvimento da ciéncia moderna, identificamos os

principios que caracterizam a pratica deste modelo de ciencia;
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Apresentamos os varios obstdculos epistemolOgicos que foram se antepondo ao

modelo da ciéncia moderna, evidenciando a emergéncia de um novo paradigma da

ciéncia;

Analisamos a crise do modelo da ciéncia moderna e a emergéncia de urn novo

paradigma cientifico no debate epistemolOgico no ambito da educacao fisica

brasileira;

4) A partir da realizacao do estudo empirico, demonstramos que, embora o debate

epistemolOgico no ambito da educacao fisica anuncie a necessidade de superacao do

modelo da ciéncia moderna, a pratica cientifica permanece, ainda, balizada por tat

modelo. Tal faro nao possibilita a abordagem da complexidade do ato educativo.

Este estudo situa-se, portanto, entre as fronteiras da epistemologia e da

pedagogia.

Epistemologia das cialcias aplicadas a educacao fisica: concebida como urn saber

globalmente constituido subentendido como o estudo metOdico e reflexivo sobre o saber

cientifico; de sua organizacao, de sua formacao, de seu desenvolvimento, de seu

funcionamento e de seus produtos intelectuais;

Pedagogia da educacao fisica escolar: concebida como os fimdamentos axiolOgicos, os

procedirnentos tëcnicos e demais competëncias inerentes ao ato de ensinar os elementos

da cultura corporal (esporte, danca, jogos, ginastica, e expressOes diversas da

corporeidade).

Todavia, devemos esclarecer que neste estudo percorremos urn trajeto entre a

epistemologia e a pedagogia em que, nao obstante, parafraseando Carvalho (1992, p.7), a

primeira nao constitui urn principio nem a segunda urn termo, ou em que aquela nao é urn

fundamento nem esta um fim. Entre uma e outra acaba por nao haver oposicao, confronto ou

distancia sequer. HA, antes, isto sim, correlacIto, dialog() e integracdo.
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Considerando a perspectiva de uma analise aprofimdada sobre a producAo

cientifica referenciada a educacao fisica escolar, optou-se pela realizacdo de um estudo de

caso. Assim, fica desde de ja evidenciado que nao se pretende consubstanciar conclusOes

equivalentes a leis passiveis a generalizacOes, nosso objetivo e a compreensdo teOrica das

relaci5es entre as categorias de andlise adstiitas ao caso investigado.

Portanto, o presente estudo delimita-se a um quadro de intervencâo claramente

definido. Trata de a proclucdo do conhecimento cientifico relacionado a educacao fisica

escolar no Ambito do Programa de POs-graduacao em Ciéncias do Movimento Human° da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCMH/UFRGS) no periodo de 1992 a 2002.

Esta em questa() a possibilidade de, ao final desta tese, termos delineado um perfil

da producAo cientifica do PPGCMH/UFRGS relacionada a educacAo fisica escolar.

A tese, que ora apresentamos, esti organizada em capitulos que contemplam as

partes fundamentais da investigacao: a demarcacdo da ciencia no quadro amplo do debate

cientifico atual e a producao cientifica especifica da educacao fisica. Assim, nesta introducdo,

contextualizamos o estudo realizado e justificamos sua relevancia na especificidade da

educ,acAo fisica escolar.

No capitulo 2 — "A Revolucdo Cientifica da Modernidade" discorremos sobre os

principais pressupostos da ciencia moderna atraves de uma incursdo histOrica que tern inicio

corn os precursores nas figuras de Nicolau Copernico, Giordano Bruno, Joannes Kepler, e

segue pelos genios de Galileu Galilei, Francis Bacon, Rene Descartes, Thomas Hobbes, e

Isaac Newton. Refere, da mesma forma alguns precursores das ciencias sociais como Locke,

David Hume, George Berkeley, Immanuel Kant e Auguste Comte. 0 capitulo encerra corn

uma sintese dos principios que compreendem a prâtica cientifica da modernidade.

No capitulo 3 — "A Crise da Ciencia Moderna" - pretendemos evidenciar os mais

variados obstaculos que foram se antepondo ao modelo da ciencia moderna, descrevemos
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alguns dos principais Obices que Va.° possibilitar mudancas radicais em seu edificio

conceitual. Assim, sugerimos neste capitulo que a mudanca de paradigma tern seu inicio corn

o problema da inducao expresso por Hume, tem continuidade na representacao da realidade

pela linguagem proposta pelos neo-positivistas do Circulo de Viena, segue na negacao do

indutivismo de Popper, na insercao de urn conceito social que atua sobre os pesquisadores na

perspectiva do paradigma de Kuhn. Esta presente na teoria da relatividade de Newton, na

mecanica quantica atraves do indeterminismo de Heisenberg, do principio da

complementaridade de Bohr e, mais recentemente, na Teoria do Caos. Define-se claramente

ao longo deste capitulo urn trajeto que vai do determinism° absoluto ao determinismo

probabilistico; do realismo fisico ao realismo representativo; de uma objetividade sem sujeito

para uma intersubjetividade e de urn mecanicismo reducionista da interpretacao da realidade

para a complexidade organizacional.

No capitulo 4 - "A producao cientifica na educacao fisica brasileira"- procuramos

verificar as influéncias da concepcao da ciencia moderna, bem como de suas posteriores

modificaciies, na pratica da atividade cientifica da educacao no Brasil. Explicitamos,

inicialmente, nosso entendimento referente ao conceito de educacao fisica — uma area do

conhecirnento que ainda lido tern sua identidade claramente definida e que, inclusive, procura

constitui-la tambem atraves do conhecimento cientifico — e apresentamos o perfil

epistemolOgico e metodolOgico da producao cientifica da educacao fisica brasileira elaborado

a partir de estudos dos vários pesquisadores que tratam de refletir sobre o terra.

No capitulo 5 - "0 estudo empirico: uma analise da producao cientifica

referenciada a educacao fisica escolar do PPGCMH/UFRGS" - descrevernos a metodologia

do estudo e apresentamos os resultados da analise realizada

No capitulo 6 - "ConsideracOes finals: o saber da acao pedagOgica e o

conhecimento produzido da educacao fisica escolar no PPGCMH/LIFRGS" — apresentamos as
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conclusties do estudo e explicitamos alguns aspectos que consideramos relevantes para a

realizacao de pesquisas no ambito da educacao fisica escolar.

Nossa esperanca e que este trabalho possa, para alem de propiciar urn quadro

teOrico no que tange as relacCies entre epistemologia e pedagogia aplicada a educacdo fisica

escolar, possa, da mesma forma, fornecer alguns subsidios para os debates que se fazem

necessArios ao desenvolvimento das linhas de pesquisa voltadas para a pritica da educacäo

fisica. Temos a expectativa e o desejo sincero de que esta tese traga alguma colaboracao

efetiva ao seu prOprio objeto de estudo: o Programa de POs-graduacão em Ciencias do

Movimento Humano de nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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2 A REVOLUCÄO CIENTheICA DA MODERNIDADE

Explicitar as principais mudancas ocasionadas pela Revolucao Cientifica da

Modernidade na cultura ocidental é o primeiro passo para compreendermos os

pressupostos epistemolOgicos da producao cientifica no ambito da educacdo fisica.

A partir do Positivismo, urn dos momentos de apice da Revolucao Cientifica

Moderna, ascender ao estatuto de ciencia tornou-se obsessao. 0 modelo de ciencia

oriundo dos estudos vinculados aos fenOmenos da natureza e tornado como referéncia

para a compreensao dos fenOmenos sociais. Assim, a sociologia, a psicolo0a, e a

pedagogia, para alcancar seu status de conhecimento cientifico, realizam suas pesquisas

tendo como referencia, inicialmente, os criterios de demarcacao da ciencia modern.

Pretendemos, neste capitulo, discorrer sobre os caminhos do conhecimento

cientifico, identificando ao longo da histriria os principais indicadores que subsidiaram o

paradigma da ciencia modern. Portanto, que fique claro, ndo se trata de reescrever a

histOria da ciencia, mas sim de pontuar no trajeto histOrico os aspectos relevantes para a

posterior andlise da producao cientifica no ambito da educacao fisica escolar.

Portanto, nosso ponto de partida, neste capitulo, é a Revolucao Cientifica da

Modemidade. Tai decisao decorre do fato de que corn a Revolucao Cientifica Moderna

encontramo-nos diante de uma referência teOrica de alta representatividade

epistemolOgica em especial e filosOfica em geral.

Corn a Revolucao Cientifica Moderna encontramo-nos frente a uma

mudanca radical no cOdigo cultural da sociedade medieval. De urn conhecimento cuja

funcao era contemplativa e dirigida a fundamentacao do conhecimento religioso; que

entendia o mundo enquanto uma criacao divina e o universo dotado de uma ordem
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hierarquica, sendo o homem concebido enquanto criatura superior as demais por ser

dotado de razdo (diretriz que orienta a producão do conhecimento), rnigamos para urn

conhecimento cujo propOsito deveria servir para eliminar todos aqueles idola que

obscurecem a mente da humanidade, afastando-a do progresso cientific,o. (ECO, 2001).

E importante ressaltar que as mudancas na concepcao de conhecimento

ocorreram em um momento histetrico caracterizado por profundas alteracOes no cOdigo

de valores e costumes da sociedade. As revoltas lideradas pela burguesia nos principais

paises da Europa Centro-Ocidental diminuiram os poderes da realeza e suprimiram os

controles da politica mercantilista dando espaco ao surgimento do capitalismo com suas

novas classes sociais, valores e interesses. Emerge, assim, uma cultura profundamente

impregnada pela ideia de que a razdo humana deve iluminar a vida dos individuos e das

sociedades, redii7indo-se a influéncia do dogma religioso. 0 estado moderno, as

mudancas na concepcdo do conhecimento, a economia capitalista, a institucionalizacdo

da sociedade em novas classes sociais e a cultura laica vdo precipitar renovacOes nos

processos educativos, nas instituiceies formativas e nas teorizace5es pedagOcas.

(CAMBI, 1999)

Em sintese, como sugere Bachelard, citado por Koyre (1986), a Revolucdo

Cientifica propiciou uma real e profunda mutacao intelectual perante o pensamento

medieval. No entanto, 6 o prOprio Alexandre Koyre quem dimensiona adequadamente o

relevante significado destas mudancas na compreensdo de mundo ao afirmar que:

Uma tal mutacâo — uma das mais importantes, sendo a mais importante
depots da invencdo do cosmos pelo pensamento grego — foi, decerto„ a
revolu'ello cientifica do seculo XVII, profunda transformacao intelectual de
que a fisica claesica. foi simultaneamente a ex-pressao e o fruto. (KOYRE,
1986. p.14)
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2.1 Copernico, Bruno e Kepler: os precursores

E reconhecido que a Rev°luedo Cientifica deu os seus primeiros passos corn

Copernico (1473-1543). Alem de se opor a concepedo geocéntrica do universo,

estruturada por Ptolomeu por volta de 151 aC, Copernico fez uma descried°

pormenorizada da rotaedo da terra em torno de seu eixo e do movimento de translacdo

ao redor do Sol. Ndo obstante, consciente de que sua teoria iria contrariar

profundamente os dogmas da Igreja, relutava em publica-la e a disseminava apenas de

forma oral entre grupos de amigos. Joachim Rheticus, matematico da Universidade

Protestante de Wittenberg, ao tomar conhecimento da teoria copemicana, vai ao

encontro do astrOnomo e com ele passa aproximadamente trés anos, persuadindo-o a

publicar suas ideias. Copernico resolve, entdo, publicar sua obra, no entanto dedicando-

a ao papa, esperando, corn isso, ganhar a protecdo da Igreja. Osiander (pregador

luterano interessado em astronomia e matemdtica) foi encarregado por Rheticus para

publicar o manuscrito de Copernico. Todavia, Osiander escreveu a Copernico uma carta

sugerindo-lhe que sua obra fosse apresentada como uma hipOtese sem outras relaebes

corn fatos reais, alem da circunstância de servir como boa base para calculos_ Alegava

Osiander que, desta forma, ndo haveria conflito corn a astronomia ptolomaica e o

dogma catOlico. Conta a histOria que Copernico repeliu asperamente tal proposta.

Porem, no ano de 1543, encontrava-se ja bastante doente quando recebeu urn exemplar

de seu livro. Veio a falecer em seguida e assim, segundo Trattner (1948), o prefacio da

obra de Copernico, onde consta a sugestdo de que a teoria apresentada deveria ser
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considerada como uma simples hipOtese interessante, 6, na realidade, de autoria de

Osiander, embora durante tempos se the tenha atribuido ao prOprio Copernico.

Por quase meio seculo apOs a morte de Copernico, a Igreja praticarnente

ignorou a teoria heliocentrica. Mas antes que findasse o seculo, Giordano Bruno (1548-

1600) erigiu a teoria copernicana corn todas as suas consequencias em face da oposiCao

da Igreja. Bruno ensinou em varias universidades europeias e defendia a posicao de que

os fatos da astronomia deveriam ser aceitos pelo seu valor real e a verdade deveria se

tornar conhecida a revelia do dogma. Assim, a teoria de Copernico nao so deixa de ser

apresentada como uma "hipOtese interessante" como sao tambem desnudadas suas

profundas consequencias: deixando de ser a terra o centro do universo, o homem

tambem perde sua importancia capital; de nUcleo de um grande universo criado para

seus habitantes, a terra passa a ser vista como um planeta minusculo entre uma

infinidade de astros que preenchem o espaco, e a concepcdo do homem como a mais

perfeita e relevante criatura de Deus passa a ser passivel de questionamento frente

concepc,ao de um universo infinito. Esta forma de divulgacão da teoria heliocëntrica

custou a Bruno sua condena0o a fogueira pela Inquisicao, em 1600.

Apesar das estrategias da Igreja em coibir a teoria de Copernico, no ano de

1609, o astremomo Joannes Kepler (1571-1630) elabora as leis do movimento planetdrio

onde o heliocentrismo e concebido enquanto explicacdo fisica do movimento dos astros

celestes.

Kepler descreveu as Orbitas dos planetas coma elipticas, opondo-se

concepcdo aristotelica de que o universo era dotado de movimentos circulares. Alem

disso, defendia a ideia de um universo unitario e regido pelas mesmas leis matematicas,

o que contrariava a visa° aristotelica de que ceu e terra eram realidades qualitativamente
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diferentes — portanto, as leis que explicavam os movimentos terrestres (dos corpos

corruptos e imperfeitos) ndo poderiam ser as mesmas que explicavam os movimentos

celestes (dos corpos eternos e perfeitos).

2.2 Galileu Galtlei: a consofidacio da revolucito cientifica moderna

E corn Galileu (1564-1642) que a revoluedo cientifica revela-se de forma

inequivoca enquanto fenOmeno histOrico. Ao aperfeiwar o telescOpio e utiliza-lo em

suas observaeOes celestes, Galileu estabelece efetivamente a teoria copernicana como

teoria cientifica e opOe-se ao metodo aristotelico afirmando que o criterio de verdade do

conhecimento é o da correspondencia entre o conteUdo dos enunciados e a evidencia

dos fatos. Assim, a realizaedo de experimentos passa a ser o element() crucial de todo o

estudo da fisica.

Considerado o pai da ciéncia moderna, Galileu foi o primeiro a combinar a

realizaedo de experirnentos cientificos corn a linguagern matematica na formulaedo das

leis da natureza. A abordagem empirica e o use de uma descried° matematica nao

somente prornoveram uma mudanea da concepedo de mundo da epoca, mas

caracterizaram-se enquanto procedimentos cientificos predominantes ate os dias de

hoje.

A vis3o de universo de Galileu era de urn mundo aberto, mecdnico, unificado,
determinista, geometric° e quantitativo. contraria Aguela concepeao
aristotelica de cosmos, ainda impreDiada pelos resquicios das crencas miticas
e refigiosas, que apresentava urn mundo qualitativo e organizado
hierarquicamente em um espaco finito e fechado. Cabcria, entiio, a razao
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apresent2r para essa natureza, organizada geométrica e matemaricamente,
suas perguntas inteligentes, ninnifestadas atraves de hipOteses quanritativas,
para que ela the respondesse quando forcada por um experiment°. (...) Essas
respostas seriam utilizadas para avaliar a veracidade empirica do modelo
hipotetico — quantitativo racionalmente construido. A realidade poderia.
como resposta, atraves de seus ntimeros, dizer um sim ou urn rLio. (KOCHE,
1997, p.52-53)

Para Japiassu (1985) Galileu, alem de romper com as idêias aristotelicas,

promove a divisão do mundo em duas panes, cada qual com a sua verdade: uma parte

refere-se a ciéncia, corn os fatos objetivos, conservando as causas materiais e eficientes;

e a outra refere-se aos valores, a subjetividade, as qualidades, preocupada corn as causas

formais e finis. 0 autor afirma tambern que o quadro de pensamento no qual se

movimentou Galileu foi o do mecanicismo. 0 esquema da maquina toma o lugar do

Cosmos; o sistema do mundo funciona como urn sistema de um relOgio que, para ser

compreendido, torna-se necessario decifrar as engrenagens de seu funcionamento.

Nä° obstante, e importante ressaltar que, para Galileu, a hipOtese precede

aos fatos na elaboracdo do conhecimento cientifico; portanto, a origem do conhecimento

reside na razdol.

Galileu considerava a observacao e a experiencia requisitos metodolOgicos
muito importantes para a construcâo da cidncia. Estas tinham em vista buscar
dados numericos que pudessem expressar os fenOmenos fisicos, busca essa
dirigida par suas concepckes teOricas. (ANDERY et al., 1996, p.191)

' Tal posicionamento ndo a defendido por Bacon e por Newton, os quais argumentam que as teorias
cientificas deveriam ser extraidas da experiéncia pela indu0o, como veremos a seguir.
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2.3 0 indutivismo de Francis Bacon

Todavia, enquanto Galileu realizava seus experimentos na Italia, Francis

Bacon (1561-1626) desenvolvia, na Inglaterra, urn metodo que, ao seu ver,

operacionalizava o acesso ao conhecimento de forma adequada. Tat metodo, conhecido

como "metodo cientifico", tinha como base o raciocinio indutivo e era constituido dos

seguintes principais procedimentos: experimentacdo, forrnulacdo de hipOteses a partir

dos resultados dos experimentos, repeticao da experimentacdo por outros cientistas ou

em outros lugares corn a finalidade de aciimulo de dados; repeticdo do experimento para

a testagem das hipOteses e, finalmente, a elaboracao de generali7acOes e leis.

Bacon defendia a necessidade do controle experimental como forma de

evitar generali7acOes que extrapolassem os lirnites da validade dos resultados obtidos e

a necessidade de que a elaboracdo das generalizacties e leis cientificas fossem

decorrentes de experimentos devidamente controlados. Realizava criticas ao empiristas

de seu tempo na medida em que estes nao sistematizavam suas observacbes e faziam

use da inducdo a partir de urn niimero restrito de fatos particulares, e condenava, por

outro lado, a filosofia escolastica por ser esteril no que se refere a resultados praticos

para a vida humana. Seu metodo, portanto, tinha a pretensao de assegurar uma forma de

investigacäo da natureza que superasse os equivocos por ele identificados e,

consequentemente, peimitisse, no seu entendimento, urn correto conhecimento dos

ferthmenos.
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Os que se dedicaram as ciéncias foram ou empiricos ou dogmaticos. Os
empiricos, a maneira das formigps, actunulam e usam as provisOes; os
racionalistas, a maneira das aranhas, de si mesmo extraem o que lhes servem
para a teia. A abelha representa a posicäo intermediaria: recolhe a materia-
prima das flores do jardim e do campo e corn seus prOprios recursos a
transforma e digere. Nä° e diferente o labor da verdadeira filosofia, que se
nao serve unicamente das forcas da mente nem tampouco se limita ao
material fomecido pela histOria natural ou pelas artes mecdnicas, conservado
intato na memOria. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.
Por isso muito se deve esperar da alianca estreita e sOlida (ainda nao levada a
cabo) entre essas duas faculdades, a experimental e a racional. (BACON,
2000, p.76)

E importante recordar que a inducao era urn procedimento tambëm utilizado

por AristOteles; Bacon, porem, a utifiza de forma ampliada e corn eficacia maior. A

inducao aristot6fica era restrita aos aspectos puramente formais onde, dada uma colecdo

de fenOmenos ou coisas particulares, extrai-se o que existe de geral em todos e em cada

urn deles. E fimitada, portanto, a uma colecao controldvel de individuos, ordenando o ja

conhecido. A inducao baconiana parte de uma colecao limitada de fatos e o que se

descobre como vAlido para estes e estendido a todos os andlogos, ainda que nao tenham

sido pesquisados urn por um; proporcionando, assirn, uma ampliacao e avanco do

conhecimento.

Cabe ressaltar, entretanto, que o metodo proposto por Bacon nao faz uso da

matematica. Andrade (2000) justifica este fato argumentando que Bacon nao teve a

devida compreensao do papel da matematica nas ci'ências experimentais:

Realmerite Bacon parece nao ter entendido o papel das matematicas no
conhecimento da natureza (...). Costumava ligar a matematica ao uso que dela
tinha sido feito por Platâo e pelos platOnicos ... inclusive no Renascimento.
Todos ligavam a matematica a uma visao teolOgica do universo e isso
constituia uma concepeao diametralmente oposta ao seu pensamento. Bacon
nao chegou, portanto. a conceber a matematica laica dos cientistas modemos,
que, em scu tempo, era conhecida apenas em circulcrs restritos e so no Ultimo
quartil do semi() XVII estender-se-ia a quase todo o trabalho cientifico-
natural. (ANDRADE, 2000, p.17)
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A rejeicdo do metodo aristotelico e a adocao como criterio de verdade a

correspondencia dos enunciados corn os fatos eram posicaes que aproximavam Bacon

de Galileu. Porem, para Bacon, o conhecimento cientifico estava fundamentado, em sua

origern, na observagEto dos fatos e a elaboracäo dos enunciados deveriam ser

decorrentes dos experimentos realizados; o que contrapeie decisivamente a visao de

Galileu, para quern as ideias eram sujeitas a validacdo empirica.

Mas deve-se reconhecer que foi a partir de Bacon que o entendimento de

ciencia passa a ser da producao de urn conhecimento que pode ser usado para dominio e

controle da natureza. Segundo Andery et al. (1996) Bacon julgava irnprescindivel o

dominio do homem sobre a natureza uma vez que estabelecia uma relacdo de

dependencia entre o bem estar do ser human e o controle obtido, atraves da ciencia,

das leis naturais.

Capra, apoiando-se nas ideias de Merchant, ilustra a concepcdo da relacdo

ciencia-natureza defendida por Bacon e que perdurou durante todo o periodo da ciencia

classica-

A natureza	 tinha que ser-acossada em seus ciescaminhos", "obrigada a
servir" e "esciavizada". Deveria ser "reduzida a obediencia" e o objetivo do
cientista era "extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos".
(CAPRA. 1995, p.52)

Outro aspect() importante a ser ressaltado das ideias de Bacon é o carater

ufilitario que atribui ao conhecimento cientifico; defendia a aplic,acdo da ciencia

industria a servico do progresso da vida humana. " 0 saber, para Bacon, e apenas urn

meio mats vigoroso e seguro para conquistar o poder sobre a natureza e nero tem valor

em si niesmo.- (ANDRADE, op. cit., p.11). Importante ressaltar, entretanto, que Bacon
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ndo propOe que cada conhecimento particular tenha uma utilidade imediata; e o

conjunto do saber que deve ser passivel de aplicabilidade na vida do homem.

1...] embora Bacon defenda que o conhecimento deva ser aplicavel a vida do
homem, ele nao prop& que cada conhecimento particular tenha que ter uma
utilidade imediata; e o conjunto do saber que deve estar voltado para atender
as necessidade do homem. Isso fica clam quando Bacon faz uma distincao
entre experimentos que trazem frutos e experimentos que trazem luz sobre
importantes problem3s teOricos (e que mais tarde acabam por trazer tambem
conseqiiencias praticas). (ANDERY et al., op. cit., p.194)

2.4 0 Racionalismo de Rene Descartes

Enquanto Galileu combinava a realincdo de experimentos com o uso da

matematica na Italia e Bacon desenvolvia seu metodo de investigacdo da natureza na

Inglaterra, podemos dizer que o principal representante da Revolucao Cientifica, na

Franca, foi Rene Descartes (1596-1 650).

Para Descartes, a essencia da natureza humana reside no pensamento, a

linguagem da ciencia e a maternatica e o universo e concebido enquanto uma mai:jun/a

perfeita governada por leis matematicas exatas.

Descartes acreditava na possibilidade de obter-se o conhecimento atraves do

uso da raid° e utilizava a dUvida como procedimento metOdico.

Ao duvidar da existencia de todas as coisas, Descartes chega a primeira

verdade indubitavel: a existencia do pensamento humane * (a dUvida nao pode atingir o

pensamento pois a existencia deste fica evidente pelo fato de a dUvida ocorrer). Dal

decorre um segundo principio, o da existencia de Deus, obtido a partir da analise de

que o homem, ser imperfeito, consegue ter a ideia de perfeicäo — esta advinda de algo
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perfeito, existente fora do homem: Deus. E é da existEscia de Deus que provém as

ideias claras e distintas (verdades indubitiveis).

(...) aquilo mesmo que acabei de tomar como uma regra — ou seja, que as
coisas que nos concebemos muito claramente e muito distintamente sao todas
verdadeiras — so me é assegurado porque Deus é ou existe e é um ser perfeito
e tudo o que esti em nos vem dEle. Dal se segue que as nossas ideias ou
no93es, sendo coisas reais e vindo elas de Deus, em tudo aquilo em que sao
claras e distintas nao podem deixar de ser verdadeiras. (DESCARTES, s.d,
p.83)

Segundo Andary et al. (op. cit.), a importancia da matematica no

pensamento de Descartes e revelada atraves da adocao do raciocinio matematico como

modelo (a presenca da decomposicdo e ordenacdo em seu metodo) e da visa() do

mundo de forma rnatematizada (a materia é entendida como comprimento, largura e

espessura e o movimento é visto como geometrico, nab envolvendo a nocao de tempo,

sendo consideradas apenas a trajetOria, direcao e posicaio).

Descartes entendia o universo enquanto uma maquina. Para ele a natureza

funcionava de acordo corn as leis mecanicas e tudo poderia ser explicado em finicao

da organizacäo e do movimento de suas partes. Sua concepcao de natureza era baseada

na divisào fundamental entre dois dorninios separados e independentes: o da mente

(res cogitans) e o da materia (res extensa), sendo que o dominio da mente é

considerado superior em relacalo ao da materia.

A mente é cogito, pensamento autoconsciente, auto-evidente e organizado
analiticamente segundo a mecdnica das ideias claras e distintas que se
agregam de modo lOgico, seguindo as regras da nao-contradicao e da
implicacao. Como res cogitans , o pensamento é substancia diferente. e
completamente diferente, em relacao a res extensa, a materia-ex-tensao, e
contraposta a ela por identidade e organizacao. 0 cogito e independente (las
paixOes. desprovido de emocOes , livre de perttubacaes.- (CAMBI, op. cit„
p.302, grifo do autor)
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Corn base na polaridade entre res cogitans e res extensa, segundo

Heisenberg (1999), a filosofia e a ciencia natural desenvolveram-se, no period()

seguinte a Descartes, tendo a ciencia natural concentrado seu interesse na res extensa.

Talvez a major contribuicdo de Descartes para a ciencia tenha sido o seu

metodo analitico de raciocinio — a decomposicdo do pensamentos e problemas em suas

partes componentes e sua disposicao em sua ordem lOgica. Tal metodo tornou-se uma

caracteristica do pensamento cientifico moderno e foi extremamente Mil no

desenvolvimento de teorias cientificas e na concretizacao de complexos projetos

tecnolOgicos. Por outro lado, como veremos a seguir, a enfase excessiva dada ao

metodo cartesiano provocou a fragmentacdo de pensamento e das disciplinas

academicas e levou a crenca de que todos os fenOmenos complexos poderiam ser

compreendidos se reduzidos as suas partes constituintes.

Descartes compartilhava da ideia de Galileu quanto a visa() mecanicista do

universo e a utilizacdo da matematica na pratica cientifica.

Relacionando as ideias de Descartes corn as de Bacon, percebemos que estes

tern em comum a opiniao de que o objetivo da ciencia e tornar possivel o dorninio e

controle da natureza.

[...I logo que adquiri algumas noceies gerais a respeito da fisica e que, pondo-
me a experiments-las em diversas dificuldades particulares, notei ate onde
elan podem conduzir e como diferem dos principios utilizados ate agora [...].
Eccas nogOes, de facto. fizeram-me ver ser possivel chegar a conhecimentos
utilissimos para a vida e que, em vez da filosofia especulativa que se ensina
nas escolas, se pode encontrar uma filosofia prätica pela qual — conhecendo a
forca e as acbes do fogo, da agua, do ar, dos astros, dos ceus e de todos os
outros corpos que nos rodeiam tao distintamente como conhecemos as
diversas profissOes dos nossos artesaOs — poderiamos da mesma maneira
utiliza-los para todos os usos que 'hes sdo pr6prios e, assim. tornarmo-nos
senhores e possuidores da natureza." (DESCAR1ES. op. ci ., p. 104)
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Por outro lado, o papel da experiência (observacdo e experimentacdo) na

apreensdo do conhecimento constitui diferenca fulcral entre Bacon e Descartes.

Enquanto para Bacon e a experiência que tern o poder de atribuir veracidade ao

conhecimento, devendo os enunciados estar em correspondéncia corn os fatos

observados; para Descartes a experiéncia é subordinada a razdo na medida em que se

restringe a funcdo comprobatOria das suposicOes deduzidas dos principios gerais;

atraves da razdo é que se obtem a verdade.

2.5 Thomas Hobbes: as sensaciies e os pensamentos

Thomas Hobbes (1588-1679) foi um dos pensadores deste periodo que

manteve contato corn Bacon, Galileu e Descartes, e defendia a ideia de que o

conhecimento era decorrente da sensacdo e do pensamento. Segundo Andery et al

(1996), Hobbes estendeu a concepcdo mecanicista de movimento ao processo de

apreensdo do conhecimento.

A descricän desses doffs processos hasicos [a sensagdo e imaginacAo ou
pensamento], dos quaffs dependiam todo o conhecimento human, mostra
como Hobbes estendeu a concepc5o de movimento me 'cânico ao
conhecimento. Nos Bois processos o movimento e provocado por urn agente
extern (por exemplo, urn objeto), que, atuando sobre tuna parte do
organismo (por exemplo, os Orglos do sentido). passa a produzir tuna serie de
deslocamentos, sempre mantidos da mesma forma (por exemplo, a pressdo
por diversas vias chega ao cerebro). (ANDERY et al., op. cit., p.214)

Para Hobbes, o conhecimento cientifico consubstancia-se num processo

lOgico e racional que inicia nas sensac6es e termina no pensamento ou imaginacdo,
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tendo a linguagem como instrumento de representacdo. Na concepcdo deste filOsofo, a

ciência, pelo use da rs7:Ao, deve buscar explicacOes e descobrir as relacOes causais

entre os fenOmenos de forma que se possa saber como e quando estes ocorreriam.

Importante ressaltar que Hobbes considera que as proposicOes que compaem o

raciocinio advém das sensaciies ou das impressOes dos objetos nos homens.

Entre Hobbes e Descartes existe a discorddricia no que se refere a relevancia

da materia; porem ambos valorizam a ciéncia enquanto via de transformacdo da vida

humana.

