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RESUMO  
 

Amparada pela fenomenologia, esta pesquisa tem como principal motivação os 

acontecimentos existenciais que fazem refletir sobre o movimento humano. Dessa forma, 

a Educação Física e o esporte são os cenários do mundo vivido e o corpo é o ponto de 

vista principal nesses mundos, uma relação que configura a experiência vivida, a 

referência primeira na atitude fenomenológica. A partir dessas considerações, o objeto de 

estudo é delineado em torno de uma fenomenologia do movimento. A pesquisa foi 

direcionada pela seguinte questão: como a perspectiva da fenomenologia pode ampliar a 

leitura da biomecânica na Educação Física? Para obter estar resposta, objetiva-se traçar 

uma relação entre filosofia, ciência e arte como perspectiva de ampliar os conhecimentos 

sobre o movimento humano na Educação Física, posto que essa abordagem, em particular 

no pensamento de Merleau-Ponty, articula conhecimentos científicos, filosóficos e 

estéticos. Para a investigação proposta, é utilizada como referência metodológica a atitude 

fenomenológica de Merleau-Ponty e, nesse movimento, as fotografias de Eadweard 

Muybridge valem como estratégias para a reflexão fenomenológica sobre o movimento 

humano. O método e a estratégia permitem identificar, interpretar e apontar nuances sobre 

o conhecimento do movimento humano na Educação Física. Assim, nos capítulos que 

constituem essa dissertação é posto em cena os conceitos da biomecânica e da 

fenomenologia, possibilitando destacar as leituras sobre o corpo, percepção, técnica, 

estética e de análise do movimento para esses saberes.   

Palavras-chave: Movimento. Fenomenologia. Biomecânica. Fotografia. Educação 

Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ  

 

Soutenue par la phénoménologie, cette recherche a comme principale motivation les 

événements existentiels qui réfléchissent sur le mouvement humain. Ainsi, l'éducation 

physique et le sport sont les scénarios du monde vécu et le corps est le point de vue 

principal dans ces mondes, relation qui configure l'expérience vécue, première référence 

dans l'attitude phénoménologique. Au vu de ces considérations, l'objet d'étude est délimité 

autour d'une phénoménologie du mouvement. La recherche a été dirigée par la question 

suivante : comment la perspective de la phénoménologique peut-elle élargir la lecture de 

la biomécanique dans l'éducation physique? Pour arriver à cette réponse, l'objectif est de 

dessiner une relation entre la philosophie, la science et l'art comme une perspective 

d'élargissement des connaissances sur le mouvement humain en Education Physique, car 

cette approche, notamment dans la pensée de Merleau-Ponty, articule  des connaissances 

scientifiques, philosophiques et esthétiques. Pour la recherche proposée, l’attitude 

phénoménologique de Merleau-Ponty est utilisée comme référence méthodologique et, 

dans ce mouvement, les photographies d'Eadweard Muybridge sont valables en tant que 

stratégies pour la réflexion phénoménologique sur le mouvement humain. La méthode et 

la stratégie permettent d'identifier, d'interpréter et de pointer les nuances sur la 

connaissance du mouvement humain dans l'éducation physique. Ainsi, dans les chapitres 

qui constituent cette dissertation, les concepts de biomécanique et de phénoménologie 

sont mis en scène, permettant de mettre en évidence les lectures sur le corps, la perception, 

la technique, l'esthétique et l'analyse du mouvement de ces savoirs. 

Mots-clés : Mouvement. Phénoménologie. Biomécanique. Photographie. Éducation 

Physique. 
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Nunca jamais essas expressões verbais poderão traduzir na 

realidade nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias ou 

nossos ideais. Então a expressão corporal é a única forma pela 

qual nós poderemos realmente falar a nossa linguagem do corpo. 

A linguagem do corpo tem um alfabeto próprio que é o alfabeto 

dos gestos que nós manipulamos e combinamos para alcançarmos 

os termos por intermédio dos quais nós nos manifestamos.  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p. 72. 
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Um primeiro movimento é solicitado: a exposição do tema. Não basta dizer que o 

objeto desta pesquisa é o movimento, porque quando se trata da fenomenologia de 

Merleau-Ponty é preciso mais. É necessário versar sobre minha experiência vivida com o 

movimento, uma atitude de assumi-lo, não como um artefato a ser observado e 

posteriormente analisado, mas sim como o elemento que me lança no circuito da 

existência com as coisas do mundo. Essa primeira parte do texto se constitui como um 

prólogo no sentido fenomenológico do termo, que solicita uma história, ou melhor, minha 

história, a qual, contada do meu ponto de vista, caracteriza um monólogo, também em 

um sentido fenomenológico do termo.  

Um monólogo em que o ponto de partida para este texto de abertura é o meu mundo 

vivido, cujos elementos dessa trama são elucidativos para o desenvolvimento da escrita 

que se segue após esse primeiro movimento. Um monólogo porque dissertarei sobre 

minhas experiências na perspectiva de um relato de meus movimentos no curso de 

Educação Física e meus movimentos no esporte. Um monólogo como uma atitude de dar 

voz a experiência, para expressá-la e compartilhá-la por meio de sua descrição. Um 

monólogo que se escreve em interações entre eu e a Educação Física e entre eu e o esporte: 

um “entre eu” que é um movimento próprio; eu como ser em movimento nesses dois 

mundos. Um monólogo em que expresso meus pensamentos, do ponto de vista do mover 

do corpo com sentidos e significados desdobrados a partir desse movimento na interação 

com o outro, que também sou eu.  

O esporte me leva à Educação Física, precisamente o handebol, o qual pratiquei 

durante 15 anos, mas não somente ele. Sempre me interessei em experimentar outros 

movimentos, e entre um treino ou uma partida de handebol, nas horas vagas, em qualquer 

dia da semana, na praia ou no asfalto, competindo ou não, me coloco em movimento: 

corro, pedalo, me arrisco no frescobol, no vôlei e até no futebol, sem falar na musculação. 

São os esportes com bola, de movimentos rápidos, intensos, estratégicos e desafiadores 

que sempre me chamaram atenção. São os que sempre me colocam em movimento. 

Assim, encontro no esporte um espaço que ata relações e instiga a busca do que ainda não 

foi vivido, fazendo conhecer campos outrora inexplorados. O esporte me fez buscar a 

Educação Física, um espaço onde ele se encontra como perspectiva de conhecimento a 

ser estudado sob diversos sentidos, sob diversas referências, seja histórico, cultural, 

social, biológico, fenomenológico, etc. No ano de 2009, ingresso no curso de Educação 

Física da UFRN na modalidade de bacharelado. Neste, as disciplinas que prevalecem no 

currículo são anatomia, fisiologia do exercício, cinesiologia, biomecânica etc., que 
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sempre me fascinaram, como por exemplo, apresentando todos os processos físico-

químicos e todas as reações que os sistemas biológicos sofriam pelo movimento do corpo.  

Em meio às disciplinas fui bolsista de extensão do projeto “Nova Descoberta”, 

coordenado pelos professores Ágrio Chacon e João Liparotti, cujo título é referente ao 

nome do bairro no qual era destinado, mas também acontecia na praia de Pirangi do Norte, 

no município de Paramirim, cujo objetivo era oportunizar as crianças dessa localidade 

vivências com os mais diferentes esportes. Posteriormente, tive a oportunidade de fazer 

parte da base de pesquisa AFISA, do professor Paulo Dantas, e, nesse momento, envolvi-

me com os estudos sobre maturação sexual, participei de uma pesquisa sobre o tema, 

ocasião que experimentei realizar avaliações biomecânicas com foco na antropometria.  

Nesse momento, encontrava-me envolvida com as intervenções e com as técnicas 

antropométricas, ao mesmo tempo eu cursei a disciplina Corpo e cultura do movimento, 

ministrada pela professora Maria Isabel Brandão de Souza Mendes. Neste, deparei-me 

com um conhecimento sobre o corpo e o movimento diferente de tudo que tinha visto até 

aquele momento. Nesse sentido, o texto Cultura de Movimento: reflexões a partir da 

relação entre corpo, natureza e cultura (MENDES E NÓBREGA, 2009) é emblemático, 

tendo Merleau-Ponty como principal referencial teórico. Ele apresenta o movimento não 

como sendo um deslocamento do corpo no espaço, mas como um ato de significações 

culturais e de intencionalidade humana, um ato biocultural.  

 

Os gestos, considerados bioculturais, expressam a nossa própria vida 

individual e coletiva porque têm um sentido histórico. As dimensões 

históricas, por não serem consideradas imutáveis, mostram que a 

intencionalidade dos gestos expressa a maneira única de existir no ato 

do momento vivido, uma vez que o corpo humano, por estar atado ao 

mundo por meio de uma relação dinâmica, atribui sentidos que se 

renovam conforme a situação (MENDES E NÓBREGA, 2009, p. 5).  

 

“Biocultural”, “sentido histórico”, “intencionalidade dos gestos”, “momento 

vivido”, “atado ao mundo”, “relação dinâmica” e “sentidos”: termos novos que até então 

nunca havia encontrado em minhas leituras durante o curso, sendo esse o primeiro espaço 

que tive contato com a fenomenologia de Merleau-Ponty. A noção do corpo biocultural 

foi marcante, e, deste momento em diante, percebi que teria que percorrer novos caminhos 

dentro da Educação Física, os quais me mostrassem mais do que os processos biológicos 

do movimento do corpo, mais do que a mensuração de suas partes.  

A partir de então, deixo os estudos biomecânicos sobre a maturação sexual, e 

procuro disciplinas que caminham na direção desse movimento do corpo biocultural. 
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Curso História da Educação Física e participo da iniciação científica sob a orientação da 

Professora Maria Isabel, com o projeto de pesquisa Corpo, cultura e cuidado de si: 

reflexões e ações em estratégias de saúde da família, ancorada na fenomenologia 

existencial de Merleau-Ponty. Continuei buscando disciplinas que seguissem essa direção 

de pensamento, dentre elas, Sociologia do esporte e das práticas corporais, também com 

a professora Maria Isabel e a disciplina Consciência corporal, com a professora Terezinha 

Petrúcia da Nóbrega.  

Nesta última disciplina, as leituras, reflexões, diálogos e as vivências com múltiplas 

relações que envolvem o corpo e o movimento despertaram-me novas inquietações acerca 

desse fenômeno e a obra Corporeidade e educação física: do corpo–objeto ao corpo-

sujeito (NÓBREGA, 2005)1 foi a referência primeira para embasar as questões que me 

interessava, principalmente entre a mecanicidade do movimento e de sua 

intencionalidade, de tal maneira que:  

 

Dessa forma, realizar um movimento não seria simplesmente utilizar o 

equipamento anatômico, mas apreender as coisas do mundo de forma 

original, fornecendo uma resposta à nova situação. Se o movimento não 

possui essa significação, essa intenção que o anima, ou melhor, se isso 

não é despertado, o movimento deixa de expressar a originalidade do 

sujeito e o corpo passa a condição de objeto de coisa (NÓBREGA, 

2005, p. 66).   

 

Foi com essa relação entre o anatômico e a originalidade do movimento, entre a 

condição de sujeito e de objeto o corpo, e a partir de meu trajeto dentro da Educação 

Física, que escrevi um trabalho na disciplina Consciência Corporal sobre a técnica do 

pilates. Neste texto, abordei o movimento pelo prisma da biomecânica e da 

fenomenologia, na busca de ampliar a perspectiva do fenômeno para além das questões 

biológicas. Tratava-se de uma avaliação que constou na experimentação dessa prática 

corporal e no posterior relato sobre essa experiência. Tal momento está registrado em 

fotografias (Imagem 1) que serviram na escrita do texto e de narrativa:  

 

 

 

 

Aos olhos da biomecânica e da cinesiologia, ciências que estudam a 

mecanização do organismo humano e a análise do movimento do corpo, 

respectivamente, a flexão e a extensão de cada alavanca durante o 

movimento do corpo podem ser sempre iguais, sem mudanças. Porém, 

                                                           
1 Obra fruto da dissertação de mestrado em Educação na UFRN, defendida em 1995. O livro foi 

publicado em 2000. Consultei a 2ª edição, do ano de 2005. 
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aos meus olhos e nas percepções sentidas por meu corpo há sempre 

novidades, e os movimentos estão sempre se renovando (Passagem do 

trabalho realizado na disciplina Consciência corporal).  

 

 

 

Imagem 1 – Prática de pilates. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2013. 

 

As disciplinas cursadas ampliaram minha compreensão sobre o movimento para 

além de um ato biomecânico em direção a um entendimento relativo a uma forma de me 

dispor no mundo. Refletir sobre minha formação acadêmica me leva a perceber que a 

mesma se subdivide em dois momentos distintos: antes e depois de ter cursado a 

disciplina Corpo e cultura do movimento. As disciplinas me apresentaram um novo modo 

de pensar o movimento, para além da biomecânica, e passei a considerar a 

interdisciplinaridade que há entre os conhecimentos, expressando no homem um 

cruzamento simultâneo entre o biológico e o cultural. 

Outros momentos que marcaram minha formação acadêmica, antes da entrada no 

mestrado em 2016, no que diz respeito à aproximação com o pensamento de Merleau-

Ponty, foram as oportunidades de fazer parte do Grupo de Pesquisa ESTESIA - Corpo, 

Fenomenologia e Movimento, e as disciplinas do mestrado que participei como aluna 

especial, possibilitando participar de momentos significativos no favorecimento de um 

olhar crítico sobre o movimento, levando-me a enxergar o corpo como simultaneamente 

único e plural, fundado por significações existenciais. Ao mesmo tempo em que me 

aproximo da fenomenologia de Merleau-Ponty, não me distancio totalmente do 

referencial das ciências biológicas, haja vista que em 2015 cursei a especialização em 
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Treinamento de Força, mantendo-me atrelada aos conhecimentos biomecânicos do 

movimento. 

Desse modo, trago em mim as noções científicas que incorporo em minha 

existência, compondo minha experiência. Mas, ao jogar, pedalar ou correr, o movimento 

realizado ultrapassa as análises e explicações da cientificidade, por que não se mede 

percepções, sentidos, significados e emoções. Isso pode ser descrito como sendo de outra 

ordem: a do corpo que realiza a existência através do movimento, fundando a experiência. 