Hobbes afirmava que tudo e material (corpo e alma), que tudo a mecdnico, e
estabelece a primazia da raz5o. esta também transfonnada em puro
mecanicismo. E aqui se distancia de Descartes que considerava me "canico e
material apenas o corpo, atribuindo a alma um estatuto imaterial
inciispensavel a producao do conhecimento. Entretanto, os trés pensadores
[Bacon, Descartes e Hobbes] aproximavam-se na valorizaciio que
emprestavam a ciencia como o caminho pars a transfonnacão e
aprimoramento da vida humana. (ANDERY et al.. op. cit., p.220)

2.6 A mecfinica de Isaac Newton e o spice da Revolucao Cientifica Moderna

Mas, riâo obstante a este trajeto histOrico revelador dos principios da ciëncia

moderna, foi corn a fisica newtoniana que a Revolucao Cientifica parece atingir o seu

spice. Newton (1642-1727) realizou praticamente uma sintese das obras de Copernico,

Kepler, Bacon, Galileu e Descartes

A teoria matematica de Newton era bem mais poderosa que a de seus

contemporaneos e introduziu uma combina0o apropriada dos metodos indutivo e

dedutivo. Para Newton,
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[...] tanto os experimentos sem interpretacao sistematica quanto a deducio a
partir de principios basicos sem evidencia experimental n3o concluziriam a
uma teoria eonfiavel. Ultrapassando Bacon em sua experimentacao
sisternatica e Descartes em sua andlise matematica, Newton unificou as duas
tendencias e desenvolveu a metodologia em que a ciencia natural passou a
basear-se desde entao. (CAPRA, 1995, p.59)

Como ja assinalado, Newton compartilhava da ideia de Bacon de que o

conhecimento cientifico era originado dos fenOmenos. Afirmava que suas leis eram

formuladas a partir dos fatos, sem interferéncia da especulacdo hipotetica. Defendia,

tambem, a concepcdo mecanicista do universo e sua teoria obteve e'xito na astronomia,

na explicacdo do comportamento de sOlidos, liquidos e gases, nos fenOmenos de calor e

som.

Para os cientistas dos seculos XVIII e XIX, esse enorme sucesso do modelo
mecanicista confirmou sua conviccao de que o universo era, de fato, urn
gigantesco sistema mecitn' ico que funcionava de acordo corn as leis
newtonianas do movimento. e de que a mecânica de Newton era a teoria
definitiva dos fenemenos naturais". (CAPRA, 1995. p.63)

0 exit() da visdo mecanicista do universo fez com que a fisica permanecesse

como a base das demais ciencias. Koche (1997) ressalta que a mecdnica newtoniana,

impregnada pelo indutivismo e empirismo, gerou uma radical confiabilidade na ci"encia:

pensou-se que se poderia. sem interferencias de ordem subjetiva. tebrica
ou metafisica, descobrir as leis ou principios que comandavarn os fendmenos
da realidade. 1. I A fisica newtoniana, construida corn o use de um metodo
cientifico-experimental indutivista e confirmabilista. estava proporcionando
ao homem um conhecimento `comprovado'. `confirmado' definitivamente.
inquestionavel e desprovido de interferencias subjetivas. Era, portant°, urn
conhecimento que que havia alcancado a 'objetividade', isto é, urn espelho
fiel da realidade, fundamentado nos fatos e nao nas suposicees
subjetividade humana. 0 experimento da fisica [...] passou a ser o modelo
ideal que deveria ser copiado por todas as outras areas de conhecimento".
(KOCHE, 1997. p.57)
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2.7 Locke: as ciencias sociais e as leis da natureza

Os intelectuais do seculo XVIII aplicaram, entdo, Os principios da mecitnica

newtoniana as ciencias sociais. 0 filOsofo Locke (1632-1704) foi um importante

protagonista dessa epoca. Fortemente influenciado por Descartes e Newton, Locke

procurou reduzir os padrOes observados na sociedade ao comportamento dos individuos,

a exemplo dos fisicos que reduziram as propriedades dos gases aos movimentos de seus

atomos ou moleculas. Acreditava na existencia de leis da natureza que governavam a

sociedade humana, leis semelhantes dquelas que governavam o universo fisico.

KOrner (1984) afirma que Locke, em sua obra intitulada Ensaio sobre o

entendimento human — considerada a primeira obra do empirismo moderno — apresenta

uma critica ao inatismo. De acordo corn Chaui et all. (1986), Locke criticou o idealismo

cartesiano pois considerava impossivel provar a existéncia de ideias inatas. Baseando-se

nas ideias de Hobbes, Locke compara a mente humana, no nascimento, a uma tabula

rasa onde o conhecimento 6 gravado, uma vez adquirido atraves da experiencia

sensorial'''. As irnpressiies sensiveis se va- o depositando na mente e transformam-se, por

via de determinados processos mentais, em conceitos e ideias gerais, o que explicaria o

fato de tennos conhecimentos universals e ndo apenas particulares.

0 conhecimento, para Locke, 6 constituido de ideias e estas dizem respeito a

objetos externos (ideias de sensacao) ou a operacOes interns da mente (ideias de

2 Esta concepcão exerceu forte influencia no behaviorismo e tambem na psicanitlise e na
pedagogia.
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reflexao). A experiéncia, na sua perspectiva, é erigida em criterio e base do

conhecimento.

Segundo KOrner (1984),

As obscuridades e as possiveis confusc5eF existentes na filosofia de Locke.
foram sanadas por Berkeley. Posteriormente, Hume refinou e purificou a
posicão empirista, de modo que seas implicacOes e limitacbes se fazem tic)
inteligiveis aos empiristas como a seus oponentes. (KORNER, 1984, p.362)

2.8 George Berkeley e a negacio do principio de causalidade fisica

0 bispo George Berkeley (1685 - 1753) tinha por objetivo o combate ao

ateismo e ao ceticismo que, segundo ele, advinham da crenca da existëncia da materia —

a concepcdo de mundo de sua epoca era baseada no pressuposto que as coisas ou seres

existem separados do homem que os percebe e possuem qualidades que the são

inerentes. Desta forma, o que o homem conhece advem da materia ou substancia

material. Berkeley opoe-sea exisfencia da materia e procura, atraves da e'nfase total aos

sentidos, afirmar a existencia do espirito e de Deus.

No entendimento de Berkeley todo o saber provem da experi'encia e é por

meio dos sentidos que o homem percebe o mundo; as sensacaes so existem por meio da

mediacdo do sujeito e somente o que é percebido é real.

Se a afirmacao da realidade depende da percepcilo, é necessdrio supor, como
Berkeley o faz, a existéncia de urn ser percipience. Esse ser é o iinico ser
ativo, o que percepciona: ele é o espirito, ou mente, ou alma, ou cu. 0
espirito e a anica substância admitida por Berkeley. Negando a substância
material, afirma, em contraparticia, a substância espiritual. (ANDERY et al.,
1996. p.299)
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De acordo corn KOrner (1984), Berkeley critica as ideias de Locke quanto as

qualidades da materia. Para Locke, as qualidades primarias (figura, movimento, solidez)

eram inerentes a materia e as qualidades secundarias (odor, som, cor) nao existem

independentemente do sujeito uma vez que sua existencia reside no fato de serem

percebidas. Para Berkeley tal distincao 6 inadequada, pois tanto as qualidades primarias

corn as secunddrias sao ideias existentes no espirito e nao podem existir independente

do ser percipiente.

Para Berkeley, todas as coisas existem eternamente na mente divina e e

Deus que, segundo sua vontade e decisao, permite ao homem perceber a realidade. A

vontade divina produz uma cadeia de efeitos naturais, os quais regula e mantem, o que

permite ao homem chegar, pela experiencia, a leis gerais. Este pensador, portanto, nega

a causalidade fisica (a nocao que as causas dos fenOmenos se encontram na natureza,

bastando ao homem estudar esses fenOmenos e descobrir suas causas); defende a ideia

que o homem, erronearnente, associa as sensaciies que percebe, relacionando como

causa e efeito fenömenos que aparecem em seqiiencia. Para ele sdo as leis divinas que

regem a sucessao dos fenOmenos — a natureza e concebida como uma linguagem de

comunicacdo de Deus corn o homem.

Outra contraposicao de Berkeley em relacao a Locke refere-sea crenca na

abstracao. Segundo Andery et al. (1996), para Locke a abstracao consiste em pensar,

dentre as caracteristicas particulares de diferentes objetos, a caracteristica comum a

todos des, desvinculando-os de suas particularidades. Nesta concepcao, por exemplo, a

palavra "som" indica uma ideia abstrata, pois esta nao se refere a um ruido ern especial;

e uma abstracao de seu referente concreto. Para Berkeley, nada existe em abstrato, ja

que nao se pode pensar em algo que nao tenha, como referencia, particulares concretos.
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A nocdo de ideia abstrata é substituicia pela nocdo de ideia geral pois Berkeley, embora

negue a abstracAo, aceita a ocorr'encia de generalizacbes.

A concepctio de que a abstrac5o consiste em pensar caracteristicas comuns a
objetos, desvinculadas das particularidades destes, poderia subsidiar a
concepOo de existencia de algo inerente aos diferentes objetos e, portanto,
existente em si.
Como vimos, Berkeley opoe-sea defesa da existencia de tais qualidades
inerentes. Logo, ILI° poderia admitir uma concepc5o que trouxesse de forma
subjacente esse aspecto.
Assim, coerentemente corn seu pensamento, Berkeley usa a nocAo de ideia
geral que nada mais a que um sinal de ideias particulares. Näo existe o
conceito, algo inerente aos particulares, mas apenas as particularidades
percebidas que podem, deliberadamente, ser representadas por tuna outra
ideia.. (ANDERY et al., 1996, p. 308)

As ideias de Newton, que regiam a fisica na epoca de Berkeley, sax) tambem

criticadas por este autor. Ele questiona as nocOes de tempo e espaco absolutos uma vez

que tais conceitos referem-se a algo que nao tern relacào corn a perc,epcdo concreta e,

para Berkeley, as ideias de tempo e espaco são relatives a situacOes particulares, sendo

impossivel entena-las desvinculadas de tais situacOes. 0 conceito de gravitacAo

universal como principio explicativo da atracdo dos corpos tambem é criticado por

Berkeley tendo em vista que este negava a causalidade como algo existente nos prOprios

fenenenos.

De acordo corn KOrner (1984), Berkeley conceitua a ciéncia como a busca

de regularidades nas sequencias de ideias, que permite chegar a regras gerais que

explicam urn dado evento em especial. A predicao d possivel porque as ideias se

produzem em seqUéncias regulares, ainda que ndo conectadas entre si.
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2.9 David Hume: a causalidade dos fentimenos como produto do hibito e da

experiencia

Segundo Andery et al. (1996) Locke e Berkeley exerceram influencia sobre

a filosofia de David Hume (1711-1776). Locke, devido a posiedo de que as ideias se

originam na experiencia; e Berkeley por sua critica a nocao de causalidade fisica.

Para Hume, o conhecimento cientifico e fruto da experiencia humana e

qualquer conhecimento nab obtido pela via da experiencia esta a margem da ciencia.

A fonte do conhecimento, de acordo corn Hume, esta na percepedo. A

percepedo divide-se em impressOes (que, por sua vez, podem ser externas — iinpressOes

de sensacdo: cores, sons, etc. — ou internas — impressOes de reflexdo: emocOes, vontade,

etc.) e em ideias (sdo os pensamentos e constituem-se em cOpias das impressOes,

baseiam-se e provem destas).

[...I todas os materiais do pensamento derivam de nossas sensacaes externas
ou internas: mas a mistura e composicdo deles dependem do espirito e da
vontade. Ou melhor, para expressar-me em linguagem fdosOfica: todas as
nossas ideias ou percepciies mais fracas sào cOpias de nossas impressOes ou
percepcbes mais vivas. (HUME, 1999, p.36-37)

Para Hume, coerentemente corn seu conceito de percepedo, ha dois tipos

possiveis de conhecimento: o conhecimento obtido pela aplicaedo do raciocinio, pela

construed° de relaeOes lOgicas; e o conhecimento relacionado a questOes de fato, que

busca expressar conexOes e relaeOes que descrevem ou explicam fenOmenos complexos,

formulado a partir da experiencia. Em relaedo ao primeiro tipo de conhecimento,

possivel demonstrar sua verdade ou falsidade atraves da andlise do raciocinio e das

relaeOes lOuicas expressas; entretanto, tal conhecimento ndo e referido, ne-cessariamente,
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a fatos concretos. No que se refere ao conhecimento relacionado a questOes de fato, sua

veracidade nao pode ser logicamente demonstrada ou refutada.

Todos os objetos da razdo ou da investigacão humanas podem dividir-se
naturalmente em dots géneros, a saber: <relacOes de ideias> e <de fatos>. Ao
primeiro pertencem as ciencias da geometria, da algebra e da aritmetica e,
muna palavra, toda a firma0o que é intuitivamente ou demonstrativamente
certa. L.] As proposicOes deste género podem descobrir-se pela simples
opera0o do pensamento e nab dependem de algo existente em alguma parte
do universo. 1...]
Os fatos, que sdo os segundos objetos da razao htunana, nao sao
determinados da mesma maneira. nem nossa evidéncia de sua vendade, por
maior que seja, é de natureza igual a precedente. (HUME, 1999, p. 4748)

Hume afirma que o conhecimento relacionado a questOes de fato toma por

base a relacalo de causa e efeito entre os fenOmenos, e derivado inteiramente da

experi6ncia e todas as conclusôes experimentais partem da suposicao de que o futuro

repetira, o passado, ou seja, de que os eventos por ocorrer seguirdo o mesmo padfdo ja

observado. 0 habit° (observacOes realizadas repetidamente) e a crenca de que o futuro

sera semelhante ao passado (que o que foi observado ontem voltara a ser observado

amanita") sdo os principios que, segundo Hume, sdo utilizados para estabelecer a

confianca na objetividade deste tipo de conhecimento.

Andery et al. (1996), citando Monteiro (1984), ressalta o fato de que Hume,

ao afirmar que o conhecimento das questOes de fato nao esta baseado em relacOes

lOgicas, nao recusa qualquer possibilidade do use do raciocinio no processo de producao

do conhecimento:

o que Hume esti efetuando é urn deslocamento do papel atribuido a raid()
na producdo do conhecimento. Esta deixa de ocupar o papel central que the é
atribuido na tradietio racionalista, é `desentronizada' , de forma que o
conhecimento perde seu atributo demonstrativo. 0 conhecimento, para
Hume, e baseado, em vez disso, no lido' ito, um principio nao redutivel
raza- 70. (ANDERY et al_ 1996, p. 321)
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Hume ao analisar o processo de producAo do conhecimento, critica algumas

noc5es que eram tomadas como basicas em tal andlise: a de subsfancia e a de

causalidade. Para este filOsofo, a nocao de substancia (de essencia, seja material ou

espiritual do conhecimento) a insustentavel ja que da experiencia nao podem emanar

impresseies de tal tipo. E a causalidade, para ele, nao se encontra nos fenkimenos da

natureza, mas e algo que o homem, subjetivamente, atribui aos fenOmenos. E a

experiencia da contiguidade, da proximidade temporal entre os fenOmenos que provoca,

no homem, a ideia de uma relacdo de causa e efeito.

Todos os raciocinios que se referem aos fatos parecem fundar-se na rela0o
de causa e efeito.
Ousarei afirrnar, como proposicdo geral. que nao admire exce0o, que o
conhecimento desta reLacdo nao se obtern, em nenhum caso, por raciocinio a
priori, porem nasce inteiramente da experiencia quando vemos que quaisquer
objetos particulares estAo constantemente conjuntados entre si. I...] Nenhum
objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, tanto as
canvas que o produziram como os efeitos que surgirdo dele; nem pole nossa
razSo, sem o auxilio da experiencia jamais tirar tuna inferencia acerca da
existencia real e de urn fato. (HUME, 1999, p. 49-50)

Segundo Monteiro (1999), a filosofia de Hume e tambem denominada de

empirismo psicolOgico devido ao fato de consubstanciar-se enquanto uma teoria do

conhecimento que toma como base a andlise das funcbes subjetivas nele envolvidas.

Este mesmo autor ressalta que as ideias de Hume foram bastante significativas para a

formulacdo do positivismo de Comte, bem como o desenvolvimento do positivismo

lOeico no seculo XX. Posteriormente sera analisada a influencia das ideias de Hume

no que se refere a necessidade de demarcacdo do conhecimento cientifico e o debate

instaurado, neste 'ambito, entre Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend.
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2.10 Kant: os limites da ratho

As ideias de Hume exerceram influência sobre o filósofo Immanuel Kant

(1724-1804). De acordo corn Andery et al. (1996) a caracteristica fundamental da obra

de Kant e a busca de limites para o use da razAo humana e tal busca se deu sob

influéncia de Hume.

Kant propOe a existéncia de conceitos a priori - conceitos que nao sdo

abstraidos da percepcdo, dispondo o homem deles antes de qualquer experiéncia - e a

posteriori - conceitos elaborados a partir de abstracOes ou composicOes das percepcOes

empiricas.

Kant associa a raid() a experiéncia no que se refere a producdo do

conhecimento cientifico. Para ele, os conceitos a priori, a partir da projeedo da razdo,

detenninam o que deve ser observado na natureza e ressalta que tal associacdo entre

razdo e experiéncia constitui-se uma revolucdo na maneira de pensar que ja havia sido

empreendida pela matematica e pela ciencia da natureza. Em sua obra "Critica da razdo

pura", publicada em 1781, Kant, referindo-se aos pesquisadores da natureza, afirma

que tais estudiosos

Deram-se conta de que a razio so compTeende o que ela mesmo prociuz
segundo o seu projeto. que ela teria que ir a frente corn principios dos seus
juizos segundo leis constantes e obrigar a natureza a responder as suas
perguntas, mas sem se deixar conduzir por ela como se estivesse presa a um
laco: do contriario, observacdes feitas ao acaso, sem um piano previamente
projetado. nao se interconectariam numa lei necessaria, coisa que a razäo
todavia procura e necessita. A razao tern que ir a natureza, tendo numa das
na'os os principios unicamente segundo os quais fenOmenos concordantes
entre si podem valer como leis. e na outra o experimento que ela imaginou
segundo seus principios. claro que para ser instruida pela natureza, nao porem
na qualidade de urn aluno que se deixa ditar tudo o que o professor quer, mas
sim na de um jniz nomeado que obriga as testemunhas a responder as
perguntas que lhes propOe. (XIII e XIV)
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Crampe-Casnabet (1994) destaca que Kant, ao associar a razdo

experidncia, acaba instaurando uma teoria radicalmente diferente no que se refere

relacdo entre sujeito e objeto no processo do conhecimento:

[...] 0 sujeito cognoscente nab se submete mais a urn objeto pre-dado, ele o
constitui. De outro modo, nao se pode conceber como se tern a possibilidade
de conhecer alguma coisa a priori. [...] 0 sujeito human dotado de urn
entendimento cuja atividade é conceitual é tambem urn ser dotado de uma
sensibilidade receptiva, passiva. Conhecer consiste em unir a forma do
conceito e o dado sensivel que me afeta a sensacao. 1...] Sem davida os
conceitos do entendimento nao sao, enquanto formas, de origem empirica. De
qualquer modo, eles se tern funcao legitima na medida em que se exp&m, se
ilustram na experiencia. Todo o objeto so é apreensivel se é primeiramente
apreendido sob as dins formas da intuicao, o espaco e o tempo, inerentes
estrutura do sujeito" (p. 34-35).

E importante ressaltar que Kant define espaco e tempo enquanto conceitos a

priori, nao sdo propriedades dos objetos nem tern uma e)dstencia em si mesmos.

Caracterizam-se enquanto condicOes do sujeito humano, da capacidade do homem de

captar os fenOmenos da realidade. De acordo corn Andery et al. (1996), tais concepcOes

refletem uma influencia de Newton que entendia o espaco e tempo como absolutos.

Porem, enquanto Newton considera o espaco e tempo como o sensOrio de Deus, Kant

considera-os enquanto condicOes de captacdo humana da realidade.

0 espaco nao e urn conceito empirico abstraido de experiëncias external.
Pois a representacao de espaco ja tern que estar subjacente para certas
sensaceies se referirem a algo fora de mim (isto é. a algo num lugar do espaco
diverso daquele em que me encontro), e igualmente para eu poder representa-
las como fora de mim e uma ao lado da outra e por conseguinte nao
simplesmente como diferentes, mas como situadas em lugares diferentes.
Logo a representacao do espaco nao pode ser tomada emprestada, mediante a
experiencia, das relacCies do fenOmeno extern, mas esta prOpria experiencia
externa é primeiramente possivel se mediante referida representacao. (Critica
da razao pura, 38)

0 tempo nao é urn conceito empirico abstraido de qualquer experiencia. Com
efeito. a simultaneidade ou a sucessao nem sequer se apresentaria
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percepOo se a representaco do tempo iião estivesse subjacente a priori.
Somente a pressupondo pode-se representar que algo seja num e mesmo
tempo (similar' leo) ou em tempos diferentes (sucessivo). (Critica da razäo
pura. 38)

Segundo Andery et al. (1996) a posicaio de Hume quanto a conexdo entre

causa e efeito dos fenOmenos como produto do habito e da experiéncia leva Kant a

propor que o conceito de causa nao decorre da experiência, mas e uma capacidade que

o homem possui a priori. 0 use correto do conceito de causa so se da no interior da

experiéncia. Nesta tomada de posicao, Kant, alem de se opor a Descartes e Berkeley,

opae-se tambem a seus primeiros escritos onde atribuia a causa dos fenOmenos a uma

inteligéncia divina.

No que tange as leis da natureza, Newton serviu de modelo para Kant, de

acordo corn Andery et al (1996). Tais autores afirmam que Kant tinha uma perc,epc.ao

mecanicista da natureza ao defender que, para o conhecimento das suas leis sdo

necessdrios os conceitos a priori que, por sua vez, conforme exposto anteriormente,

determinam a experiència e o que pode ser conhecido do objeto.

As proposicOes kantianas exercerem influesncias em muitos pensadores

posteriores. Dentre eles, situa-se Comte, para quem a racionalidade cientifica constitui-

se na Unica forma aut6ntica de racionalidade.
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2.11 Comte e o positivismo: o paradigma das ciencias naturals aplicado as
humanidades

Auguste Comte (1798-1857) acreditava que o pensamento humano sofria

urn processo de desenvolvimento expresso atraves de uma lei de transfonnacdo do

espirito humano por ele denominada lei dos trés estados". Segundo Ferro & Tavares

(1991) tal lei é a base da filosofia proposta por Comte e consiste no seguinte: cada ramo

de conhecimento passa, sucessivamente, por tres estados teOricos diferentes: 1) o estado

teolOgico ou ficticio, onde predomina a imaginacdo e a explicacdo dos processos

naturais que se da pela ac ed° de seres pessoais, deuses e espiritos; 2) o estado metafisico

ou abstrato, onde a reflexdo e a demonstracdo lOgica predominam sobre a experiéncia; e

3) o estado cientifico ou positivo, onde se procura descobrir, atraves do raciocinio e da

observacdo, as leis efetivas dos fenOmenos, isto é, suas relacOes invariaveis de sucessdo

e de semelhanca. Por seu turno, a ciencia passa por duas fuses: uma de analise em que

se estabelecem os fatos e a outra de sintese, onde sdo descobertas e formuladas as leis.

Nesta perspectiva evolucionista de Comte é relevante sublinhar, para os propOsitos

dessa tese, que a racionalidade cientifica é considerada a unica forma autentica de

racionalidade. Alias este sera urn pressuposto dos mais radicais da filosofia positivista.

Para Comte, o conhecimento cientifico e baseado na observacdo dos fatos e,

atraves do raciocinio, sdo estabelecidas relaceies entre os fatos observados. Nestas

relacties ndo ha Lugar para descobertas inerentes a origem ou as causas dos feriOmenos;

sdo restritas a descried° das leis que os regem.

Por Ultimo, no estado positivo, o espirito humane), reconhecendo a
impossibilidade de obter nocaes absolutas, renuncia a procurar a origem e o
destino do universo e a conhecer as causas intirnas dos fenOmenos, para se
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dedicar apenas a descoberta pelo use bem combinado do raciocinio e da
observacdo das suas leis efectivas, isto é, das suas relacaes invariaveis de
sucessão e similitude. A experiéncia dos factos, reduzida então aos seas
termos reais, no é mais, a partir daqui, do que a ligacao que se estabelece
entre os diversos fenOmenos particulares e alguns factos gerais cujo universo
tende com os progressos da ciEncia, a diminnir cada vez mais". (COMTE,
1991, p. 6)

Andery et al (1996) salientam a critica que Comte faz ao empirismo ao

defender a posicao que a mera acumulacdo de fatos ndo leva a ciencia; os fatos

caracterizam-se enquanto a base e a origem do conhecimento, entretanto, so sera)

transformados em conhecimento cientifico na medida em que o homem os relaciona a

hipOteses por meio do raciocinio. De acordo com os autores citados, Comte estabelece

as seguintes caracteristicas do conhecimento cientifico:

e real, porque parte dos fatos tais como se apresentam;

é util, pois permite ao homem n ado so reconhecer a ordem da natureza mas tambem

nela intervir em seu beneficio;

é correto, porque parte da realidade e ndo admite conjecturas;

possui sempre um grau de precisao, embora este grau vane de ciëncia para ciëncia,

dependendo do seu objeto de estudo;

organiza a realidade, pois apreende e descreve a ordem imutavel e inexoravel da

natureza.

As nocOes de ordem na natureza, da imutabilidade de suas leis e de uma

ordenacdo do conhecimento, portanto seu determinism° explicito, levam Comte,

segundo Ferro & Tavares (1991), a propor tuna classificacão para as ciéncias. Tal

classificacdo obedece ao grau de simplicidade e generalidade do objeto a que cada

ciéncia se refere, iniciando-se corn as ciencias que se ocupam dos fenOmenos mais

gerais, mais simples e mais distances do homem. Esses fenOmenos influenciam os mais
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particulares e mais complexos e, por isso, o conhecimento dos fenOmenos mais gerais

pressupOem o conhecimento destes ultimos. Andery et al (1996) salientam que esta

ordenacäo das ciencias proposta por Comte se constitui numa hierarquia rigida e

unidirecional, nao havendo possibilidade que os fenOmenos mais particulares exercam

influencias sobre os fenOmenos mais gerais. Num primeiro momenta, sdo apresentadas

as cinco ciencias fundamentais: a matematica, a astronomia, a fisica, a quirnica, a

fisiologia e a fisica social.

Para Comte a sociedade, assim como a natureza, é governada por leis que

sdo imutaveis em si mesmas e independentes da vontade dos individuos ou do coletivo;

sdo da mesma esséncia das leis que governam as outras ciencias, porem mais

complexos. A fisica social (sociologia) caracteriza-se, portanto, na descoberta das leis

que regem a sociedade. Comte, desta forma, propOe uma unidade do metodo para

ciéncia, ou seja: a aplicacao da filosofia positiva a todos os ramos do conhecimento.

Andery et al (1996) destacam que esta unidade nao significa a subrniss-ao de todas as

ciencias aos mesmos procedimentos de investigacao, e slim a aplicacao de

procedimentos que levem a descoberta e descricao das leis que regem os fenOmenos a

partir dos fatos e da utilizacdo do raciocinio para a elaboracäo de um conhecimento real,

correto, preciso e organizado.

E importante ressaltar que Comte considera Bacon, Galileu e Descartes

como os fundadores da filosofia positivista. As ideias de Comte exerceram uma

influencia notdvel na concepcdo e na prâtica cientifica durante o se,culo XLX e XX. 0

entendimento que o conhecimento cientifico caracteriza-se como a Unica forma

autentica de racionalidade propagou-se de forma muito intensa na sociedade ocidental e

p TOVOCOU a necessidade da busca do status cientifico das variadas areas de
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conhecimento. Desta forma, os principios orientadores das pesquisas cientificas,

oriundos das ciéncias naturals, eram considerados validos para o estudo de qualquer

fenameno.

Em sintese, a Revalued° Cientifica Moderna provocou profundas

transformacoes em relacao ao pensamento medieval e, nao obstante as nuances do

pensamento dos principais cientistas do percurso histOrico aqui apresentado, os

principios que compreendiam a pritica cientifica eram os seguintes:

a natureza é dotada de uma ordem e suas leis são imutaveis;

é possivel traduzir esta ordem natural em sua esséncia fisica;

atraves da observacdo ou da proposiedo de observaciies simples, caracteristica

inerente ao raciocinio indutivo, e possivel a descried° das leis universais;

a &visa° do fenOmeno a ser estudado em suas partes constituintes, a

classificacdo de tais partes e a posterior determinacdo das relacOes

sisternaticas entre o que foi separado possibilita a elaboraedo do

conhecimento.

Todavia, ainda no seculo XIX, a ciéncia comeca a se deparar corn

fenOmenos que rido consegue explicar: estudos de Faraday e Maxwell evidenciam

fenOmenos elêtricos e magneticos que ndo podiam ser descritos adequadamente pelo

modelo mecanicista. 0 advento da mecdnica qudntica a partir das teorias dos quanta de

Max Planck, em 1900, as teorias da relatividade de Einstein., em 1905, o principio da

complementaridade de Bohr, em 1913, o novo modelo de atom idealizado por

SchrOdinaer em 1926, o principio da incerteza de Heisenberg em 1927 e outras teorias

importantes como a teoria do caos e a geometria fractal, comecam a abalar a crenca no
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determinismo e no mecanicismo inerentes a ciéncia moderna. Instaura-se uma crise

relativa aos principios epistemolOgicos da ciéncia que deixa ser entendida enquanto

simples descricao da	 realidade, e passa a ser revelada enquanto proposta de

interpretacao do real	 sobre a crise do paradigma da ciéncia moderna que vamos nos

ocupar no prOximo capitulo, onde passaremos a refletir sobre as principais modificacOes

provocadas na demarcacdo da ciëncia.
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3 A CRISE DA CliNCIA MODERNA

Parece ser evidente que vivemos num periodo de crise onde urn novo paradigma

de ciëncia fez crescer a desconfianca sobre a radical objetividade, sobre as certezas e

determinismos, sobre o reducionismo mecanicista, todas elas caracteristicas inerentes

mecanica newtoniana, sem dtividas, o principal icon da ciéncia moderns e, evidentemente,

do modelo de ciéncia nela recorrente.

Neste capitulo vamos percorrer este trajeto que nos leva a conjecturar sobre as

evidëncias de que a ciéncia moderns de concepcdo predominantemente empirista enfrenta

modelos mais ou menos radicais de relativismos, pragmatismos, anarquismos e ceticismos e

mais, como sugere Antonio Damasio (1995), as avessas do desejo cartesiano, exigindo intima

proximidade corn nossas emoceies.

Assim, o que queremos evidenciar neste capitulo é o fato de que estamos frente a

uma transicdo epistemolOgica profunda que supeie a passagem:

	

1. de uma ordem natural imutavel inerente 	 a uma visa° predominantemente

	

determinista para a emergéncia de indetermini 	 mos (HEISENBERG, 1999; BOHR,

1995) ou determinismo probabilistic° (ESPAGNAT, apud JORGE 1994);

2_ da possibilidade de urn conhecimento capaz de traduzir esta ordem natural em sua

esséncia fisica na expressào epistemolOgica de urn realismo fisico (JORGE, op. cit.)

para versOes como a do realismo cientifico (POPPER, 1992); do realismo

representativo (CHALMERS, 1999) ou fenomenolOgico (BOHR, op. cit.);

3. de um saber universal passivel de ser apanhado atraves da observacdo ou da

proposicao de observaceies simples, caracteristica inerente ao raciocinio indutivo,

para considerar a ciéncia como conhecimento conjectural passivel de refutacOes
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atraves da critica racional. Portanto, tal passagem, representando a transicao de uma

objetividade forte (ATLAN, 1994) ou inerente ao cientista (POPPER op. cit.) a

possibilidade de uma objetividade fraca (ATLAN, op. cit.) ou intersubjetividade

(BOHR, op. cit.; MORIN, 1991 & MATURANA e VARELA 1997);

4. de um raciocinio reducionista de concepcdo mecanicista, onde conhecer significa

dividir e classificar para depois determinar relacOes sistemdticas entre o que se

separou (SANTOS, B., 1991) para urn raciocinio complexo, que ndo contem apenas

diversidade, desordem, aleatoriedade, mas comporta, evidentemente tambern, suas

leis, sua ordern, sua organizacdo (MORIN, 1999).