Logo, posso pensar que os movimentos não são objetivos, neutros, instrumentalizados e 

mecanizados, decorrentes de uma soma de vetores que mantém ou tiram o corpo da 

inércia ou de outro estado de movimento, mas uma maneira dinâmica de dispor o corpo 

no mundo, o que se torna impossível pensar o aspecto motor separado do momento 

vivido, isto por que “não é apenas a experiência do meu corpo, mas ainda uma experiência 

de meu corpo no mundo” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p, 196).   

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de 

uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os 

símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da 

ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a 

próprio ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu 

alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do 

mundo da qual ela é expressão segunda (MERLEAU-PONTY, 

1945/2011, p. 3).  

 

 Por exemplo, a respeito do handebol. Há ciências que podem me falar o que é esse 

esporte, através de suas regras, do número de jogadores, das capacidades físicas exigidas, 

de sua técnica de saltar e de arremessar. Essa é uma perspectiva. Mas conheço o handebol 

pelo ponto de vista da minha experiência, pela mobilização do corpo naquele espaço e 

tempo do jogo, na relação com a bola e com os outros, antes mesmo de qualquer 

interpretação biomecânica. 

Entra em cena a fenomenologia, cuja tese primeira é a de que o mundo vivido 

constitui a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é. Ela busca 

compreender o sentido das coisas na existência, que ocorre na experiência do ser com os 

fatos do mundo. Então, na fenomenologia um primeiro movimento é posto: o ser é 

presença no mundo. É no mundo que se compreende o homem e suas ações. É no mundo 

que se dar as possibilidades das ações. O mundo é o lugar onde o homem mostra sua 

identidade e, assim, constrói seu mundo vivido, o pano de fundo onde são costurados seus 

sentidos, o elemento fundante da experiência vivida, o que define o ser em seu campo de 

existência.  
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Há na fenomenologia uma relação entre mundo, homem e experiência, tríade da 

qual parte a atitude de assumir essa filosofia como possibilidade de investigar os 

fenômenos que fazem parte desse complexo mundo-homem-experiência. Sobre esse tema 

temos que:  

 

A tarefa da filosofia seria reaprender a ver o mundo, revelando seu 

sentido. Uma tarefa inacabada, por isso, a Fenomenologia se coloca 

como um movimento e não como uma doutrina ou sistema. A relação 

homem-mundo é central na Fenomenologia. Merleau-Ponty vai 

aprofundar essa relação tendo como eixo o corpo. Não o corpo-físico, 

uma massa material e inerte, mas o corpo vivo, dotado de uma 

intencionalidade original, isto é de motricidade, a qual me permite 

lançar-me ao mundo e aprender o seu sentido (NÓBREGA, 2005, p. 

59).  

  

Compreende-se que o corpo acessa o mundo por meio de seu movimento, composto 

por uma intencionalidade que lhe é própria, fundando um mundo próprio que é 

compartilhado com o outro, na imputação dos sentidos, na formação da experiência 

vivida. Como lugar original do homem, o corpo se ata ao corpo do mundo, encontra-se 

com o corpo do outro e se engaja no corpo das coisas. Corpos que entram em movimento 

pelo elemento perceptivo. Corpo em movimento que portam a percepção, aquilo que 

comunica, troca e se relaciona. Corpo que define o ser humano, que se expressa por seu 

corpo em movimento, sendo o ponto central do complexo mundo-homem-experiência. 

Lugar onde se encontra a atitude e assim: “o aspecto do Ser é abordado na atitude 

fenomenológica, considerando-se a realidade biológica, cultural e existencial do sujeito” 

(NÓBREGA, 2005, p. 78).  

 O corpo está no mundo e constitui em todos seus aspectos uma unidade entre eles. 

A relação do homem no mundo é corporal, o corpo porta o biológico e o cultural na 

existência, associados no conjunto do corpo e na troca com o corpo do mundo. Não há 

uma parte especifica do corpo onde se possa localizar seus processos biológicos, nem 

tampouco há um pedaço dele que seja único de sua cultura. O biológico e o cultural 

entrelaçam-se no corpo e no circuito de seus processos ocorre troca com os processos do 

mundo.  

 Amparada pela fenomenologia, esta pesquisa tem como motivo primeiro os 

acontecimentos existenciais que me fazem refletir sobre o movimento humano. O corpo 

é o ponto de vista principal. O mundo vivido é o cenário primeiro e a experiência vivida 

é o acontecimento fundamental. Considerar o corpo, o mundo e a experiência no 

desenrolar da pesquisa é a atitude de assumir a dimensão fenomenológica da existência e 
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do pensamento. É pelo corpo que se emerge no mundo. Nessa relação, os sentidos são 

impressos e assim há imersão do conhecimento na ordem na experiência existencial. É na 

realidade do corpo que se assume a atitude fenomenológica como sendo uma maneira de 

assumir as coisas do mundo não pelo pensamento absoluto, mas por uma postura frente a 

elas, conhecendo-as e reconhecendo-as corporalmente.  

 

É a realidade do corpo que nos permite sentir e, portanto, perceber o 

mundo, os objetos, as pessoas. É a realidade do corpo que nos permite 

imaginar, sonhar, desejar, pensar narrar, conhecer, escolher. A 

experiência vivida é fundamental para o conhecimento, pois ‘tudo que 

sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha 

ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 

poderiam dizer nada’. É desse conhecimento encarnado que nos fala o 

filósofo, para o qual a ciência e o conhecimento em geral não podem 

ser pensados de sobrevoo, mas sim ancoragem, fenômeno situado, 

experiência vivida que permite o acréscimo de sentidos históricos, 

sociais e culturais, afetivos (NÓBREGA, 2010, p. 11).   

 

A experiência vivida do corpo atesta um ser que é encarnado e atesta que o corpo 

é mesmo para além de um sistema biológico. Como conhecimento encarnado, ele não se 

reduz ao racionalismo e tem como ponto de partida o corpo, de modo que a experiência 

com os diferentes saberes é experiência do corpo. Um corpo que é aberto ao mundo, e, 

nessa relação, implicam-se de fatos históricos, culturais e sociais, demostrando-se não ser 

apenas da ordem biológica. A existência é um fenômeno do ser humano e essa dimensão 

é o seu mundo vivido, uma dimensão complexa e paradoxal, sendo um campo para o 

conhecimento do corpo a partir da experiência vivida, de modo que: “a atitude 

fenomenológica admite lacunas no alcance do conhecimento sobre qualquer fenômeno, 

especialmente no que se refere à dinâmica existencial” (NÓBREGA, 2010, p. 55).   

 Se a experiência do corpo é o que configura a atitude fenomenológica, coloco-me 

nesta pesquisa pelo esporte e pela Educação Física: duas dimensões experimentais nas 

quais estou envolvida, compondo meu mundo vivido e que deram chão à formação de 

minha experiência para o conhecimento prático e teórico sobre o movimento. Trata-se de 

uma relação entre a prática esportiva que direciona na formação em Educação Física, uma 

associação entre movimento e conhecimento, minha experiência vivida mesmo.  

Aqui, no prólogo, a experiência vivida foi solicitada, sendo o ponto de partida para 

a abertura deste trabalho dissertativo. Ela configura-se como o primeiro gesto. É o 

primeiro movimento para o desenvolvimento de outros movimentos que atravessam o 

texto a seguir. Sendo assim, a partir dela estrutura-se cada uma de suas partes, que conduz 

para a composição de um movimento global, o qual é este trabalho como um todo. Então, 
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é a experiência vivida que dá o tom inicial para o desdobramento de uma fenomenologia 

do movimento, lançada no texto já em seus movimentos iniciais. 
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E Sócrates, e Platão e Aristóteles, contribuem com a força de sua 

razão, para interpretar pelo pensamento aquilo que era oferecido 

aos nossos olhos e aos nossos sentidos. E passa, então, a existir a 

interpretação da natureza e o homem passa a formular suas teorias  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p.63. 
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Os primeiros movimentos portam em sua estrutura a intencionalidade da ordem da 

experiência vivida para que seja delineado o objeto de estudo em torno de uma 

fenomenologia do movimento. Nesse contexto, realizamos um levantamento no Banco 

de Teses & Dissertações da CAPES, no que diz respeito a estudos produzidos em 

programas de Pós-graduação em Educação Física que se aproximam do objeto de estudo 

fenomenologia do movimento. Ao todo são realizadas quatro buscas nesse espaço de 

produção acadêmica, isto porque nos dois primeiros acessos os resultados encontrados 

aparecem de forma muito abrangente (Quadro 1).  

 

NÚMERO DE BUSCAS TERMOS NÚMERO DE TÍTULOS 

1 Fenomenologia, Movimento, 

Epistemologia. 

1032 

2 Fenomenologia do 

movimento 

4522 

3 Fenomenologia 29 

4 Merleau-Ponty 26 

Quadro 1 – Levantamento no Banco de Teses & Dissertações da CAPES sobre estudos produzidos 

nos Programas de Pós-graduação em Educação Física, a partir de 1987. 

 

Nas buscas realizadas, percebemos que ao utilizar o termo Movimento, são 

englobadas as produções das mais diversas áreas de concentração dos programas de pós-

graduação em Educação Física. Diante disso, nos debruçamos sobre os títulos da pesquisa 

feita com os termos Fenomenologia e Merleau-Ponty e constatamos que 13 títulos 

aparecem nos dois resultados.  Evidenciamos assim um total de 42 produções, sendo 36 

dissertações e seis teses. Porém, nem todas se aproximam do nosso objeto de estudo e 

consideramos, a partir da leitura dos resumos desses trabalhos, apenas as pesquisas que 

discutem o movimento humano pelo viés da fenomenologia de Merleau-Ponty. Desse 

modo, destacam-se três dissertações e uma tese que cunham investigações 

sóciofilosóficas sobre o movimento humano no campo da Educação Física (Quadro 2). 
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AUTOR TÍTULO DESCRIÇÃO 

ARAUJO, Lisia Costa 

Gonçalves (2005). 

Linguagem, intersubjetividade 

e movimento humano. 

 

Ontologia do movimento 

humano. 

Dissertação que trata da 

intersubjetividade na temática do 

movimento humano num contexto 

interdisciplinar, baseando-se na 

ontologia da linguagem em 

Merleau-Ponty e na teoria do agir 

comunicativo de Habermas. 

SURDI, Aguinaldo Cesar 

(2008). 

A Fenomenologia como 

fundamentação para o 

movimento humano 

significativo.  

Dissertação de mestrado que 

investiga a argumentação teórica 

que a fenomenologia proporciona 

para o entendimento do movimento 

humano como significativo, com 

base no pensamento de Merleau-

Ponty e de Edmund Hurssel 

ARAUJO, Lisia Costa 

Gonçalves (2010).  

Ontologia do movimento 

humano. 

Tese de doutorado que relacionou 

movimento humano, experiência 

perceptiva e simbólica com base na 

ontologia da linguagem em 

Merleau-Ponty, na concepção 

dialógica do Movimento Humano 

do autor alemão Trebels e na teoria 

do Se-movimentar humano de Kunz. 

LOPES, Raphael Ramos 

de Oliveira (2015).  

Corpo, percepção e cultura de 

movimento no cinema. 

Dissertação de mestrado que 

relaciona o movimento com a 

cinematografia, objetivando 

identificar e descrever as 

expressões do movimento 

possibilitadas pela percepção 

cinestésica das imagens fílmicas.  

Quadro 2 – Alguns estudos na Educação Física que discutem o movimento humano pelo viés da 

fenomenologia de Merleau-Ponty. 

 

O estudo de Lopes (2015) é o de maior proximidade com este trabalho dissertativo, 

visto que apresenta como principal referencial o autor Maurice Merleau-Ponty e utiliza o 

cinema como estratégia de pensamento, investigando o movimento a partir da arte 

cinematográfica. Outra semelhança identificada é quanto ao aspecto metodológico, uma 

vez que o método de pesquisa utilizado parte da atitude fenomenológica de Merleau-

Ponty, abordagem que dá suporte a esta pesquisa, como pode ser visto mais adiante. 

Além desses pontos, esta pesquisa e a de Lopes (2015) fazem parte do Programa de 

Pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

do Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento (Estesia - UFRN) e do 

Laboratório de Imagens do Corpo e da Cultura de Movimento (VER - UFRN). Outras 

pesquisas desenvolvidas nesse espaço também aparecem nos resultados das buscas, 

destacadas no quadro 3. 
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AUTOR TÍTULO 

SILVA, Thays Anyelle Macedo da (2013). O corpo do grupo corpo: os movimentos das obras 

Benguelê, Lecuona e Onqotô.  

PEREIRA, Hosana Cláudia Matias da Costa 

(2014). 

Ginástica rítmica: um concerto para o corpo. 

SILVA JUNIOR, Valdemar Antônio da 

(2014). 

Corpo e aprendizagem em Boris Cyrulnik e 

Merleau-Ponty. 

SILVA, Christyan Giulliano de Lara Souza 

(2015).  

Corpo, movimento e aprendizagem na psicocinética 

de Jean Le Boulch. 2015.  

Quadro 3 – Pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Educação Física da 

UFRN, no Grupo de Pesquisa Estesia e no Laboratório VER da UFRN. 

 

Somam-se a esses trabalhos outras teses e dissertações desenvolvidas no Grupo 

Estesia, que também adota o pensamento de Merleau-Ponty como principal referencial 

teórica e metodológica para a fundamentação das pesquisas, cujos resumos podem ser 

acessados através do site http://grupoestesia.wordpress.com/dissertacoes-e-teses/ 

(Quadro 4).  

 

 

AUTOR TÍTULO 

MOURA, Marinalva Nicácio de (2012). O corpo na experiência do ator: diálogos entre 

teatro e educação. 

FERREIRA, Gilmar Leite (2013). O sertão educa. 

SOLCI, Analwik Tatielle Pereira de Lima (2013). Somos todos canibais: antropofagia, corpo e 

educação sensível. 

DOMINGOS JUNIOR, Moaldecir Freire (2013). Por uma educação dos sentidos: um diálogo 

entre Merleau-Ponty e Ueshiba. 

SILVA, Liege Monique Filgueiras da (2014).  Esporte como experiência estética e educativa: 

uma abordagem fenomenológica. 

SILVA, Danúbio Gomes da (2014). Pau e lata para uma educação musical: uma 

partitura de vidas. 

SILVA, Luiz Arthur Nunes da (2014). No caminho das artes marciais: a relação entre 

mestre e discípulo como educação sensível. 

LIMA E NETO, Avelino Aldo (2015). O cinema como educação do olhar. 

CHAVES, Paula Nunes (2016).  Corpos QUEER e a experiência da sexualidade: 

notas para o conhecimento da educação física. 

OLIVEIRA, Ingrid Patrícia Barbosa de (2016). O que as tramas estéticas e simbólicas da 

cultura do candomblé nos revelam para pensar 

o corpo na educação física. 

SEBASTIÃO, Maria Lúcia (2016).  Corpo e expressividade no cinema de Charles 

Chaplin: notas para o conhecimento estético da 

Educação Física.  

Quadro 4 – Teses e dissertações desenvolvidas no Grupo Estesia e no Laboratório VER na UFRN. 

 

 

http://grupoestesia.wordpress.com/dissertacoes-e-teses/
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No levantamento realizado, percebe-se que há um movimento crescente sobre a 

discussão desse tema, tendo em vista que o movimento humano sob o ponto de vista do 

sujeito que se movimenta está em pauta nas pesquisas acadêmicas. A partir do estado da 

arte, vê-se que as pesquisas sobre o movimento na Educação Física se desenvolvem de 

diferentes formas e por diversos enfoques. Neste trabalho, é intencionalmente escolhido 

pensar sobre esse fenômeno de forma complexa, no diálogo entre os conhecimentos, 

abarcando seus diferentes aspectos, sejam os biomecânicos, sejam os fenomenológicos, 

visto suas presenças na área.   

A partir dos estudos identificados, da problemática apresentada e do que é 

intencionado para a investigação do movimento, questiona-se: como a perspectiva da 

fenomenologia pode ampliar a leitura da biomecânica na Educação Física? Objetiva-se 

traçar uma relação entre filosofia, ciência e arte como perspectiva de ampliar os 

conhecimentos sobre o movimento humano na Educação Física, posto que essa 

abordagem, em particular no pensamento de Merleau-Ponty, articula conhecimentos 

científicos, filosóficos e estéticos. 

 Sendo Maurice Merleau-Ponty o interlocutor principal da escrita desta pesquisa, 

procuramos situar o movimento humano como campo aberto de significações, saberes e 

fonte de entrelaçamento com diversas áreas do conhecimento, como a Sociologia, 

Antropologia, Biologia, Biomecânica Filosofia, Arte e Educação Física. Nesta 

perspectiva, buscamos realizar uma análise fenomenológica do movimento humano 

utilizado as fotografias de Eadweard Muybridge, imprimindo sobre ela um novo modo de 

olha-las, para além da perspectiva cientifica posto pela biomecânica, imprimindo um 

novo tom ao uso da fotografia.    

Compreendendo a Educação Física como uma área epistemológica que se relaciona 

eminentemente com o movimento humano em seu diverso campo de atuação, como bem 

pode ser visto nos autores que o indicam como importante na Educação Física. 

Destacamos que o presente estudo busca contribuir com a produção referente à temática 

em questão, as significações e os conhecimentos desses saberes como tentativa de 

ultrapassar o reducionismo que muitas vezes o envolve. Assim, apontamos este estudo 

numa perspectiva de contribuir para ampliação do conhecimento acerca do movimento 

humano, por vezes compreendido na Educação Física por um viés reducionista fundado 

por ordens mecânicas.  
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Como contraponto, buscamos uma perspectiva de compreensão em que o 

movimento não pode ser concebido por uma função de representação física desprovido 

de intencionalidade, mas como uma mobilização em que o homem execute assumir o 

mundo em que está inserido. Nessa direção, em outras palavras: “realizar um movimento 

é realizar os projetos de nossa existência, é saber-se enquanto ser de potencialidades 

originais” (NÓBREGA, 2005, p. 67). Essa condição é dada pela presença constante das 

técnicas corporais aquelas no sentido do argumento do pensamento do filósofo Merleau-

Ponty (1945/2011), para o qual toda a técnica de corpo amplia a metafísica da carne.  

Percebemos a relevância desse estudo para a Educação Física pois ele possibilitará 

um diálogo entre os saberes que compõem a área, compreendendo o movimento não pelo 

viés objetivista, mas como condição humana de habitar o mundo em que está inserido. 

Esses pensamentos se fazem significativos para redimensionarmos a visão do movimento 

humano na Educação Física, ao trazer a presença do corpo para habitar o mundo como 

humano e não como máquina. Para isso, é preciso levar em consideração a experiência 

do corpo do sujeito que se move sem conceitos já formados, sendo possível perceber a 

subjetividade do conhecimento a partir da experiência e permitindo a investigação do 

movimento humano na Educação Física pela interdisciplinaridade entre ciência, filosofia 

e arte.  

Neste contexto, buscamos entrelaçar a Fenomenologia de Merleau-Ponty, a 

biomecânica e a fotografia aproximando os conceitos desses saberes e os significados da 

experiência vivida no mundo, contribuindo para aprofundar, ampliar e pensar acerca do 

movimento humano na Educação Física. Isso se torna possível por meio do percurso 

metodológico utilizado para a construção deste trabalho dissertativo.  

 

Movimentos metodológicos 

 

Para a investigação do tema proposto nesta pesquisa, trago a atitude 

fenomenológica de Merleau-Ponty como referência metodológica. Mas, “O que é 

fenomenologia?” Questiona Merleau-Ponty (1945/2011, p.1). Essência, percepção, 

consciência, existência, homem, mundo, facticidade e experiência. Esses são alguns 

termos que estão presentes na resposta a esse questionamento, sendo sobre eles que o 

filosofo reflete na obra Fenomenologia da Percepção.  Assim, na fenomenologia, três 

temas são fundamentais, a saber: a experiência vivida, a redução e a intencionalidade da 
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consciência.  Para Merleau-Ponty, essências não são elementos puros, universais ou 

aquilo que se destaca do mundo, das coisas e dos fatos.  

 

A essência não é a meta, que ela é um meio, que nosso engajamento 

efetivo no mundo é justamente aquilo que é preciso compreender e 

conduzir ao conceito e que polariza todas as nossas fixações 

conceituais. A necessidade de passar pelas essências não significa que 

a filosofia as tome por objeto, mas ao contrário, que nossa existência 

está presa ao mundo de maneira demasiado estreita para conhecer-se 

enquanto tal no momento em que se lança nele, e que ela precisa do 

campo da idealidade para conhecer e conquistar sua facticidade 

(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 11-12).  

 

O mundo não é uma determinação ou explicação. O mundo já é mundo antes de 

qualquer análise ou reflexão. Ele não é algo que possuo ou que penso, mas aquilo que eu 

vivo, assim: “Buscar a essência do mundo é buscar de fato aquilo que ele é para nós antes 

de qualquer tematização” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 13). Então, a essência 

encontra-se na relação homem-mundo. “O homem está no mundo e é no mundo que ele 

se conhece” (Ibidem, p. 13). Homem e mundo, que percebem e que se dão a perceber. 

Homem que se abre ao mundo e mundo que aparece para o homem. “Eu estou aberto ao 

mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” 

(Ibidem, p. 14).  

Abertura e comunicação com o mundo que ocorre pela percepção corporal por meio 

de uma compreensão sobre a percepção não como síntese, ato, reflexo, impressão, 

representação da ordem do juízo, nem tampouco uma ciência. “Ela é o fundo sobre o qual 

todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles” (Ibidem, p. 6). O mundo é aquilo 

que nós percebemos e buscar a essência da percepção, como assegura o filósofo: “É 

declarar que a percepção é não presumida verdadeira, mas definida por nós como acesso 

a verdade” (Ibidem, p. 14). Assim como a percepção não está distante do mundo, a 

consciência também não se aparte deste mundo. Ela não é algo que está a se desenvolver, 

sua presença é efetiva de mim a mim. E mais:  

 

Não se trata de duplicar a consciência humana com um pensamento 

absoluto que, do exterior, lhe atribuiria seus fins. Trata-se de reconhecer 

a própria consciência como projeto do mundo, destinada a um mundo 

que ela não abarca nem possui, mas em direção ao qual ela não cessa 

de se dirigir (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 15).  
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A compreensão de Merleau-Ponty sobre os termos pontuados difere das 

compreensões que a ciência em geral os compreende, tais como: homem e mundo seriam 

dois objetos distantes um do outro; a essência é o que há de fundamental; a consciência é 

restrita ao cogito; e a percepção nada tem a dizer. Desse modo: 

 

Ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se 

necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta 

às aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a 

atitude de envolvimento com o mundo da experiência, com o intuito de 

compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental do 

mundo, mas envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a 

interpretação, a imputação e a compreensão de sentidos (NÓBREGA, 

2010, p. 38). 

 

O pesquisador, ao adotar um modo fenomenológico de conduzir a pesquisa, procura 

reviver, estabelecer e compreender o fenômeno, deixando a experiência do senso comum 

para assumir, então, a experiência consciente vivida de forma intencional, ou seja, uma 

intencionalidade que é também perceptiva e motriz.  

 

Ao colocar a experiência vivida como referência para qualquer 

sistematização teórica, a fenomenologia rompe com o principal 

postulado da modernidade: o racionalismo. O predomínio da razão 

excludente, linear, é substituído radicalmente pelo mundo vivido, 

englobando o refletido e o irrefletido, a razão e a não-razão, o visível e 

o invisível (NÓBREGA, 2010, p. 38). 

 

Entra em cena a fenomenologia, cuja tese primeira é o mundo vivido como a 

tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é. Ela busca 

compreender o sentido das coisas na existência, que ocorre na experiência do ser com os 

fatos do mundo, em sua facticidade.  

Para refletir sobre o mundo vivido é necessária a redução fenomenológica, ou seja, 

interrogar a experiência, suspender a relação com o mundo, recursar a cumplicidade, 

admirar o mundo. Uma reflexão da consciência que se distancia do mundo para colocar 

entre parênteses nossas crenças para perceber novos horizontes, que tecendo fios 

intencionais nos liga e revela o mundo. Paradoxalmente, a redução rompe com o mundo 

que nos é familiar para que possamos vê-lo. Ruptura de um mundo para o brotamento de 

outros sentidos. Porém, Merleau-Ponty atenta para a impossibilidade de uma redução 

completa, ou seja, o rompimento completo com o mundo já que estamos nele, isto porque 

a reflexão não é só consciente, ela não se separa do mundo, é antes uma reflexão da 

experiência.  
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Sobre a intencionalidade, ela é aquilo que funda, que motiva, que direciona. É uma 

tomada de posição em relação aos fatos do mundo, é o que dá sentido e direção à 

experiência vivida, implicando interpretações no mundo que é revelado pela percepção. 

É de uma noção ampliada da intencionalidade que Merleau-Ponty fala:  

 

Aquela que forma a unidade natural e antepredicativa do mundo e de 

nossa vida, que aparece em nossos desejos, nossas avaliações, nossa 

paisagem, mais claramente do que no conhecimento objetivo, e fornece 

o texto do qual nossos conhecimentos procuram ser a tradução em 

linguagem exata (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 16).  

 

Há, na experiência vivida, uma consciência e uma intencionalidade sempre atadas 

ao corpo, que se ligam e se rompem com o mundo, revelando seu inacabamento. Refletir 

sobre minha experiência é considerar o corpo, o meu corpo e suas relações, como o lugar 

onde se ata um mundo e que se move sobre esse solo, construindo a experiência na 

intencionalidade desses movimentos.  

Como estratégias de reflexão fenomenológica em nossa pesquisa, utilizou-se de 

fotografias, em especial advindas da obra do fotógrafo inglês Eadweard Muybridge 

(1907). Ele captou o movimento humano em diversas situações como, por exemplo, na 

dança e no esporte. As fotografias de Muybridge foram escolhidas por compreendermos 

que ele é a referência para aproximar a arte e a ciência, pois se dedicou em apreender o 

movimento, ou seja, em dar movimento ao movimento, abrindo outras perspectivas em 

forma de fotografias sequências, as chamadas cronofotografias.  

O método fenomenológico e as estratégias para a reflexão fenomenológica que são 

utilizadas permitem identificar, interpretar e apontar nuances sobre o conhecimento do 

movimento humano na Educação Física. Como a fenomenologia ancora-se na experiência 

e sendo o esporte e a Educação Física um campo de minha experiência, no qual me 

envolvo com a biomecânica e a fenomenologia, o método admite por em cena conceitos 

da biomecânica e os da fenomenologia, produzindo novas leituras sobre o corpo, 

percepção, técnica e estética.    

As fotografias utilizadas na análise fenomenológica do movimento são escolhidas 

de maneira intencional a partir da experiência vivida encontradas nas expressões daquelas 

imagens. Nessa direção, realizamos uma análise do movimento da corrida, do ciclismo e 

do handebol, de modo que as fotografias escolhidas denotam a aproximação com o mundo 

vivido do movimento nessas práticas corporais. Fotografias utilizadas como estratégias 
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por envolver experiências vividas na relação que há com as noções de corpo-próprio, 

esquema corporal e motricidade em Merleau-Ponty.   

 Sendo o método fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty nosso referencial 

metodológico, o filósofo também é nosso principal interlocutor teórico. Dentre suas 

obras, Fenomenologia da Percepção (1945) e Conversas (1948) são importantes para a 

escrita desta pesquisa. Dentre seus intérpretes destaca-se as obras de Nóbrega (1999, 

2010, 2015, 2016). Somando-se a eles, outros autores também subsidiarão nossos 

diálogos, tais como: Georges Didi-Hubermam (1998; 2013), Eric Hobsbawm (1995, 

2016a; 2016b; 2016c), Mikel Dufrenne (2015), Georges Viagarello (2011, 2016) Inezil 

Penna Marinho (1980), Denise Bernuzzi de Sant’Anna (1998), Ricardo de Figueiredo 

Lucena (2001), dentre outros.   