Para justificar tais pressupostos pretendemos identificar alguns entre os principais

argumentos que vac) reivindicar por mudancas radicais no paradigma da ciencia moderna.

Vamos iniciar nossa caminhada a partir do denominado problema da inducào de Hume;

seguimos adentrando nos aspectos doutrinarios do neo-positivimo representado pelo idedrio

do Circulo de Viena; percorremos ao argument° de Popper sobre a negacdo do indutivismo e

a proposicao do falsificacionismo. Pela importância que assume frente ao emergente

paradigma cientifico vamos argumentar sobre as conseqiiencias impostas ao pensamento

cientifico pela teoria da relatividade de Einstein, em continuidade pela mecânica qudntica e,

mais recentemente, pela teoria do caos.
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3.1 0 problema de Hume e o habit° como justificativa da inducio

De afinnacOes singulares as afirmacOes universals é o trajeto do raciocinio

indutivo inscrito no estatuto da ciéncia moderna. Nesta perspectiva esta inserido o criterio de

objetividade que supOe que a ciéncia deva comecar pela observacdo dos dados.

A ciéncia comeca com a observacdo. 0 observador cientifico deve ter orgdos
sensitivos normais e inalterados e deve registrar fielmente o que puder vet. ouvir etc.
em relacdo ao que estA observado, e deve faze-lo sem preconceitos. AfirmacOes a
respeito do estado do mundo, ou de alguma parte dele. podem ser justificadas ou
estabelecidas como verdadeiras de maneira direta pelo use dos sentidos do
observador ndo-preconceituoso. As afirrnacOes a que se chega (proposicao de
obsenacdo) formam entao a base a partir da qual as leis e teorias que constituem o
conhecimento cientifico devem ser derivadas (CHALMERS, 1999, p.24).

Um exemplo de proposicäo de observacdo pode ser a seguinte: A educacdo fisica

escolar reali7.ada em duas sessbes semanais corn 50 minutos de duracao ndo produz estimulos

motores suficientes para desenvolver niveis sauddveis de aptiddo fisica relacionada a saUde.

Ora, supondo que tal observacdo seja repetida muitas vezes corn resultados

semelhantes, em locals diversos, sobre várias condicOes, corn varios professores, etc. lido seria

adequado concluir que estamos frente a Luna lei geral? Na perspectiva do raciocinio indutivo a

resposta e positiva. Portanto, considerando que o raciocinio indutivo configura-se como a

esséncia do modelo empirista da ciëncia moderna, estamos perante urn teoria ou lei

cientificarnente demonstrada.

De um conjunto mais ou menos limitado de observacoes para formulacdo de

teorias ou leis, ou seja, a generalizacdo de observacaes representa o que se denomina como

salto indutivo que, como ja referimos, representa o nucleo duro da concepcdo do empirismo

como paradigma da ciéncia moderna.
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No entanto, David Hume, urn dos principals teOricos da ciencia moderna é quem

prop -6e um questdo crucial:

Como pode o principio da inducdo ser justificado?

Ou seja:

Por que e que o raciocinio indutivo leva o conhecimento cientifico confidvel e

talvez mesmo verdadeiro?

Qual é a justificativa para a crenca de que o futuro sera. (amplamente) como o

passado? Ou talvez, qual é a justificativa para as inferencias indutivas?

A resposta de Hume é clara: baseados no costume ou habit° justificamos a

inducdo, isto e, somos condicionados pelas repetiVies e pelo mecanismo de associacdo de

ideias, mecanismo sem o qual dificilmente poderiamos sobreviver. (Popper, 1975, p.16)

Segundo Popper (1975) o resultado a que chega Hume levou-o a conclusdo de que

o argumento ou a raid°, desempenha apenas papel menor em nosso entendimento. Nosso

conhecimento é desmascarado como sendo ndo so de natureza de crenca, mas de crenca

racionalmente indefensavel - de uma fe irrational.

A dimensâo da crise que o problema da inducào de Hume causa no modelo de

ciencia da modernidade pode ser evidenciado pelas preocupacOes de Bertrand Russell em sua

HistOria da Filosofia Ocidental publicada em 1946 (apud POPPER, Ibid).

A filosofia de Hume	 representa a bancarrota da racionalidade do seculo XVIII; e
assim e importante dcscobrir se ha alguma resposta a Hume dentro da filosofia que
seja inteira ou principalmente empirica. Se na-o hoover, nao ha diferenca intelectual
entre sensatez e demôncia. 0 lunatic° que acredita ser um ovo escaldado so sera
condenado corn base em que pertence a uma minoria. (POPPER, 1975, p.16)

Russell prossegue:
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L..] se a inducdo ou o principio da inducAo for rejeitada qualquer tentativa para
chegar a leis cientificas gerais partindo de observagOes particulares a ihrsOria e o
ceticismo de Hume é inevitavel para um empirico. (POPPER, 1975, p.16)

Mas que conseqnencias impbe o problema de Hume ao empirismo? Alan

Chalmers (1999) discorre corn clareza sabre o tema propondo, como sugere Russell, encontrar

resposta a partir de doffs caminhos: a lOgica e a experiencia

Ele pode tentar justificar o principio da inducao apelando para a lOgica, urn recurso
que nos livremente the garantimos, ou pode tentar justificar o principio apelando
para a experiencia, urn recurso que jaz na base de toda sua abordagem da ciencia.
(CHALMERS, 1999, p. 37)

Em se tratando de justificar o indutivismo atraves do raciocinio lOgico observa-se

imediatamente sua dificuldade. Isto porque argumentos lOgicos validos se caracterizam pelo

fato de que, se a premissa é verdadeira, entao a conclusdo deve ser verdadeira. No caso do

indutivismo isto nao ocorre. Como afirma Chalmers (op. cit., p.37), nao é o caso de que , se as

premissas de uma inferEncia indutiva sdo verdadeiras, entao conclusbes devem ser

verdadeiras. E possivel a conclusao de um argumento indutivo ser falsa embora as premissas

sejam verdadeiras e, ainda assim nao haver contradicao envolvida.

Voltemos ao exemplo anterior: suponhamos que numa numerosa serie as aulas de

educacao fisica corn 100 horas semanais verificamos que os estimulos motores nao sdo

suficientes para desenvolver niveis de aptidao fisica relacionada a sat de e corn base nestas

observacejes generalizamos os resultados para todas as aulas de educacao fisica duas vezes por

semana corn esta carga hot-aria. E evidente que esta é uma inferëncia indutiva legitima. As

inferencias a partir de urn grande nUmero de observacar es ou, em forma de exemplo, se

possivel fosse, todas as observacOes de aulas de educacao fisica em duas vezes por semana

permitem tal generalizacao. Todavia, e este argumento é crucial, nao ha garantia lOgica de que

nao se possa sistematizar aulas duas vezes por semana corn 50 minutos de duracao cada uma
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delas que exercarn efeito sobre a aptidao fisica relacionada a satide. Assim, se este for o caso,

a conclusao "as aulas de educaclo fisica duas vezes por semana nao proporcionam estimulos

suficientes para o desenvolvimento da aptidao fisica relacionada a satide" sera falsa. Em

outras palavras, a inferéncia indutiva inicial, que era legitima na medida em que satisfazia os

criterios especificados pelo principio da inducao, teria levado a uma conclusho logicamente

falsa, embora todas as premissas de inferência eram verdadeiras. Em sintese, nao ha

contradicdo em afirmar que todos as observacOes sobre as aulas de educacdo fisica duas vezes

por semana nao proporcionam estimulos adequados para o desenvolvimento da aptidao fisica

relacionada a sande e que nem todas as aulas de educacao fisica duas vezes por semana

necessariamente na-0 possam atingir bons niveis de aptiddo fisica relacionada a saUde.

Como afirma Chalmers:

Nao ha nenhuma eontradicão lOgica em afirmar que todos os corvos observados sdo
pretos e também que nem todos Os corvos sdo pretos. A inducão nao pode ser
justificada puramente em bases lOgicas. (CHALMERS, Ibid, p. 37)

Por outro lado, como o principio da inducao pode (ou nap) ser justificado pela

experiëncia? Chalmers prop:5e o seg,uinte exemplo e argumento:

As leis da Otica derivadas por inducdo dos resultados de experimentos de
laboratOrio, tem sido usadas em numerosas ocasities no projeto de instrumentos
oticos. e esses instrumentos tern funcionado satisfatoriamente. Mais tuna vez, as leis
do movimento planetaria derivadas de observacOes de posicOes planet:arias. etc.,
tern sido empregadas corn sucesso para prever a ocorrencia de eclipses. Esta lista
poderia ser largamente estendida corn relatos de previsOes explicates bem-
sucedidas tornadas possiveis por leis e teorias cientificas derivadas indutivamente.
Dessa maneira o principio da inducZo é justificado. (CHALMERS, Ibid,, p.38)

No entanto, tal justificativa é inaceitavel, tendo em vista que o argumento, como

ja o demonstrara Hume em meados do seculo XVIII, é circular. Ou seja, emprega o prOprio
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tipo de argumento indutivo cuja a validade esta supostamente precisando de justificacdo

Vejamos:

0 principio de inducdo foi bem sucedido na ocasido xl.
0 principio de inducdo foi bem sucedido na ocasi -do x2 etc.

0 principio da inducao é sempre bem sucedido

Como se pode observar o argumento é indutivo e assim, não pode ser usado para

justificar o prOprio principio de inducao.

Todavia, outros problemas ainda estdo presentes na justificacalo por experiéncia

do indutivismo. Por exemplo: Quantas observacOes repetidas de urn fenOmeno pode ser

considerada como um numero adequado para permitir generalizacties? Quando o indutivista

sugere a exigencia de que o conjunto de observacOes devem ser realizadas sobre uma ampla

variedade de circ,unstancias, o que deve ser considerado uma ampla variedade?

As respostas de Alan Chalmers a estas questOes n -do deixam dUvidas sobre as

limitacOes da ciéncia indutivista. 0 numero adequado de repeticOes das observacOes bem

como a variedade suficiente de circunstâncias de observacdo distinguem-se das inadequadas

apelando-se ao nosso conhecimento teOrico da situacäo e dos tipos de mecanismos em vigor.

Todavia, reconhecer este argumento significa admitir que a teoria tern papel determinante

antes mesmo da prOpria observacäo o que configura uma contradic -do em relacdo ao prOprio

paradigma cientifico empirista.

Portanto, corno sugerem os argumentos acima, nos parece correto concluir que o

problema de Hume sobre a inducao evidentemente constituiu-se num Obice relevante sobre

um dos principals fundamentos da ciencia da modernidade. Tanto assim, como verernos a

seguir, que importantes filOsofos da ciência, embora mantendo-se na visao empirista, negam o

pensamento indutivo como criterio crucial do conhecimento cientifico.
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3.2 0 neo-empirismo: a linguagem como representacio da realidade, o probabiiismo e as
limitaciies do indutivismo

Sobre a denominacao de neo-empirismo agrupam-se as correntes do pensamento

que praticam a filosofia como analise da linguagem. Portanto, os neo-empiristas consideram

que a clarificacao da linguagem conduz a elimina0o dos problemas tradicionais da filosofia.

A esfera da linguagem cumpre, de algum modo o papel que a experiencia finha no
empirismo classico, ou seja, a de constituir o criterio de investigaciio filosOfica.
(ABBAGNANO, 1984, V. XIV. p.42)

No ambito do neo-empirismo situam-se duas linhas de investigacao: (a) a que

trata da linguagem cientifica; (b) a que trata da linguagem corrente. A primeira linha carrega

consigo o pressuposto positivista classic° que privilegia a ciéncia como Unica forma de

conhecimento valido. Tal caracteristica the confere a denominacao de positivismo lOgico. A

segunda lirtlia, que se dedica a investigar a linguagem corrente, portanto imune ao privilegio

dado ao conhecimento cientifico pelo positivismo lOgico, é denominada de filosofia analitica.

Vamos nos deter no positivismo lOgico tendo em vista que tal corrente

principalmente representada pelo Circulo de Viena, constitui-se num forum relevante em

defesa do empirismo. 0 Circulo de Viena perseguia a ideia Luna ciéncia unificada que tivesse

por objetivo toda a realidade acessivel ao homem e se servisse de urn unico metodo de andlise

lOgica.

0 Circulo de Viena consolidou-se a partir de estudiosos de varias origens que se

reuniram a volta de Moritz Schlick e tendo principalmente as obras de Ludwig Wittgenstein e

de Rudolf Carnap coma base para as discussOes. Tomaram parte no Circulo, entre outros, H.

Hahn; F. Waismann; H. Feigl; 0. Naurahth: K. Godel; K. Popper. Posteriormente, ao Circulo

de Viena agregou-se o Grupo de Berlim que incluia H. Reichenbach; K. Lewin; C.G. Hempel.
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Da Polemia, o Circulo recebe a colaboracdo relevante do lOgico A. Tarsky. ApOs a viteria do

nazismo na Alemanha e na Austria muitos representantes do positivismo lOgico retiraram-se

para os EUA, tendo ai, como refere Abbagnano (1984, p.9), encontrado ambiente receptivo,

sobretudo entre os pensadores da corrente pragmatista que se inspiravam em Peirce e Dewey.

Todavia, se faz mister esclarecer alguns aspectos relevantes em que o positivismo

lOgico sugere obstaculos a ciéncia moderna. Em primeiro lugar devemos sublinhar que o

positivismo lOgico pouco tern a ver corn o positivismo cldssico, exceto na sua valorizacdo

absoluta ao conhecimento cientifico.

Em segundo lugar, devemos salientar que para o positivismo lOgico os fatos da

realidade que estdo na origem do conhecimento cientifico sal° inatingiveis em sua ess6ncia;

portanto o papel da ciéncia e o de interprets-los atraves da linguagem. Em outras palavras, o

positivismo lOgico pressupOe a ciéncia como urn conjunto de processos e metodos corn os

quais os cientistas conseguem captar fragmentos da realidade e dispO-los numa ordem ou

representacdo prOpria a partir de sua Otica.

Ludwig Wittgenstein, cuja a obra "Tratado Filosafico" constitui a referencia

central do Circulo de Viena, expressa bem esta ideia. 0 filOsofo austriaco comparava os

procedimentos da ciencia como uma rede de malhas que se lanca sobre uma superficie branca

corn manchas pretas irregulares. Caso utilizassemos malhas quadradas, poderiamos contar

quantos quadrados brancos e pretos existem, ou seja estabelecer uma ordem onde antes

apenas havia acidentalidade e confusdo. Mas as malhas da rede podem variar conforme a

vontade do homem, podemos ter malhas maiores ou menores, em forma de triangulo ou

losango e, dessa forma, obteremos diversas ordens, diferentes entre si, mas ndo menos

representativas da superficie branca corn manchas pretas irregulares. (ABBAGNANO, 1991).

Moritz Schlik, a personalidade em torno do qual se constituiu o Circulo de Viena,

expressa corn muita clareza a principal diferenca entre o velho e novo empirismo. A diferenca
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consiste em que no veiho empirismo os procedimentos referem-se fundamentalmente

analise das faculdades humanas. As propriedades referentes a observacao, a acuidade dos

Orgaos do sentido, configuravam-se como as bases para o conhecimento. Ou seja, o

conhecimento seria como urn reflexo da realidade captada diretamente pelos sentidos.

Todavia, para o novo empirismo, a base da ciencia seria representada pela andlise das

expressOes, enfim, pela andlise da linguagem.

Refere Schlik:

A intuicdo, a identificacdo do espirito com urn objeto, rdo é o conhecimento do
objeto e ndo ajuda a alcancar o conhecimento. pois rido realiza o objetivo pelo qual
se define. Este objetivo consiste em encontrar o nosso caminho por entre os objetos,
em prever seu comportamento. e isto ffv-se deseobrindo a sua ordetn. assinalando a
cada objeto o seu Lugar na estrutura do mundo. A identificacdo com uma coisa ndo
nos ajuda a encontrar esta ordem, antes nos impede de o fazer. A intuiedo é fruicao,
e esta é vida, nac- conhecimento. (SCHLIK apud, ABBAGNANO, op. cit., p. 13)

Evidentemente, neste pressuposto do positivismo lOgico esta implicit° um claro

desvio no que tange as bases do empirismo classic°. Qual seja: conhecer não mais significa

identificar-se corn o objeto conhecido, mas sim represents-lo por proposicOes. Neste sentido,

como a maternatica é a parte essencial dessas teorias, a andlise dos processos da matematica

passa a ser a parte essencial da filosofia da ciéncia. Assim, a estrutura lOgica que preside a

linguagem maternatica é assumida entao como o modelo de toda a lOgica e, por conseguinte,

tambem de toda a linguagem ordenada. Neste ponto de vista, o positivismo lOgico se op& a

todo o discurso que escape a essa lOgica. (ABBAGNANO, op. cit.).

Outro obstaculo ao modelo da ciéncia da modernidade é a descrenca do

positivismo lOgico em relacao ao pensamento indutivo. Segundo Abbagnano (op. cit.) para os

positivistas lOgicos as proposicOes que se referem a fatos sera° possiveis ou contingentes mas

nunca necessarias. Alern disso, as proposicOes universais ou leis sdo apenas hipOteses dotadas
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de valor provavel. Como parece evidente, nesta perspectiva o conceito de probabilidade

adquire releväncia para a interpretacdo dos enunciados fatuais da ciéncia.

A probabilidade consiste na freqiiencia relativa corn que se verifica um
acontecimento; logo, ela diz respeito nâo a acontecimentos singulares mas sim a
conjuntos de acontecimentos. (ABBAGNANO, id. Ibid. ,p.42)

Assim, por volta de 1919, Richard Von Mises, defende a ideia de probabilismo

estatistico. Todavia, Mises tambem refere que o thlculo das probabilidades tido poderia

justificar o indutivismo uma vez que a passagem das observacbes para os principios

teoreticos gerais nao e uma conclusdo lOgica, mas sim uma escolha; pode-se supor que a

escolha resista a futuras observacbes, mas ela pode variar em qualquer momento segundo os

mais diversos pontos de vista.

Por outro lado, Reichenbach considerou que a probabilidade é urn fundamento

suficiente para o processo indutivo, no sentido de que the garanta uma validade em todos os

casos_ Mas, de qualquer modo, é urn metodo que implica, necessariamente, urn certo risco, se

bem que sirva ao mesmo tempo para limitar ou tornar calculdvel o prOprio risco.

Todavia, considerando o objetivo dessa revisao, o que devemos salientar é o fato

de que o indutivismo como categoria tao cara ao velho empirismo, recua para a nocdo de

probabilismo em Carnap e Reichemberg, por exemplo, ou é ate mesmo negado como ocorre

em Wittgenstein e posteriormente, como veremos adiante, de forma radical em Popper.

Para Wittgenstein, de uma proposicdo elementar ndo se pode inferir nenhuma

outra porque toda a proposicdo elementar diz respeito a urn fato atOmico e os fatos athmicos

sa.'o independentes um dos outros. Ndo existe nexo causal que justifique tais inferëncias, sendo

assim impossivel inferir os acontecimentos do futuro a partir dos do presente. "A fe no nexo

causal é uma supersticdo". (WITTGENSTEIN, citado por ABBAGNANO, 1984. p.18)
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Em sintese, atraves do positivismo lOgico, a ciéncia da modernidade ve-se

confrontada corn a transicao de urn realismo fisico para urn realismo representativo expresso

fundamentalrnente pela linguagem

A linguagem é essencial para a ciéncia: e e apenas no seio da linguagem que
ocorrem todas as transfonnacOes da ciéncia, e nao num confronto da linguagem corn
um mundo. corn urn conjturto de coicns cuja a diversidade a linguagem reproduziria.
Fazer esta tentativa seria entrar no campo da metafisica. Apenas a linguagem
cientifica pode falar de si prOpria, isto é, uma parte da linguagem pode falar de outra
parte; mas ma° se pode passar para alem da linguagem. (NEURATH. citado por
ABBAGNANO, 1984 p. 14)

Como observamos, as posicaes radicais de Neurath contrapOem-se frontalmente

aos pressupostos do empirismo classic°. Para o autor vienense, o criterio de verdade das

proposicOes lingaisticas nä° consiste no seu confronto corn dados ou experi6ncias imediatas,

mas apenas no seu confronto corn outras proposicaes lingiiisticas, dentro do sistema universal

da linguagem cientifica. Em outras palavras, para Neurath não ha isomorfismo entre

linguagem e realidade, isto sim, ha determinada identidade, como tal a realidade é a prOpria

linguagem; portanto, a linguagem é a prOpria realidade e se constitui num fato fisico como

qualquer outro.

Semelhante é a posicäo de Wittgenstein que rejeita a possibilidade do

conhecimento na perspectiva de um realismo fisico. Segundo ele, uma proposicäo é a

figuracao de urn fato, porem ifdo no sentido de ser uma cOpia, mas sim de uma figuracdo

formal ou lOgica do fato, isto é, da representacdo de uma determinada configuracdo possivel

dos objetos que constituem os fatos.

Ainda, atraves do positivismo lOgico, a ciéncia da modernidade ve-se confrontada

corn a transicdo do pensamento indutivo para o probabilismo. Isto pode ser evidenciado no

pensamento de Wittgenstein em sua concordancia corn Hume e Leibnitz no que dig respeito
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negac:ao do nexo causal. Para estes filOsofos a causalidade é referida como uma supersticao.

Refere Wittgenstein:

E impossivel inferir os acontecimentos do futuro a partir do presente. deste modo,
portanto, nä° existem propriamente leis naturais. Esta, ou melhor, a regularidade
que elas exprimem, pertencem apenas a lOgica e fora da lOgica tudo é acaso.
(ABBAGNANO, Ibid.. p. 18)

3.3 Wittgenstein da segunda fase: os jogos de linguagem ou a transicio para o
relativismo

0 carater contingente das proposicOes relativas aos fatos expresso do "Tratado

LOgico-filosOfico" (obra que caracteriza a primeira fase do pensamento de Wittgesntein) se

estende, na segunda fase de seu percurso intelectual, a andlise da relacao mundo-linguagem.

Se na primeira fase para todas as palavras eram atribuidos signficados precisos a partir das

relacOes corn os objetos que representavam, nesta nova fase Wittgenstein sugere a

multiplicidade das linguas atraves do que denomina como jogo de linguagem. Em outra

palavras, se o autor reconhece a contingëncia na relacäo mundo-linguagem, e evidente que

esta relacdo pode assumir diversas formas, e como tal, por conseguinte, sào possiveis diversas

formas de linguagem correspondentes as varias formas possiveis que a relacdo pode assumir.

A multiplicidade das linguagens na° pode se quer ser estabelecida de uma vez por
todas; novas tipos de linguagem, novos jogos de linguagem nascem continuamente
enquanto que outras caem em desuso e szio esquecidos. (WITTGENSTEIN apud por
ABBAGNANO, Ibid. p.24)

A defesa da multiplicidade das linguagens que corresponde a urn postura

relativista esta relacionada a outra tese relevante de Wittgenstein: a linguagem é urn
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instrumento, uma tecnica ou um conjunto de tecnicas para resolver situacOes existenciais.

Afirma o pensador austriaco:

A linguagem é urn instrumento, Os seas conceitos sao instrumentos... Os conceitos
aplicam-sea investigaedo: sao a expressdo de nossos interesses e dirigem esses
mesmos interesses. (WITTGENSTEIN apud por ABBAGNANO, Ibid, p.26)

Ao assumir tal postura relativista, evidentemente, Wittgenstein coloca mais urn

Obice sobre o edificio da ciència classica que, como ja descrito, se fimdamentava na

possibilidade requerida de uma objetividade forte, de urn determinismo estruturante e de urn

realismo fisico.

3.4 Alan Chalmers e as criticas sobre o recuo estrategico da opcfio indutivista pela
probabilidade

Embora generalizaciaes as quaffs se chega por induefies legitimas nao possam ser
garantidas como perfeitamente verdadeiras. elas sao provavelmente verdadeiras. 1...1
Conhecimento cientifico nä° e conhecimento provado mas representa conhecimento
que é provavelmente verdadeiro. 1..1 Se um grande rthrnero de As foi observado sob
uma ampla variedade de condicOes, e se todos esses As observados, sem exceed°,
possuiam a propriedade B, entao todos os As provavelmente possuem a propriedade
B. (CHALMERS. ibid, p. 41)

Este recuo da causalidade para a probabilidade, proposto principalmente por

Reichenbach e Carnap no interior do Circulo de Viena, definitivamente nao resolve o

problema da inducdo sugerido por David Hume. 0 principio formulado ainda permanece

como uma afirmacdo universal. Implica, baseado em urn niamero limitado de eventos, que

todas as aplicacOes do principio levardo a conclusOes provavelmente verdadeiras. Ora, tal

como a versa° indutivista classica, a versa() probabilistica do principio da inducdo emprega

um argumento do mesmo tipo que é visto necessitando de justificacao. Voltando ao exemplo
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das aulas de educacâo fisica que adotamos linhas atrds: se ndo podemos afirmar corn certeza

absoluta que todas as aulas de educacäo fisica, corn a duracäo de 50 min, realizadas duas

vezes por semana, näo oferecem estimulos suficientes para desenvolver niveis adequados de

aptidão fisica relacionada a saUde, pelo menos, podemos inferir certo grau de probabilidade

desta afirmacão estar correta. Parece evidente que quanto maior for o ntimero de observaci5es

de aulas de educacao fisica duas vezes por semana, corn metodos e tecnicas diversas, em

situacOes experimentais diferentes, corn professores distintos, em regiOes variadas, etc. torna-

se maior a base para a efetivacdo da inducäo e, desta forma, maior sera a probabilidade de que

as generali7a0es resultantes sejam verdadeiras.

Pode parecer plausivel a afirmacdo anterior, todavia, estamos frente a uma

dificuldade tebrica: qual a probabilidade de uma lei ou teoria, a luz de urn conjunto limitado

de evidencias, ser considerada plausivel? De outra forma, qual a garantia que temos de que,

corn o aumento do conjunto de observacOes, a probabilidade da lei ou da teoria ser verdadeira

tambem aumenta? Ora, sobre o aspect() lOgico matemdfico, nenhuma. Se no vejamos,

considerando a teoria da probabilidade, como refere Chalmers (Ibid, p. 41): é muito dificil

construir uma justificacdo da inducao que evite a conseqUencia de que a probabilidade de

qualquer afirmacäo universal fazendo alegacCies sobre o mundo é zero, qualquer que seja a

evidéncia observavel.

1...] qualquer evidencia observavel vai constituir em urn nitmero finito de
proposicOes de observaebes, enquanto uma afinnacAo universal reivindica urn
niunero infinito de situacties possiveis. A probabilidade da generalizacao universal
ser verdadeira d, desta forma, um namero finito dividido por um namero infinito,
que permanece zero por mail que o niunero finito de proposicOes de observacao, que
constituem a evidencia„ tenha crescido. (CHALMERS, Ibid, p.42 — 43)

Bern, mas se pode argumentar, em defesa do indutivismo probabilistico, que a

presenca de um quadro teOrico de referencia pode aumentar a nossa probabilidade de
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afirmac:do universal. Todavia, dai cria-se uma contradicdo posto que devemos reconhecer que

tal dependéncia a teoria inviabiliza a tentativa dos indutivistas de atribuir a observacdo a

origem do conhecimento. Estariamos frente a seguinte situacdo: teorias precisas, claramente

formuladas, sdo urn pre-requisito para proposiOes de observacOes precisas. Ora, em assim

sendo, teremos de aceitar que as teorias precedem a observacdo inviabilizando, deste modo, o

credo empirista do indutivismo.

3.5 A solucio de Popper ao problema de Hume: o conhecimento conjectural ou a recusa
ao indutivismo

Julgo haver resolvido importante problema filosOfico: o problema da inducao. Essa
solu0o tem sido extremarnente frutifera, capacitando-me a resolver born 'rimer() de
outros problemas filosOficos. (POPPER 1975. p.13)

Assim Karl Popper inicia seu texto no livro "Conhecimento Objetivo", não

obstante sugerindo uma certa frustracao pela pouca expressdo que sua versdo teria exercido

na comunidade cientifica.

Poucos ftlOsofos, contudo. apoiaram a tese de que resolvi o problema da inducao.
Poucos filOsofos tern-se dado ao incirmodo de estudar —ou mesmo criticar — minhas
concepeOes de tal problema, ou de tomar conhecimento do fato de haver eu feito
algum trabalho a esse respeito. Muitos liwos publicados hem recentemente na•O
fazem a menor referencia a minha obra. embora muitos deles deem mostras de ter
sido influenciados por alguns ecos bastante indiretos de minhas iddias. E as obras
que tom= conhecimento de minhas ideias costurnam atribuir-me opinieies que
nunca sustentei, ou criticar-me corn base em evidentes incompreengles ou
interpretacOes errOneas ou corn argumentos invdliclos. (POPPER, Ibid. p.13)

0 primeiro importante passo para resolver o problema de Hume foi, segundo

Popper, reformular a forma tradicional em que ele era apresentado:
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Qual é a justificativa para a crenca de que o futuro sera (amplamente) como o
passado? Ou. talvez, qual a justificativa para as inferencias indutivas? (POPPER,
Ibid, p.14)

Conforme Popper, formulacOes como estas estdo erradas por varias razbes. 0

autor, entretanto, na obra em anMise discorre sobre duas delas. A primeira é a que supOe que o

futuro sera como o passado. Suposicdo considerada errada pelo autor de "Realismo e o

Objetivo da Ciencia". "Considero errada, a menos que a palavra `como' seja tomada em

sentido tao flexivel que tome a suposicao vazia e inOcua" (POPPER, op. cit., p. 14). A

segunda formulacao, ao supor que haja inferencias indutivas e normas para extrair inferencias

indutivas, é tambem considerada errada uma vez que tal suposicdo nao deveria ser feita sem a

devida analise critica.

Penso, portant°, que ambas as formulacbes sao simplesmente destituidas de critica e
observacOes semelhantes aplicar-se-iam a muitas outras formulacOes. Minha tarefa
principal sera, assim. formular outra vez o problema que penso estar por tras do que
chamei problema filosOfico da inchicao. (POPPER. op. cit.. p.14)

Para efetivar seu objetivo Popper sugere que sempre que esteja em jogo

problemas lOgicos deve-se substituir todos os termos subjetivos ou psicolOgicos em termos

objetivos. Assim, em vez de falar de crenca, fala-se em assercdo ou de uma teoria explanativa;

em vez de falar de uma impressão, fala-se em assercão de observacao ou de uma assercdo de

teste; e em vez de falar de justificativa de uma crenca fala-se de justificativa da alegacdo de

que uma teoria é verdadeira.

Esta sugestdo Popper vai aplicar a hipOtese 16 ,0ca de Hume:

0 problema lOgico de Hume (HI) — Somos justificados em raciocinar partindo de

exemplos (repetidos), dos quais temos experiencia, para outros exemplos (conclusaes), dos

quais nao temos experiencia?

A hipOtese lOgica de Hume — Vao, por maior que seja o niimero de repeticOes.
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As reformulacoes de Popper:

Para o problema lOgico — Pode a alegacdo de que uma teoria explanativa universal

é verdadeira se justificada por razeies empiricas; isto admitindo a verdade de certas asserc-Oes

de teste ou asserOes de observacdo (que, pode dizer-se sdo baseadas em experiéncias) ?

Para a hipOtese lOgica — Ndo, ndo pode. Nenhuma quantidade de assercOes de teste

verdadeiras justificada a alegacdo de que uma teoria explanativa universal é verdadeira.

Ora, ate ai, para alem da alteracdo da forma, parece que estamos na mesma

situacdo proposta por Hume. Todavia, Karl Popper acrescenta dois novos problemas e

hipOteses lOgicas:

Primeiro problema 14*.co de Popper —Pode a alegacäo de que uma teoria

explanativa universal é verdadeira, ou falsa, ser justificada por razaes empiricas; isto é, pode a

admissdo da verdade de assercOes de teste justificar a alegacdo de que uma teoria universal e

verdadeira, ou a alegacdo de que e falsa?

Primeira hipOtese lOgica de Popper — Sim, a admissdo da verdade de assercOes de

teste as vezes nos perrnite justificar a alegacdo de que uma teoria explanativa universal e

falsa.

Esta nova hipOtese se torna relevante se refletirmos sobre a situacdo de problema

em que se ergue o problema de Hume.

Tenho em mente uma situacao em que estejamos em face de varias teorias
explanativas que concorrem corn varias solucOes de urn problema de explanacão —
por exemplo_ urn problema	 e tambem em face do fato de precisarmos ou
polo menos desejarmos, escolher entre etas. (POPPER, 1975. p.19)

Esta situacdo de problema —a de escolher entre varias teorias — sugere o segundo

problema sugerido por Popper:
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Segundo problema lOgico de Popper — Pode uma preferéncia, corn respeito

verdade ou falsidade, por algumas teorias universais em concorrEncia corn outras ser alguma

vez justificada por tais razZies empiricas?

Segunda hipOtese lOgica de Popper — Sim; as vezes pode, se tivermos sorte. Pois

pode acontecer que nossas assercOes de teste refutem algumas — mas nao today — teorias

concorrentes; e como estamos procurando uma teoria verdadeira, preferiremos aquelas cuja a

falsidade nao foi estabelecida.

Configura-se nestas assercOes de Karl Popper a negacao do indutivismo atraves do

criterio denominado por falsificacionismo.

0 falsificacionismo admite livremente que a observa0o é orientada pela teoria e a
pressup5e. Ele tambem abandona corn alegria qualquer afirmaclo que fazem supor
que as teorias podem ser estabelecidas como verdadeiras ou provavelnaente
verdadeiras a luz da evidencia observativa. As teorias sdo interpretadas como
conjecturas especulativas ou suposicaes criadas livremente pelo intelecto human no
sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma
evlicacilo adequada do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo.
(CHALMERS, 1993, p.64)

Popper, da mesma forma, tamb6m contesta o problema e hipOtese psicolOgica de

David Hume.

Problema psicolOgico de Hume — por que, nao obstante, todas as pessoas sensatas

esperam, e creem que exemplos de que nao tern experiéncias conformar-se-do corn aqueles de

que tern experiencia9 isto 6, porque temos expectativas em que depositamos grande

confianca?

HipOtese psicologica de Hume — Por causa do costume ou hdbito; isto 6 porque

somos condicionados pelas repeticeies e pelo mecanismo da associacdo de ideias, mecanismo

sem o qual dificilmente poderiamos sobreviver.
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Historicamente, encontrei minha nova soIugdo do problema psicokigico de inducao
de Hume antes da minha solucao do problema lOgico: foi ai que observei primeiro
que a inducão — a formacao de uma crenca por meio de repeticiib — é urn mito".
(POPPER, op. cit., p. 33)

0 argumento de Popper e ate certo pondo simples, ou seja, as regularidades que

tentamos impor aos fatos sao psicologicamente a priori, mas nao ha a menor razao para

admitir que sejam validas a priori. Para Popper, a necessidade de tentar impor tais

regularidades a nosso ambiente é ciaramente inata e baseada em impulsos ou instintos. Ha

necessidade geral de urn mundo que se conforme corn nossas expectativas; isto levou o autor

da "LOgica da Descoberta Cientifica", a uma andlise lOgica que, segundo ele, mostrou que

elas nao podem surgir de outra forma, porque a repeticao pressupOe similaridade e a

similaridade pressupae um ponto de vista — uma teoria ou uma expectativa.

Decidi, assim, que a teoria indutiva de Hume sobre a formacdo de crencas nao tinha
possibilidade de ser verdadeira, por razdes lOgicas. Isto levou-me a ver que
consideracbes higicas podem ser transferidas para consideraeOes psicolOgicas, e
levou-me depois a conjectura heuristica de que, muito geralmente. o que se mantem
em 16ca tambem se rnantem — desde que adequadamente transferido — em
psicologia (POPPER, op.cit., p. 35)

Enfim, no que se refere as dificuldades impostas ao paradigma da ci'encia da

modernidade, Karl R. Popper tem papel relevante corn sua proposta de conceber o

conhecimento cientifico como urn trajeto de conjecturas e refutaceies.

0 metodo da refutacilo permite abstermo-nos da inferencia indutiva, submetendo
prova da falsidade os sistemas dedutivos constituidos pelas transformacOes
tautolOgicas das proposicOes" (POPPER apud ABBAGNANO. 1984, p.47).
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3.6 Albert Einstein e a teoria da relatividade: a mudanca radical do paradigma da
ciencia moderna

Segundo Nicola Abbagnano (1991) a fisica de Albert Einstein constitui uma

importante virada critica da ciéncia no mundo ocidental. Para Santos (1991; 2000) Einstein

constituiu o primeiro rombo no paradigma da ciéncia moderna.

Considerando que para a mecanica newtoniana existe urn tempo e urn espaco que

são absolutos, urn tempo que fluff uniformemente e urn espaco permanente, imOvel e sempre

igual: e que portanto, tambem o movimento e o lugar de um corpo sâo absolutos, a mecânica

clâssica pressupunha a presenca de urn observador nnico, onipresente que pudesse observar os

acontecimentos do universo na sua contemporaneidade ou na sua distdncia espaco-temporal

absoluta, (ABBAGNANO, op. cit.).

A esta pretensdo Einstein sobrepOe a sua teoria da relatividade 3 . Nela, a

genialidade do cientista afirma a necessidade de se levar em conta em cada observacalo o

metodo corn o qual se pode verificar ou medir um fenOmeno fisico. 0 metodo implica sempre

o use de certos instrumentos, empregados quando se faz a observacdo de urn determinado

porno de vista.

Caso se leve em conta esta ressalva preliminar, logo se percebe que dois
acontecimentos. que parecem contemporaneos para urn observador, nlo o sdo
igualmente para urn outro que esteja em posicao diferente, e que em todo o caso a
distäncia espacial ou temporal entre os acontecimentos depende do sistema de
referência corn rela0o ao qual se deterrninou_ (ABBAGNANO, op. cit., p. 65)

Varnos trazer o exemplo sugerido pelo prOprio Einstein (1999):

A questa.° é a seguinte:

3 Sobre a Teoria da relatividade geral e especial para leitores rulo tecnicos (como a autora desta tese) sugere-se a
leitura da obra: Einstein, A . A Teoria da Relatividade Especial e Geml. Rio de Janeiro, Contraponto, 1999.
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Dois raios que cairam simultaneamente em B e A (figura abaixo) em relacdo ao

leito da estrada de ferro sdo tambern simultineos para quem viaja no interior de um trem que

percorre o trajeto B-A?

Quando dizemos que os raios que cairam em B e A sao simultdneos em relacao ao

leito da estrada, isto significa que os rajas luminosos que partiram de B e A iräo encontrar-se

no ponto medio C do trajeto B-A do leito da estrada. Seja o ponto C' o ponto medio da

distancia B-A do trem em movimento. Embora, no momento da queda dos raios, esse ponto

C' do trem em movimento coincida corn o ponto C. na figura ele se movimenta para a direita

corn a velocidade v do trem. Se o observador que se encontra em C' no trem nao possuisse

essa velocidade, ele permaneceria em C. Os raios luminosos provenientes de B e A haveriam

de alcancd-lo simultaneamente, isto é, os dois raios haveriam de encontrar-se exatamente

onde ele haveria de estar. Na verdade, porem, ele se movimenta ao encontro do raio luminoso

procedente de A, ao mesmo tempo que se afasta do raio luminoso precedence de B. Portant°,

o observador very o raio luminoso procedente de BA antes de ver o raio que precede de B. Os

observadores que se utilizam do trem como corpo de referencia devem, por conseguinte,

chegar a concluo de que o raio que caiu em A ocorreu antes do raio gue caiu em B. Portanto

a resposta a questdo proposta sera, negativa.

Fonte: pier, P. A. Fisica. Vol. 2 Rio d Janeiro :Guanahara dois, 1978, p.683
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Chegamos a urn importante resultado: eventos que sdo simult& ieos em relacao ao

leito da estrada ndo sdo simultdneos em relacdo ao trem, e vice-versa — relatividade da

simultaneidade -. Cada corpo de referencia (sistema de coordenadas) possui seu tempo

prOprio. Uma especificacdo temporal so tem sentido quando se indica o corpo de referencia

aos qual esta indicacdo se refere. Todavia, antes da Teoria da Relatividade, a fisica sempre

admitia tacitamente que o significado das indicacOes de tempo era absoluto, isto e, que etas

ndo dependiam do estado de movimento do corpo de referencia. Mas acabamos de ver que

esta suposicao e incompativel corn a definicäo tao natural de simultaneidade. (EINSTEIN,

Ibid, p.29)

A nocblo da relatividade de tempo e espaco absolutos traz como conseqtiencia a

necessidade de se considerar os instrumentos ou metodos, corn os quais se efetua determinada

observacao. A esta altura jd se configuraram argumentos robustos contra os criterios de

demarcacao da ciencia da modernidade. 0 realismo fisico, onde se pretende que a ciencia seja

capaz de descrever os fenemenos em sua essencia é substituido por um realismo

fenomenolOgico onde o conhecimento cientifico institui-se como um sistema de leis que

evidencia determinadas configuracOes ou ordens que permitem a previsão de determinados

fenemenos. Todavia, tais configuracOes ou ordens na,o sdo diretamente perceptiveis: sdo

abstratas e baseiam-se apenas em relacOes matematicas.

Nao se pode mais faiar de tuna uniformidade da natureza em si mesma, que a ciencia
se limitaria a registrar coin observacOes e oportunos experimentos mas apenas de
uma uniformidade que o pensamento do cientista imp& a natureza. ate ao panto de
ela nä° mais o refutar coin os resultados das observaclies. (ABBAGNANO, 1991,
P-66)

Portanto, em contraposicdo ao paradigma da ciencia da modernidade, os

pressupostos de uma ciencia emergente, principalmente a partir de Einstein, sugerern, como

constitui o piano de estudo desta revisdo teOrica, a transicAo de um modelo determinists para
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urn modelo probabilistico ou fenomenolOgico; de urn objetivismo sem sujeito para urn

intersubjetivisimo; de urn realismo essencial para um realismo representativo e de urn

mecanicismo reducionista para uma complexidade organizational.

No paradigma emergente, tanto o objeto como o sujeito do conhecimento

cientifico sao percebidos de uma nova forma. 0 objeto nao é mais uma entidade que os orgaos

do sentido fotografam ou captain diretamente, mas representa urn conjunto de representacOes

que tern com o prOprio objeto uma relacao indireta e, apenas, mais ou menos isomOrfica.

Segundo Einstein:

A imica coisa necessaria a estabelecer uma sdrie de regras, porque sem escs regras a
aquisigfio do conhecimento no sentido desejado seria impossivel. Podem-se
comparar essas regras as de um jogo que, embora arbitrarias, tornam o jogo possivel
apenas com a sua rigida observância. Mas a sua determinacdo nao sera nunca
definitiva. Serie, vdlidas e poderao ser aplicadas somente em urn especial dominio.
(EINSTEIN. aped ABBAGNANO, 1991, p. 67)

Nao obstante, é importante ressaltar no escopo dessa tese, que as idëias de

Einstein nao causaram rupturas apenas nos modelos filosOficos inerentes as concepcOes do

realismo fisico como muitos querern fazer crer. Einstein, da mesma forma, exclui igualmente

as concepcOes idealistas. Ou seja, nao é uma ordem puramente subjetiva, criada por um

espirito human ou sobre-hurnano, para seus prOprios fins e por isso nao sujeita a controle

extern. Conforme Abbagnano (Ibid), a ordem é proposta pela ciencia, os acontecimentos da

experiencia a controlam continuamente e permitem mante-la enquanto nao a refutam. E,

portant°, a experiéncia o ponto de encontro entre o homem e o mundo, o intermedio atraves

do final uma realidade enigmatica e causal se adapta a uma ordem que todavia nunca

definitiva e segura.
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3.7 A mecfinica quintica: Werner Heisenberg - sobre o indeterminismo; Niels Bohr e a
teoria da complementaridade

Se Einstein relativizou o rigor das leis de Newton no dominio da astrofisica, a
mecar. fica quantica fe-lo no dominio da microfisica. Heisenberg e Bohr
demonstraram que nao é possivel observar ou medir um objeto sem interferir nele,
sem o alterar, e a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medico nalo é o
mesmo que la entrou. (SANTOS,B., 1991, p.25)

Heisenberg (1999) no livro "Fisica e Filosofia", principalmente no capitulo 5,

apresenta um conjunto importante de argumentos que se constituem em evidacias definitivas

sobre as mudancas de paradigma imposta pela me 'canica quantica. 0 eminente cientista, apOs

salientar a relevancia do pensamento de Descartes, afirma que o dualismo res cogitans / res

extensa possibilitou as ci6ncias da natureza (na perspectiva do res extensa) admitir a

express:do de urn conhecimento plenamente objetivo, urn conhecimento sem sujeitos,

pressuposto que Heisenberg denomina como realismo dogmatic°. "0 realismo dogmatic°

mantem tido haver assertiva que diga respeito ao mundo material que nao possa ser

objetivada" (HEISENBERG, 1999, p. 116). Este realismo dogmatic°, centrado num

objetivismo pleno e radical que, como ja salientamos diversas vezes neste capitulo, constitui-

se em pressuposto da ciëncia da modernidade, marcou tao profundamente a visdo dos

cientistas que, segundo Heisenberg, levou o prOprio Einstein a tecer criticas sobre a fisica

quantica.

Quanto Einstein criticou a teoria quLitica, ele o fez com base do realismo
dogmatic°. Essa é unia atitude muito natural. Todo o cientista que faca trabaiho de
pesquisa sente estar procurando por algo objetivamente verdadeiro. Sons afirrnavies.
ele näo as imagina que dependem das condicaes sob as quais essas assertivas
possam ser verificadas. (HEISENBERG, op. cit., p.117)

Sao esses	 pressupostos epistemolOgicos que a mecanica quantica vai

definitivamente questionar. Desfaz-se a perspectiva do objetivismo radical ou objetivismo
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sem sujeito. Em outras palavras, pode-se afirmar que a prOpria nocao de uma realidade

objetiva, independente dos atributos que lhes conferem os pesquisadores, é refutada.

Todavia, a refutac,do ao objetivismo radical ndo nos deve levar apressadamente ao

outro extremo do espectro. Ndo nos deve lancar em defesa do subjetivismo radical ou de um

qualquer ceticismo ou anarquismo epistemolOgico como sugere Paul Feyerabend. 0

dinarnarques Niels Henrik David Bohr, uma das figuras centrais da revoluedo levada a cabo

pela fisica quantica, desenha corn clareza os contornos desta nova paisagem, principalmente

no decorrer dos varios debates com Albert Einstein (BOHR, 1995).

Bohr define a ciencia como uma das obras de comunicacdo entre os homens e ndo

como um esforco de compreensdo duma realidade dada, que se tenta descrever (JORGE,

1994). Nesta perspectiva, os procedimentos, os metodos, as medidas que o pesquisador adota

fazem parte do fenOmeno descrito. E a nocao de complementaridade. Afirma Bohr:

[...] contrariamente ao que se passa em fisica classica, a interacdo entre o sistema
quân' tic° e os instrumentos forma parte inseparavel do fenOmeno. (BOHR apud
JORGE, 1994, p. 58)

Como afirma Maria Manuel Araujo Jorge (Ibid, p.58), dai resulta que, para Bohr,

uma descried° ndo ambigua dos fenOmenos qudnticos deve, em principio, incluir uma

informaedo convincente sobre o dispositivo experimental utilizado. Ora, mas quais as

implic,acOes desta concepedo sobre a nocao de objetividade? Poder-se-d falar em

conhecimento objetivo a partir desta visa° de ciencia apresentada por Bohr? Pois bern, Bohr

ndo hesita em faze-1o. Todavia, acorre que o termo objetivo assume outra compreensào. Ele

perde seu sentido classic° de "independente do sujeito" de independencia da existencia de

qualquer observador. Passa a significar "independente de quem observa ou comunicavel sem

ambigriidade" (BOHR, op. cit., p 92). A descried° dos fenOmenos atOrnicos seria objetiva

uma vez que nenhuma referencia explicita e feita a um observador individual. Trata-se afinal
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de uma intersubjetividade, o que se permite escapar a ideia de urn conhecimento plenamente

subjetivo.

A nocilo de complementaridade nao implica, de modo algtun„ urn desvio de nossa
postura de observadores imparciais da natureza. mas dove ser encarada como a
expresso lOgica de nossa situaciio no que tango a descricao objetiva nesse campo de
experiencia. 0 reconhecimento do quo a interacao dos instrumentos de medida c dos
sistemas fisicos investigados constitui uma parte integrante dos fenOmenos
quanticos nao so revelou uma insuspeitada limitacao da concepcão mecitnica da
natureza, tal como caracterizada pela atribuiciio de propriedades distintas a sistemas
fisicos, eorno tambem nos foryou, na ordenagäo da experiéncia, a prestar a devida
atencâo as condicfies de observacSo. (BOHR, Ibid., p.94)

Outro avanco significativo provocado pela fisica quantica trata-se da visa) de

complexidade em contraponto ao mecanicismo reducionista do modelo da ciencia da

modernidade, A fisica quantica mostra que nao podemos decompor o mundo em unidades

elementares que existem de maneira independente.

Quando clesviamos nossa atencâo dos objetos macroscôpicos para os atomos e as
particulas subatOmicas. a natureza nao nos mostra blocos de construcao isolados,
mas, em N'.6 disso, aparece como uma complexa teia de relacães entre as varias
partes de um todo unificado. (CAPRA, 1998, p. 41)

Como expressou Werner Heisenberg:

O mundo aparece assim como urn complicado tecido de eventos, no qual conexOes
de diferentes tipos se atteram, se sobrepi5e on se combinam e, por meio disso,
detertninam a textura do todo. (HEISENBERG apud CAPRA, ibid. ps. 41 - 42)

Como ja explicitamos ao longo deste capitulo, a ciencia da modernidade tern-se

sobrepondo obstaculos desde o problema de Hume sobre a inducao. Neste contexto, a

mecanica quantica se constituiu como urn marco fundamental na transicao para urn paradigma

emergente. Corn ela se fa7 a passagem do determinismo causal para o determinism()

probabilistico; do realismo fisico ou dogmatic° para o realismo representativo, de urn
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objetivismo puro para uma objetividade que, pela nocao de complementaridade entre

procedimentos de investigacao e resultados, exige a intersubjetividade como criterio e, ainda,

de uma concepcdo mecanicista reducionista herdeira do dualismo cartesiano, como sugere

Heisenberg, para a complexidade expressa no estudo das interconexOes entre o todo e as

panes,

3.8 Edward Lorenz e a Teoria do Caos; Ilya Prigogine e as Estruturas Dissipativas; o
conceito revolueionitrio de auto-organizacão

Os mais ardentes defensores da nova ciëncia chegam ao ponto de dizer que a ciencia
do seculo XX sera lembrada apenas por tres coisas: a relatividade. a mecnica
quantica e o caos. 	 A relatividade eliminou a ilusão newtoniana sobre o espaco e
o tempo absoluto; a teoria q 'uintica eliminou o sonho newtoniano de um processo
controldvel de mensuracao; e o caos elimina a fantasia laplaciana da previsibilidade
determinista. (GLEICK, 1990, p.3)

Os escudos mais recentes sobre o caos tiveram inicio na decada de 60, a partir da

compreensdo de que equacOes maternaticas muito simples poderiam servir de modelos para

sistemas complexes. Em outras palavras, pequenas alteracaes de insumo em equacaes simples

podiam transformar rapidamente os resultados de forma extraordinaria. A este fenOmeno

denominou-se "dependencia sensivel das condicaes iniciais".

O icone da teoria do caos, sem duvida, d representado pelo "Efeito Borboleta"

sugerido pelo meteorologista Edward Lorenz. E uma analogia jocosa para representar a

dependência sensivel das condicOes iniciais ou, de outra forma, para expressar que mudancas

diminutas no estado inicial de um sistema poderdo levar, ao longo do tempo, a conseqUencias

ern grande escala. "Previsibilidade: o bater de asas de uma borboleta no Brasil desencadeia

urn tornado no Texas". (LORENZ, 1996)



77

Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenhara, atraves

de equacaes matematicas em computador, um modelo simples de condicoes meteorol4ons

consistindo em tres equacOes nao-lineares acopladas. Assim, constatou que os .resultados de

suas equacbes cram - extrernamente sensiveis as condicOes iniciais: Ou seja,- atiaves da

matematica dos sistemas dinamicos, que trabalha corn padrbes topolOgicos 4, tendo como

referencia dois pontos de partida praticamente identicos, obteria duas trajetOrias por caminhos

significativamente diferentes 5 , o que, por conclusdo, deveria tornar problematica qualquer

previsdo correta a longo prazo6

Como afirma Capra (1998), essa descoberta provocou ondas de choque em meio a

comunidade cientifica, que estava habituada a utilizar equacOes deterministicas para predizer

fenOmenos tais como eclipses solares, ou o aparecimento de cometas corn grande precisäo ao

longo do grandee lapsos de tempo. Pareceria inconcebivel que equacdes do rnovimento

estritamente deterministas pudessem levar a resultados imprevisiveis. Nao obstante, parecia

ser esta a descoberta de Lorenz atraves do que se convencionou chamar de atratores de

Lorenz.

O Atrator de Lorenz. Essa irnagem magica, que se assPmelha a mascara de uma
coruja ou as asas de uma borboleta, tornou-se emblenaa para os primeiros
investigadores do caos. Revelava a estrutura fina oculta dentro de urn fluxo
desordenado de dodos. (GLEICK, 1990, p, 25)

4 A matematica dos sistemas dir "tarnicos trata de identificar padrOes topolOgicos. ldentifica atratores e bacias de
atratores de urn sistema e trata de classifi6-los de acordo corn spas caracteristicas topolOgicas, diferentemente
da matematica convencional que lida corn quantidades e formulas.
5 Detalbes dos experimentos de Lorenz podem ser revistos em Lorenz, E. A Ess'encia do Caos, Brasilia, Editora
da Universidade de Brasilia. E em Gleick, J. Caos a Criacao de uma Nova Glenda. Rio de Janeiro, Campus,
1990.
6 0 texto Efeito Borboleta em anexo na obra de Lorenz acima referenciada apresenta urn conjunto de quatro
argumentos relevantes para sugerir a instabilidade da atmosfera e a conseqiiente dificuldade na previs5o. A partir
desses argumentos o autor conclui que "As esperancas para previsOes com duas semanas ou mais de
antecedencia são portant° altamente reduzidas" (LORENZ, 1990, p.222); "Certas grandezas especiais - tais
comp as temperaturas me di as semanais ou a pluviosidade total semanal - podem ser previsiveis em intervalos
nos quaffs e impossivel a previsdo de configuracOes meteorolOgicas globais." (LORENZ, 1990, p.222)
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Cabe ressaltar, todavia, que embora o modelo de Lorenz nal° seja uma

representacdo real de um fenOmeno meteorolOco particular, constitui-se em um exemplo

notavel de como um simples conjunto de equaceies nao-lineares pode gerar um

comportamento complexo. Tal descoberta e de tamanha relevancia que sua publicacao, em

1963, marcou emblematicamente o inicio da teoria do caos.

Alem da teoria do caos, outra condicao tthrica relevante que se constitui em

obstaculo a manutencdo do paradigma da ciencia da modernidade é constituida pelos avancos

do conhecimento nos dominios da fisico-quimica. Nesta perspectiva, a termodinarnica do nao-

equilibrio e, particularmente a teoria das "estruturas dissipativas" -criacao da ordem pela

desordem- pelo cientista Russo Ilya Prigogine assume papel de elevado significado

reforcando uma nova visa.° de ciencia.

0 homem sate que ele nao esta so, na imensidade indiferente do Univers(); se a
ciencia classica. do alto de seu saber onisciente, havia reduzido a natureza a figura
de um mero autOnomo, a ciencia contemporânea, atraves de seu 'ouvido poetieo'
devolveu-lhe seu potential inovador e, por meio de um frutifero dialog°, reintegrou
o homem ao Universo que ele observa. (PESSIS-PAS IERNAK, 1993, p.35)

A teoria das estruturas dissipativas e o principio da "ordem atraves da desordem"

sugerem que em sistemas abertos, ou seja, em sistemas que funcionam nas fronteiras da

estabilidade, a evolucao explica-se por flutuacOes de energia que, em determinados

momentos, nunca inteiramente previsiveis, desencadeiam espontaneamente reacOes que, por

via de mecanismos nao-lineares, pressionam o sistema para alem de urn limite maxim° de

instabilidade e o conduzem a urn novo estado macroscOpico. 0 ponto critico em que a minima

flutuacdo de energia pode condu7ir a urn novo estado corn menor entropia, denominado

situacao de bifurcacao irreversivel e termodinamica, é o resultado da interacao de processos

microsc6picos segundo uma lOgica de auto-or ganizacdo numa situacao de nao-equilibrio

(SANTOS, B., 1991, p.28)
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Segundo Capra (op. cit.), a mudanca conceitual implicita na teoria de Prigogine

envolve vãrias ideias estreitamente inter-relacionadas:

A descricao de estruturas dissipativas que existem afastadas do equilibrio exige um
formalism matematico nab-linear, capaz de modelar mirltiplos Lagos de
realimentacao interligados. [...j Quando uma estrutura dissipativa atinge o ponto de
bifureacao, urn elemento de indeterminavao entra na teoria. No ponto de bifurcacao,
o comportamento do sistema é inerentemente imprevisivel. Em particular, novas
estruturas de ordem e complexidade mais altas podem emergir espontanearnente de
ordem, resulta dos efeitos combinados do nao equilibrio, da irreversibilidade, dos
tacos de realimentaeao e da instabilidade. (CAPRA, ibid, p. 157)

Enfim, como assinalam de forma muito prOxima Boaventura Sousa Santos (1991)

e Fritjof Capra (1998), a relev&icia desta teoria estA na vis:a."° de materia e natureza que expt-ie_

Uma visao distinta da ciéncia da modernidade. Uma concepOo onde o determinismo é

superado pelo indeterminismo e imprevisibilidade; o mecanicismo é repensado a partir da

complexidade auto-organizational; ao inves da reversibilidade, a irreversibilidade e a

evolucao; em vez da ordem a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente.

No mundo determinista de Newton, nao ha histOria e nao ha criatividade. No mundo
vivo (las estruturas dissipativas, a histOria desempenha urn papel importante. o futuro
é incerto e essa incerteza esti no ceme da criatividade. Atualrnente, como afirma
Prigogine. 0 mundo que vemos fora de nos e o mundo que vemos dentin de nos
estao convergindo. Essa convergéncia dos dois mundos e. taivez, um dos eventos
culturais importantes de nossa area (CAPRA, ibid., p. 158)

Outra concepcdo de elevado significado que anuncia a renUncia ao paradigma da

ciéncia da modernidade é o ja referido conceito de auto-organizacdo. Heinz von Foerster,

fisico e ciberneticista, foi seu principal promotor ao manter um grupo de pesquisas

interdisciplinares no Biological Computer Laboratory da Universidade de Illinois_ Deste

grupo surgem ideias bem sucedidas de sistemas auto-organizacionais que NT -do foreseer no

final da decada de 70 e na decada de 80.
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0 surgimento da matemdtica da complexidade dd outro impulso importante e

permite que Foerster desenvolva urn modelo qualitativo de auto-organizacdo nos sistemas

vivos. Introduz a frase "ordem a partir do ruido" para assinalar que um sistema auto-

organizational nä-0 apenas importa ordem vinda do meio ambiente mas tambem recolha

materia rica em energia, integra-a em sua prOpria estrutura e, por meio disso, aumenta sua

ordem interna.

Enfim, em nossa atualidade, o conceito de auto-organizacdo pressupae tratar-se

corn sistemas abertos que operam afastados do equilibrio e onde é necessdrio urn fluxo

constante de energia e de materia atraves do sistema para que ocorra a auto-organizacdo.

Pressupbe a criacdo de novas estruturas, de novos modos de comportamento nos processos de

desenvolvimento, de aprendizagem e evolucdo. Assume a complexidade ou a interconexidade

Tido-linear dos componentes do sistema.

Resumindo podemos diner que a auto-orgamizacdo e a emergencia espontanea de
novas estruturas e de novas formal de comportamento em sistemas abertos,
afastados do equilibria caracterizados por laws de realimentacdo internos e
descritos matematicamente por meio de equaccies ndo-lineares. (CAPRA, ibid, p.79)

E importanie sublinhar que a visäo de auto-organizacdo ndo se constitui nurn

conceito isolado, faz parte de uma concepcdo compartilhada por muitos cientistas no mundo

inteiro. Corresponde a urn movimento convergente, como afirma Santos (1991 e 2001), urn

movimento pujante sobretudo a partir das Ultirnas decadas e que atravessa as vdrias ciéncias

da natureza e da sociedade. Corresponde a um movimento de inspiracdo transdisciplinar

explorado por inUmeros cientistas e ftlOsofos como Henry Atlan em "Entre o Cristal e a

Fumaca", Edgar Morin e a complexidade organizational em "0 Metodo", ambos na Franca; o

ja especialmente referenciado nesta revisdo, Ilyia Prigogine, na Belgica; as bialogos chilenos
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Humberto Maturana e Francisco Varela, corn o conceito de autopoiesis em "A Arvore do

Conhecimento"; Rene Thom na "teoria das catastrofes", entre tantos outros.

Enfim, parece evidente por todos os argumentos descritos neste capitulo, que

realmente a ciencia da modernidade enfrenta uma profunda crise. Como conjeturamos nas

hipOteses orientadoras, e claramente perceptive) e inevitdvel a transicao de uma ordem natural

imutdvel inerente a uma visa° absolutamente determinista para a emergència de

indeterminismos; da possibilidade de um conhecimento capaz de tradn7ir deterrninada ordem

para a concepcdo de Luna desordem organizadora e, por fim, de urn raciocinio reducionista de

concepcao mecanicista, para o raciocinio da complexidade.

Mas, a presente tese tem como foco de andlise a producdo do conhecimento

cientifico no ambito da educacao fisica escolar. Evidentemente, se faz necessario

investigarmos como esta se processando a transicdo que envolve a crise do paradigma da

ciéncia da modernidade no interior da educacdo fisica — uma area do conhecimento que ainda

nao tern sua identidade claramente definida e que, inclusive, procura constitui-la, tambem,

atraves do conhecimento cientifico. No prOximo capitulo, portanto, apresentamos uma revisao

a partir das ideias de varios pesquisadores que analisaram a producao cientifica da educacao

fisica brasileira na perspectiva de identificar seu perfil epistemolOgico e metodolOgico.
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4 A PRODUC;k0 CIENTIFICA NA EDUCACAO FiSICA BRASILEIRA

Nos capitulos anteriores apresentamos urn breve percurso histOrico da concepcdo de

ciencia na moderniciade, os pressupostos que demarcam sua pratica, e os principais eventos que

apontam o inicio de um period() de crise desta concepcdo.

Neste capitulo discorreremos sobre a prâtica da ciencia no 'ambito da educacao fisica.

Nossa intencdo, neste momento, e de verificar as influencias da concepcao de ciencia da

modemidade, bern como de suns posteriores modificacOes, na prâtica da atividade cientifica da

educacao fisica. Inicialmente, para situar corn precisa- o nosso enfoque, expressamos o conceito

adotado na presente tese relativo a educacdo fisica; em seguida contextualizamos o surgimento

dos Programas de POs-Graduacdo em Educacao Fisica no Brasil tendo em vista que estes

configuram-se enquanto estrutura academica que determina o perfil da producao cientifica, e

concluimos o presente capitulo apresentando o estado da arte da producao cientifica da educacao

fisica brasileira a partir dos estudos de varios pesquisadores que detiveram-se sobre as questOes

metodolOgicas e epistemolOgicas da referida producao.