O texto da dissertação apresenta-se organizado em três capítulos. O primeiro, 

intitulado de “Movimento, Ciência e Educação Física”, apresenta aspectos da história da 

Educação Física, da ciência e do movimento. Elas revelam um nó de relações entre essas 

áreas, desde a produção do conhecimento e das formas de interagir com as questões da 

sociedade.  O percurso do movimento, da ciência e da Educação Física entre os séculos 

revelam dois mundos, dois pensamentos, duas formas de compreender o fenômeno e seus 

conceitos de corpo e percepção, a partir da biomecânica e da Fenomenologia de Merleau-

Ponty, direcionando para o esporte.  

O segundo capítulo, intitulado de “Movimento, Arte e Educação Física” tem como 

enfoque as artes visuais interessadas no movimento humano, apresentando sua presença 

na Educação Física e seu percurso ao longo da historicidade da arte, em especial no que 

se trata sobre a representação do fenômeno. Neste, entra em cena a história da arte, 

revelando suas aproximações com a ciência e com os fatos históricos culturais e sociais, 

que reverberam em suas transformações do ponto de vista técnico e estético. Assim, 

desdobra-se uma discussão sobre esses conceitos pela compressão biomecânica e 

fenomenológica de movimento presente na Educação Física, em particular no âmbito 

esportivo.  

No terceiro capítulo, intitulado de “Movimento, Fenomenologia e Educação 

Física”, é apresentada a relação que há entre a fenomenologia e o contexto histórico da 

guerra, importante para os estudos da percepção, colocando em jogo no conhecimento 

vigente as noções de corpo-próprio, esquema corporal e motricidade, dando um novo 

mover ao movimento. Assim, chega-se na reflexão fenomenológica do movimento a 

partir das cronofotografias de Eadweard Muybridge. Entra em cena uma nova leitura do 
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fenômeno para além das leis e dos vetores biomecânicos, considerando a relação que há 

entre a experiência vivida as noções merleaupontyanas e os movimentos expressos 

fotograficamente.  

 Além dessa exposição geral sobre o que é dissertado nos três capítulos, vale 

destacar a presença das linhas do tempo no início de cada um deles. A construção dessas 

linhas foi pensada com o sentido de apresentar a dimensão da historicidade, para oferecer 

a conjuntura dos acontecimentos. Esse contexto da historicidade se porta como um pano 

de fundo no qual o movimento, as Ciências, a Arte, a Fenomenologia e a Educação Física 

vão se constituindo e se encontrado. Trata-se de um verdadeiro movimento pelas áreas 

do saber e entre seus conhecimentos, possibilitado pelo movimento metodológico que nos 

guia e nos leva agora para o primeiro capítulo, no qual pode ser vista a relação entre o 

movimento, a ciência e a Educação Física.  

 



CAPÍTULO 1

MOVIMENTO, CIÊNCIA
E EDUCAÇÃO FÍSICA
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Nós achamos que a educação física é, naturalmente, uma das 

formas primitivas de maior expressão dentro da cultura humana. 

O homem sobreviveu graças exatamente à possibilidade de 

exercitar as capacidades para as quais estava ele estruturado, da 

mesma forma que um pássaro está estruturado para voar, um 

peixe o está para nadar, o homem está estruturado para andar, para 

caminhar, para correr, para saltar, para lançar, para arremessar. E 

coube, exatamente, à Educação Física e seus distintos estágios 

pelos quais o homem passou, permiti-lhe a sobrevivência.  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p. 62. 



38 
 

A educação física é o ponto de partida utilizado por Marinho2 (1980/2005) para 

chegar à Educação Física, realizando uma interpretação sobre os diferentes momentos da 

história e do conhecimento da área. Sua compreensão trata de uma educação física, com 

iniciais minúsculas, como expressão da cultura, referente ao modo de andar, caminhar, 

correr, saltar, lançar e arremessar do homem, no tempo e no espaço em que está inserido. 

Com este entendimento, chega-se a uma Educação Física que, com iniciais maiúsculas, 

designa ao campo de conhecimento, que origina e perpetua a educação física, a qual 

compreende o movimento humano.  

Ao retratar a vida na pré-história a partir da educação física do homem, o autor 

realiza uma interpretação filosófica da Educação Física daquela época e revela a 

existência de três fases. Trata-se, na verdade, de três pensamentos estabelecidos devido 

às transformações no modo de viver do homem primitivo que modificaram os objetivos 

das realizações de seus movimentos, resultando na alteração da educação física do homem 

e nas ideias da Educação Física. Tais interpretações filosóficas são anteriores ao 

aparecimento da filosofia no seu classicismo3. 

A primeira fase é aquela na qual os homens tinham contato íntimo e diário com a 

natureza, sendo a Educação Física dominada por uma filosofia naturalista e a educação 

física desenvolvida na natureza com o objetivo de sobrevivência. Na segunda fase a 

filosofia reveste a Educação Física de características guerreiras, uma educação física para 

a guerra, momento em que o homem corria, lançava e arremessava para se defender. Na 

última fase, que ocorre nos tempos de paz e dentro das muralhas, o homem simula 

combates para não atrofiar suas capacidades físicas. Nesse sentido, a filosofia reveste a 

Educação Física com características desportivas, desdobrando uma educação física que 

dá vida ao desporto e que, nesse período da pré-história, nada mais era do que guerras de 

faz-de-conta (MARINHO, 1980/2005). 

Nessas fases, vê-se que a educação física como a expressão do movimento de uma 

cultura se transforma com as novas exigências da vida e se modifica com os novos 

objetivos com que o homem se movimenta. Mas algo permanece da primeira à terceira 

fase, atravessando todas as rupturas na qual ela passa, continuando na educação física do 

                                                           
2 Inezil Penna Marinho é reconhecido como um dos maiores intelectuais da Educação Física 

brasileira, agregou ao debate acadêmica da área disciplinas como a história e a filosofia. Seus 

escritos tina por objetivo principal preservar a memória esportiva e da educação física brasileira 

(DALBEN, 2011).  
3 Período a filosofia que precede a especialização do conhecimento humano em disciplinas 

científicas independentes.  
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homem o seu andar, o seu caminhar, o seu arremessar e o seu lançar, que se conserva na 

e pela Educação Física, por oferecer possibilidades de permitir a sobrevivência dos 

gestos. Sobre isso o autor exemplifica:  

 

Podendo atirar, ele arremessava os calhaus, arremessava seu machado, 

arremessava, mais tarde, os seus dardos, podendo atingir aqueles que a 

ele se opunham antes de entrar na luta corpo-a-corpo. E o gesto de 

atirar, é de todos, talvez, o atavicamente mais marcado, que faz com 

que a criança em seus primeiros anos de vida busque exercitá-lo, 

atirando ao chão os objetos, procurando alcançar com precisão os alvos 

que imagina. E ainda na atividade esportiva de hoje, os senhores 

verificarão que no gesto de atirar estão as atividades desportivas mais 

disseminadas, mais difundidas e mais prazerosas. O voleibol, o 

basquetebol, o futebol, o tênis e uma quantidade imensa de atividades 

desportivas, pólo aquático, etc., estão baseados no gesto de atirar 

(MARINHO, 1980/2005, p. 62).  

  

O autor apresenta a sobrevivência do gesto desde a interpretação de uma Educação 

Física naturalista da pré-história até à Educação Física desportista, não a do desporto 

primitivo, mas sim a do esporte moderno, que nasce no século XIX na Inglaterra e se faz 

presente nos dias de hoje. É nesse momento também que ocorre a estruturação da 

Educação Física como campo de conhecimento que configurou a área nos dias atuais, não 

sendo a mesma da concepção do século V a.C. proferida por Marinho (1980/2005). No 

entanto, tomando essa interpretação da Educação Física desde o período da antiguidade, 

percebe-se um panorama específico de sua história e da história do movimento humano 

daquele período. Vê-se em ambas que os valores daquela época são refletidos no modo 

de viver e na maneira de pensar suas questões, e que é refletido na produção de seus 

conhecimentos.   

Tal fato, por exemplo, pode ser percebido nessa formulação da primeira teoria da 

Educação Física a partir da Filosofia de Aristóteles no século V a.C., momento em que o 

movimento do homem deveria ser motivado, completado e perfeito, tendo como elemento 

principal o prazer. Então, a Educação Física vinculada a esse conhecimento passa a ser 

compreendida como um instrumento que contribui para o homem alcançar a perfeição de 

seus gestos, uma ferramenta que proporciona o movimento pelo e para o prazer 

(MARINHO, 1980/2005).   

Nessa leitura, é abordado como o movimento é inserido dentro da sociedade, 

retratando como seria a Educação Física daquele momento. Então, escreve-se uma 

história da Educação Física paralela à história do movimento humano, reverberando no 

entendimento do movimento como sendo a educação física do homem, uma expressão da 
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cultura que se modifica a medida que o modo de vida se altera. Da mesma maneira ocorre 

com aquela Educação Física, que se organiza acompanhado as passagens da técnica 

naturalista para a técnica de guerra e para a técnica desportiva do movimento, de acordo 

com as demandas do meio social de cada período.  

Até aqui, é tratado de uma história do movimento e da Educação Física apresentado 

por Inezil Penna Marinho, que segue o percurso da pré-história ao cenário do século XIX. 

É este o período que influencia a organização da Educação Física contemporânea e o 

momento que o movimento humano é abordado não só pelo conhecimento cientifico, mas 

também pela filosofia e a arte. A ciência se encontrava em total desenvolvimento, mais 

especificamente na segunda metade desse século4. 

As ciências físicas e biológicas debruçavam-se em estudar o corpo em movimento, 

produzindo explicações das reações fisiológicas baseados no princípio estímulo-resposta. 

É sob esses preceitos que os primeiros métodos da Educação Física no século XIX vão 

ser influenciados, privilegiando as qualidades e as capacidades físicas do homem, 

interessando-se em estudar o tempo do movimento, uma valência relacionada ao 

rendimento, seja para o esporte e para o trabalho.  

O cenário da história do movimento e da Educação Física se entrelaçam. O 

movimento humano é interesse da Educação Física, suas compreensões são imbuídas das 

emergências requeridas pela sociedade e ambas trazem em si implicações filosóficas, 

cientificas e da arte. As dimensões de suas historicidades não estão alheias ao do 

desenvolvimento da ciência, mas sim entrelaçam-se, e assim, três histórias entram em 

cena: a do movimento, a da ciência e da Educação Física.  

Aqui, a ciência é compreendida como um mundo organizado e estruturado por 

diferentes ciências, que produzem conhecimentos de maneiras diversificadas. A 

Educação Física é uma área de formação que se apropria das ciências, assim como de 

outras áreas do saber, como a filosofia e a arte, para produzir conhecimento sobre seus 

fenômenos de interesse. E o movimento humano, é o fenômeno pelo qual as ciências 

(físicas, biológicas, humanas, sociais) e a Educação Física se empenham em estudá-lo e 

compreende-lo a partir de diferentes objetivos.  

 

                                                           
4 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 35).  
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Sobre a história do movimento, Vigarello (2011), na obra De la mécanique au 

sensible, une brève histoire du mouvement5, conta que esta história é marcada por 

inúmeras fases e constituídas por numerosos elementos, a qual introduz um novo universo 

reflexivo, desde características culturais até rupturas de conhecimentos. O autor afirma 

que esta história não é diretamente a de seu aperfeiçoamento técnico e sim a da sua 

representação, do seu universo mental e de sua consciência, até o momento que decide 

considerar as sensações geradas. 

Uma história contada desde o período em que o movimento do corpo explica-se 

pelo movimento do cosmo. Posteriormente, explicado pela visão do funcionamento do 

corpo através da mecânica, este sendo elucidado por meio de forças vetoriais, o que leva 

a necessidade de decompô-lo e de recompô-lo ordenadamente. Na fase adiante, em que o 

corpo é psicologizado, ocorrerá a descoberta da presença do sensível no fenômeno 

(VIGARELLO, 2011).  

Esse é o panorama geral da história do movimento, desde do século XVI até o 

século XX. Debruçando-se sobre a história da Educação Física, Sant’Anna (2001) em 

Educação Física e História, texto que compõe o livro Educação Física e Ciências 

Humanas, tece considerações sobre as implicações do contexto histórico no 

desenvolvimento da história da área, destacando os fatos que influenciam na Educação 

Física contemporânea.  

 

Ao mesmo tempo, se, por um lado, a História da Educação Física pode 

ser escrita de diferentes maneiras (abarcando, por exemplo, uma 

descrição cronológica dos grandes inventos científicos e tecnológicos, 

ou uma genealogia das descobertas que tratam da motricidade do corpo 

e de sua capacidade de locomoção), por outro lado, essa história é 

sempre a do corpo posto em movimento, incluindo a produção de 

pedagogias destinadas a modifica-lo. Além disso, por ser a do corpo 

posto em movimento e dos métodos e técnicas dirigidas a educá-lo, essa 

história é a dos encontros e das tensões existentes entre natureza e 

cultura, entre as particularidades de cada fisiologia e as singularidades 

de cada concepção científica. E, por fim, essa história está intimamente 

relacionada à transformação de outras áreas do saber, que vão da Física 

à Medicina, passando pela Sociologia e pela Arte (SANT’ANNA, 2001, 

p. 105-106). 

 

 

Sant’Anna (2001) considera que esta história é um campo complexo de disputas 

dentro do qual desenvolvem concepções e valores comprometidos com os limites e as 

                                                           
5  Este texto compõe o catálogo da exposição Le corps em mouvement, do ano de 2011, na l’École 

de Medicine, em Paris/França. 
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expectativas de cada época e cada cultura. Sob essa consideração, a partir do século 

XVIII, com o distanciamento do corpo com o cosmo, independente dos deuses e das 

forças externas, e com o entendimento do corpo como máquina, a Educação Física é 

considerada um meio transformador do corpo, que fortalece a autonomia dos homens em 

relação as forças da natureza.   

No cenário do século XVIII, a Educação Física é direcionada para uma educação 

moral e promotora de um corpo robusto. No século XIX, sob influência do 

desenvolvimento da ciência, promoverá a transformação de um corpo livre de fraqueza, 

afirmando seu papel como transformador, produtor e consumidor de energia. A partir do 

século XX, com a psicologia, entra em cena um corpo produtor de informação e de 

sentido. Uma história que não acontece seguindo um fluxo linear e irreversível em direção 

ao progresso, visto que cada avanço não representa apenas a solução de impasses antigos, 

mas também o surgimento de novos problemas (SANT’ANNA, 2001). 