4.1 Sobre o conceito de educacao fisica

A identidade da educacdo fisica caracteriza-se como um fenOmeno polemicc no

mundo inteiro (REPPOLD FILHO, 2000). No Brasil, muitas foram as discussOes referenciadas a

este tema a partir das concepcOes de diversos intelectuais (OLIVEIRA, 1983; I'vfEDINA, 1985;
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CARMO, 1987; COSTA, 1997; SANTIN, 1987; LOVISOLO, 1993; GAYA, 1994 7 ; BRACHT,

1995 e 1997; TANI, 1996; entre outros) e, tendo em vista a tOnica destes debates, parece-nos que

ainda estamos distantes de urn consenso. Todavia, embora este debate conceitual nfio seja objeto

do presente trabalho, entendemos que torna-se necessario explicitarmos a definicao relativa

educacdo fisica que adotamos na presente tese corn o intuito de contextualizarmos nossas anAlises

sobre bases teOricas bem definidas.

Assim, no presente estudo, concebemos a educa0o fisica8 enquanto uma pratica

profissional referenciada a elementos da cultura corporal do movimento human (jogos, esportes,

lutas, dancas e ginastica) e corn vistas ao processo de educacao do ser human. Educacdo

concebida em urn sentido amplo, ou seja, uma prdtica social que, embora ocorra em diversas

situacties, diversos locnis e instituicOes, exige uma prdtica pedagOgica (um agente — o profissional

de educacdo fisica — que desenvolve suas awes dotadas de intencionalidades). Nesta Otica, a

educacdo fisica ocorre no condominio, no parque, na academia, na rua, na escola, no clube - sao

mnitiplas as suas demandas e cada uma delas corn exigencias que the sao especificas, porem

todas vinculadas a elementos da cultura corporal e referenciadas a um processo educativo.

importante destacar que esta multiplicidade, de demandas da educacdo fisica acaba por exigir

olhares diversos e pactrOes e modelos de interpretacaes tambem diversos quanto se trata de

investiga-la atraves do metodo cientifico. Torna-se importante ressaltar, no entanto, que no

contexto brasileiro a investigacäo cientifica na educacao fisica teve seu inicio somente na decada.

de 70, resultante da implantaciio do POs-graduacdo no pais, como veremos a seguir.

' Este artigo de Gaya referente a definicao da educacao fisica abriu as discussOcs da sessao "temas polémicos" da
Revista Movimento. Neste meano liftmen), Taffarel e Escobar tambem estiveram pre entes na discussão. Outros doffs
mimeros da referida revista apresentaram as opiniaes de outros intelectuais sobre o mesmo tema (Bracht, Santin_
Ghiraldelli Jr., Lovisolo, Costa, e Palafox).
8 A definicao aqui adotada foi desenvolvida em artigo anterior (Gaya e Torres, 2002).



4.2 Os Programas de POs-Graduacäo em Educacio Fisica no Brasil

0 desenvolvimento sistemdtico da pOs-graduacdo stricto sensu, no Brasil, ocorreu,

segundo Kroeff (2000), a partir da decada de 60. Incentivado por uma politica governmental que

apontava para a moderni7acao do pais, tal desenvolvimento visava atender as seguintes

necessidades: mao de obra especializada para preencher os empregos a serem criados pelo

desenvolvimento econOmico previsto e a presenca de cientistas, pesquisadores e tecnicos aptos a

desenvolver a pesquisa indispensivel ao aprimoramento tecnolOgico objetivado. Essa politica so

atingiu a area da educacao fisica dez anos depois: no ano de 1970, foi elaborado pelo Ministerio

de Educacao e Cultura e pelo Institute de Pesquisa EconOrnica Aplicada (MEC/IPEA) o

diagnOstico da educacao fisica e desportos no Brasil. Tal diagnOstico, coordenado pelo professor

Lamartine Pereira da Costa, tinha por objetivo detectar as carencias e definir metas de

desenvolvimento para a area e, dentre os problemas relacionados, foi detectada a inexistencia de

cursos de mestrado e doutorado a fim de atender a demanda de docentes para o magisterio

superior e o desenvolvimento de pesquisa aplicadas a educacfio fisica e ao desporto. (COSTA,

1991)

Kroeff (2000) destaca que, apesar do referido diagnOstico detectar a inexistencia da

pOs-gradua0o stricto sensu no area de educacao fisica, esta na- o foi incluida no I Plano Nacional

de POs-Graduacao — PNPG (1975-1979), elaborado pelo Ministerio de Educacao e Cultura. 0

referido piano pretendia reforcar o sistema universitario para formar recursos humans

qualificados, alem de expandir a pOs-graduacao no planejamento estataL Tal exclusdo provocou

uma reacao dos profissionais da area, o que desencadeou, por parte da Secretaria de Educacdo

Fisica e Desportos do Ministerio de Educacao e Cultura — SEFD/MEC — a formacdo de um grupo

84
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de consultores externos para elaborar urn projeto corn a finalidade de implantar e desenvolver a

pOs-graduacdo em educacao fisica no Brasil.

Segundo Gaya (1991), foi atraves do 10. Plano Nacional de Desenvolvimento

Cientifico (I PNDC), elaborado ern 1975, que o governo brasileiro desenvolveu urn piano de

capacitacao docente corn o objetivo de qualificar academicamente a investigacdo cientifica da

educacao fisica e desportos.

Como consegnencia deste piano [I PNDC], que privilegiou determinadas Universidades
norte-americanas cuja concepcio de ciencia mecanicista e empirista se adequava ao
perfil da ditadura militar, foram enviados cerca de 70 professores gm, ao regressarem
passaram a multiplicar atraves da sua produc4o cientifica uma visao de educacrio fisica
doutrinariamente atomista e filosoficamente positivist& (GAYA, 1991, p.225)

A producao cientifica na educacdo fisica brasileira, portanto, teve o seu inicio a partir

da qualificacäo de professores em universidades no exterior, da implementacdo dos primeiros

cursos de mestrado em educacao fisica no Brasil, a partir do regresso de tais professores e

tambern pela implementacao dos laboratOrios de fisiologia do exercicio (GAYA, 1991) 9. E

importante ressaltar que este inicio se deu a partir de urn entendimento da ciéncia enquanto uma

pratica neutra, provida de uma capacidade de traduzir a ordem natural dos fenOmenos em sua

essència fisica e dotada de uma objetividade que the conferia o poder de apreender a realidade.

Os modelos iniciais desta producao cientifica, coerentes corn os pressupostos que the serviam

como subsidio, remetiam a fenOmenos passiveis de quantificacdo e, na sua maioria, restritos as

variaveis antropometricas e fisiolOgicas.

9 Os primeiros laboratOrios de fisiologia do exercicio foram implantados na Universidarli- Federal do Rio de Janeiro e
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Porem, Gaya (1989) ressalta que a decada de 80 inaugura um novo periodo da

producdo cientifica da educacdo fisica. A formacdo dos primeiros mestres e doutores em

educacdo, sociologia, antropologia e psicologia, alem da influencia de professores alemaes que

passaram a orientar pesquisas no Brasil"), desencadeiam o surgimento das pesquisas qualitativas,

preocupadas, principalmente, corn as questOes sociais. E sobre as diferentes fases da producao

cientifica da educacdo fisica brasileira que trataremos a seguir.

4.3 A producao cientifica na educacio fisica brasileira

Varios pesquisadores (FARIA JUNIOR 1970, 1987 e 1992; TUBINO, 1984;

CANFIELD, 1988; FARIA JUNIOR e col., 1989; SILVA, 1990; FARINATTI, 1992; GOBBL

1992; GAYA, 1994; PAIVA, 1994, entre outros) analisaram a producdo cientifica na area da

educacdo fisica. Alguns deles o fizeram apenas corn o objetivo de delinear seu perfil. Outros,

alem da realizacdo do referido perfil, procuraram apontar alternativas de superacao das

dificuldades encontradas.

Urn dos trabalhos considerados como referencia na analise da producao cientifica na

educacäo fisica foi a dissertacdo de mestrado de Silva (1990), que, baseada principalmente em

Gamboa (1989), procura classificar a referida producão atraves da utilizacão de trés categorias:

empirico-analitica, fenomenolOgica-hermeneutica e critico-dialetica. Faria Jimior, que ja havia

produzido trabalhos referentes a mesma temAtica utilizando-se de outros categorias de analise

Ltiformacito obtida atraves de cornunicacAo pe&soal coin Prof. Dr. Adroaldo Gaya.
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(FARIA JUNIOR, 1970 e 1987), passa a utilizar, em seus trabalhos posteriores (FARIAS

JUNIOR, 1991 e 1992), tarribem a classificacdo de Gamboa (Op. Cit.).

Assim, de acordo corn a andlise de Faria Jimior (1992) referente a producdo cientifica

da area da educacao fisica, as pesquisas empirico-analiticas valorizam o quantificdvel, aceitam a

ideia de neutralidade da ciencia, tem como eixo da explicacdo cientifica a causalidade, estdo

marcadas por urea concepcao funcionalista do homem e seguem os principios das ciéncias fisicas

e naturais, ou seja: identificam variaveis, formulam hipOteses, sistematizam e controlam os dados

empiricos, tem seu delineamento previamente tracado e seu criterio de cientificidade é

fundamentado no teste dos instrumentos de coleta e tratamento dos dados e no grau de

significdncia estatistica. h. as pesquisas fenomenolOgicas-hermeneuticas interpretam as obras,

discursos, gestos, awes, simbolos, discursos que necessitam ser compreendidos ou desvelados

em seu(s) sentido(s) de forma a expor as ideologias a eles subjacentes. Predomina a visdo

existencial do homem, e seus criterios de cientificidade estdo baseados no processo lOgico da

interpretacdo e na capacidade de reflexào do pesquisador sobre o fenemeno estudado. As

pesquisas critico-dialetioas, por sua vez, expressam a visäo do homem enquanto sujeito histOrico

e tern a pretensdo de desvendar o conflito de interesses, formar a consciencia critica e a

resistencia nas situacOes de conflito, alem de propor o engajamento ativo na organizacao social e

na acdo politica. Pam esse autor a pesquisa-acao, a pesquisa participante e a pesquisa etnografica

constituem-se como estrategias deste tipo de abordagem e tail procedimentos metodolOgicos

constituem-se como alternativa de superacdo dos estudos empirico-analiticos e fenomenolOgicos-

hermeneuticos:

As abordagens eritico-dialeticas nao remmciam a origem empirica objetiva do
conhecimento, nem renuncia a interpretacaTo e compreensao fenomenolOgicas que as
concebe como elementos abstratos, necessarios a construcao do conhecimento. Por isso,
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as concepcOes são permanentemente retomadas, criticadas e reincorporadas, visando sua
superacao. (FARIA JUNIOR, 1992, p.29)

Relacionando as ideias expostas por Faria Jimior e o trajeto histOrico da concepcdo de

ciencia descrito nesta tese nos capitulos anteriores, identificamos as chamadas pesquisas

empirico-analiticas como a expressao evidente da ciencia moderna no ambito da educacdo fisica.

As pesquisas fenomenolOgicas-hermeneuticas ilustram o moment() de reconhecimento, na area da

educacao fisica, da necessidade do use de metodos de investigacäo que abordem aspectos nao

quantitativos dos fenOmenos da area; da necessidade de compreensao dos comportamentos dos

sujeitos envolvidos corn a prâtica da educacao fisica nas seas variadas expressaes; reproduzindo,

portanto, a emergéncia dos metodos qualitativos observada no ambito das pesquisas sociais. Facia

Junior, porem, considera este tipo de pesquisa como possibilidade de superacao das hmitaciies

dos escudos empiricos-analiticos:

Essas abordagens [fenomenolOgicas-hermen'euticas] denunciam os limiter das
abordagens empirico-analiticas e se apresentam como alternativas de superacao. (FARIA
JONIOR, 1992. p.20)

0 entendimento de que as investigacOes qualitativas l representam urn avanco em

relacao as limitap5es dos metodos quantitativos foi fortemente disseminado no ambito das

pesquisas educativas12:

" Segundo Bogdan e Biklen (1994), a expressao "investigacao qualitativa" nao foi usada nas ciencias sociais ate o
final dos anon sessenta. Os referidos autores delinem-na como sendo (...) urn termo generic° que agrupa diversas
estrategias de investigacao que partilham determinadas caracteristicas. Os dados recolhidos sao designados por
qualitativos. o que significa ricos em pormenores descrilos relativamente a pessoas, locals e conversas, e de
complexo tratamento estatistico. As questdes a inv-tigar nab se estabelecem mediante a operacionalizacão de
variaveis, sendo, outrossim, formuladas corn o objetivo de investigar os fenOmenos em toda a sua complexidade e
em contexto natural_ Ainda que os individuos que fazem investigacao qualitativa possam vir a selecionar questOes
especificas a medida que reeolhem os dados, a abordagem a investigacao nä° e feita coin o objetivo de responder
quest6es previas ou de testar hipOteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensab dos comportamentos a partir da
perspectiva dos sujeitos da investigacao. As causes exteriores sac, consick-ralas de importancia secundaria. Recolhem
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Esta perspectiva [investigacao qualitative] pretende sub stituir as nociOes cientificas de
explicacao, pro:licit° e contmle do paradigma positivista pelas nocizies de compreensao,
significado e acao. A perspectiva interpretativa penetra no mundo pessoal dos sujeitos
(como interpretam as situaOes, o que significam para eles, que intencOes tem). Busca a

objetividade no 'ambito dos significados utilizando como criterio de evidancia o acordo
intersubjetivo no contexto educativo. (ARNAL et al., 1990, p.52)

Porem, uma anâlise mais rigorosa sugere a fragilidade de tal entendimento.

Entendemos que, ao apontar para a metodologia qualitativa como altemativa de superacdo aos

metodos quantitativos , esses autores parecem recorrer ao reducionismo que tanto criticam, uma

vez que entendem que a complexidade do fenOmeno educativo pode ser compreendida

exclusivamente atraves do use dos metodos qualitativos:

0 paradigm interpretativo se constitui como uma altemativa a visao da perspectiva
positivists. Enfatiza a compreensio e a interpretayao da realidade educativa a partir dos
significados des pessoas implicadas nos contextos educativos e estuda suas crencas,
intenyaes, motivates e outras caracteristicas do processo educativo nao observiveis
diretamente nem suscetiveis a experimentacao. (ARNAL et al.. 1990, p.52)

Pam Santos, B. (1991) a vertente das ciéncias sociais baseada na tradicdo filosOfica

da fenomenologia, que se identifica como antipositivista, na realidade continua vinculada ao

paradiguia da ciéncia moderna:

esta coneepclio [das ciéncias sociais tendo como base a fenomenologia],(...) revela-
se mais subsidiaria do modelo de racionalidade das ciências naturais do que parece.
Partilha corn este modelo a disiincao naturezalser human e tal como de tem da natureza
uma visa° mecanicista a qual contrap5e, corn evidën.cia esperada, a especificidade do ser
human. (SANTOS, B., 1991, p.22)

normalmente os dados em funcao de urn contato aprofundado corn os individuos, nos seas contextos ecolOgioas
naturals." ( Bogdan e Baden ,1994. p. 16)

12 De acordo corn Areal et al (1990), sao mtiltiplos os significados que se pode atribuir a esta ex-pressao tendo em
vista a diversidade de objetivos e fmalidades quc the pode ser atribuida. No ambito da presente tese a investigacao
educativa é definida de forma ample: trata-se de uma categoria que envolve as pesqltisas cientificas referents
educacao que abordam questOes relatives a natureza, epistemolo gia. metodolo0a, fins e objetivos do ato educativo.
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De nosso ponto de vista, Faria Junior (1992), entretanto, nao aponta para urn debate

entre os metoclos quantitativos versus qualitativos; ao contrario: apresenta as pesquisas critico-

diaIeticas como capazes de reunir os diferentes metodos de pesquisa numa relacao dialetica e

veiculada a uma visao dinamica. da realidade. Porem, de acordo corn as suas ideias ilustradas na

citacao das paginas 87-88, este autor pressupOe que o conhecimento é objetivo e tern origem

empirica. Alem disso, nesse texto, o autor ndo explicita reflexiies epistemolegicas que sinalizem

concordancias corn os criterios de urn novo paradigma cientifico, o que nos leva a inferir a

possibilidade de Faria JUnior, mesmo sugerindo criticas aos pressupostos da ciencia moderna,

continua a refletir a producao cientifica na educacao fisica iinerso nos limites do paradigma que

aponta c,omo ultrapassado.

Por sua vez, Farinatti (1992), ao analisar a pesquisa em educacdo fisica no Brasil,

apresenta ideias de diversos autores (tais como LYOTARD, 1986; SANTOS, B. 1986 e 1989;

CAPRA, 1982, MORIN, 1984, entre outros) assinalando que urn novo paradigma cientifico

encontra-se em construcdo e defende a relevancia da hermenëutica neste processo:

A Ciencia POs-Moderna, entAo encontraria muitas de suas respostas numa hermeneutica
critica da propria epistemologia, num processo de ruptura no qual mais uma vez a
linguagem teria papel muito importante. Uma reflex-D critica Uao poderia aceitar
linguagens (micas e universais, pois isso refletiria paradigmas e visejes da realidade
originirios de irnaginirios especificos, bem eomo epistemologias previamente
determinadas. Isso, por si se, cercearia as possibilidades de critics. [...] A heimeneutica
encontraria seu lugar na diseussào das Clencias exatamente pelo fate de asssumir a
inteipreta0o como algo inevitavel, e trabalha-la epistemologicamente. (FARINATTI,
1992. p.37)

0 referido autor prossegue seu texto afirmando que as discussOes relativas a Ciencia

acabaram por contribuir para o desencadeamento na educacao fisica de discussOes relativas a sua

identidade e utiliza a ideia de Ease pre-paradigmatica, descrita por Thomas Kuhn, para

caracterizar o momento de crise da educacao fisica:
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[...] A Educacão Fisica, por utilizar-se de varies ciéncias combinadas, em sua
classificac-do seria considerada como uma disciplina pre-paradigmAtica. Nito ha um
conjunto teOrico-conceitual e metodolOgico universaImente aceito, e sua atuacAo
desenvolve-se praticamente a partir dos fundamentos das ciéncias que formam o seu
corpo. (FARINATTI, 1992, p.37)

Na perspectiva de pontuar as relaeOes entre a crise da ciéncia e a educacao fisica,

Farinatti aponta que uma this dificuldades presentes na construcao de uma nova racionalidade

cientifica é a diversidade de contextos inerentes a atuacdo da educacdo fisica e a contemplaeao

destes num Unico tronco teOrico:

A crise epistemolOgica da ciència, portanto, parece incidir sobre a Educacão Fisica de
uma forma muito clara e especial: o seu dimensionamento teOrico sob urn paradigma que
permita uma interacito de seu corpo de conhecimentos a partir de um mesmo tronco,
teoria essa que dew surgir da problematiza0o de suas questOes especificas. Isso quer
dizer que nAo hi necessariamente ulna, mas tantas Educacties Fisicas quanto forum as
realidades onde sera° implementadas e desenvolvidas o que, d clam, influenciara na
construed° de suas bases teOricas. (FAR1NATTI, 1992, p.45-46)

Aqui Farinatti parece-nos transitar entre o referencial do neo-positivismo,

especificamente ao Circulo de Viena que perseguia a delimitacao de uma ciencia unificada que

abarcasse toda a realidade acessivel ao homem, servindo de um imico rnetodo de analise 	 e

do anarquismo epistemolOgico de Paul Feyerabend na medida em que propOe "tantas EducaeOes

Fisicas quanto forem as realidades". Embora o texto de Farinatti faca referencias as mudancas

epistemolOgicas inerente ao paradigma cientifico em construed°, as interpretacOes apresentadas

tido sao dotadas de clareza e coerencia. Desta forma, acreditamos que o autor, ao propor como

alternativa de qualificacao da producao cientifica em educacdo fisica a realizacdo de pesquisas

aplicadas, mesmo citando Lyotard (1986), Santos (1986 e 1989), Capra (1982) e Morin (1984), o

faz sem visualizer as mudancas epistemolOgicas que uma nova racionalidade cientifica impae,

como tais autores sugerem. Do nosso ponto de vista, nao basta transpor as varias disciplinas que a
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educacao fisica se utiliza para solucionar seus problemas cotidianos se, ainda, concebemos o

conhecimento cienfifico como dotado de uma objetividade sem sujeito, de urn realismo fisico, de

urn determinismo absoluto e de uma concepcao mecanicista da realidade; como parece imanar de

seas palavras.

Outro pesquisador que analisou a producao cientifica no ambito da educacdo fisica

foi Gobbi (1992). Este autor, ao realizar urn estudo referenciado a pesquisa no esporte, apresenta

a situacao ja denunciada por Farinatti (1992) onde os pesquisadores estudam a performance

motora sob os ditames das "ciéncias mäes" (Fisiologia, Psicologia, Sociologia, entre outras) e

acabam por nao contribuir a construcao de teorias prOprias e exclusivas que expliquem a

performance motora habilidosa. Mas Gobbi apresenta, neste texto, outra dificuldade das

pesquisas em educacao fisica: a utilizacao de metodos reducionistas, ou seja, metodos que

abordam fatores isolados da performance e assim, pouco podem contribuir para a construcao e

testagem de teorias que expliquem os fenOmenos da educacao fisica e do esporte. 0 referido

autor sugere que a producao cientifica no esporte explique as relacOes sistémicas entre os fatores

da performance esportiva, desenvolvendo modelos multifatoriais de estudo da performance e que

seja estabelecida uma relacao destes estudos corn o cotidiano esportivo. Assim como Farinatti,

Gobbi aponta as limitacóes da producao cientifica na educacao fisica, sugere altemativa

metodolOgica para superacao das dificuldades diagnosticadas, sublinha a necessidade da

producao cientifica estar relacionada corn o cotidiano da area, mas nao apresenta, em seu texto,

reflexOes epistemolOgicas suficientes que apontem para os criterios de uma nova racionalidade

cientifica.

Gaya (1994), em sua tese de doutorado, desenvolveu urn estudo referenciado as

ciëncias do desporto nos paises de lingua portuguesa. Atrav6s da realizacao de uma abordagem

descritiva, o referido autor objetivou tracar urn perfil da producao cientifica , analisar as
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concepOes epistemolOgicas, metodolOgicas e a efetividade do conhecimento produzido em

funcao de suas relaceies corn as praticas desportivas. Dentre as principals conclusOes desse

trabalho, afirma o autor que o paradigma mecanicista definiu as normas sobre as quais se

constituiram os modelos de investigacao referenciados as prAticas esportivas; onde as pesquisas

realizadas respondem, predominantemente, as quest6es advindas das disciplinas de origem e os

conhecimentos produzidos são, em sua maioria, parcializados, Gagmentados e desarticulados. No

que se refere as concepcOes epistemolOgicas e metodolOgicas, afirma Gaya que nas ciencias do

desporto a producao intelectual apresenta-se corn pressupostos epistemolOgicos e metodolOgicos

dicotOmicos:

De urn lado os modelos empiristas e objetivistas que, ceticos quanto aos valores das

rellexaes metafisicas e de fundamentacao teOrica, se limitam a apresentar dados
quantitativos. E do outro, as oancepckies intelectualistas-discursivas e subjetivistas quo,
ceticas quanto as evidéncias empiricas e quantitativas, constroem teorias a partir de uma
realidade idealizada das priticas desportivas. (GAYA, 1994, p. 127)

0 referido autor afirma que os modelos empiristas e objetivistas predominam nas

ciencias do desporto e que, independente do modelo metodolOgico, o conhecimento produzido

neste Ambito nAo permite a demarcacdo de urn espaco de saber referenciado ao desporto capaz de

expressar toda a sua dimensdo. Para Gaya, tal fato é resultante da caracterizacdo das ciencias do

desporto enquanto "focagem mUltipla sobre urn objeto comum feito no isolamento disciplinar a

partir de diferentes perspectivas de andlise e reflexdo". (GAYA, 1994, p.127). Por outro lado,

Gaya ressalta que o aumento significativo das investigagOes especulativas poderiam se

caracterizar como urn motivo de regozijo caso apresentassem o rigor metodolOgico adequado - o

autor defende a ideia de que a aplicacdo da fenomenologia e do materialismo histOrico resultaram

em estudos de precArio rigor cientifico, de caster discursivo-racional e doutrinariamente
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intelectualista. Em relacho a esses estudos, Gaya apresenta concordincia com as ideias de Santos,

(1991) afirmando que tais pesquisas continuam tendo como referencia o paradigma da ciencia

moderna:

Entretanto, embora possamos verificar, a partir dos anos 80, uma reacao no sentido de
assumir contomos fettomenolOgicos e dialeticos, ainda assim as ciencias do desporto nao
conseguem superar o reducionismo mantendo os dualismos e as dic,otomias entre a
natuwza e a sociedade, o homem e a sociedade, o objetivo e o subjetivo, o quantitativo e
o qualitativo, o empirismo e o intelectualismo, etc mantendo-se, portanto, a perspectiva
mecanicista. (GAYA, 1994, p.35)

Afirma Gaya (1994) que o desporto necessita ser investigado atraves de abordagens

rnetodolôgicas que ultrapassem as barreiras disciplinares, fazendo com que o conhecimento das

diferentes disciplinas a ele inerentes sejam integradas a partir de questhes intrinsecas as suas

praticas. Assim como os demais pesquisadores que analisaram a produedo cientifica na area da

educaedo fisica, Gaya aponta as necessidades de superaed.o dos pressupostos da ciencia moderna

mas ndo explicita as transformaeOes epistemolOgicas inerentes ao paradigma em construed°. E

ndo visualizamos a possibilidade de desenvolver a abordagem metodolOgica por ele apontada

como necessaria para a ciencia do desporto tendo como principios os criterios da ciencia

moderna. Entendemos que tal abordagem requer, necessariamente, os pressupostos de urn

paradigma emergente e estes ndo foram explicitados em sua tese.

Bracht (1995) ao realizar uma avaliaedo critica tins ciencias do esporte e da educaedo

fisica no Brasil, vita a tese de doutorado de Gaya e os estudos realizados por outros autores

(SILVA, 1990; PAIVA, 1994 e SOBRAL, 1992) que, no seu ponto de vista, sdo considerados

come fundamentals para o conhecimento da produedo cientifica destas areas no Brasil e em

Portugal. Bracht afirma que, a partir dos estudos produzidos pelos autores por ele citados,

possivel sintetizar a produedo cientifica no ambito das ciencias do esporte e educaedo fisica
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atraves dos seguintes pontos principais: heterogeneidade em relacâo a matriz teOrica e

orientacao teOric,o-metodolOgica; predominio das investigacZes empirico-analiticas que

privilegiam tecnicas quantitativas de pesquisa e um incremento, nos Ültimos anos, das

investigacOes orientadas na fenomenologia-hermeneutica e no materialismo histOrico-dialetico;

atrelamento aos interesses e procedimentos te-Orico-metodolOgicos das disciplinas cientificas de

origem (o que determina uma falta de autonomia cientifica, pouca aplicabilidade do

conhecimento produzido no esporte ou na educacdo fisica e uma falta de interacalo entre as

diferentes disciplinas); oscilacdo metodolOgica entre uma visào "empirista ingenua" e urn

discurso hiperpolitizado que, ao negar a neutralidade cientifica, descuidou-se do rigor

metodolOgico; e, por Ultimo, a inexisténcia de criterios claros que permitam diferenciar as

pesquisas classificiveis como pertencentes as ciencias do esporte daquelas pertencentes

educacdo fisica

Diferentemente dos autores anteriormente citados, Bracht nal° so assinala o debate

epistemolOgico que se instaurou na filosofia da ciencia no que se refere a emergencia de urn novo

paradigma cientifico como tambem afirma que esta discussdo ainda nao atingiu os intelectuais da

area das ciencias do esporte:

Alguns desenvotvimentos recentes no piano da ciencia e da epistemologia deveriam
fazes eco nas Ciencias do Esporte; e isto porque afetam as bases, os principios do
pensamento cientifico, que supac-se seem seguidos pelas Ciencias do Esporte, isto e,
sejam os fundamentos de nossas priticas cientificas.
Para akin do debate, nio concluido no piano da epistemologia (e nem sequer iniciado ou
percebido nas Ciencias do Esporte), sobre a questao do possivel dualismo
metodolOgico/epistemolOgico entre ciencias naturals e ciencias sociais/huraanas, o que
hoje esti em questa° é o prOprio paradigma da ciencia moderna ou da racionalidade
cientifica. (BRACHT, 1995, p.45-46)

Bracht ao prosseguir sua reflexào epistemolOgica, cita, entre outros fatores, a

influencia que exerceu o desenvolvimento da micro e macro-fisica na discussdo referente
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racionalidade da ciencia modern. Parent, corn isso nä° descarta a relevancia do conhecimento

cientifico:

[...] Isto não significa que a ciencia, repentimmaente, teria perdido sua capacidade de
prognose, de fornecer elementos que permitam explicar e interferir na realidade_
Significa muito mais, que ela dcve abdicar de sna condicão/aspiracào de conhecimento
privilegiado da realidade, e da aspiracâo de fomecer a chave de todos os <misterios> do
mundo. (BRACHT, 1995, p.46)

Como ilustramos no capitulo 2 desta tese, a concepca-o da ciencia enquanto

conhecimento privilegiado e passivel de apreensao da realidade remete aos principios do

Positivism°. Os estudos realizados no ambito da micro e macro-fisica romperam coin tais

pressupostos e assinalaram a emergéncia de indeterminismos, do realismo fenomenolOgico, da

conc,epcao de ciencia enquanto um conhecimento passivel de refutacOes atraves da critica

racional, conforme explicitamos no capitulo 3 deste estudo. Tais modificacOes parecem estar

claras para Bracht

Em urn de seus escritos mais recentes Bracht (1999) afirma que é possivel

caracterizar em dois momentos distintos os estudos referentes a producao cientifica no ambito da

educaca."o fisica: o primeiro, onde o autor classifica os trabalhos de Matsudo (1983), Tubino

(1984), Canfield (1988) e Faria Jimior (1987), caracterizou-se pela descricao e/ou identificacdo

das "subareas" de realizacao das pesquisas. Estes estudos indicaram o predominio das "subareas"

da medicina esportiva, da fisiologia e da cineantropometria, realizados sob forte influencia das

ciéncias naturais , e urn crescimento das "subareas" pedagagica e sociocultural, principalmente a

partir de 1980, realizados sob a influéncia das ciencias sociais e humanas_ Bracht ressalta que

estava ausente, nestes trabalhos, a discussao epistemolOgica, ou seja, a discussao referenciada as

concepcOes de ciencia que orientavam as pesquisas analisadas. E no segundo momenta, portanto,
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que a discussao epistemolOgica se faz presente e Bracht inclui neste grupo os trabalhos de Silva

(1990), Faria hinior (1991) e Gaya (1993).

Concordamos corn essas ideias de Bracht. Parece-nos que a producao cientifica na

educacao fisica, bem como a profundidade das ari4lises referenciadas a esta producdo,

apresentam momentos distintos, o que parece refletir urn certo amadurecimento da area, apesar de

toda a discussao que ainda ocorre em relaclo a prepria identidade da educacdo fisica. Porem,

sublinhamos que a discussao epistemoleigica ainda e muito incipiente, os intelectuais da area tido

explicitam, em suas analises, os criterios de demarcacao de uma nova racionalidade cientifica

(como, alias, o prOprio Bracht assinalou em trabalho anterior, citado literalrnente nesta tese

pagina 95).

Em sintese, entendemos que a producdo cientifica na area da educacao fisica, de

forma geral, parece caracterizar-se como tendo, em sua base, a racionalidade da ciencia moderna.