Tais características apontadas acima podem ser observadas na história do 

movimento apresentada por Vigarello (2011). Cada questão das fases dessa história é 

solucionada, mas novas interrogações surgem a fim de encontrar uma resposta. Esse 

mesmo pensamento é coadunado no que se refere à história da ciência, isto é:  

 

O progresso da ciência não é um simples avanço linear, cada estágio 

determinando a solução de problemas anteriores implícitos ou 

explícitos nele, e por sua vez colocando novos problemas. Este avanço 

também acontece pela descoberta de novos problemas, de novas 

maneiras de abordar os antigos, de novas maneiras de enfrentar ou 

solucionar velhos problemas, de campo de investigação inteiramente 

novos, de novos instrumentos práticos e teóricos de investigação. Em 

todo ele há um grande espaço para o estímulo ou a formação do 

pensamento através de fatores externos (HOBSBAWM, 2016a, p. 428).  

 

Esse é o panorama geral sobre o progresso da ciência encontrado na análise 

histórica do mundo contemporâneo de Eric J. Hobsbawm, composto por quatro obras que 

retratam o percurso histórico da ciência desde as últimas décadas do século XVIII até a 

última década do século XX. Neles, vê-se que a ciência se põe em movimento, motivada 

pelos acontecimentos políticos e econômicos emergentes da sociedade, de modo que os 

ditames sociais reverberavam no objetivo, na forma, no interesse e na perspectiva da 

produção do conhecimento.  

Assim, nas “Eras”, composta por A era das revoluções 1789 – 1848, A era do 

capital 1848 – 1875, A era dos impérios 1875 – 1914 – trilogia que compõe o “longo 

século XIX”, tal como o historiador o considera – e pela Era dos extremos: o breve século 
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XX 1914 – 1991 - obra dedicada à história do século XX, o historiador apresenta os 

resultados das ciências, ocorridos nesse espaço de tempo marcado por períodos 

revolucionários. Para Hobsbawm (2016a, 2016b, 2016c, 1995) a relação do 

desenvolvimento científico com a conjuntura histórica é válida, ao mesmo tempo em que 

a própria ciência tem sua lógica interna determinando seu movimento.  

Percorrendo o trajeto histórico da ciência (HOBSBAWM, 1995; 2016a; 2016b; 

2016c;), da Educação Física (SANT’ANNA, 2001) e do movimento (VIGARELLO, 

2011), um ponto de intersecção entre os três ocorre a partir das últimas décadas do século 

XVIII. É o momento da história que ambos passam por transformações importantes. 

Anterior a esse período, Sant’Anna (2001) e Vigarello (2011) apontam considerações 

relevantes sobre a Educação Física e o movimento entre os séculos XVI e XVII, que não 

deixa de ter relação com a ciência. 

No século XVI, Vigarello (2011) aponta para a existência de uma ciência do 

movimento ao observar as figuras dos esgrimistas, dos cavaleiros e dos ginastas nos 

cadernos de exercícios e nos textos da Renascença, isto porque seus desenhos são 

geométricos e seus comentários são representados por números. Além disso, outro fato 

chama atenção sobre a movimentação do corpo: a existência de uma lógica entre o 

macrocosmo e o microcosmo. A perfeição do movimento do corpo estava relacionada a 

uma imitação do movimento do céu e, assim, as referências da motricidade tinham como 

modelo correspondente o movimento visível do universo. 

Essa visão do funcionamento do corpo muda de contraste no século XVII. Sua 

assimilação com as máquinas sistematiza seu funcionamento, de tal modo que as leis de 

uma mecânica eram impostas ao corpo, ficando submetidos a qualquer modelo de vetores 

e não mais aos modelos dos grandes trajetos astrais. Esses estudos inéditos sobre o 

movimento humano do fim do século XVII é do fisiólogo, físico e matemático italiano 

Giovanni Alfonso Borelli, que podem ser encontradas na sua obra De motu animaliumi, 

de 1680. 

O olhar sobre o corpo tem como referência a mecânica. A análise do gesto tem 

como referência a alavanca. Os movimentos corporais pela primeira vez são assimilados 

aos moinhos. O organismo torna-se máquina, estudadas por uma diversidade de 

modalidades dinâmicas, ao invés vez de objetos técnicos estudados em situações fechadas 

e predefinidas. As forças próprias do corpo são discutidas, como por exemplo o 

movimento do salto. Foi descoberto que o potencial para esse movimento seria maior se 

as articulações fossem antecipadamente flexionadas, devido a mudanças no peso do corpo 
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e no centro de gravidade. Além disso, as posições das alavancas são comparadas: tornam-

se desfavoráveis aquelas em que o peso para levantar é distante da articulação envolvida. 

Os efeitos dos deslocamentos são mencionados: na caminhada a inclinação do tórax 

permite avançar, já que o centro de gravidade é jogado sobre a perna que dar suporte 

(VIGARELLO, 2011).  

Na Educação Física dos séculos XVI e XVII compreendia-se as questões associadas 

ao corpo por meio de suas relações com o cosmo, o clima, as estações do ano, as linhas 

da tradição, as condições de honra, dos deuses, de forças externas, ligados fortemente aos 

acontecimentos da natureza. Uma Educação Física como uma prática fundamental para a 

criação de cidadãos conscientes e espiritualmente virtuosos (SANT’ANNA, 2001). 

Vê-se no século XVI e XVII, que movimento, ciência e Educação Física são 

fenômenos que dialogam na historicidade. Eles se associam por interesses científicos, 

tecnológicos, pedagógicos, por questões de ordens metodológicas, técnicas, de natureza 

e cultura. Fundamentam-se e comunicam-se com diversas áreas do conhecimento, mesmo 

prevalecendo nesses períodos o pensamento linear newtoniano. “Contudo, mesmo o mais 

apaixonado crente na imaculada ciência pura é consciente de que o pensamento científico 

pode ser influenciado por questões alheias ao campo específico de uma disciplina. Os 

cientistas, até mesmo o mais antimundano dos matemáticos vive em um mundo mais 

vasto que o de suas especulações” (HOBSBAWM, 2016a, p. 428). 

Nas paisagens do movimento, da ciência e da Educação Física explanadas até aqui, 

nota-se que suas histórias são marcadas por transformações, pois estão ligadas aos 

fenômenos sociais, reverberando em mudanças de posturas diante do conhecimento, 

constituindo pontos de transformações importantes encontrados no século XVIII, no 

século XIX e no século XX.  

 

A ciência em movimento.  

 

De acordo com Hobsbawm (2016a) em 1780 não havia jornais, somente alguns 

periódicos destinados às classes média e alta. Além do mais, poucas pessoas sabiam ler e 

as notícias chegavam por meio dos viajantes, do setor móvel da população, pelo Estado 

e/ou pela Igreja. A expansão demográfica, a urbanização crescente de fabricação e 

comércio, acompanhadas por atividades intelectuais e tecnológicas, eram fatos 

característicos do século XVIII e que criaram as condições rudimentares para um precoce 

capitalismo industrial. Nesse cenário:  
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As ciências, ainda não divididas pelo academicismo do século XIX em 

uma ciência “pura” superior e uma outra “aplicada” inferior, 

dedicavam-se à solução de problemas produtivos, e os mais 

surpreendentes avanços da década de 1780 foram na química, que era 

por tradição muito intimamente ligada à pratica de laboratório e às 

necessidades da indústria. A grande Enciclopédia de Diderot e 

d’Alembert não era simplesmente um compêndio do pensamento 

político e social progressista, mas do progresso científico e tecnológico. 

Pois, de fato, o “iluminismo”, a convicção no progresso do 

conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre 

a natureza – de que estava profundamente imbuído o século XVIII – 

derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, 

do comércio e da racionalidade econômica e científica que se acreditava 

estar associada a ambos (HOBSBAWM, 2016a, p. 47).  

 

A base que sustenta o desenvolvimento da ciência nesse período vem das ideias 

iluministas, que consideram o avanço do conhecimento humano associado à 

racionalização existente entre a produção de riqueza e o domínio da natureza. É aí que se 

encontra o principal modo de como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa 

influenciam o modo de pensar e de fazer ciência pelo pensamento iluminista a partir do 

século XVIII. Essa revolução dupla, ocorridas na Inglaterra e na França, respectivamente, 

são os centros dessa ideologia.  

A liberdade, a igualdade e a fraternidade eram slogans do Iluminismo, o qual queria 

libertar o homem do tradicionalismo da Idade Média, da superstição da Igreja e da 

irracionalidade das hierarquias. “Em teoria seu objetivo era libertar todos os seres 

humanos. Todas as ideologias humanistas, racionalistas e progressistas estão implícitas 

nele, e de fato surgiram dele” (HOBSBAWM, 2016a, p. 49). Suas formulações na França 

tiveram um maior alcance internacional, de modo que:  

 

A revolução francesa transformou a educação técnica e científica de seu 

país, principalmente devido à criação da Escola Politécnica (1795) – 

que pretendia ser uma escola para técnicos de todas as especialidades – 

e do primeiro esboço da Escola Normal Superior (1794), que seria 

firmemente estabelecida como parte de uma reforma geral da educação 

secundária e superior feita por Napoleão. Também fez renascer a 

definhante Academia Real (1795) e criou, no Museu Nacional de 

História Natural (1794), o primeiro centro genuíno de pesquisa fora das 

ciências físicas (HOBSBAWM, 2016a, p. 430). 

 

Essas importantes fundações, com destaque para a Escola Politécnica, de onde 

saíram grandes matemáticos e físicos, foram responsáveis pela supremacia mundial da 

ciência francesa durante a maior parte do período da era da revolução. A Revolução 

Francesa é contemporânea da Revolução Industrial, porém esta última, anterior a 
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primeira, ocorre em certo ponto entre os anos de 1760 a 1800. Nessa relação entre França 

e Inglaterra, sobre suas revoluções e no que diz respeito à ciência, tem-se que:  

 

Qualquer que tenha sido a razão do avanço britânico, ele não se deveu 

à superioridade tecnológica e científica. Nas ciências naturais os 

franceses estavam seguramente à frente dos ingleses, vantagem que a 

Revolução Francesa veio acentuar de forma marcante, pelo menos na 

matemática e na física, pois incentivou as ciências na França enquanto 

a reação suspeitava delas na Inglaterra. Até mesmo nas ciências sociais 

os britânicos ainda estavam muito longe daquela superioridade que fez 

– e em grande parte ainda faz – da economia um assunto eminentemente 

anglo-saxão; mas a revolução industrial colocou-os em um 

inquestionável primeiro lugar (HOBSBAWM, 2016a, p. 59). 

 

Enquanto a Revolução Francesa (1789) incentiva as ciências na França, na 

Inglaterra poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução 

Industrial. Nesta, sua política governamental que associava lucro privado mais 

desenvolvimento econômico, aliando a agricultura com o processo de industrialização, 

foi a base adequada para a revolução. “Dadas as condições adequadas, as inovações 

técnicas da revolução industrial praticamente se fizeram por si mesmas, exceto talvez na 

indústria química. Isto não significa que os primeiros industriais não estivessem 

constantemente interessados na ciência e em busca de seus benefícios práticos” 

(HOBSBAWM, 2016a, p. 63). 

De maneira geral, o autor apresenta que a revolução dupla coloca à ciência novas 

exigências, diversas possibilidades e outros problemas, implicando em reflexões no 

período entre 1789 a 1848. Novos pontos de partidas surgem em alguns campos do 

pensamento, como o da matemática e a química. Ocorre a criação de novas ciências, como 

a geologia. Desenvolvem-se ideias revolucionarias nas ciências sociais e biológicas. 

Nessa era revolucionária, a ciência se beneficiou com o estímulo dado à educação 

científica e técnica, o que alargou seu universo e o número de cientistas. 

 A química, intrínseca à prática industrial, além de ser proeminentemente uma 

ciência francesa, fundada pelo francês Lavoisier (1743 – 1794), que publicou o seu 

Tratado elementar da química no ano da Revolução Francesa, é a ciência fruto da dupla 

revolução. A física, também uma ciência francesa, já havia se tornado moderna no século 

XVII. A matemática entrava em um universo novo, para além da aritmética e da 

geometria plana dos gregos, e do domínio da análise do século XVII, e então, a geometria 

euclidiana foi derrubada. Nas ciências sociais, o marxismo é a mais abrangente de suas 
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sínteses, uma mistura do racionalismo dos séculos XVII e XVIII, destaca Hobsbawm 

(2016a). 

Além disso, as ciências sociais assimilavam-se às ciências físicas pela aplicação 

dos métodos matemáticos à sociedade, por meio da demonstração de que a distribuição 

estatística das características humanas obedecia às leis matemáticas. Segundo Hosbawm 

(2016a) a história como um processo de evolução, e não simplesmente como uma 

sucessão cronológica, é o novo e o original nas ciências sociais, fertilizando as ciências 

biológicas e físicas. Essa compreensão também provocou efeitos no direito, na teologia e 

na filologia. 

 Para os biólogos e geólogos, a história constituía o principal problema para 

explicar a formação da vida e a evolução das espécies, visto que nesse período o estudo 

da vida estava relacionado à fisiologia e à química. Nenhuma teoria da evolução da época 

obteve triunfo, como por exemplo, a Teoria baseada na herança de caracteres adquiridos 

de Lamarck, em 1809, a primeira teoria moderna e sistemática da evolução. É depois de 

1848 que a evolução biológica volta a ser examinado. No estudo da sociedade, as teorias 

da evolução tinham feito progressos, contudo a firme base científica ocorreu na segunda 

metade do século XIX6 (HOBSBAWM, 2016a). 

Outros campos que foram batizados nesse período são os da antropologia ou 

etnografia social, da pré-história, da sociologia e da psicologia. As ciências sociais nesse 

período tinham a predisposição em explicar as diferenças sociais considerando o meio 

ambiente e comprometidos com a evolução. A teoria das raças, em decorrência das 

diferentes cores, é um subproduto do seu desenvolvimento inicial, entendia que o caráter 

era determinado pela configuração do crânio e, assim, baseado na antropometria, media-

os, classificava-os e colecionava-os (HOBSBAWM, 2016a).  

Este é o cenário científico impulsionado pela revolução dupla entre 1789 a 1848, 

com sua base principal sendo o universo racionalista, mecanicista e newtoniano do 

Iluminismo. Segundo Hobsbawm (2016a), esta ordem é rompida após 1830, através da 

ideologia científica da “filosofia natural”, que entra em conflito com a ciência clássica ao 

se opor à sua extrema simplificação. Seu campo predileto era a biologia, inspirou a 

formulação da teoria celular, muito da morfologia, embriologia, filologia e elementos 

históricos e evolutivos. Os filósofos naturais promoveram importantes avanços nas 

                                                           
6 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 35).  
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ciências clássicas, as físico-químicas, principalmente na eletricidade e no magnetismo. 

Entretanto, a “filosofia natural” volta a ser substituída pelo classicismo na fisiologia 

moderna de Claude Bernard (1813 – 1878).  

 

A “filosofia natural” era especulativa e intuitiva. Buscava expressar o 

espírito do mundo ou da vida, da misteriosa união orgânica de todas as 

coisas com as demais, e de muitas outras coisas que resistiam a uma 

precisa aferição quantitativa ou a uma clareza cartesiana. De fato, 

estava em aberta revolta contra o materialismo mecânico, contra 

Newton, e às vezes contra a própria razão (HOBSBAWM, 2016a, p. 

452).  

 

O pensamento da “filosofia natural” é constituído por meio de um paralelismo entre 

ciência e arte e as atitudes político-sociais. Uma ideologia científica influenciada pelas 

ideias do romantismo e do liberalismo burguês, que tinha uma visão do universo como 

sendo evolutivo, interligado e dialético. De acordo com Hobsbawm (2016a), essa 

atmosfera da “filosofia natural” surge pela insatisfação franco-britânica da visão clássica 

do mundo, que fez empreendimentos inegáveis, mas com estreiteza e limitações evidentes 

no período das duas revoluções. Assim, o romantismo da filosofia natural “serviu como 

estímulo para novas ideias e pontos de partida, que foram posteriormente e mais uma vez 

abandonados pela ciência” (HOBSBAWM, 2016a, p. 454).  

 Nessa paisagem político-econômica da sociedade do século XVIII e meados do 

XIX, transformações e estímulos são dados à ciência. Nesse cenário, de acordo com 

Sant’Anna (2001), novas responsabilidades são dadas à Educação Física, destinando-se 

em favorecer o fortalecimento da autonomia dos homens em relação as forças da natureza. 

No final desse século, esse espaço médico-pedagógico é modificado pela ausência dos 

espartilhos e dos aparelhos ortopédicos, cuja função era sobre a retidão dos corpos e 

passam a serem reconhecidos como obstáculos para o movimento. Tais instrumentos são 

substituídos pelas ginásticas e séries de exercícios, compondo as novas metodologias para 

privilegiar uma educação do corpo através do movimento. Esse fato é desenvolvido no 

decorrer do século XIX, sendo interesse de estudos para diversos saberes. 

No que diz respeito à história do movimento, ao fim do século XVIII, o gesto 

complexo ainda permanece como um conjunto intuitivo em vez de um conjunto 

objetivado. Esse fato é exemplificado por Vigarello (2011), através do tratado de 

Thevenot, que discute sobre a natação, e não detalha o movimento de mergulho do corpo 

nessa prática. O autor também destaca o artigo Força humana, que apresenta a ação de 
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certos músculos no movimento, comparando a ação dos extensores das pernas e dos 

extensores lombares, julgando a força do primeiro sendo dez vezes superior ao segundo. 

O que foi apresentado por Vigarello (2011) na história do movimento do século 

XVIII está em consonância com o que é apresentado por Sant’Anna (2001) na história da 

Educação Física. Em ambos é vista a presença da visualidade do corpo em movimento 

como uma máquina, o que favorece a conquista de um maior entendimento de seus 

mecanismos internos de maneira complexa até então desconhecidos. Nesse momento a 

Educação Física se torna um agente transformador do corpo no que diz respeito ao viés 

médico e educacional. 

 Com relação ao cenário do mundo da ciência na Educação Física, no que se refere 

ao desenvolvimento do conhecimento sobre o movimento, Vigarello (2011) aponta que 

uma novidade radical aparece nos estudos: trata-se da decomposição prévia do 

movimento e sua posterior recomposição ordenada. Nesse momento, o movimento ganha 

uma nova organização, devendo este ser compreendido como atos especializados e 

precisos já que era observado como um ato mecânico, simples, calculado e limitado. Vê-

se um forte interesse da ciência pelo movimento após a segunda metade do século XIX, 

ao mesmo tempo em que há também o interesse das artes visuais pela captação desse 

fenômeno. Os avanços científicos nos estudos do movimento tornam-se possível através 

do advento da fotografia, ao mesmo tempo que as artes visuais se apropriam da técnica 

fotográfica motivada pela ciência.  

Sant’Anna (2001) também afirma a intima associação que há entre a Educação 

Física e a ciência ao longo do século XIX. Uma aproximação que resultou em algumas 

contribuições do ponto de vista do treinamento físico, da termodinâmica, da substituição 

da medicina dos humores pela atenção científica dirigida aos órgãos, aparelhos e tecidos, 

e como a importância dos estudos do fluxo orgânicos, que modifica as concepções sobre 

o movimento muscular. Essa relação acontece principalmente na segunda metade do 

século XIX7, com o estudo de análise de movimento de Etienne-Jules Marey.   

De acordo com Soares (1998), é Marey que afirma o movimento humano como 

objeto de estudo científico nas últimas décadas do século XIX. Suas pesquisas, somadas 

a de outros cientistas da época, consentiram um novo e decisivo impulso aos assuntos 

referentes à Educação Física. Na década de 1880 em Paris, Marey dedica-se em pesquisar 

                                                           
7 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 35). 
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o movimento contínuo realizado pelo trabalhador no laboratório de análise do movimento 

no Centro do Parque dos Príncipes por meio da cronofotografia, que é “um método que 

permitia a análise do movimento por meio de fotografias tiradas sucessivamente e com 

iguais intervalos de tempo, Marey procedia a estudos de seu objeto privilegiado: o corpo 

em movimento” (SOARES, 1998, p. 87).    

Há uma relação entre ciência e arte em busca da captação do movimento. Poivert 

(2015) em Une brève histoire de la photographie, apresenta que essa aproximação 

acontece entre Etienne-Jules Marey e Eadweard Muybridge, e tal fato ocorre no momento 

em que o fotografo comprova por meio de fotografias a tese cientifica de Marey, a de que 

o cavalo em um momento da corrida fica com as quatro patas em voo sem tocar no solo, 

fato que não era expresso nas pinturas até aquele momento.  

 De acordo com Poivert (2015) a ciência do século XIX impõe uma ideia de 

modernidade, governado pela noção de progresso e marca uma evolução do saber sobre 

a compreensão do mundo. Porém, o moderno seguiu reduzido ao positivismo rico em 

paradoxos, visto que do ponto de vista das fotografias produzidas em laboratórios, ao 

mesmo tempo em que materializava e mensurava, revelando-se fortemente empíricas em 

seu uso, aumentavam a complexidade do fenômeno. Ao mesmo tempo em que descobrem 

o mistério da natureza, se fabricam representações que são por vezes mistérios de outros 

enigmas mais profundos ainda.  

 Diante disso, o autor afirma que a ciência é o coração da história das imagens do 

movimento e que as pesquisas no domínio do registro do movimento iniciadas a partir 

dos anos de 1880 são os exemplos dessa relação entre fotografia e ciência, de modo que, 

o que os olhos não podem discernir porque o fenômeno é muito rápido, os meios 

fotográficos permitiram revelar. Os principais inventores da chamada cronofotografia são 

Marey e Muybridge, que fabricaram uma representação fotográfica do movimento por 

meio de modalidades técnicas, mas com perspectivas diferentes, visto que um é cientista 

e o outro é artista, respectivamente (POIVERT, 2015).  

 Anteriormente a invenção da cronofotografia, que capta e registra em fotografias 

as fases do movimento, Marey se dedica à transcrição gráfica do movimento e dos fluxos 

de pressão sanguínea da fisiologia da marcha, dentre outros. Seu interesse em mensurar 

os fenômenos que permanecem invisíveis ao olho nu o conduz ao fascínio pela fisiologia 

do movimento. Poivert (2015), afirma ainda sobre os estudos de Marey, que ele utiliza 

em suas pesquisas uma única e mesma câmera com o objetivo de registrar o movimento, 
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para obter sobre uma única imagem diferentes posições do corpo, a fim de analisar seu 

deslocamento.  

Em uma via de mão dupla, Marey influenciou Muybridge no registro do movimento 

e Muybridge influenciou Marey no desenvolvimento da análise de movimento. Nasce em 

Marey uma instrumentação heterogênea, variada e precisa para calcular as formas e a 

dinâmica da máquina animal, em primeiro lugar, e da máquina humana, em seguida. Um 

registro totalmente novo que fez Marey materializar o traço do movimento para o olho 

do observador, tornando a imagem memória do movimento e lugar onde se encontra a 

experiência do corpo transformada em gráfico. O fúsil fotográfico de Marey registra as 

imagens a cada instante, cada trajeto dos membros, combinando informações sobre o 

espaço e o tempo, e o movimento ocorre sobre os olhos do observador como nunca havia 

sido antes (VIGARELLO, 2011).  

A partir disso, percebe-se que as cronofotografias de Marey decompõem os gestos, 

segmentando-os, colocando-os em séries, multiplicando os membros, que anteriormente 

eram imperceptíveis durante os deslocamentos, e suas expressões. Sua instrumentação 

técnica, que resultava na captação das fases do movimento em uma única fotografia 

preocupando-se em calcular o desempenho, modificou a abordagem do movimento nas 

últimas décadas do século XIX, avançando no estudo da análise física do movimento.  

Dentre os procedimentos técnico-metodológicos utilizados nos estudos de Marey 

sobre o movimento, vê-se a dinamometria e a eletromiografia. Berthoz (2005) mostra que 

Marey na sua estação fisiológica, em 1884, realiza um estudo sobre o salto humano, que 

o intitula de “queda elástica”, no qual o indivíduo deveria saltar e cair sobre as pernas 

flexionadas para amortecer a queda. Através desse protocolo, Marey além de registrar 

fotograficamente as diferentes fases do salto pelo método da cronofotografia, também 

registra pelo demógrafo a pressão sobre o solo no momento do impacto mensurado pelo 

dispositivo da plataforma dinamográfica. Para Marey:  

 

A função do movimento é complexa: quando, por exemplo, estendemos 

o dedo, e examinamos a série de atos que tiveram de ocorrer para chegar 

ao resultado desejado, temos inicialmente o ato da vontade, ato físico; 

a transmissão dessa vontade, ato nervoso; a contração do músculo, ato 

muscular; enfim, o movimento do órgão, ato mecânico (MAREY apud 

BERTHOZ, 2005, p. 203).  

 

Sobre a eletromiografia, vê-se que essa técnica-metodológica se refere ao miógrafo 

utilizado por Marey para os estudos da contração muscular. Trata-se de um método 

gráfico e de instrumento de registro da ação muscular, que permite apreciar com completo 
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rigor o instante preciso em que o fenômeno se inicia, assim como sua duração e amplitude, 

permitindo conhecer todas as circunstâncias de sua produção, desde a influência 

impalpável da vontade à excitação elétrica do ato muscular. Assim, o miógrafo possibilita 

estudar as manifestações que eram consideradas mais aparentes do movimento para 

Marey, a saber: os fenômenos elétricos, o eletrotônus, as ações do calor e do frio sobre o 

movimento; entre outros temas que envolva a contração muscular (BERTHOZ, 2005).  

Sobre as cronofotografias de Marey, Jean-Michel e Gérard (2010) afirmam que 

estas imagens, permitindo estudar a força, a velocidade, a habilidade e a flexibilidade do 

movimento, estabelecem as bases da chamada biomecânica, ciência de origem do século 

XX. Tomado pela ciência e pela arte, o movimento era medido e comparado, analisado e 

explicado, saberes que estipulavam a técnica mais econômica e eficiente para realizá-lo. 

Segundo Vigarello (2011), a compreensão de movimento a partir dos estudos de 

Marey reflete no modo de realizá-lo e possibilita uma agenda de novos estudos para o 

conhecimento sobre o movimento a partir do século XX, momento que se investiga o 

sensível nesse fenômeno. O corpo visado como mecânico e energético é agora 

psicologizado à imagem do sujeito das sociedades individualistas, e outras valências recai 

sobre as práticas do corpo de modo que na realização dos exercícios era necessário 

concentrar a atenção sobre o músculo que trabalha, pensar nele para tentar senti-lo e 

desempenhar sua função.  

 O universo gestual muda com este novo trabalho, o que faz do sensível uma 

experiência quase que intelectual. Uma nova vida orgânica se forma com o vigor dos 

exercícios ao nível do pensamento e também um espaço corporal aparece completamente 

original, o que os psicólogos objetivaram no fim do século XIX referindo-se ao sentido 

muscular ou ao sentido interno, lugar do registro sensível do corpo. Nesse momento, o 

sujeito do movimento deve priorizar, encontrar ou reencontrar as sensações, recuperar 

seus sentimentos à procura de um conhecimento perfeito das tensões e das percepções do 

próprio corpo. Os termos como “atenção interiorizada”, “criação de imagem mental”, 

“repetição mental” estavam em voga à vontade de uma percepção exaustiva de 

interioridade, de modo que as sensações das diferentes partes do corpo deveriam ser 

integradas em um conjunto coerente (VIGARELLO, 2011).    

O século XIX foi decisivo para a valorização de um tratamento científico conferido 

a ginástica e ao esporte, promovendo o desenvolvimento do Movimento Ginástico 

europeu. Esse movimento é importante para as teorias da atual Educação Física no 

Ocidente, sendo sua relevância destaque na literatura da História da Educação Física 
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brasileira (CATELLANI FILHO, 1991; SOARES, 1998; MELO, 1999; SANT’ANNA, 

2001). Sobre isso: 

 

O movimento Ginástico Europeu foi, portanto, um primeiro esboço 

deste esforço e o lugar de onde partiram as teorias da hoje denominada 

Educação Física no Ocidente. Balizou o pensamento moderno em torno 

das práticas corporais que se construíram fora do mundo do trabalho, 

trazendo a ideia de saúde, vigor, energia e moral coladas à sua aplicação 

(SOARES, 1998, p. 20).  