Embora seus intelectuais reconhecam a crise que atinge esse paradigma, ainda nä° parecem

sensibilizados as mudancas epistemolOgicas que o paradigma emergente exige, nä° explicitam

em seus textos os criterios para a realizacdo de uma pratica cientifica consonante corn o novo

paradigma em construed°. Em outras palavras, a crise da ciencia moderna e diagnosticada no

ambito da pesquisa na educacao fisica, porem os autores nao assinalam as mudancas

epistemolOgicas provocadas na conc,epcdo de ciencia a partir do paradigmas emergente (a

intersubjetividade/objetividade fraca, o realismo representativo, o indeterminismo, a

complexidade dos fenOmenos). Talvez as alternativas de superacao propostas por esses

intelectuais, embora tenham visualizado a crise referente a racionalidade da ciencia moderna,

tenham, ainda, como pano de fundo, o mesmo paradigma que apontam como ultrapassado.

Mos esta tese, especificamente, tern como objetivo identificar o perfil da produedo

cientifica relacionada a educacao fisica escolar no ambito do PPGCMH/UFRGS. As dissertacOes
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de mestrado desenvolvidas tendo como foco a expressdo da educacdo fisica no ambiente escolar

reproduzem as tendencias epistemolOgicas e metodolOgicas identificadas anteriormente? Ou tal

producdo cientifica manifesto consondmias corn uma nova racionalidade cientifica? 0 capitulo

seguinte apresenta os procedimentos metodolOgicos adotados e os resultados obtidos na andlise

realizada.
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5 0 ESTUDO EMPIRICO: UMA ANÁLISE DA PRODUCAO CIENTiFICA
REFERENCIADA A EDUCACA.0 FISICA ESCOLAR DO PPGCMH/UFRGS

Como sinalizamos anteriormente, a presente tese, no que se refere a invesfigacdo

empirica, desenvolveu-se relacionada ao contexto escolar. No presente capitulo, apresentamos

os procedimentos metodolOgicos utilizados para o desenvolvimento deste estudo bem como

os resultados da a/Wise realizada.

5.1 As hipOteses orientadoras

Desenvolvemos a presente tese a partir da formulacdo de trés hipOteses. A

primeira, de carater claramente praDndtico, remete a ine5cistencia de vinculos orgdnicos entre

a producdo cientifica e a pratica pedagOgica no 'ambito da educacdo fisica escolar:

Hl: A producdo cientifica do PPGCMIFUFRGS, referenciada a educacdo fisica escolar, nao

apresenta relacOes corn a pratica pedagOgica de forma a contribuir para a configuracdo de

teorias relacionadas ao ensino dos elementos da cultura corporal no contexto escolar.

A segunda e a terceira hipOteses evidentemente inseridas no contexto teOrico da

revisdo de literatura que apresentamos nos capitulos iniciais, sugerem proviveis argumentos

que justificam a primeira hipOtese. Assim, pretendemos demonstrar, atraves da pesquisa

empirica, que a inexistencia da relacdo entre a pratica da educacdo fisica escolar e a producdo

cientifica é decorrente, principairnente, dos metodos de investigacdo utilizados e da

concepcdo de ciencia subjacente. Desta forma, a segunda e terceira hipOteses sdo assim

expressas:
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A producao cientifica do PPGCMH/UFRGS, referenciada a educacao fisica escolar,

utiliza predorninantemente uma metodologia de investigando restrita, evidenciando Urn

dualismo entre as tecnicas qualitativas e quantitativas e, desta forma, inviabilin uma

abordagem complexa dos fenOmenos referentes ao ato educativo.

A producao cientifica do PPGCMH/UFRGS, referenciada a educacao fisica escolar, nao

apresenta indicativos de consonancia corn as mudancas epistemolOgicas referentes

demarcacao da ciéncia na perspectiva do paradigma emergente, inviabilizando, assim, uma

investigando orientada pela complexidade do ato educativo.

5.2 Metodos e Procedimentos

Considerando que a intencao do estudo é penetrar corn profundidade na

caracterizacao do conhecimento cientifico produzido sobre a educacao fisica escolar do

PPGCMH/UFRGS, investigando sua articulacao no piano da pratica pedagi*ca e seus

modelos epistemolOgicos-, a concretizacao desta intencao justifica a adocao de uma

abordagem metodolOgica corn urn formato de estudo de caso.

Urn estudo de caso tenta esclarecer uma decisão ou urn conjunto de decisaes: o
motivo polo qual foram tornadas como foram implementadas e corn quail resultados.
(SCHRAMM, apud YIN,2001, p.31)

De acordo corn Yin (2001) o objetivo do estudo de caso nao se prende corn a

extracao de conclusOes que sejam generalizaveis a um qualquer segmento populacional.

Como afirma Graca (1997), nao se buscam leis gerais: procura-se a compreensao teOrica do

caso. 0 estudo de caso torna-se Util quando ha necessidade de compreender urn grupo

determinado, urn problema concreto ou uma situacao especial em profundidade,
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disponibilizando uma quantidade e qualidade de informacOes particularmente rica. Todavia, é

importante salientar, que embora as possiveis generalizacoes que legitimamente se procuram

em estudos desta ordem circunscrevam-se ao caso, isto nao significa definitivamente que as

conclus -Oes do estudo se esgotem nos limites do caso investigado. Para alem da possibilidade

de uma justificacao intrinseca, as concluskies do estudo de caso podem ser sustentadas

tambem por razaes instrumentais, nomeadamente a producdo, refinarnento ou revisdo de

teorias (STAKE apud GRACA, 1997), ou como hipOteses orientadoras para estudos

populacionais de matriz quantitativa.

5.3 A coleta de informaciies — procedimentos

Atraves do caderno de resumos das dissertacOes apresentadas, confeccionado pelo

PPGCMH/UFRGS, realizarnos a andlise da tematica das dissertacOes de me g-I-ado. Dentre as

116 dissertacOes apresentadas ate o ano de 2002, apenas 15 estavam relacionadas , de alguma

maneira coin o contexto escolar. 0 quadro a seguir ilustra a1gumas informacOes relativas a

tais dissertaciies:



Quadro 1. DissertacOes do PPGCMH/UFRGS, apresentadas at 2002, relacionadas com o contexto
escolar

Ttruw AUTOR ANO DE
APRESENTACAD

Metodo Frances e a educacdo fisica no Brasil Silvana Vilodre &dallier 1992
Influencia da ativiciacie fisica sistematica sobre

o nivel de autoconceito de criancas pre-escolares
Miriam Stock Palma 1996

3.0 movimento human no esporte e o esporte na
escola: o pensar dos alums

Luciana Marins Nogueira
Peil

1997

Educacdo fisica escolar: corpo, cultura e clinical° Edmilson	 Santos	 dos
Santos

1998

A treinabilidade da forca de meninos escolares
pre-pnberes e ptiberes submetidos a um programa de
u-einamento de forca

Ronei Silveira Pinto 1999

Formacdo permanente de professores de educacu3
fisica na rede municipal de ensino de Porto Alegre
no period° de 1989 a 1999. Urn estudo a partir de
quatro escolas da rede.

Maria	 Cecilia	 Camargo
Ghunter

2000

0 conhecimento pedagOgico do professor de
educacdo fisica na escola pnblica da rede estaclual de
ensino e sua relacdo com a pnitica docente

Alexandre Scherer 2000

A pritica docente de professores de educacdo
fisica do ensino medic, cbs escolas pablicas de
Caxias do Sul

Carlos Alberto Faggion 2000

0 jogo nos dizeres e fazeres dos professores de
educacdo fisica que atuam nas series iniciais

Jussara Marchioro Stumf 2000

A pratica da educacdo fisica na escola privada de
Ensino Medi°

Carlos	 Gabriel	 Gallina
Bonone

2000

Habitos de vida, estudo nutricional, perfil de
crescimento e aptiddo fisica referenciada a sande:
subsidios para o planejamento de educaciio fisica e
esportes na escola cidadd

,
Angela Regina Poletto 2001

0 trabalho docente dos professores de educacdo
fisica na rede municipal de ensino de Porto Alegre-
um estudo nas escolas do Morro da Cruz

Elisandro Schultz
Wittizorecki

2001

Os conteirclos escolares da educacdo fisica no
ensino fundamental

Antonio Luis CarvaLho de
Freitas

2001

Os efeitos do nivel socioeconOmico sobre os
habitos de vida, indicadores de crescimento e
apticido fisica relacionados a sande

Christian Guedes 2002

A	 relacdo	 entre	 esporte	 e	 educacdo	 na
perspectiva dos alunos do ensino médio (las escolas
particulares

Carlos Eduardo Berwanger 2002

102
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5.4 Apresentacio dos resultados

Dentre as quinze dissertacOes selecionadas, trés orientaram-se por abordagem

claramente näo relacionadas corn questOes pedagOgicas no "ambito do ensino da educacao

fisica na escola:

GO-diner (1992) realizou um estudo histOrico referente ao metodo frances: suas

origens, desdobramentos e implicacOes para a educacao fisica brasileira. Trata-se de

urn importante estudo no ambito das ciéncias socials, que fornece elementos para a

compreensao da adocao do metodo frances nas instituicoes escolares. Porem, nao foi

objetivo da autora o estabelecimento de relacOes entre a tematica da sua dissertacao e

assuntos relacionados ao cotidiano do ensino da educacdo fisica escolar;

Pinto (1999) avaliou a treinabilidade da forca em escolares de diferentes estágios de

maturacao. A discussao dos resultados obtidos, em momento algum, é referenciada a

uma possivel aplicacao no contexto escolar; a utilizacdo do termo "escolares" teve

como funcao apenas a caracterizacao da amostra utili7ada para reali7acao do estudo;

Guedes (2002) compara os efeitos do nivel socioeconOmico sobre os habitos de vida,

indicadores de crescimento e aptidao fisica relacionada a sande em estudantes das

redes privada e pdblica de ensino de Porto Alegre-RS. Afirma o autor que a educacao

fisica escolar possui responsabilidades essenciais para o desenvolvimento da cultura

corporal e considera como integrantes da referida cultura, as qualidades morfolOgicas

e de composicao corporal, capacidades funcionais e intervenientes culturais. E Guedes

apresenta os resultados de seu estudo sem estabelecer relacOes corn o contexto do

ensino da educacao fisica escolar; ndo ha propostas de intervencOes pedagOgicas frente

as situacOes discutidas.
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Desta forma, reduz-se para doze o nilmero de dissertacOes do PPGCMH/UFRGS

vinculadas diretamente a educacdo fisica escolar. Destas, foram analisadas nove, tendo em

vista que os estudos de Wittizorecki (2001), Freitas (2002) e Berwanger (2002) nao

encontravam-se disponiveis para consulta, tanto na biblioteca da EsEF-UFRGS como na

secretaria do PPGCMTI/UFRGS, no periodo da coleta das informacaes.

• Da andlise das dissertacOes:

As infonnacees provenientes das andlises das dissertacOes prendem-se

fundamentalmente as relacbes do conhecimento produzido corn a pratica pedagOgica da

educacdo fisica no contexto escolar, as opc-Oes metodolOgicas e aos pressupostos

epistemolOgicos. Assim, o planejamento dos procedimentos que abrangem a preparacao do

instrumento de coleta de informacOes é elaborado em relacdo a uma proposicâo teOrica do

objeto em estudo que explicitamos nos capitulos precedentes, bem como, na formulacão das

hipOteses orientadores da pesquisa.

Todavia e importante sublinhar que estas consideracOes anteriores ao trabalho de

revisdo documental nao determinam a partida o que se vai encontrar no ato de recolha das

informacOes. Isto implicaria conhecer ja de tal modo o terreno que uma investigacdo adicional

seria praticamente inutil. Portanto, as teorias, questOes de pesquisa e objetivos funcionam

como uma orientacdo gen6rica e provisOria sobre o que pretendemos averiguar.

Devemos salientar que a prOpria natureza dos metodos de procedimentos implica

que, a medida que a recolha de informacOes esta ocorrendo, sejam processados ou

incorporados referéncias ao nosso objeto de estudo. Ou seja, estaremos permanentemente

procedendo a uma classifi.cacdo e uma interpretacdo das informacOes que estarao sendo

evidenciadas.
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Entretanto, por outro lado, esta decisào nao implica em abdicar de urn period°

posterior dedicado a analise profunda e sistematica das informacOes colhidas, mas sim que

uma boa parte desta analise é realizada no prOprio decurso do estudo. Como refere Costa,

citado por Gaya (1994):

A classificack e a analise de infonnacao que assim se vai processando, o
progressivo conhecimento - teoricamente oreani7ado e empiricamente fundado - do
objeto de estudo, 6 indispensavel para permity um processo de continua regialacao
dos procedimentos das tecnicas de pesquisa. A medida que se vai podendo produzir
um conhecimento cientifico no contexto da investigaca" vai-se podendo tomar em
conta as respectivas caracteristicas no lancamento de novos atos de pesquisa e no
reajustamento das tecnicas. (COSTA, aped GAYA, 1994, p. 43)

Portanto, considerando urn conjunto de categorias teOricas determinadas na relacdo

entre o quadro teOrico e as observacOes analiticas sobre as dissertacOes elaboramos uma grade

que possibilitard construir urn quadro de evidencias que perrnitira a pesquisadora cumprir seu

objetivo.

A grade de analise constitui-se em urn processo de localizacão precisa das

posicaes estrategicas para que se encontre no corpo das dissertacoes as informac6-es que

contardo coma relevantes para a investigacdo. No dizer de Grata :

A elaboracan de tuna grade de codificack 6 um processo de escolha de uma lente,
que tuna vez aplicada sobre os textos retém e salientam determinados elementos, ao
mesmo tempo que efiminam ou obscurecem outros. CodificacAo é um processo de
filtragem, triagem e cataloga0o da informaca-o, donde resultard a condensacao dos
dados da investigaco. (GRACA, 1997, p.148)

Nossa grade de analise foi composta a partir de tres categorias:

• Aplicabilidade do conhecimento produzido: nesta categoria analisamos a articulacdo

do problema, objetivos, variaveis e conclusbes das dissertacOes realizadas corn

aspectos inerentes a pritica pedag,Ogica da educacao fisica no contexto escolar, ou

seja, a contribuicão do estudo realizado na construcao de modelos/teorias/propostas de
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intervencao relacionadas ao ensino dos elementos da cultura corporal no contexto

escolar;

Op "cees metodolOgicas: esta categoria refere-se aos metodos utilizados para a

realizacdo das dissertacOes e apresenta a seguinte divisao: abordagem empirico-

analitica (dissertacoes predominantemente nomoteticas), abordagem fenomenolOgico-

hermeneutica (dissertacOes predominantemente ideograficas) e abordagem

complementar (clissertacOes que utilizaram metodos quantitativos e qualitativos);

Pressupostos epistemolOgicos: esta categoria aborda as evidencias nas dissertaciies que

estao relacionadas ao paradigm cientifico que subsidiou a producAo da pesquisa. Em

outras palavras, buscamos encontrar registros do posicionamento do pesquisador em

relaca° ao paradigma da ciencia moderna, ou ainda, se existiu no texto produzido

alguma reflexao explicita referente a emergencia de urn novo paradigm cientifico.

Apresentaremos, a seguir, os resultados obtidos na analise das dissertacOes tendo

como referencia as categorias explicitadas anteriormente. Antes, porern, apresentamos

algumas reflexeies relativas a expressdo da educacdo fisica escolar enquanto ternatica das

dissertacOes do PPGCMH/UFRGS.

5.4.1 A expressão incipiente de investigacs3es na educacin fisica escolar

Conforme ja explicitamos anteriormente, dentre as 116 dissertaciies apresemadas,

ate o final de 2002, no PPGCMH/UFRGS, apenas 15 (12,9%) relacionam-se, de alguma

maneira, corn o contexto escolar. Acreditamos que tal situacao configure-se num fato

suscetivel de promover algumas reflexOes criticas no ambito do referido programa de p6s-
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graduacao pois, embora situado em urn contexto bastante amplo (o das Ciencias do

Movimento Humano), consideramos que a producao cientifica relacionada a educacAo fisica

escolar possui uma expressao muito incipiente. Nao se trata, de forma alguma, de negar a

relevancia das outras areas de estudo da cultura do Movimento Humano, mas sim de refletir o

que provoca, numa Escola cuja histOria demonstra uma tradicao de mais de sessenta anos do

curso de Licenciatura em Educacdo Fisica, que justamente a pesquisa no ambito da educacao

fisica escolar tenha tan pouca expressao.

Ressaltamos, ainda, que urn dos objetivos do PPGCMFI/UFRGS é o de:

[...] produzir conhecimentos de ponta, com projetos de pesquisa basica e aplicada,
que, mediante processos de transferência e circulacdo democrAtica, oferecam, as
diversas comunidades docentes e de especialistas. alternativas concretas para sua
acao nos diferentes ambitos que as Ciéncias do Movimento Humano ganham
objetividade e relevancia sociaL(publicaio referente ao processo de selegão/2003
do PPGCM-211/ UFRGS, contracapa)

A quantidade de dissertacOes referenciadas a educacdo fisica escolar, no

PPGCMII/UFRGS, parece indicar que este ambito das Ciencias do Movimento Humano

ainda carece de major expressao. Conseqiientemente, a nec,essaria interacao entre pesquisa e

ensino no desenvolvimento do processo de formacao profissional dos estudantes da

graduacao, tratando-se especificamente de urn curso de Licenciatura em Educacao Fisica,

tambem apresenta-se restrita.

E importante ressaltar que a incipiente quantidade de dissertacOes realizadas no 'ambito

da educacdo fisica escolar nao se apresenta como caracteristica exclusiva do

PPGCMH/U'FRGS. Farinatti (1992) denunciou situacao semelhante: o referido autor realizou

urn estudo onde demonstrou que apenas 4,5% das dissertacäes brasileiras, no ambito da

educacdo fisica, defendidas no periodo de 1973 a 1988, relacionavam-se, de algum modo,

corn o contexto escolar. E ainda, que a quase totalidade dos trabalhos privilegia a pesquisa
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teOrica ou descritiva e nenhum desses estudos procurou contribuir de forma direta e especifica

com a estruturacao das aulas em particular.

f...] a pesquisa em Educacijo Fisica saida e,mtamente dos centros que teoricamente
formam a massa critica dos que futuramente conduzirao sua investigac:io,
simplesmente ignora a existencia de Escolas, professores de Escola, alums de
Escola e Echicacâo Fisica na Escola, a alo ser quando doles precisam para cobaias
em experimentos e questiondrios. (FARINATTI, 1992, p.63)

No ambito especifico do PPGCMII/UFRGS, dentre as quinze dissertacOes

referenciadas ao contexto escolar, ties nao produziram subsidios passiveis de colaborar

diretarnente corn o ensino da educacao fisica na escola; e, ainda, duas dissertacOes nä°

estavam disponiveis para consulta, conforme explicitamos anteriormente. Sendo assirm foram

analisadas nove dissertacOes cujos resultados encontrados em cada categoria utilizada estao

apresentados a seguir:

5.4.2 Aplicabilidade do conhecimento produzido

Nesta categoria analisamos a articulacao do contetido das dissertaciies realizadas

corn aspectos inerentes a prâtica pedagOgica da educacao fisica no contexto escolar, ou seja, a

contribui cdo dos resultados obtidos na construcao de modelos/propostas de

intervencao/teorias relacionadas ao ensino dos elementos da cultura corporal no contexto

escolar.

Dentre os estudos empirico-analiticos, Palma (1996) verificou as alteracOes ocorridas

no nivel de autoconceito de criancas em idade pre-escolar apOs terem sido submetidas a urn

programa. sisternatico de atividades fisicas. Trata-se de urn estudo cujo o foco esta centrado na

area da psicologia, tendo como varidvel independente a atividade fisica. QuestOes relativas a

validade do programa desenvolvido no aprimoramento do desenvolvimento das habilidades
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motoras basicas, a possibilidade de adequaedo do referido programa para a faixa etaria de 2 a

3 anos e outros fatores inerentes a pratica pedagOgica da educaeào fisica no contexto da

educacao infanta n -do integraram os objetivos de sua dissertaedo. Poletto (2001), por sua vez,

apresentou um diagnOstico dos alunos da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Embora

tenha desenvolvido seu estudo abordando diversas variaveis (habitos de vida, estado

nutricional, perfil de crescimento e aptid -do fisica referenciada a skide), sua dissertacâo

foi alem da apresentaeao de um perfil dos estudantes avaliados, e do estabelecimento de

algumas sugestOes para o planejamento da educaedo fisica e esporte escolar frente as

conclusaes apresentadas, separadarnente, para cada variavel analisada. A autora ndo realizou

uma ankise multivariada dos dados coletados; limitou-se a apresentar os resultados de forma

fragmentada. Possiveis propostas de intervene -do pedagOgica nas escolas participantes do

estudo, a partir da articulaedo das variaveis estudadas nao foram sugeridas.

Dentre os estudos realizados atraves dos metodos qualititativos, o conhecimento

produzido tambem e limitado a reali7nedo de diagnOsticos: Peil estudou a concepedo dos

alunos em relaedo ao movimento humano e ao esporte; Stumpf analisou o significado que os

professores de ed. fisica atribuem ao jogo; Gunther analisou os significados das atividades de

fonnaedo permanente para os professores de educaedo fisica e as influ'encias, por eles

identificadas, de tais atividades, sobre sua prkica docente; Bonone e Faggion analisaram a

prkica docente de professores do ensino medio de escolas privadas e pnblicas,

respectivamente. Ou seja, tais dissertacoes abordam aspectos isolados do contexto da

educaedo fisica escolar de maneira que pouco podem contribuir para a construcdo de alguma

teoria ou modelo de intervenedo pedagOgica.

E importante ressaltar que em todos os trabalhos analisados houve a preocupaedo

em expressar que a investigaedo realizada ndo consegue dar conta da complexidade do

fenOmeno estudado:
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Nossa intencao é singe/a. Consiste na perspectiva de configurar um perfil da
realidade de nossos alunos. Delimitar uma descriezio da realidade de nossas criancas
e jovens. (POLETTO, 2001, p.15)

Ao encerrar este estudo, deixa-se registrado que se tem consciencia de que a
realidade constatada é muito mais complexa do que a andlise que dela se faz; por
essa razao, as reflexiies e idèias nele contiriqs, nao sio conclusivas, apenas
complementam outras ja existentes e, consequentemente, devem ser lidos como urn
modest() estudo de investigaedo [...] (STUMPF, 2000, p.167-168).

Dois pesquisadores, entretanto, ao finalizar sua dissertacao, talvez na

perspectiva de romper corn o pressuposto da objetividade da ciencia moderna, ou ainda, corn

o entendimento de superioridade da ciencia frente a outras formas de conhecimento, parece

eximirem-se de assumir urn posicionamento claro perante as informacties coletadas:

Frequentemente, no final das investigaciies, espera-se que o pesquisador, mediante
a analise de seas achados, proponha sugestiks, aponte caminhos Particularmente
sou um pouco refratdria a este tipo de postura, que facilmente pode levar a uma
formula prescritiva, recomendada pela acart-mia. [ Cada leitor deste trabalho farce
sua prOpria interpretacdo e se posicionara diferentemente diante do que aqui esti
escrito. Sendo assirn, so o que espero e que as consideracfies aqui desenvolvidas
possam contribuir para algum tipo de reflexdo em Codas as pessoas envolvidas no
contexto onde se desenvolveu a investigacdo, direta ou indiretamente. [...] Provocar
reflexOes, mai:, do que prescrever soluebes, me parece mais adequado.
(GIINTHER,2000, p.175-176)

Mao se pretende criar generalizacaes sobre estas reflexiies; por isso, calla leitor
deste trabalho farce sua prOpria interpretacio e poderd posicionar-se diferenternente
diante das considerackes apontadas. A intenefto primeira foi provocar inquietacfrs
e reftexeies, muito mais que apontar solucaes. (FAGGION, 2000, p.176)

Do nosso ponto de vista, o autor de uma dissertacao deve explicitar e defender

suas ideias frente a pesquisa realizada. 0 que nab significa que suas conclusOes relativas ao

fenOmeno pesquisado nao sejam passiveis de refutacdo. Se as conclusties apresentadas e as

sugestOes propostas estdo adequadas ou nao, sera na realizacao do debate no ambito da

comunidade cientifica que surgirao tais indicativos. Afinal, c,omo afirma Lecky, citado por

Alves (1995, p. 137), "os fatos empiricos [...] em si mesmos, ate que tenham sido trabaihados

e interpretados, sào totahnente innteis". E, tratando-se da producao cientifica referenciada
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educacao fisica escolar, consideramos de extrema relevancia que o pesquisador aponte

alternativas frente as conclusbes de seu estudo, pois desta forma poderd contribuir para o

avanco do conhecimento da area. Mas se a intencao é de apenas promover reflexiies, talvez o

mais adequado seja o desenvolvimento de estudos literdrios ao inves de cientificos. A

educacao fisica escolar necessita it alem das abstrac,43es, necessita da producao de um

conhecimento voltado para a qualificacao da interven0o pedagOgica do professor, da

realizacao de pesquisas que abordem a complexidade do ato educativo.

A apresentacao de urn thagnOstico e de sugestOes frente aos resultados analisados

tambem caracterizou a dissertaedo de Santos, E. (1998). 0 referido autor, corn o objetivo de

estabelecer criterios para a organizacdo curricular da disciplina de educacao fisica da Escola

Municipal Jean Piaget, embora tenha utilizado uma abordagem metodolOgica complementar —

como veremos na apresentacdo dos resultados da categoria "opcdo metodolOgica" -

produziu urn estudo cujos resultados contribuam diretamente para a construcao de teoria(s)

relacionadas a educaedo fisica escolar. Observamos, mais uma vez, a realizacao de uma

andlise desarticulada dos dados coletados em cada aspecto analisado (perfil somatomotor e

habitos de vida dos estudantes e o comportamento desportivo da comunidade).

Todas as dissertacOes analisadas, portanto, realizAram uma abordagem isolada dos

aspectos referentes a educacao fisica escolar. E tal abordagem acaba por apresentar urn

conhecimento fragmentado dos aspectos do cotidiano da escola, o que dificulta a

compreensao da complexidade do ato educativo. Por consequência, essa producao cientifica

pouco pode contribuir para a construed° de alguma teoria relacionada a pratica pedagOgica da

educacao fisica no context° escolar.



5.4.3 Opcties metodolOgicas

	Nesta categoria	 analisamos	 os metodos utilizados para a realizacdo das

dissertacOes. Diferentemente da producao cientifica da educacäo fisica brasileira em geral, a

producdo cientifica referenciada a educacdo fisica escolar do PPGCMH/UFRGS apresenta

como opcdo metodolOgica predominante os estudos qualitativos, como ilustra a tabela 1:

Tabela 1: ocorrencia, em valores absolutos, da opcão metodolOgica das dissertacOes referenciadas a educacao
fisica escolar do PPGCILIEWEsEF-UFRGS

	

DissertacOes empirico-analiticas	 Disserta95es fenomenolOgicas-	 DissertacOes corn abordagem
heimenéuticas	 metodolOgica complementar

02	 06	 01

Dentre as dissertacbes classificadas como fenomenolOgicas-hermenéuticas, cinco

foram desenvolvidas atraves da etnografia educativa (corn a utilizacdo dos seguintes

instrumentos. observacdo, entrevistas e andlise de docurnentos) e tuna foi desenvolvida

atraves da fenomenologia hermenéutica (corn a utilizacalo de entrevista nao estruturada e

observacdo).

Ressaltamos, entretanto, que a predomináncia de dissertaciies realizadas atraves de

metodos qualitativos de investigacdo nä° implica, necessariamente, numa tentativa de romper

corn o modelo da ciencia moderna. Como ja referimos anteriormente no capitulo 4 delta tese,

autores como Santos (1991) e Gaya (1994) afirmam que esse tipo de investigacdo ainda tem

como pressuposto o paradiwna da ciëncia moderna. Especificamente nas dissertacOes

analisadas, observamos que a justificativa por tal opcdo rnetodológica 6 apresentada em
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diferentes situacOes: em funcAo dos objetivos propostos ou como alternativa de superacao dos

metodos quantitativos (indicando, nesta situacao, uma postura dualista referente aos diferentes

metodos de pesquisa). Al6m de Peil (1997), os seguintes autores justificam sua opcão

metodol4ca a partir dos objetivos de seu estudo:

A escolha de uma abordagem qualitativa foi intentional, uma vez que costtuna ser a
indicada para investigar urn tema de tal complexidade, ja que ele envolve questOes
relacionadas a conviccOes, crencas e valores dos professores (STUMPF, 2000, p. 60)

Ja citei anteriormente que o foco de minha atencio esteve voltado para o
professor de Educacrto Fisica, e que o men interesse estava centrado nos porquês de
suas atitudes, posturas, seus metodos e posicionatnentos diarios e em verificar quais
fatores, externs e intemos, possuem efetiva inflnOncia em sua pratica docente.
Considerando esses aspectos e a condicao dos fatos ocorrerem denim do context°
educacional, percebi que os fenOmenos que emergiam durante a pesquisa tem
caracteristicas socioeducativas:portanto pareceu-me bastante adequada a decisdo de
adotar o paradigm qualitativo como condutor do processo de investigacdo,
paradigms esse apoiado pela etnografia educacional. (BONONE, 2000, p. 45)

Acredito que a metodologia qualitativa responde as rninhas necessidades e
interesses cognitivos na medida em que o problesna tem concepcees bastante
subjetivas e requer tuna andlise e interpretacAo tambem dentro desta perspectiva.
Optei por urn estudo do tipo etnografico, nesta pesquisa, pela sua caracteristica
impar de refletir o pensamento que os atoms dao ao seu cotidiano na escola c nas
aulas. Em outras palavras, e descrito o que pensam os professores investigados
sobre o seu meio de trabalho, sua fonnacao professional, sua concepcdo de
educa0o e de educaciio fisica. (SCHERER, 2000, p. 45)

Nas dissertacOes citadas a seguir, parece-nos que seus autores indicam que sua

opcdo metodok*ca se deu para alern dos objetivos propostos:

1...1 a opcao por uma pesquisa de cunho qualitativo me possibilitou trabalhar corn
significados, motivacijes, crencas, valores, enfim_ algo que nao pale ser exatamente
quantificado a que se encontra em um espaco mis profundo (ins relaceies hurnanas
(GUNTHER, 2000, p.70)

Gunther parece concordar corn o posicionamento de alguns autores (apresentada

anteriormente no capitulo 4 desta tese) que consideram os metodos qualitativos de

investigacdo cientifica como alternativa de superacdo dos quantitativos. Mas nao sera o

entendimento de que os significados, motivacOes, crencas e valores encontrem-se em um
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espaco "mais profundo" das relacOes humanas uma expressào de preconceito em relacdo as

variAveis passiveis de quantificacdo? Ao assumir tal postura ndo estaremos recaindo no

reducionismo tao criticado das ciencias naturais? Por outro lado, quais serdo os criterios a

serem utilizados para considerar os aspectos quantitativos do ser humano mais superficiais do

que suas motivacOes, crencas e valores? Ou ainda, sera passivel a separacdo entre os aspectos

qualitativos e quantitativos do ser humano no estabelecimento de suas relacOes? De nossa

parte, consideramos o entendimento de que as motivacOes, crencas e valores encontrem-se em

urn espaco "mais profundo" das relacOes humanas como urn preconceito em relacdo aos

aspectos quantitativos do ser humano; e que tal postura acaba por reduzir as relac"Oes humanas

a um tipo especifico de manifestacão. Se por urn lado necessitamos separar, inicialmente, os

aspectos qualitativos e quantitativos das relacOes humanas para que seja possivel compreend&

los, por outro, nalo podemos esquecer que no cotidiano tais fenOmenos coexistem e interagem

entre si; que qualquer tipo de reducionismo nao colabora para o entendimento da

complexidade dos fentimenos.

Outro pesquisador que tambem parece considerar os metodos qualitativos dotados

de superioridade em relacdo a outros metodos é Faggion que apresenta a seguinte justificativa

para a adocdo da etnografia educativa para o desenvolvimento de sua dissertacdo:

1_1 o trabalho passou a ter carater qualitativo interpretativo, ja que [...1 este modelo
de estudo oferece ao pesquisador major agilidade e liberdade para reflexao e analise
sobre as informacOes recolhidas, o que pentane ao investigador compreender e
classificar os processos dindmicos ex-perimentados por grupos sociais,
proporcionando major grau de aprofundamento nas interpretactles das
particularidades comportamentais e postural dos atores envolvidos durance o
processo de investigaca-o. (FAGGION, 2000, p.51)

Parece-nos que Faggion entende que a aplicacdo de metodos quantitativos de

investigacdo é capaz de restringir a capacidade de reflexdo e andlise do pesquisador. Nesta

perspectiva, seriam os aspectos quantificaveis do comportamento humano dotados de menor
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importancia no estudo da pratica docente dos professores de educacao fisica? Parece-nos que,

novamente, nos deparamos corn a ideia de que a complexidade dos fenOmenos educativos

pode ser compreendida exclusivamente atraves do estudo de seus constituintes qualitativos;

ou seja: voltamos a nos deparar corn a presenca de ulna perspectiva reducionista.

Ainda em relacao as dissertaceies realizadas atraves de metodos qualitativos, outro

fato que ilustra diferenca em relacao ao perfil da producao cientifica da educacao fisica

brasileira em geral, é a preocupacao corn o rigor metodolOgico que encontramos nos estudos

qualitativos analisados . No capitulo 4 desta tese apresentamos as afirmacOes de Gaya (1994)

e Bracht (1995) referentes a falta de rigor metodolOgico presentes nos estudos qualitativos.

No ambito do PPGCMHJUFRGS, cinco, das seis dissertaceies qualitativas, explicitam os

procedimentos utili7ados referentes a validacao do estudo, e quatro destas disponibilizam ao

leitor exemplos de observacOes e entrevistas realizadas.

Dentre as dissertacOes empirico-a.naliticas, Poletto (2001) utilizou-se de uma

abordagem descritiva para analisar o perfil dos estudantes da rede municipal de ensino de

Porto Alegre em quatro variaveis distintas: habitos de vida, estado nutricional, perfil do

crescimento e aptiddo fisica relacionada a sande. Conforme ja explicitado anteriormente, a

autora apresenta, de forma isolada, os resultados obtidos no estudo de cada varidvel.

Na dissertacao de Palma (1996), realizada atraves de uma abordagem quase-

experimental, encontramos a situacao denunciada por Farinatti (1992), Gobbi (1992), Gaya

(1994) e Bracht (1995), apresentada no capitulo 4 desta tese: o atrelamento aos interesses da

disciplina cientifica de origem. Palma (1996) desenvolveu sua dissertacao corn o objetivo de

detectar as alteracOes ocorridas no nivel de autoconceito de criancas em idade pre-eseolar

apOs terem sido submetidas a urn programa sistematico de atividades fisicas. Como ja

referimos na apresentacdo dos resultados da categoria "aplicabilidade do conecimento

produzido", trata-se de urn estudo cujo o foco esta centrado numa variavel psicolOgica, tendo
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eomo varidvel independente a atividade fisica. Consequentemente, os resultados obtidos

colaboram com a construcdo do conhecimento no ambito da psicologia infantil; pouco

efetivamente podem contribuir para a educacdo fisica escolar.

Apenas uma dissertacdo foi desenvolvida atraves de uma abordagem metodolOgica

complementar: Santos, E. (1998), com o objetivo de estabelecer critêrios para a organizacdo

curricular da disciplina de educacdo fisica da Escola Municipal Jean Piaget, utilizou mótodos

quantitativos e qualitativos de nwestigacdo. Para a delimitacdo do perfil somatomotor e dos

habitos de vida dos estudantes, o referido autor utilizou instrumentos quantitativos e, para

desvendar o comportamento desportivo da comunidade, optou pela observacdo dos rituais de

ocupaedo dos espacos desportivos. Trata-se de uma dissertacdo que supera o dualismo entre

os mêtodos de investigacdo e, para alcancar o objetivo proposto, recorre aos diferentes

metodos de pesquisa numa Otica complementar. Nesta dissertacdo, aspectos qualitativos e

quantitativos sdo analisados na perspectiva de fornecerem informacOes concretas sobre os

estudantes; informacOes estas justificadas pelo autor como relevantes para o estabelecimento

de criterios para a organizacdo curricular da educacdo fisica escolar:

Na confiuencia fiestas tres andlises [perfil somatomotor, kibitos de vida e
comportamento desportivo da comunidade] poderemos encontrar este sujeito [o
estudante de la. a 4a. serie do ensino fundamental] com tuna histOria individual e
coletiva„ do ponto de vista als experiencias desportivas, que se cliferencia daquelas
abstracOes promovidas pelas professoras e professores que estdo na escola. Nao so
podemos subtrair dai atividades, mas valores e condutas que produ-zem urn acesso
desigual ao desporto no interior da escola e da comunidade." (SANTOS, E. 1998,
p.119)

Ressaltamos novamente que, embora Santos, atravês da realizacdo desta

dissertacdo, pareca ter superado o dualismo metodologic,o, os resultados nao contribuem

diretamente para a construed° de teorias relacionadas a educae,do fisica escolar.

Em sintese, as dissertacOes relacionadas a educacdo fisica escolar, analisadas na

presente tese, no que se refere a categoria "opcOes metodolOgicas", apresentam as seguintes
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caracteristicas: predominancia de modelos qualitativos de investigaedo, especialmente da

etnografia educativa; e descried° dos procedimentos utili7ados referentes a validaedo do

estudo, explicitando uma preocupaedo corn o rigor metodolOgico neeessario a pratica

cientifica.

5.4.4 Pressupostos EpistemolOgicos

Nesta categoria procuramos encontrar evidéncias nas dissertacOes relativas ao

paradigma de ciéncia que subsidiou a produedo da pesquisa. Buscamos encontrar, na leitura

dos trabalhos, o registro do posicionamento do pesquisador referente ao paradigma da ciéncia

moderna, ou ainda, se existia no texto produzido alguma reflexdo explicita referente

emergéncia de um novo paradigma cientifico.

Em today as dissertacties analisadas ndo encontramos o registro de reflexeies

epistemolOgicas que sinalizem concorancia corn o paradigma emergente relativo

concepedo da ciesncia. E os resultados obtidos nas categorias de analise apresentadas

anteriormente nos fornecem indicativos para inferir que a ci'encia moderna ainda se configure

como pressuposto epistemolOgico das dissertaciies analisadas. Send°, vejamos: o

conhecimento prodwido no PPGCM1-1/UFRGS, no 'ambito da educaedo fisica escolar, pouco

pode contribuir para a construedo de teorias relacionadas a pratica pedagOgica da educaedo

fisica no referido contexto. Tai situaedo e decorrente da realizaedo de estudos limitados

apresentaedo de diagnOsticos de aspectos do cotidiano escolar abordados de forma

fragmentada. Esta abordagem fragmentada, partial, desarticulada dos fenOmenos inerentes ao

ato educativo, é conseqU'encia da utilizaedo de metodos de pesquisa que nao possibilitam o
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estudo das relacOes estabelecidas entre os aspectos relativos a pratica pedagOgica da educacao

fisica escolar. E a crenca de que a abordagem isolada dos aspectos possibilita a compreensao

do fenOmeno como um todo, tern como pressuposto o mecanicismo, o reducionismo da

ciencia moderna.

Apenas em duas dissertacOes encontramos referencias que possibilitaram

identificar algum desacordo em relaCao a alguns aspectos da ciencia moderna.Na dissertacdo

de Santos (1998), quando é apresentada uma analise da discussao que suscita a constituicao

dos curriculos no ambito da educacdo fisica escolar, o autor parece questionar o entendimento

da ciencia enquanto verdade universal:

1...] o porto seguro a solucao desse problema parece ser dificil de ser encontrado.
Nesse sentido, algumas experiencias locais e dispersas tem sido realizadas de forma
a perspectivar novas horizontes. Mesmo assim nao parece que estamos perto da
resolucAo deste enigma. Talvez ate nao seja possivel encontra.-lo na forma de uma
grande verdade para todos os contex/os, (SANTOS. E. 1998, p.8)

Entretanto, na referida dissertacao nab encontramos afirmacOes explicitas relativas

a uma ruptura corn os pressupostos da ciencia moderna, nem corn a necessidade de superacao

de tal modelo.

Por outro lado, na dissertacdo de Peil (1997) encontramos uma critica explicita ao

principio da objetividade da ciencia moderna. A autora apresenta o seguinte argumento para

justificar sua opcao pela fenomenologia hermeneutica:

A escolha do metodo de pesquisa decorre do tema proposto. No momenta em que
decidi estudar o movimento human no esporte, percebi nao poder optar pelo
modelo de pesquisa que fundamenta a dita ciencia pura na qual inexiste tuna posi "cao
politico-filosefica do pesquisador. Por compreender que o tema envolve uma
complexidade de fatores culturais, ideolOgicos e socials, e consciente de minha
participacao em todo esse processo, procurei avancar na direciio da busca de um
sentido, levando cm consideracdo minha mancira dc scr no mundo. (PEIL. 1997,
p.6)



119

Talvez o que a referida autora considere como a "dita ciéncia pura" seja

semelhante ao que Chalmers (1999, p. 23) aponta enquanto definicäo da ciéncia originitria do

senso comum: "[...] a ciëncia e baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc. °pinkies ou

preferacias pessoais e suposicties especulativas ndo tem lugar na ciéncia. A ciéncia e

objetiva.". 0 que Peil talvez desconheca e que o periodo de crise do paradigma da ciéncia

moderna remete para a rejeicao de urn objetivismo pleno e radical a favor de uma objetividade

fraca (ATLAN, 1994) ou intersubjetividade (BOHR, 1995; MORIN, 1991 e MATURANA &

VARELA, 1997), conforme apresentamos no capitulo 3 desta tese. De qualquer maneira, a

referida autora tambem não explicitou em seu trabalho urn posicionamento claro referente

emerg6ncia de urn novo paradigma relativo a concepcdo da ciencia.

Em sintese, a andlise das dissertacOes relacionadas a educacdo fisica escolar do

PPGCMH/UFRGS, no que se refere aos pressupostos epistemolOgicos, revela que ndo foram

encontrados indicativos explicitos relacionados a crise do modelo da ciéncia moderna



6 CONSIDERACOES FINAIS: 0 SABER DA ACAO PEDAGOGICA E 0
CONHECTIVIENTO ClENTiFICO DA EDUCACÄO FISICA

ESCOLAR DO PPGCMH/UFRGS

Conforme explicitamos no capitulo quatro desta tese, entendemos a educacdo

fisica enquanto prâtica profissional referenciada a elementos da cultura corporal do

movimento humano (jogos, esportes, lutas, dancas e ginastica) e corn vistas ao processo de

educacao do ser human. Portanto embora sejam mifitiplas as suas demandas, a educacão

fisica escolar ocupa especial relevância na medida que insere as criancas no universo da

cultura corporal atraves de uma disciplina curricular formalmente constituida.

E importante ressaltar que a escola, como referem Gauthier e colaboradores

(1998), tern uma funcao que the 6 especifica na sociedade: alem de educar, a escola deve

"instruir", ou seja, deve "disponibilizar" urn conjunto de saberes e habilidades que nao podem

ser dados, de maneira tao sistematica e continua, na familia ou em outras instituicaes sociais.

0 professor ocupa urn espaco especifico na escola, onde transmite valores e conteudos

culturais as criancas e jovens. " [...] o professor deve estabelecer uma ordem tanto nos

contetidos e nas atividades de aprendimgem quanto nas regras de interacao. Ao fazer isso, ele

transmite conteildos culturais e [...] valores, ou seja, instrui e educa". (GAUTHIER e col., op.

cit., p.187)

A educacdo fisica escolar, nesta perspectiva, cabe a abordagem especifica de urn

dos aspectos da cultura: os elementos da cultura corporal do movimento human. 0 professor

de educacdo fisica, no contexto escolar, e aquele profissional que desenvolve uma acdo

formativa de valores e conduta humana de forma a oportunizar aos alunos a construcAo do

conhecimento reference aos jogos, esportes, lutas, dancas e gindstica. E o desenvolvimento de

tal acao, alem dos pressupostos de continuidade e sistematizacdo, esta pautado no respeito ao

processo de desenvolvimento dos estudantes e vinculado a urn projeto pedagOgico. 0

ILV
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professor de educacao fisica no contexto escolar necessita, portanto, de competéncias

pedagOgicas referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Nao é suficiente, porem, que tais

competéncias sejam limitadas ao aperfeicoamento operational ou tecnico dos elementos da

cultura corporal; tais competéncias devem abarcar as decorrências adstritas as praticas

corporals, devem envolver a formacdo de valores, habilidades e conduta humana. Mas como

construir tais competéncias? Quais os conhecimentos e habilidades necessarios para o

exercicio da acao pedagOgica da educacao fisica escolar?

Questoes referentes ao repertOrio de conhecimentos necessarios ao exercicio da

acao docente sao formuladas em diversas disciplinas e estao presentes no ambito da

pedagogia geral. Gauthier e colaboradores (Op. cit.) afirmam que o desenvolvimento de

pesquisas neste ambito e condicao fundamental para a profissionalizacao do ensino 13 o

ensino entendido como " [.. 1 a mobilizacao de varios saberes que formam uma especie de

reservatOrio no qual o professor se abastece para responder a exigéncias especificas de sua

atuacao concreta de ensino". (GAUTHIER e col. , op. cit., p.28). Para estes autores, sao

componentes deste reservatOrio:

0 saber disciplinar, produzido pelos cientistas das diversas areas do conhecimento e

integrados a universidade sob a forma de disciplinas;

0 saber curricular, que consiste nas modificacties efetuadas numa disciplina corn o

intuit() de transforms-la em contend° do curriculo escolar;

0 saber das ciencias da educacao, que caracteriza-se como o conhecimento

profissional adquirido pelo professor em sua formacao ou em seu trabalho que

informam-no a respeito de varias facetas de seu oficio ou da educacäo de um modo

13 Estes autores, na Obra cicada. assinalarn que o desenvolvimento de pesquisas referentes ao repertOrio de
conhecimentos de ensino permite contornar dois obstaculos que sempre se interpuseram a pedagogia: primeirc. o
da prOpria atividade docente por ser uma atividade que se exerce sem revelar os saberes que the sao inerentes
("um oficio sem saberes-); segundo. o das ciáncias da educac5o. por produzirem saberes que nao levam em
conta as condicOes concretas de exercicio do magisterio ("saberes sem oficio").
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geral; é relativo a informacOes desconhecidas pela maioria dos cidaddos comuns e

pelos membros de outras profissOes;

0 saber da tradicâo pedagOgica, que consiste na representacao da profissao construida

atraves de recordacOes de infancia e do contato corn o cotidiano das escolas atuais —

tal saber é adaptado e modificado pelo saber experiencial e validado (ou nao) pelo

saber da acdo pedagOgica;

0 saber experiencial, que consiste na aprendizagem atraves das prOprias experiéncias

que, muitas vezes, tornam-se uma regra e, ao serem repetidas, assumem a forma de

atividade de rotina;

0 saber da acdo pedagOgica, que caracteriza-se na transformacdo do saber experiencial

do professor em urn saber tornado pnblico, legitimado graves de pesquisas realizadas

em sala de aula.

E o saber da acaio pedagOgica que Gauthier e col. (op. cit) consideram como o

repertOrio de conhecimentos prOprios ao ensino. Os demais saberes constituintes do

reservatOrio de conhecimentos sap necessarios mas nao suficientes para a qualificacdo da acao

pedagOgica do professor. E o reperterio de conhecimentos, oriundo da pratica docente, que

pode revelar, de maneira formalizada, as habilidades, competéncias e conhecimentos

necessdrios para a acâo pedagOgica do professor.

1...1 o repertOrio de conhecimentos dove ser extraido da pratica docente. Ele é
constituido de enunciados denotativos ou declarativos, prescritivos ou
procedimentais, e deve expressar algo a respeito dessa pratica. Ao contrario do
reservatOrio de conhecimentos de ensino, que engloba todos os saberes dos
professores, o repertOrio de conhecimentos diz respeito unicamente a parte
formalizavel do saber docente oriunda do exercicio cotidiano do masterio em sala
de aula. A importancia de constituir urn tal repertOrio reside na capacidade de revelar
e de validar o saber experiencial dos bons professores a fim de torna-lo pUbhco e
accessivel". (GAUTHIER e col.. p. cit., p. 179)

Grata (1997) tambem assinala a importancia da construcdo desse repertOrio de

conhecimentos. Esse autor destaca que a necessidade da realizacalo de pesquisas relativas ao
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estudo do conhecimento do professor relacionado a pratica de sala de aula e decorrente das

investigaeOes sobre o pensamento do professor nas diferentes fases do ensino, particularmente

no que diz respeito aos processos de tomada de decisdo no pianejamento e realizacäo da

atividade docente. Tais investigaeOes, realizadas partir da decada de oitenta" e sob a

influéncia da psicologia cognitivista, acabaram por realizar-se em torno de generalizaceies

abrangentes sobre a qualidade das difereneas entre professores experientes e novatos, e pouco

contribuiram para a compreensdo do conhecimento que os professores ufilizam para

interpreter as situaeOes ou formular os pianos e tomar as decisiies. Portanto, atraves dos

resultados dessas investigaceies que se tornou evidente a necessidade de se estudar o

conhecimento do professor relacionado a pratica de sala de aula.

Can (1996) é outro pesquisador que assinala a irnportancia de se construir o saber

da aedo pedagOgica tendo em vista que o professor, no exercicio da atividade docente, elabora

concepeOes relativas a natureza da situaedo em que atua e sobre o tipo de conseqUencias que

se derivam de sua pratica. Tais concepeOes podem ser errOneas ou falsas. Desta forma, as

pesquisas que situam sua problematica no -ambito do cotidiano de sala de aula se constituem

numa oportunidade de confronto entre o que pensam que estdo fazendo os professores e

aquilo que, na realidade, fa7em. Ou, nas palavras de Gauthier: " o professor pode acreditar

que é porque que ele age de tal modo que os alunos aprendem, ao passo que, na realidade, a

explicaedo pode muito bem ser outra". (GAUTHIER e col., Op. cit., p.33). A construed° deste

14 De acordo corn Grata (op. cit.) a investigacdo sobre a eficacia do ensino teve momentos distintos.
Primeiramente esteve centrada na descoberta das caracteristicas do born professor atraves da utilizacao de
medidas do QI e testes de personalidade, lista de caracteristicas do bem professor, segundo a opinido de alunos e
de avaliacbes impressionistas de diretores escolares. Depois, o foco estava dirigido a descoberta do metodo ideal
e, para tanto foram realizadas comparaciies de resultados produzidos pela aplicacao de diferentes metodos de
ensino. A terceira fase pretendia isolar e idenuficar uma lista de cornpetencias do professor eficaz, sua questilo
central era a descoberta de como os comportamentos de ensino, as variaveis de processo observadas em sala de
aula. se associavam aos resultados da aprendizagem dos alunos, as variaveis de produto. Foi essencialmente a
partir da decada de oitenta que os programas de investigacdo, ate entao orientados predominantemente numa
perspectiva comportamentalista, sofrem maior influencia da psicologia cognitivista.
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saber da acao pedagogica, portanto, pode fornecer contribuieeies para o aperfeicoamento da

prAtica docente.

No que se refere a educacdo fisica escolar, entendemos que a construcao do

conhecimento relacionado a pratica docente configura-se como uma necessidade e que a

producäo cientifica referenciada a este contexto deve ter como principio a construcao do

repertOrio de conhecimentos prOprios ao ensino. Para tanto, os problemas das pesquisas

devem estar vinculados as questOes relativas ao que Gauthier e col. (Op. cit.) denominam de

gestao da materia (enunciados relativos ao planejamento, ensino e avaliacâo de uma aula ou

parte dela) e de gestdo da classe (enunciados referentes ao conjunto de regras e de disposicties

necessarias para criar e manter um ambiente organizado que favoreca o ensino-

aprendizagem); ambos tendo como perspectiva o desenvolvimento da acao pedagOgica do

professor de educacdo fisica no ambiente escolar. Como explicitamos no capitulo anterior,

tais aspectos nâo se fazem presentes no PPGCMH/UFRGS que, no que tange ao contexto

escolar, c,omo sugerem nossas andlises empiricas, apresenta as seguintes caracteristicas

principais:

producao de urn conhecimento fragmentado dos aspectos da educaCao fisica escolar que

pouco pode contribuir para a construcac de teorias relacionadas ao ensino;

predominio da realizacdo de pesquisas atraves de metodos qualitativos de investigacdo,

especialmente da etnografia educativa; e

inexistëncia de reflexOes explicitas relacionadas a crise do paradigma da ciência moderna.

Tendo em vista a complexidade de tal acdo pedagOgica, entendemos que a

pratica cientifica a ela direcionada implica, necessariamente, na superacdo do paradigma da

ciéncia moderna e no entendimento da complementaridade entre os diferentes metodos de

investigacdo. E preciso perceber a ciéncia enquanto urn modelo de representacâo da realidade,

que supera os criterios do determinism° absoluto, da objetividade sem sujeito e do
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mecanicismo para possibilitarmos uma maior compreensdo do fenOmeno educativo. Da

mesma forma, a concepcäo da pratica educativa enquanto urn fenOmeno complexo,

concretizado a partir da interacdo de fatores diversos, indica a inadequacao de seu estudo a

partir da exclusividade de urn link° matodo de investigacao. 0 posicionamento dualista entre

os metodos quantitativos e qualitativos, muitas vezes presente no ambito das investigacaes

pedagOgicas, não deve ocupar espaco na perspectiva de uma pratica cientifica voltada para a

acdo educativa, que parece prescindir dos resultados obtidos por ambas metodologias numa

Otica complementar. Dados quantitativos referentes, por exemplo, ao crescimento e

desenvolvimento motor dos estudantes sac, tao importantes quanto o significado atribuido

pelos alunos ao c,onteUdo trabalhado ou os criterios que norteiam as atitudes do professor na

gestdo de uma turma. Alem disso, importa nao apenas desvendar os processos inerentes ao

ensino mas tambem os efeitos da pratica pedagOgica na aprendi7agem dos alunos. Portanto,

entendemos que a pesquisa critico-dialetica se configura na opedo metodolOgica mais

adequada para o desenvolvimento desses estudos.

Em sintese, defendemos a ideia de que a producão cientifica relacionada

educacdo fisica escolar deve estar articulada corn a pratica pedagOgica, ou seja: os problemas

de pesquisa devem ser oriundos das situac -Oes da prdtica educativa, devem estar relacionados

gestao da materia e a gestdo da classes os pesquisadores, atraves da convivëncia no ambiente

escolar, devem utilizar-se de metodos qualitativos e quantitativos numa Otica complementar,

buscando identificar as complexas relacOes entre os aspectos selecionados na problematica da

pesquisa e, ainda, optando pela abordagem da pesquisa critico-dialetica. Acreditamos que esta

articula0o entre a pratica cientifica e a pratica pedagOgica caracteriza-se como uma

alternativa para viabilizar a construcao de um repertOrio de ensino para professores de

educacdo fisica escolar. Mem disso, tal alternativa podern fornecer subsidios relevantes para o



curriculo dos cursor de licenciatura em educacdo fisica, concretizando mais uma possibilidade

de integracao entre a pesquisa e o ensino no contexto universitdrio.
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USTAGEM DAS DISSERTACOES APRESENTADAS ATE 2002 NO PPGCMH/UFRGS

GONADOTROPINA CORIONICA E SEUS EFEITOS ANABOUCOS EM MUSCULOS ESQUELETICOS

EDUCACAO E PROMOcAO DA SAODE: UM ESTUDO SOBRE TRABALHADORES DA INDUSTRIA VIN iCULA.

METODO FRANCES E A EDUCACAO FISICA NO BRASIL

DESENVOLVIMENTO DO SALTAR A HORIZONTAL: UMA ANALISE TOPOLOGICO

POSTURA CORPORAL: NA TEORIA DOS SISTEMAS DINAMICOS

EFEITOS DA EfRITROPOIETINA RECOMBINANTE HUMANA EM INDICES HEMATOLOGICOS E HEMODINAMICOS
DE ATLETAS

AS IMPLICACOES DA PARAMEDICINA NA IDENTIDADE DO FISIOTERAPEUTA

EFEITOS HIDROSTATICOS E DA POSICAO DO INDIVIDUO NA TENSAO ARTERIAL E FREQUENCIA CARDIACA

INFLUENCIA DO EXERCICIO INTENSO DE CURTA DURA9AO SOBRE A MEMORIA RECENTE

EFEITO DO TREINAMENTO EM NATACAO SOBRE 0 BRONCOESPASMO INDUZIDO POR CORRIDA SUBMAXIMA
EM ESTEIRA

0 DESPORTO DE COMPET1CAO COMO MEIO DE EDUCACAO UMA PROPOSTA METODOLOGICA
CONSTRUTMSTA APLICADA AO TREINAMENTO DE JOVENS TENISTAS

OS PADROES DE COORDENACAO NA SEQUENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO SALTAR A HORIZONTAL: UMA
VISAO DINAMICA

A COORDENACAO ENTRE OS SEGMENTOS PERNA E COXA NO ANDAR: UMA ANALISE A PARTIR DA TEORIA
DOS SISTEMAS DINAMICOS

ATIVIDADES PREVENTIVAS COMO FATOR DE PROFILAXIA DE LESOES POR ESFORCO REPETITIVOS (LER.)
DE MEMBROS SUPER ORES

AUTOCONCEITO: AUTO-IMAGEM E AUTO-ESTIMA DE JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL EM RELAQAO
As MENSAGENS VEICULADAS PELOS MEIOS DE COMUNICAQAO DE MASSA (JORNAL)

A INFLUENCIA DA IMIGRACAO ITALIANA NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO RIO GRANDE DO SUL

INFLUENCIA DA ATIVIDADE FISICA SISTEMATICA SOBRE 0 NIVEL DE AUTOCONCEITO DE CRIAN9AS PRE-
ESCOLAR ES

A EDUCACAO FISICA, 0 CORPO E 0 MOVIMENTO HUMANO NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO

DANCA: FORMA, TECNICA E POESIA DO MOVIMENTO - NA PERSPECTIVA DE CONSTRUQAO DE SENTIDOS
COREOGRAFICOS

EFEITO DA NADADEIRA E DO PALMAR NA PERFORMANCE DO NADO CRAWL

C METODO DXA UTILIZADO COMO METODO DIRETO PARA AVALIAR EQUAQOES DE COMPOSICAO
CORPORAL EM ATLETAS DE JUDO DO SEXO MASCULINO

FREQUENCIA CARDIACA E PERCEP9AO DE ESFOR9O NA CAMINHADA AQUATICA E NA ESTEIRA EM
MULHERES SEDENTARIAS E OBESAS

23) FISIOTERAPIA NO PRE-NATAL: UMA PROPOSTA DE CONDICIONAMENTO E AUTO-EDUCAOAO DO ASSOALHO
PELVICO
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE RELAXAMENTO MUSCULAR NA DOR LOMBAR DE ATLETAS DE GINASTICA
RITMICA DESPORTIVA: UM ESTUDO ELETROMIOGRAFICO

0 MOVIMENTO HUMANO NO ESPORTE E 0 ESPORTE NA ESCOLA: 0 PENSAR DOS ALUNOS

MODIFICAG6ES DOS NIVEIS DE AUTO-IMAGEM E AUTO-ESTIMA NOS ACADEMICOS DE EDUCAGA0 FISICA
PELA APLICAGA0 DE UM PROGRAMA ESPECIAL DE GINASTICA POSTURAL

EFEITOS DE PROGRAMAS DE HIDROCINESIOTERAPIA E CRIOCINESIOTERAPIA EM INDIVIDUOS
PORTADORES DE DOR MIOFASCIAL: UM ESTUDO ELETROMIOGRAFICO

JOGO E AUTO-IMAGEM: A COOPERAGA0 EM FUNCIONARIOS PUBLICOS

EFEITOS DE TREINAMENTOS DIFERENCIADOS SOBRE VELOCIDADE RELATIVA AO LIMIAR AEROBIC° EM
JOGADORES DE FUTEBOL JUVENIS

ESPORTE COMO PR EVENGA0 DE OSTEOPOROSE: UM ESTUDO DA MASSA OSSEA DE MULHER ES POS-
MENOPAUSICAS QUE FORAM ATLETAS DE VOLIBOL

0 ESTILO DE VIDA EM JOVENS ATLETAS: ESTUDO EXPLORATORIO SOBRE A INFLUENCIA DO GENERO
SEXUAL, DO NIVEL SOCIO-ECONOM/C0 E DO NIVEL DE PRESTAGA0 DESPORTIVA NO PER FIL DOS HABITOS DE
VIDA DE ATLETAS JOVENS

ESTUDO QUALITATIVO DO DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE RITMICA DA CRIANGA - RITMO
ESPONTANEO E RITMO METRIC°

FATORES MOTIVACIONAIS PARA A PRATICA DESPORTIVA E SUAS RELAGOES COM 0 SEXO, IDADE E NIVEIS
DE DESEMPENHO DESPORTIVO

EFEITO DO EXERCICIO DE INTENSIDADE MODERADA E ALTA EM INDIVIDUOS HIV-1 SOROPOSITIVOS: UM
ESTUDO RANDOMIZADO

0 "EU CORPORAL" EM TERAPIA MORFOANALIT1GA

AVALIACAO DE ATLETAS DE JUDO COM ALTO RENDIMENTO - PERFIL DA sELEcAo GAUCHA-1997

ANALISE DAS INTERVENGOES PEDAGOGICAS EM PROGRAMAS DE INICIAGAO AO FUTSAL

FATORES MOTIVACIONAIS QUE INFLUEM NA ADERENCIA E NO ABANDON° DOS PROGRAMAS DE INIG:ACA.0
DESPORTIVA PELA CRIANCA

HABITOS DE VIDA, MOTIVACAO E APTIDAO FISICA: ESTUDO EM CRIANCAS E JOVENS DE 10 A 14 ANOS DA
ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE

MODULACAO AUTONOMIC-A DA FREQUENCIA CAR DIACA DURANTE A EXTENSA° E ELEVAGA0 SUSTENTADA
DOS MEMBROS SUPERIORES

A FORMAGA0 PESSOAL NA RELAGA0 PROFESSOR-CR IANGA

A INFLUENCIA DA FADIGA EM PROPRIEDADES MECANICAS DO COMPLEXO MUSCULO-TENDA0 DE COELJ-10S

EDUCACAO FISICA ESCOLAR: CORPO, CULTURA E CURRICULO

ORIENTAG.-A0 E MOBILIDADE: UM PROCESS° DE ALTERAGA0 POSITIVA NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
DA CRIANGA PORTADORA DE CEGUEIRA CONGENITA - ESTUDO INTERCULTURAL ENTRE BRASIL E PORTUGAL

A CORPOREIDADE NA ESCOLA POSTURAL

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL NO MEIO AQUATICO PARA CRIANCAS
COM SINDROME DE DOW

QUALIDADE E C!NESFERA DO MOVIMENTO DE JOGADORES DE BASQUETE EM CADE!RA DE RODAS
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SEGUINDO OS PRINCIPIOS 	 PROPOSTA DE ALTERACZES NAS REGRAS OFICIAIS DO
BASQUETEBOL PARA UMA PARTICIPACAO ADEQUADA DAS MULHERES

PROPOSTA CURRICULAR VOLTADA A PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA OS CURSOS DE GRADUACAO EM
EDUCAQA0 FISICA

0 DESENVOLVIMENTO DAS VARIAVEIS SOMATO-MOTORAS EM FUTEBOLtSTAS DE DIFERENTES ESCALOES
ETARIOS AO LONGO DE UMA TEMPORADA ANUAL

0 DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA COM SINDROME DE DOWN: AS QUESTOES QUE REMETEM A UM
DIFERENCIAL SIGNIFICANTE