 

Da arte do circo à cientificidade industrial, o movimento da ginástica é moldado da 

ludicidade para a utilidade, da desordem para a ordem, da assimetria para a simetria. De 

uma ginástica com os movimentos desordenados, inúteis, imprevisíveis, com um gasto 

desmedido de força e energia, passa-se à ginástica científica, que educa moral e 

fisicamente os indivíduos, potencializando a realização de movimentos que contribuíssem 

com o trabalho nas fábricas, desenvolvendo benefícios energéticos e de utilidade. Como 

observa Soares (1998): 

 

A atividade física fora do mundo do trabalho devia ser útil ao trabalho. 

A atividade livre e lúdica, encantatória, do acrobata devia ser 

redesenhada no imaginário popular. Em seu lugar e a partir daquele 

universo gestual, nasceriam as “séries de exercícios físicos”, pensados, 

exclusivamente, a partir de grupos musculares e de funções orgânicas, 

a serem aplicados com finalidades específicas, úteis, e não como mero 

entretenimento (SOARES, 1998, p. 24).  

 

É nesta perspectiva de encontrar a gestualidade útil e econômica que se desenvolve, 

no século XIX, os primeiros estudos sobre o movimento humano, a partir da mecânica, 

fisiologia, anatomia, higiene e termodinâmica. A arte, como por exemplo o canto e a 

música, também eram utilizados nesses estudos, principalmente como instrumentos para 

regular a estética do movimento, àquele relacionado a sua forma e a mecanicidade do 

gesto. Ciência e arte dialogavam para desenvolver a harmonia e o ritmo do movimento 

para que a distância, a velocidade e o tempo fossem proporcionais às medidas corporais, 

evitando a fadiga e os gastos desnecessários de energia.  

Na primeira metade do século XIX na França, é destaque o estudo desenvolvido 

pelo Cornel Franscisco Amoros y Odeano. Ele é considerado o precursor da ciência da 

análise e do mecanismo de movimento, explicando-o a partir da observação, 

principalmente, da modificação do centro de gravidade do corpo. Na segunda metade 

desse século, como já visto, é destaque o forte tratamento cientifico dado ao movimento 

por meio dos estudos de Marey.   
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A ginástica e o esporte moderno têm as marcas do pensamento científico do 

positivismo, da influência da técnica ditada pela ciência e da ordem médico militar. 

Contemporâneos do século XIX, um período marcado pelas revoluções burguesas, 

industriais, cientificas e pedagógicas. A ascensão da burguesia, o desenvolvimento das 

cidades, o crescimento industrial e as guerras. Juntamente com o conhecimento da 

anatomia, da fisiologia, da higiene e da mecânica. Assim como a arte do canto, da música 

e da fotografia. Somados a esses, a preocupação com uma educação moral e física, foram 

fatores que impulsionaram e exigiram um novo modo do corpo se movimentar na Europa. 

Nesse momento, sobre a ciência, tem-se que:  

 

A sociedade burguesa de nosso período estava confiante e orgulhosa de 

seu sucesso. Em nenhum outro campo da vida humana isso era mais 

evidente que no avanço do conhecimento, da “ciência”. Homens cultos 

do período não estavam apenas orgulhosos de suas ciências, mas 

preparados para subordinar as outras formas de atividade intelectual a 

elas (HOBSBAWM, 2016b, p. 379 – 380).  

 

O período referido compreende os anos de 1848 até 18758. Nessa época havia uma 

confiança nos métodos da ciência e alguns homens chegaram a pensar que as conquistas 

por meio deles eram definitivas e que os problemas já tinham sido solucionados. Eles 

acreditavam que o método científico não falhava e assim: “a ciência ‘positiva’ operando 

com fatos objetivos e precisos, ligados rigidamente por causa e efeito, e produzindo ‘leis’ 

uniformes e invariáveis além de qualquer modificação proposital, era a chave-mestra do 

universo, e o século XIX a possuía” (HOBSBAWM, 2016b. p. 405). 

As tendências filosóficas dominantes, constituído pelo positivismo francês e o 

empirismo inglês, subordinavam-se às ciências. A imutabilidade das leis da natureza e a 

possibilidade de qualquer conhecimento infinito e absoluto eram a base da filosofia 

positiva, considerada pouco mais do que um argumento filosófico do método 

convencional das ciências experimentais. Ainda sobre esse período, Hobsbawm (2016b) 

destaca que ele não foi revolucionário no que se refere ao campo da ciência, salve 

exceções.  

 

 

 

 

                                                           
8 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 35). 
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Ninguém duvidava do progresso, tanto material como intelectual, pois 

parecia óbvio demais para ser negado. Esse era, sem dúvida, o conceito 

dominante da época, embora houvesse uma divisão fundamental entre 

aqueles que pensavam que o progresso seria mais ou menos contínuo e 

linear e aqueles (como Marx) que sabiam que ele precisaria e seria 

descontínuo e contraditório (HOBSBAWM, 2016b, p. 381-382).  

 

Havia nesse período um impasse entre o entendimento do progresso continuo-linear 

da ciência com sua compreensão de progressão descontinua-contraditória. O fato é que o 

progresso se destacava mais em alguns ramos do conhecimento, como na física, que nesse 

período amadureceu mais que a química e menos que outros campos do saber. As 

tecnologias do modelo mecânico da física estavam em alta, seus instrumentos de 

medições eram melhores que em épocas anteriores. Além disso, também é destaque a 

abstração da física, com a eletricidade e o magnetismo, que coloca a matemática em uma 

situação de isolamento do público geral e do meio científico. 

A química, mesmo não tendo avanços no campo da bioquímica, aquela que 

compreende como os elementos químicos funcionam no organismo vivo, estava mais 

adiantada que as ciências da vida, que se encontravam no início de seu progresso. 

Destaca-se ainda nas ciências físicas desse período a unificação dos fenômenos de calor 

e energia pelas leis da termodinâmica, porém, sem grandes avanços. Sobre a biologia, 

seus avanços ficavam atrás das ocorridas nas ciências físicas, isto porque se encontrava 

presa pelo conservadorismo dos médicos, que estavam interessados na aplicação prática 

dessa ciência.  

 

De fato, se uma única teoria científica representava os avanços das 

ciências naturais em nosso período, e era de fato reconhecida como 

crucial, essa teoria é a da evolução, e se uma única figura dominou a 

imagem pública da ciência, essa foi a do indivíduo de feições marcadas 

e algo simiescas, Charles Darwin (1809-1882) (HOBSBAWM, 2016b, 

p. 382).  

 

Diferentemente da teoria da evolução de Lamarck do período anterior, é a teoria 

darwinista da evolução que fornece um modelo satisfatório para a origem das espécies 

pela primeira vez. Darwin formula sua teoria utilizando conceitos da economia liberal, 

como por exemplo o conceito de competição, o que a tornava conhecida até por quem 

não era cientista. Assim como ele, aponta Hobsbawm (2016b), outros cientistas passaram 

a utilizar terminologias que tornava o conhecimento popular, dentre eles Louis Pasteur 

(pioneiro da bacteriologia) e Claude Bernard (pioneiro da fisiologia moderna).  



56 
 

A teoria darwinista, que é a teoria da evolução pela seleção natural, amplia os 

limites da biologia, a qual estudava, anteriormente a essa formulação, os mecanismos da 

vida através de sua estrutura física e química, ciências predominantes no período anterior. 

Na teoria da evolução pela seleção natural, Darwin implica o constante processo histórico 

que há nas coisas vivas e “além disso, ao trazer o próprio homem para dentro do esquema 

da evolução biológica, abolia a linha divisória entre ciências naturais, humanas ou 

sociais” (HOBSBAWM, 2016b, p. 390).  

 

A dificuldade para a ciência de meados do século XIX não residia na 

admissão de tal historicização do universo – nada era mais fácil de 

conceber numa era de mudanças históricas tão esmagadoras óbvias e 

maciças –, mas em combiná-las com as operações uniformes, contínuas 

e não revolucionárias das leis naturais permanentes (HOBSBAWM, 

2016b, p. 390).   

 

O homem entra no esquema evolucionista biológico e histórico, não como um 

processo descontínuo e contraditório, mas sim como um progresso contínuo e linear, tal 

como se compreendia a ciência e a teoria da evolução. Dessa forma, as ciências naturais 

e as humanas ou sociais ligam-se pela uniformidade e invariância de suas operações, 

resultando no reducionismo do conhecimento sobre o homem. Nesse elo entre os 

conhecimentos, as ciências sociais não tinham o mesmo estímulo do progresso 

tecnológico que havia nas ciências naturais (HOBSBAWM, 2016b). 

Ainda sobre esse cenário, o autor apresenta um panorama geral do que acontecia 

com as ciências nesse período: a psicologia, ainda ligada à filosofia, recebia uma 

orientação experimental; a linguística, também chamada de filologia, dedicava-se a 

reconstituição da evolução histórica das línguas indo-europeias; a etnografia realiza a 

descrição de várias comunidades; a história destaca a elaboração de uma metodologia de 

pesquisa com base nos documentos dos arquivos públicos; a antropologia passa a ser 

reconhecida como uma ciência; e, mais especificamente, a antropologia física que, com 

interesses anatômicos, media e colecionava os crânios de vários povos, o que fez levar ao 

desenvolvimento do conceito de raça.  

O racismo atravessava o pensamento desse período. A própria evolução biológica 

darwiniana sugeria uma hierarquia das raças, considerando que os pobres eram pobres 

porque eram inferiores biologicamente. Nesse momento, ainda não havia o conhecimento 

da genética moderna, apesar de Gregor Mendel (1822 – 1884) já ter realizado seus 

experimentos com ervilhas-de-cheiro, o qual só foi redescoberto em 1900, um período 

em que: “a paisagem intelectual, na qual visivelmente emergiam sumidades como Planck, 



57 
 

Einstein e Freud, para não falar de Schönberg e Picasso, era clara e fundamentalmente 

diferente daquilo que mesmo observadores inteligentes acreditavam perceber em, 

digamos, 1870” (HOBSBAWM, 2016c, p. 374).  

A década de 1870 é um período marcado pela crise científica, desencadeando uma 

revolução que transforma a história intelectual até aquele momento em expectativas 

falhas e invertidas, isso porque os diversos setores intelectuais foram postos frente a 

resultados inesperados, imprevistos, incompreensíveis e contraditórios do progresso que 

propunha as ciências “positivas”. Além desse fato, Hobsbawm (2016c) destaca que a 

corrente neopositivista também viabilizou a revolução cientifica, pois propuseram uma 

reconstrução da ciência tendo como sustentação uma base empirista e até fenomenalista, 

bases essas com uma rigorosa formalização e axiomatização. Essa corrente propicia uma 

transformação das ideias físicas sem qualquer preocupação com as concepções anteriores 

de universo, causalidade e leis naturais. Os neopositivistas tinham a pretensão de escapar 

as definições deformadas e as representações insatisfatórias das teorias cientificas do 

positivismo, seja nas ciências naturais quanto nas ciências sociais.  

 

Aquele positivismo acreditava que podia fundamentar a visão coerente 

do mundo, que estava prestes a ser questionada, em verdadeiras teorias 

apoiadas na experiência testada e sistematizada das ciências 

(idealmente experimentais), isto é, nos “fatos” da natureza tal como 

descobertos pelo método científico (HOBSBAWM, 2016c, p. 393). 

 

A ciência amparada por esse viés positivista até sua crise e sua revolução, 

compreende o mundo como um mecanismo estático, permanente e previsível, um 

pensamento herdado do século XVII, amparado pelas leis de causa e efeito da natureza e 

pela confiabilidade na razão e no método científico, o qual entra em modificação pelas 

transformações nos campos de conhecimento. Essa visão científica de mundo coerente 

pela não contraposição entre razão e intuição foi substituída por alternativas não 

equivalentes: “os próprios teóricos estavam confusos e desorientados. Nem Planck nem 

Einstein estavam preparados para desistir do universo racional, causal e determinista para 

cuja destruição seus trabalhos colaboraram” (HOBSBAWM, 2016c, p. 392).  

As questões científicas após a década de 1870 são desenvolvidas com o sentimento 

de transformar, inverter e quebrar os modelos de explicações estabelecidos, com um 

desprendimento de valores, verdades e maneiras de encarar e estruturar o mundo. A 

ciência entra em processo de separação com as compreensões e com os conceitos 

intuitivos do mundo e das operações do raciocínio humano, provenientes das ciências 
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“positivas”.  “Em suma, daqui em diante a ciência tornou-se não apenas algo que poucas 

pessoas podiam entender, mas também algo de que muitos discordavam, embora 

crescentemente reconhecessem sua dependência em relação a ela” (HOBSBAWM, 

2016c, p. 379).  

Essa é a paisagem da ciência entre os anos de 1875 e 19149. Um ponto crucial nas 

transformações ocorridas refere-se à questão da intuição. Na matemática, os conceitos 

intuitivos de maior e de menor não eram mais aplicáveis, a aritmética já não produzia 

resultados aguardados e surgem fenômenos impensáveis, como as formas de curvas sem 

tangentes. As transformações na matemática foram de maior repercussão quando 

comparada com as que ocorreram na física. O universo dos físicos representava a tradição 

e a certeza contida nas leis da natureza e: “em suma, o que tornou a revolução na física 

tão revolucionária não foi a descoberta de novos fatos, embora isso tenha, por certo, 

ocorrido, mas a relutância dos físicos em reconsiderar seus paradigmas” (HOBSBAWM, 

2016c, p. 383). 

Dentre os que abandonaram as antigas concepções destaca-se Albert Einstein que, 

com a teoria da relatividade especial (1895-1905), afirma não haver movimento absoluto 

e que o universo não era preenchido pelo éter luminífero. A revolução na física ocorre 

apenas em 1920, porém, já em 1895 seu universo galileano ou newtoniano foi substituído 

pela relatividade do universo einsteiniano. 