CONFIGURACAO DO PERFIL SOCIOCULTURAL DOS PRATICANTES DE FUTSAL

A CRIANCA NO JUDO FEDERADO: ANALISE DO CONTEXTO GAUCHO

ESTUDO COMPARATIVO DO RENDIMENTO DE DOIS TIPOS DE PAS DE REMO E DA TECNICA DA REMADA EM
BARCO SKIFF

EFEITO DA REIDRATACAO ORAL NA RESPOSTA GLICEMICA DE DIABET1COS TIPO 1 DURANTE 0 EXERCICIO

PREDICAO DE LESOES MOSCULO-ESQUELETICAS EM ATLETAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL

A TR EINABIUDADE DA FORCA DE MENINOS ESCOLARES PRE-PUBERES E PUBERES SUBMETIDOS A UM
PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FORCA

CRIANCAS NAO SEGREGADAS POR GENERO NO JOGO LIVRE

IMPUCAcOES NA PRATICA DE EXERCICIOS EM CADEIA CINETICA ABERTA E FECHADA NO DESLOCAMENTO
TIBIAL ANTERIOR E NO DESENVOLVIMENTO DA FORCA E TROFIS MO MUSCULAR

A CONCEPO-A0 DA ATIVIDADE FISICA DOS PACIENTES SOROPOSITIVOS E DOENTES DE AIDS DO SERVICO
DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EM DOENCAS SEXUALMENTE
TRANSMISSIVEIS E AIDS DE PORTO ALEGRE

A INFLUENCIA DA GINASTICA LABORAL NA POSTURA DINAMICA DO TRABALHADOR INDUSTRIAL

PERFIL ISOCINETICO DE OMBROS EM ATLETAS DE VOLEIBOL E EM NAO-ATLETAS

EFEITO DO PROGRAMA DE GINASTICA E HIDROGINASTICA NAS ALGIAS VERTEBRAIS

A CELEBRACAO DIONISICA DO CORPO NO ATOR CONTEMPORANEO

A HISTORIA DO JUDO NO RIO GRANDE DO SUL: DAS PRIMEIRAS MANIFESTACOES AOS JOGOS OLIMPICOS
DE ATLANTA

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO MENTAL VISO-MOTOR NO NIVEL DE ATENCAO, DE
ANSIEDADE E DE DESEMPENHO NO SAQUE EM ATLETAS DE VOLEIBOL ADOLESCENTES

0 EFEITO DO EXERCIGIO FISICO SOBRE OS NIVEIS DE DEPRESSAO EM ADULTOS OBESOS

ANALISE MORFOLOGICA EM CRIANCAS QUE PRATICAM A GINASTICA OLIMPICA FEMIN INA

FORMACAO PERMANENTE DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
PORTO ALEGRE NO PERiODO DE 1989 A 1999. UM ESTUDO A PARTIR DE QUATRO ESCOLARES ESCOLAS DA
REDE

A RELACAO TORQUE-VELOCIDADE DE CONTRACAO MUSCULAR EM ATLETAS DE FUTEBOL

CARACTERISTICAS DO SINAL MECANOMIOGRAFICO EM ATLETAS VELOCISTAS, FUNDISTAS E INDIVIDUOS
SEDENTARIOS
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PRECISAO DE EQUAQOES DE COMPOSI9AO CORPORAL EM CRIANCAS NA IDADE DE 10 A 14 ANOS POR MEIO
DE ABSORTOMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA

0 CONHECIMENTO PEDAGOGICO DO PROFESSOR DE EoucAcAo FISICA NA ESCOLA POBLICA DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO E SUA RELACAO COM A PRAT/CA DOCENTE

A COMPLIENCIA INTERPESSOAL: UM ESTUDO DA COMUNICA9AO DA CRIANCA OUVINTE DESCORTINANDO
0 MUNDO DA CR IANCA SURDA NA PERSPECTIVA DA ATMDADE MOTORA

RELACOES QUE ENVOLVEM PODER NAS MANIFESTACOES CORPORALS DE DOTS ALUNOS COM DEFICIENCIA
MENTAL MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ESTUDO DE CASOS NO RECREIO ESCOLAR

A PRATICA DOCENTE DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO ENS1NO MEDIO DAS ESCOLAS PUBLICAS
DE CAXIAS DO SUL

TERAPIA CORPORAL NO MEIO AQUATICO COM PESSOAS NA 3' IDADE

ESTUDO DESCRITIVO SOBRE COMO ADOLESCENTES, ATLETAS DE FUTEBOL E TENTS DE PORTO ALEGRE,
PERCEBEM A PSICOLOGIA DO ESPORTE

0 JOGO TEATRAL COMO PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO DA EXPRESSIVIDADE E DO
AUTOCONHECIMENTO DE JOVENS E ADULTOS

EFEITOS DA TECNICA DE AUTO-ESTIMULACAO SENSORIAL CUTANEA EM PACIENTES COM DORES
LOMBOSSACRAIS

RELACAO ENTRE RESISTENCIA DOS MUSCULOS VENTILATORIOS E RESISTENCIA GERAL EM INDIVIDUOS
COM DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA

INFLUENCIA DA ADAPTACAO FUNCIONAL WAS RELAQOES TORQUE-ANGULO E TORQUE-VELOCIDADE

0 JOGO NOS DIZERES E FAZERES DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA QUE ATUAM WAS SERIES
INICIAIS

A HISTORIA DO FUTEBOL DE SALAO EM CAXIAS DO SUL

A PRATICA DA EDUCACAO FISICA NA ESCOLA PRIVADA DE ENSINO MEDIO

ESTUDO COMPARATIVO DOS NIVEIS DE ANSIEDADE E DEPRESSAO ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE
ATIVIDADES FISICAS E SEDENTARIOS.

0 EFEITO DO EXERCICIO SOBRE OS NIVE1S DE ANSIEDADE, DEPRESSAO E AUTOCONCEITO DOS PACIENTES
COM DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA

APTIDA0 FISICA DO INDIVIDUO COM DOENCA RENAL CRONICA

A INFLUENCIA DA FOR9A E DA FLEXIBILIDADE NA PROPULSAO DE MEMBROS INFERIOR ES E SUA RELACAO
COM A PERFORMANCE TOTAL DE NADADORES DE 100 METROS NADO CRAWL

A INFLUENCIA DO GRAMADO MOLHADO SOBRE 0 DESEMPENHO EM UM TESTE PROGRESSIVO PARA
JOGADORES DE FUTEBOL

A PERCEPCAO DOS PROFESSORES DE EDLICACAO FISICA SOBRE 0 PROCESSO DE INTEGRACAO DA
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENC1A MENTAL NO ENSINO REGULAR MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

AVALIA9AO DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO ARTICULAR, DO TORQUE E DA FADtGA MUSCULARES E DO
COMPORTAMENTO DA DOR EM MULHERES COM SINDROME FIBROMIALGICA

A MATURA9AO BIOLOGICA E A SELECAO DE ATLETAS NO MINIBASQUETEBOL

94) ASSOCIACAO ENTRE DENSIDADE MINERAL OSSEA E FRATURAS DE ANTEBRACO EM MENINOS ENTRE 7 E 13
ANOS DE IDADE
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HABITOS DE VIDA, ESTADO NUTRIC1ONAL, PERRI_ DE CRESCIMENTO E APTIDAO FISICA REFERENCIADA A
SAUDE: SUBSIDIOS PARA 0 PLANEJAMENTO DE EDUCACAO FISICA E ESPORTES NA ESCOLA CIDADA

A FORCA MUSCULAR DINAMICAISOTONICA, PICO DE TORQUE ISOCINETICO E PICO DE TORQUE
ISOMETRICO

MODELACAO DA PERFORMANCE EM TRIATLETAS: UM ESTUDO DESORITIVO-EXPLORATORIO

AVALIACAO DO TEMPO DE RESPOSTA ELETROMIOGRAFICA EM ATLETAS DE VOLEIBOL E NAO ATLETAS QUE
SOFRERAM ENTORSE DE TORNOZELO

0 TRABALHO DOCENTE DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
PORTO ALEGRE: UM ESTUDO NAS ESCOLAS DO MORRO DA CRUZ

EDUCACAO E TERAPIA DA CRIANCA AUTISTA: UMA ABORDAGEM PELA VIA CORPORAL

OS CONTEUDOS ESCOLARES DA EDUCACAO FISICA FUNDAMENTAL

PARAMETROS BIOMECANICOS DO NADO CRAWL APRESENTADOS POR NADADORES E TRIATLETAS.

A COMUNICACAO ENTRE CR1ANCAS, PAIS E TREINADORES NA ESCOL1NHA ESPORTIVA DE BASQUETEBOL,
EM AULAS E EVENTOS

EFEITO DOS DISTUR BIOS OSTEO-MUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO NA FUNCAO DE
M ()SOU LOS ES-0U ELETICOS

PREVALENCIA DE ATITUDES ESCOUOTICAS EM MENINOS JUDOCAS E NAO JUDOCAS

FADIGA DE BAIXA FREQUENCIA EM CONTRACOES CONCENTRICAS E EXCENTRICAS

AVALIA9AO DO ESTRESSE OXIDATIVO EM INDIVIDUOS SUBMET1DOS A DIFERENTES INTENSIDADES DE
EXERCICIO EM ESTEIRA ROLANTE

A CRIANCA COM PARALISIA CEREBRAL NO CONTEXTO FAMILIAR

UMA PROPOSTA DE ADAPTACAO DE REGRAS DO FUTEBOL PARA CRIAN9AS

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE BEBES EM ATIVIDADES AQUATICAS

A RELA9AO ENTRE ESPORTE E EDUCA9AO NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS D ENSINO MEDIO DAS
ESCOLAS PARTICULARES

A ATUACAO TECNICA DO PR EPARADOR FISICO COM 0 TR EINADOR NA ORIENTACAO DOS TREINADORES
DAS EQUIPES DE FUTEBOL PROFISSIONAL BRASILEIRO

PARAMETROS CINEMAT1COS E TEMPORAIS DA HABILIDADE DE ALCAN9AR PARA PEGAR EM CRIANCAS
COM DESORDEM COORDENATIVA DESENVOLVIMENTAL

ESTUDO ASSOCIATIVO DO NIVEL SOCIOECONOMICO SOBRE OS HABITOS DE VIDA, INDICADORES DE
CRESCIMENTO E APTIDAO FISICA RELACIONADOS A SAUDE

115) PERFIL DO ATLETISMO DO RIO GRANDE DO SUL CARACTERISITCAS SOMATICAS E MOTORAS DAS
CATEGORIAS PRE-MIRIM, MIRIM E MENOR
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RESUMOS DAS DISSERTACOES ANAUSADAS

Infiuencia da atividade fisica sistematica sabre o nivel de autoconceito de criancas pre-
escolares
Autora: Miriam Stock Palma
Resumo: 0 presente escudo teve por objetivo detectar as alteragOes ocorridas no nivel de
autoconceito de criancas em idade pre-escolar, ap6s terem sido submetidas a um Programa
Sistematico de Atividade Fisica.O referenciat te6rico aborda a importáncia da atividade fisica para
a crianca, sendo enfocados os aspectos mais relevantes do desenvolvimento da crianca em idade
pre,	cscolar e conceitos basicos sobre o autoconceito, auto-imagem e auto-estima. 0 escudo
quantitativo de nivel exploratOrio-descritivo, longitudinal, quase-experimental. A amostra final foi de
vinte e quatro criancas, corn idade entre quatro e seis anos, quatorze cursando o Jardim B e dez
Jardim A de uma creche localada na zona urbane de Porto Alegre/RS. A avaliacão do nivel do
autoconceito foi feita corn a Escala llustrada da Competencia e Aceitacão Percebidas para
Criancas Pequenas, de Susan Harter e Robin Pike (1984). 0 instrumento permitiu avaliar o nivel de
autoconceito geral para criancas, assim coma areas de competencia cognitiva, aceitacão do grupo,
competéncia motora e aceitacâo materna. Os dados obtidos foram interpretados estatisticamente
par meio do testa "t" de Studente as resultados indicaram que o Programa Sistematico de
Atividades Fisicas possibilitou mudancas significativas no nivel de autoconceito geral das criancas,
em ambas as turmas. 0 mesmo ocorreu nas areas de aceitacão do grupo, as alteraci5es foram
significativas para Jardim B, e nao significativas para Jardim A. Qanto a aceitacào materna, nä°
houve diferenca significativa no nivel de autoconceito das criancas das duas turmas. Os resultados
evidenciaram que, entre as inOmeras contribuicaes que a Educacao Fisica pode vir a dar a crianca,
esta a de auxiliar na cnstrucao e consolidacao de seu autoconceito.

Titulo: 0 movimento humano no esporte e o esporte na escola: o pensar dos alunos
Autora: Luciana Marins Nogueira Peil
Resumo: Este trabaiho teve par objetivo mostrar o aspecto subjetivo que esta presente no
movimento humano nos esportes. Eu coma pesquisadora, procurei saber o que os atunos pensam
e sentem no seu movimentar-se no esporte, bem como, suas ideias a respeito do movimento
humano e do prOprio esporte. Para tanto, vaii-me da Fenomenotogia Hermeneutica na busca dos
varios sentidos existentes no movimentar-se de cada aluno no esporte. A Fenomenotogia
Hermeneutica permitiu-me buscar atraves da descricao dos fen6menos, o aspecto subjetivo netes
existentes. Nesta procure foram contactados, atraves de entrevista nao-estruturada, focatizada e
corn perguntas abertas, atunos pertencentes a duas escolas pUblicas. A partir das questOes
propostas e das respostas dadas pelos alunos, foi feita uma classificacAo. Esta classificacâo
mostra principalmente que o pensamento cientffico ainda tern muita influencia na c,ompreensao dos
alunos a respeito do movimento humano, ao mesmo tempo que o aspecto subjetivo (as intenciies,
os objetivos), na realidade é o que faz mover. 0 esporte aparece como prazeroso e significativo
para atunos, mas nao existe uma compreensâo do mesmo como uma atividade que envolve ao
mesmo tempo a competicào, o jogo e o exercicio fisico. 0 esporte nao a neutro, como tambem nä°
é o movimento humano de cada urn.

Titulo: EducacAo fisica escolar: corpo, cultura e curriculo

Autor: Edmilson Santos dos Santos
Resumo: 0 presente trabalho teve par objetivo estabetecer criterios para a organizacao curricular
da disciplina de educacâo fisica da Escota Municipal Jean Piaget. Para tanto, a pratica desportiva
foi contextualizada em fres niveis: o desempenho desportivo individual das criancas, os seus
habitos de vida e o comportamento desportivo da comunidade do Parque dos Mayas ii na Praca
Jorge dos Santos Rosa. 0 desempenho desportivo individual das criancas foi interpretado a partir
da analise de cinco testes: sit and reach; forca de membros inferiores; agilidade; resistencia
cardiorespiratOria; vetocidade de destocamento; resistencia muscular localizada. Os habitos de vida
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foram analisados atraves do conhecimento : das caracteristicas familiares; tip° de habitagao;
atividades habituais; os incentivos referentes aos espagos pare a pratica desportiva; das formas de
participagao em atividades sOcio-cutturais. Foram investigadas 225 criangas de primeira a quarta
serie corn idades entre 7 e 14 anos. Para analise do comportamento desportivo da comunidade do
Parque dos Mayas II observamos os rituals na Ocupagao dos espagos da Praga Professor Jorge
dos Santos Rosa. Os resultados apresentados pelos alunos da Escola Municipal Jean Piaget e
seus colegas da rede demonstram que nao ha diferengas cutturais importantes nos desempenhos
desportivos. No que diz respeito aos habit:* desportivos de meninos e meninas as diferengas sao
bastante nitidas. A participaglo das criangas na Praga Jorge dos Santos dos Rosa se apresenta de
duas formas: quando existem outras faixas etarias disputando o mesmo espago seus interesses
nao Sao contemplados; quando as criangas tern a possibilidade de desportiviza rem-se nas quadras
e canchas etas sao ocupadas basicamente por meninos. 0 conjunto dos dados nos demonstram
que: a escola 6 urn espago importante, daqueta comunidade, para a pratica desportiva das
criangas capaz de garantir, em tese, este direito que consideramos inalienavel; por nao ter uma
politica para o desporto na escola algumas criangas sac) impedidas de desportivizarem-se pelas
prOprios colegas nesse espago; na praga, na rua ou na escola a participagao das meninas nas
atividades desportivas se da timidamente. Sem levar em consideragão esses elementos a
educagao fisica tende a legitimar uma participageo desigual na pratica desportiva no interior da
escola.

Tituio: Formagao permanente de professores de educagdo fisica na rede municipal de ensino de
porto ategre no period° de 1989 a 1999. Um estudo a partir de quatro escotares escolas da rede
Autora: Maria Cecilia Camargo Ghunter
Resumo: Atraves desta etnografra, busquei desenvolver algumas interpretacOes de significados
que consider° relevantes para a compreensao do process° de formagao permanente do
professorado de Educagao Fisica para os praprios docentes e o passive! impact° que este
processo posse ter sobre sua pratica pedagagica cotidiana. Os achados obtidos atraves de
entrevistas a observagao participante me levaram a compreender aspectos relevantes que
permeiam o processo formativo dos professores envolvidos que vacs para muito alem de sua
formagao acadernica e curses de aperfeicoamento que venham a fazer durante sua vide
profiasional. As diferentes experiencias proftssionais, o fazer peciagOgico diario, sues
possibitidades e limites de autonomia docente e a crescente proletarizag-ao do magisterio, sao
aspectos que permeiam seu processo formativo, inferindo na sue age° docente. A analise mais
especifica das diversas agOes de formagao permanente que tern sido oferecidas aos professores
da Rede Municipal de Porto Alegre, atraves de tales significativas dos colaboradores, me leva a
pensar que, ainda que nem sempre contemple as expectativas do professorado, tern, de uma
forma geral, levado a urn repensar das praticas pedagOgicas e a oossiveis mudangas neste
processo. Ainda assim, fica fortemente assinalado, o desejo, por parte dos professores, de que se
constitua urn espago de reflexao corn seus pares no interior da prOpria escola, onde possam
anatisar e redimensionar suas praticas pedagOgicas junto ao espago onde estas tern lugar. A
questa° da autonomia das escolas e do prOprio professorado a fator irnportante neste processo.
Embora a formagão vista de uma forma mais ample seja valorizada, foi expresso um anseio por urn
espago de formagao permanente onde possam discutir e refletir sabre questäes especificas da
Educagao Fisica escolar, necessidade esta que nao vem sendo suprida, mesmo quando da
participagao dos professores em eventos especificos da area, fora do Ambito da Prefeitura. A
questa° dos ciclos, ainda que nao seja tema central, esteve muito presente na fala dos
entrevistados, uma vez que tern sido tomada come eixo das agOes de formagao oferecidas aos
professores da rede escolar em questa°. Ainda que esta questao seja bastante controvertida, seu
aspecto de mudanga tern possibilitado que se formern alguns espagos de estudo no interior das
escolas e que 6 valorized° por grande parte dos colaboradores. Considero que a questa() da
autonomia do professorado parece ser a questa° de maior relevancia, e que mereceria major
aprofundamento par parte de todos as segmentos envolvidos neste process°, de modo a urn
processo formative onde os professores sintam seus interesses efetivamente contemplados e
percebam-se como produtores de seu prOprio saber.
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Titulo:0 conhecimento pedagOgico do professor de educacâo fisica na escola publics da rede
estadual de ensino e sua relacäo corn a pratica docente
Autor: Alexandre Scherer
Resumo: Tendo como perspectiva compreender de forma mais aprofundada os fenOmenos que
ocorrem na escola, principalmente em relac5o a educacão fisica, procuro, neste estudo, identificar
que conhecimentos sustentam a präfica pedag6gica do professor de educacão fisica da escola

da rede estadual de ensino nas aulas de 5 a a 8a series. Neste sentido, inicialmente realrzei
uma revisào bibliografica que perrnitiu urn aprofundamento nas questOes sabre a escola pOblica.
Num segundo momento, identifiquei as principals caracteristicas das aulas de educaciio fisica
ministradas para o ensino fundamental de 5a 5 8a series onde, tanto a minha experlincia
professional como a dos autores consultados, apontavam para a utilizacao do modelo de esporte de
alto rendimento. Em seguida, descrevi a metodologia utilizada que centrou-se na perspectiva
qualitaliva de um estudo etnogrâfico envolvendo dezesseis professores e seis escolas da rede
publics estadual de ensino na cidade de Porto Alegre. Os instrumentos de coleta de informacOes
foram a observacâo das autas, a entrevista semi-estruturada corn os professores participantes do
estudo e os diarios de campo. Real izei as interpretacOes do estudo que foram realizadas atraves
da tecnica de triangulacâo dos dados, entre as observacOes, as entrevistas e o referencial
bibfiografico. Dividi a descrigao das interpretagfies em trés capitulos denominados: concepcães
te6ricas que compaem o conhecimento pedagogico do professor de educagao fisica; a trajetOria do
professor de educagâo fisica: a formacão e a experiencia; e o cotidiano do professor de educacão
fisica. Pude identificar que o conhecimento pedagOgico do professor de educacão fisica tern sua
origem na formacOo pessoal e professional, onde as experiencias de vide e esportiva, a formacao
inicial e a formagao permanente sustentam urns visa° tradicional de sociedade, de educagao, de
escola e de educagão fisica, onde o conteCido esportivo e o principal modelo, refletindo aspectos
competitivos e de rendimento pregados pela ideologia dominante, enquanto que a experiëncia
docente e o fator orientador principal da pratica pedagOgica utilizada pelos participantes do estudo,
que refletem sobre o seu espago fisico, as caracteristicas das turmas e dos alunos, e o material
utilized° nas sues atividades.

Titukt: A pratica docente de professores de educac5o fisica do ensino medio das escolas pUblicas
de Caxias do Sul
Autor: Carlos Alberto Faggion
Resumo: Este estudo tern coma propOsito refletir acerca da pratica docente dos professores de
educagao fisica do ensino medio das escolas pUblicas de Caxias do Sul. A bibliografia sobre o
ensino da educagao fisica tende a tratar essa discipline, enfocando que o professor deve
possibilitar a seus alunos conhecimentos que compOem a culture corporal do movimento humano,
sob uma metodologia de ensino alternative. Nela, os alunos constrOem seu pr6prio conhecimento,
e o professor atua como mediador e orientador, observando os alunos seguirem seus prOprios
passos dentro do processo ensino-aprend"¢agern. Durante muitos anos de pratica docente
desenvotveram-se autas dentro de uma determinada perspective, cujos conhecimentostinham silo
adquiridos durante a formacao inicial e permanente. Devido a satisfagao corn o desenvolvimento
das aulas e, principalmente, corn a performance apresentada pelos alunos no decorrer das aulas,
resolveu-se buscar respostas na investigagao cientifica pars entender a porquê dessa insatisfacao.
Participaram deste estudo dez professores do gönero feminino, e sobre elas recai a descrigao e a
analise das informagOes, visando compreender a construgao da pratica docente do professor de
Educagao Fisica. A investigagao a de carater qualitativo, pelo fato do interesse centrar-se na
pratica do professor de Educacao Fisica do Ensino Media, no seu local de trabalho, e nas
condicaes que o rodeiam. Assim, a etnografia se constitui na abordagem mais adequada aos
propOsitos previstos. Optou-se pela entrevista semi-estruturada (1), observag gio das aulas (2), pelo
dierio de campo (3) e pela analise de documentos (4), a partir de programas e/ou mapeamentos
dos conteados do Ensino Media nas escolas investigadas. Pensou-se que atraves dessas
estrategias seria possivel reunir informac6es satisfatOrias e, por meted° e urn trabalho
interpretativo, compreender o significado da pratica docente colidiana dos professores de
Educacao Fisica do Ensino Media em Escotas PUblicas de Caxias do Sul. A analise e interpretagao
das informagOes foram realizadas a partir da construcao de quatro blocos tematicos, que surgirarn
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das dez categories efetivadas, a partir das entrevistas realizadas corn Os atores da investigacao.
Sao eles:	 fazer docente" (1), "as condicties de trabalho e o ensino da Educacao Fisica" (2), "a
formacao do professor e os efeitos na sua pratica pedagagica" (3) e "relacdo do professor de
Educacao Fisica na comunidade escolar" (4). 0 estudo opäe em evidencia uma pratica docente na
qual as professoras possuem urn mapeamento de conteCidos, mas nao planejam as aulas. Os
objetivos para as aulas nao sac% claros; selecionam preferencialmente os desportos como
conteildos; utilizam apenas o jogo dos desportos como estrategia para o desenvolvimento dos
contelados; a avaliacão a real izada, principalmente, sabre a participacao do aluno em aula. Deve-
se este fato ao nUmero de turmas e alunos nas escolas, a inadequacao do espaco fisico, aos
materiais insuficientes e as dificuldades de manter uma formacão permanente adequada. Em
contrapartida, alem de gostar de ser professor de Educagao Fisica, o relacionamento corn os
alunos e corn os demais segmentos da escola e o fez valer a pena ensinar.

Titulo: 0 Jogo nos d izeres e fazeres dos professores de educacao fisica que atuam nas series
iniciais
Autora: Jussara Marchioro Stumpf
Resumo: Este estudo teve como principal objetivo desvelar e analisar o significado que as
professores de Educacao Fisica atribuem ao jogo quando o utilizam como elemento pedagogico no
primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Na construcao do referencial tedrico, buscou-se apresentar
as principals teorias clessicas, passando pelas que relacional o jogo a educacao, ate as
psicolOgicas e psicanaliticas. Para o desenvolvimento do processoinvestigatOrio, tomaram-se como
referencia os principios metodolOgicos que orientam a pesquisa qualitativa, corn especial enfoque
na etnografia. Participaram do estudo professoras que atuam no primeiro ciclo do Ensino
Fundamental, em escolas da rede municipal e, coma instrumento de coieta de informacties, foram
utilizadas a entrevistas semi-estruturada, a observacao e a analise de documentos tecnico-
pedagagicos. A analise e interpretacâo das infonnecOes foram real izadas a partir das seguintes
categories de analise: "conceito de jogo no pensar das professoras participantes" (1); "conviccOes
das professoras participantes sabre o valor do jogo" (2); "os jogos privilegiados nas aulas: a
variabilidade e a intervencao pedagOgica" (3); "o jogo e a discipline' (4); "o jogo e a competicao"
(5). 0 estudo revelou que as professoras investigadas nao reconhecem o potencial educativo do
jogo pelas suas caracteristicas essenciais: ludicidade, imaginacao, e espontaneidade, entre outras.
0 jogo 6 utilized° e valorized° nas aulas como urn meio para aprendizagem de competencies e
habilidades exteriores ao prOprio ato de brincar e jogar, ais como socialacao, iniciacao esportiva e
aquisicão de funcOes psicomotoras. Constatou-se, ainda que a intervencao pedagagica das
professoras, pautada predominantemente no modelo de ensino tradicional, corn atitudes diretivas e
autoritarias, muitas vezes corn enfase na competicao, nao contribuiu para que as criancas
vivenciassem atividades corporals lOdicas de maneira auteinoma, cooperative e critica. A realidade
encontrada evidencia a necessidade de se repensar a formacao inicial e continuada dos
professores de Educacao Fisica, principalmente no que s refere a prepare-los melhor pare atuarem
nas series iniciais do Ensino Fundamental, e, consequentemente, atender de forma mais adequada
as reais necessidades e caracteristicas das chances.

Titulo: A Pratica da Educacao Fisica na Escola Privada de Ensino Media
Autor: Carlos Gabriel Gallina Bonone
Resumo: 0 presente trabalho e o relatdrio final de pesquisa realizada corn professores de
Educacao Fisica nas escolas particulares de Ensino Media de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
Brasil. Desenvolvi o trabalho nesse nivel de ensino e corn esse pUblico devido ao fato de ser
professor de escola privada e trabalhar exclusivamente corn Ensino Media, o que acredito ser urn
importante suporte pare a analise das informacOes que sera° apresentadas. A pesquisa é de corte
qualitativo-descritivo e predominantemente ethografica. Acredito que essa e a forma mais
adequada pare atingir os objetivos, devido a utilizacao de seus instrumentos de coleta de
informacaes e fiexibilidade nas analises, o que me permit.' compreender os fenOmenos nas suas
origens, nas suas especificidades e na perspective dos pesquisadores. 0 objetivo do trabalho e
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responder a seguinte questio: Como o professor de Educacao Fisica constrOi a pratica docente
nas escolas particulares de Ensono Medi° de Caxias do Sul? A dissertacdo esta organizada em
duas partes. Na primeira, trato do problema em questao, onde estão localizados os referenciais
teOricos, as caracteristicas gerais das escolas particulares e da Educacao Fisica nessas

o papal da Educacao Fisica no Ensino Medi°. Descrevo a questa° principal e outras
questOes paratelas que norteiam o trabatho reatizado, alem de identificar as principals decisOes
metodolOgicas que conduziram a pesquisa. A segunda parte da dissertacao trata da interpretacão
das informacaes sobre a pratica docente, que foram obtidas atraves de oitenta observacOes de
aulas dos professores setecionados, de dez entrevistas semi-estruturadas realizadas corn os
mesmos, das anotacOes em meu diario de campo e da andlise de documentos das escolas. Essas
informacOes geraram dez categorias de analise divididas em três grandes blocos temdticos: A
Formacao e a Experiência Profissional dos Professores de Educac gio Fisica, As Relaceies entre a
Educacão Fisica e a Escola Outras Influencias; e A Pratica dos Professores de Educacao Fisica.
No capitulo de conclusOes finals e disposicOes transitOrias, fag° urn resumo de minhas refiexties
acerca do tema e coloco em evidencia algumas conseq0encias, efeitos e implicacOes que podem
acontecer no meio docente da Educacao Fisica. Alem disso, apresento algumas possibilidades de
continuacao na exploracao do mesmo assunto.

Titulo: Habitos de vida, estado nutricional, perfil de crescimento e aptidao fisica referenciada
satide: subsidios para o planejamento de educacão fisica e esportes na escola cidada
Autora: Angela Regina Poletto
Resumo: 0 objetivo deste estudo foi descrever, os habitos de vida, o estado nutricional, o perfil de
crescimento e a aptidao fisica referenciada a sakie de estudantes das escola da Rede PithIlea
Municipal de Ensino de Porto Alegre(RS), corn intuito de fomecer para o planejamento de
Educagão Fisica e Esportes na Escola. A amostra foi constitubda de 1.173 estudantes dos doffs
sexos corn idades entre 7 e 14 anos. Para coleta de informacOes referente aos habitos de vida, foi
utilizado o Inventario de Vida na Infancia e Adolescencia — EVIA (Sobral, 1992)adaptado por
Torres e Gaya (1997). 0 perfil de crescimento foi determinado a partir das medidas de massa
corporal e estatura. Para o estado nutricional, foram utilizadas massa corporal, estatura e idade,
avaliados atraves do software PED. Para a aptidao fisica referenciada a sailde, foram aplicados os
testes de corrida/caminhada 9 minutos, "sentar-e-alcangar n , abdominal (sit-up's) e IMC. Para
analise dos dados foi utilizado estatistica descritiva e inferencial. A primeira atraves de valores
absolutes a percentuais, media, desvio padrao e erro padrao da media; e a Segunda, atraves do
Qui-quadrado, teste independents, testa t para amostra Unica, ANOVA corn tratamento Post-Hoc
de Scheffe. Para todas as analises foi adotado o nivel de significancia de 5%. Os dados foram
tratados a partir do programa SPSS 10.0. Os resultados permitem as seguintes consicleraciies
gerais: quanto aos habitos de vida, nossos alunos apresentam caracteristicas predominantemente
sedentarias; a participacao sociocultural, a pratica esportiva sistematizada e a danca se
consubstanciam num fate incomum. Retativamente as atividades cotidianas, foi possivel observar
diferencas significativas entre o genero sexual. Os dados sobre o estado nutricional, demonstram
que a maioria dos alunos encontram-se m condicOes normais (eufOricos). No entanto, ha,
simuttaneamente, urn nignero significativo de criancas e adolescentes corn deficit nutricional e corn
sobrepeso a obesidade. Consideranclo o perfil de crescimento os estudantes apresentaram em
ambos os sexos resuftados superiores aos de referencia (NCHS). Quanto a aptidao fisica
relacionada a saUde, constata-se carencia no seu perfil quanto aos criterios minimos de boa
saLide.
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