 

O que explica, então, a transformação da matemática e da física nesse 

período? Essa é a questão crucial para o historiador. Ademais, para o 

historiador que não se concentra exclusivamente nos debates 

especializados entre teóricos, a questão não se refere apenas à mudanças 

da imagem cientifica do universo, mas também à relação entre ciência 

e a sociedade onde está embutida e a conjuntura histórica particular 

onde ocorre, essa relação existe (HOBSBAWM, 2016c, p. 384).  

 

O elemento social e político era dominante nas ciências sociais e também nas 

ciências naturais, principalmente nas áreas da biologia que tratam diretamente do homem 

social e que estão vinculadas ao conceito de evolução de Charles Darwin, nome carregado 

de conotações políticas. “A biologia era essencial para uma ideologia burguesa 

teoricamente igualitária, pois deslocava a culpa das evidentes desigualdades humanas da 

sociedade para a ‘natureza’ [...] a biologia não era só potencialmente a ciência da direita 

                                                           
9 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início do 

capítulo (p. 36). 
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política como também a ciência dos que desconfiavam da ciência, da razão e do 

progresso” (HOBSBAWM, 2016c, p. 386). Essa ideologia biológica é evidente na 

eugenia (1883), um movimento político que visava o melhoramento da condição genética 

da espécie humana para a melhoria do homem e da sociedade, que estreita seus vínculos 

com a genética (1900-1905) entre os anos de 1900 a 1914.  

 

O que tornou a eugenia “cientifica” foi justamente o surgimento da 

genética após 1900, que parecia surgir a exclusão total das influências 

ambientais na hereditariedade e a determinação, por um único gene, da 

maioria ou de todas as características; isto é, que o cruzamento seletivo 

dos seres humanos segundo o processo mendeliano era possível 

(HOBSBAWM, 2016c, p. 388).  

 

As leis da hereditariedade de Mendel (1865) foram a base para a genética moderna 

que surge no ano de 1900, momento que ocorre a crise no darwinismo relacionada às 

dúvidas científicas de suas formulações e as suas aplicações, principalmente através das 

especulações vitalistas. A genética inova e restaura o darwinismo incorporando a essa 

teoria o estudo sobre as mutações. Havia também os estudos sobre a variação genética 

(1894), conduzindo à descontinuidade na origem das espécies que, assim como a biologia 

em 1880, se tornara uma questão de ideologia e de ciência.  

Diante desse panorama geral sobre o cenário cientifico oferecido por Hobsbawm 

(2016c), o autor destaca alguns pontos importantes, a saber: as ligações em física e em 

matemática com política, ideologia e ciência não são tão obvias quanto na biologia; a 

sensação de crise intelectual era um fenômeno minoritário entre os que tinham formação 

cientifica, visto que restringia à aqueles que encaravam a falência da imagem estabelecida 

do universo no molde do século XIX pelo positivismo, e, assim, a ciência moderna 

continuou restrita a uma determinada comunidade.  

 

Ademais, num mundo já formado pela mídia moderna [...] as noções 

vulgarizadas das principais mudanças intelectuais não demorariam a ser 

absorvidas por um público mais amplo. Em 1914, o nome de Einstein 

não era conhecido fora das famílias dos próprios grandes físicos, mas, 

no final da guerra mundial, a “relatividade” já era temas de piadas 

apreensivas nos cabarés da Europa central. No curto lapso da Primeira 

Guerra Mundial, Einstein se tornara, apesar da total impenetrabilidade 

de sua teoria para a maioria dos leigos, talvez o único cientista depois 

de Darwin cujo nome e imagem era reconhecido, de maneira geral, pelo 

público leigo instruído do mundo inteiro (HOBSBAWM, 2016c, p. 

399).  
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Além do surgimento das modernas teorias cientificas da relatividade e da genética 

entre os anos de 1875 a 1914, torna-se visível a tecnologia moderna pela presença dos 

carros, aviões, rádio e cinema. Desse modo, passa a ser reconhecido o fato de as 

revolucionárias descobertas da ciência terem um potencial tecnológico. Um exemplo 

disso é o uso dos raios X (1890) pelos médicos. “Em suma, a tecnologia com base na 

ciência já se achava no âmago do mundo burguês do século XIX, embora as pessoas 

práticas não soubessem exatamente o que fazer com os triunfos da teoria científica, a não 

ser, nos casos adequados, transformá-las em ideologias: como o século XVIII fizera com 

Newton e o final do século XIX com Darwin” (HOBSBAWM, 1995, p. 507). 

As ideologias atravessam os séculos, marcam a Educação Física e encontram-se 

postas nos conhecimentos sobre o corpo e o movimento. Isso ocorre principalmente a 

partir do final do século XIX e o início do XX, período emblemático para a cientificização 

da área, como bem destaca Mendes e Nóbrega (2008), que apontam a influência dos 

fundamentos científicos baseados no pensamento médico-higienista, estruturado pelos 

conhecimentos biológicos. As autoras afirmam que a contribuição para a construção das 

bases da Educação Física brasileira é proveniente do modelo de ciência baseado na 

racionalidade técnica, pautado no método positivo, tendo como referência a fisiologia de 

Claude Bernard, as ideias positivistas de Augusto Compte, e os ideais da higiene moderna 

alicerçados pelo vitalismo.  

A Educação Física apropria-se da linguagem matemática, de maneira que a fórmula 

do índice de robustez e o desempenho em provas atléticas determinavam a aptidão física 

das pessoas. Destacavam-se as análises antropométricas para o conhecimento do corpo. 

No pensamento médico-higienista, a antropometria determinava o valor físico individual 

a partir de uma média padrão coletiva e servia também para explicar o comportamento 

humano, a partir da comparação com tabelas de classificação das formas corporais. 

Prevalecia na área um pensamento biológico que hierarquizava a população segundo a 

perfeição corporal e pelo entendimento das questões higiênicas, desconsiderando a 

realidade cultural e social específica de cada país e de cada região do país. O modelo 

universal era o europeu, e então no Brasil, a Educação Física tinha o papel de colaborar 

no alcance desse padrão de referência, que por meio da ginástica modelava os corpos para 

promover a transformação social a partir da regeneração da raça (MENDES & 

NÓBREGA, 2008).  
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Nessa mesma perspectiva se deu a implantação do esporte no Brasil. Segundo 

Lucena (2001), sua chegada é acompanhada por outros fatores político-social, como a 

busca do desenvolvimento e da transformação de uma sociedade colonial rumo à 

urbanização. Dentre os fatores, destaca-se o higienismo, implantado pelos médicos 

visando a restruturação das cidades, varrendo a proliferação dos agentes transmissores de 

doenças, em especial no final do século XIX e início do XX, sobretudo na cidade do Rio 

de Janeiro. Nesse momento, a política da higiene receitava os banhos de mar como modo 

profilático e, com a chegada do esporte, principalmente o remo, as praias passam a ser 

ocupadas para outros fins. Assim, com as regatas, o ciclismo, os banhos de mar, o turfe e 

o futebol, o esporte demarca diversos movimentos no cenário urbano no início do século 

XX.    

Nesse momento, no âmbito científico, com o desenvolvimento da psicologia 

cognitivista, o corpo considerado produtor de energia começa a ser pensado como 

produtor de informação. Nessa perspectiva, ele deve ser capaz de decifrar os espaços e os 

comportamentos por meio de uma semiologia da motricidade. Ao corpo é dado um novo 

modelo, o de informacional, uma máquina eletrônica. Diante disso, a análise dos 

movimentos se preocupa com a troca de informações, isso porque em Educação Física 

tornam-se insuficiente as explicações balizadas nos estímulos e nas respostas orgânicas 

ou no comportamento motor (SANT’ANNA, 2001). A autora afirma que:  

Diferente do paradigma energético, o da informação tem uma exigência 

à primeira vista espantosa: é preciso não mais conter e sim liberar; é 

necessário soltar as amarras, fazer com que o corpo produza infinitos 

desenhos no espaço, dê vazão a seus sentimentos mais profundos, se 

solte, se assuma. Todas essas experiências, até então desconsideradas, 

em grande medida, símbolo da desordem física e psíquica, ganham uma 

positividade antes impensada. Pois fazem parte da sedutora exigência 

de fazer o corpo se expressar, informar, falar, pelos gestos e pela voz. 

Por conseguinte, a atenção principal não é voltada à postura: trata-se, 

também, à palavra, de revolucionar o corpo e a alma por meio de 

exercícios e das numerosas técnicas de relaxamento em voga.  

(SANT’ANNA, 2001, p. 112). 

  

Nesse contexto há o desenvolvimento de diversas técnicas com propostas 

diferentes, como as que envolvem a valorização da expressividade, subjetividade, saúde, 

bem-estar, beleza física. É o momento que relaciona exercício com prazer, a ginástica 

como possibilidade de tratar problemas físicos e psíquicos, direcionando para um 

conhecimento de si, e também para a liberação de gestos reprimidos por meio de práticas 

que agregam terapia e ginástica, relaxamento e saúde, embelezamento e conhecimento 
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metal, “pois o objetivo agora é menos o de julgar o corpo, utilizando-o para objetivos 

gerais, exteriores ao ‘ser de cada um’, e mais o de senti-lo, explorando nele emoções e 

memórias até então pouco ativadas” (SANT’ANNA, 2001, p. 113).  

As solicitações para o movimento recorrentes do século XX reverberavam nas 

pesquisas da neurofisiologia sobre as vias nervosas para contribuir no controle dos 

músculos e dos movimentos. Segundo Vigarello (2011) esses estudos procuram afirmar 

a certeza de que tais vias comandam todo o corpo no controle do conjunto das sensações 

e seu extremo domínio em explorar uma interminável sensibilidade, para tornar o sujeito 

como ser transparente através da revelação do sensível.  

O cenário do século XX se inicia com uma relação de dependência com a ciência, 

mas especificamente com uma ciência avançada. Trata-se daquela em que o 

conhecimento não é adquirido pela experiência. Assim, é firmada a relação da tecnologia 

com as teorias e pesquisas cientificas, as quais se mostram com poucas implicações 

práticas. Tal fato foi modificado quando a tecnologia entra nas ciências de laboratório, 

revelando a existência de um potencial de uso diário no conhecimento resultante entre 

ciência e tecnologia. Exemplos disso são: a descoberta do laser (1960), que chega ao 

cidadão comum no início de 1980 na forma de compact disc; os avanços pela 

biotecnologia com as técnicas de DNA recombinante (1973), que se torna um 

investimento utilizado por médicos e agrícolas; a descoberta da estrutura do DNA em 

forma de Hélice, uma das conquistas fundamentais para o século XX (HOBSBAWM, 

1995, p. 508).  

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que esse século é dependente da ciência, 

carrega em si um sentimento de medo e de não se sentir à vontade frente suas realizações. 

A tecnologia científica que submergia na vida gerava desconfiança e medo em suas 

consequências práticas. O progresso das ciências naturais acontece no cenário de rejeição 

da razão e de desconfiança de seus produtos, que buscava o inexplicável e triunfava pelas 

descobertas palpáveis. O século XX é marcado pelo encerramento da ciência 

eurocêntrica, resultado da Primeira Guerra Mundial (1914) e da Segunda Guerra Mundial 

(1945), as quais fizeram com que os cientistas saíssem da Europa e tiveram como 

principal destino os Estados Unidos da América. Esse país possuía os recursos favoráveis 

para o desenvolvimento das ciências naturais, regidas por uma única metodologia, além 

de falar uma língua universal, fatos que contribuíram para o seu desenvolvimento. Assim, 

os Estados Unidos da América tornam-se a principal potência científica (HOBSBAWM, 

1995).  
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O século XX se inicia com o rompimento da ciência com as experiências dos 

sentidos e com a lógica do senso comum, o que torna o progresso das ciências naturais 

dependente de equações matemáticas e das experiências realizadas em laboratórios. O 

progresso da ciência estava nas mãos dos cientistas teóricos, que a partir de suas teorias 

ditavam o que os cientistas práticos teriam que encontrar em suas equações. As teorias 

eram direcionadas na eliminação da causalidade, provenientes das certezas tradicionais 

elaboradas pela intuição, compreendidas como previsões teóricas bizarras e implausíveis, 

mas que constatadas pela observação e experiência. Como exemplo disso, tem-se a 

comprovação, em 1919, da teoria da relatividade de Einstein, quando uma expedição 

britânica observava um eclipse e descobriu que a luz de algumas estrelas distantes era 

desviada em direção ao sol, como estava previsto na teoria.  

Hobsbawm (1995) apresenta as transformações na ciência. A física continuava 

sendo o pilar das ciências naturais, porém, em meio a essa paisagem cientifica do século 

XX, a base firme, coerente e metodologicamente certa da física de Newton foi rompida. 

A física das partículas dedica seus estudos sobre a dualidade onda-partícula da luz e sobre 

o átomo, pelos pressupostos da teoria de Planck, de Einstein, pela mecânica quântica, 

pelo princípio da incerteza de Heisenberg e da complementariedade de Bohr, os quais, do 

ponto de vista da mecânica newtoniana, eram absurdos e irracionais. Os progressos das 

ciências naturais são bem menos afetados pelas questões políticas e ideológicas do que as 

ciências humanas e sociais. Uma politização que se encontra fortemente presente nas 

ciências vitais, transformadas após a década de 1950 pela revolução na biologia 

molecular, revelando o mecanismo universal da hereditariedade pelo código genético.  

Os avanços na biologia molecular se iniciam com as pesquisas biológicas da 

bioquímica, descobrindo o ácido desoxirribonucleico (DNA) como o elemento básico do 

gene, pois parece ser ele a unidade da herança genética. Assim, em fins da década de 

1930, o processo de como se operava a hereditariedade, a maneira de como se explicava 

a síntese da estrutura do DNA, que seria a cópia do gene, já se encontrava sob investigação 

e seus resultados aparecem no início da década de 1950. Na segunda metade do século 

XX a genética domina as ciências da vida pela revolução do DNA. A evolução, que desde 

o darwinismo já tem suas bases nessa ciência, continua mantendo um caráter político e 

ideológico.  
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Visivelmente, o indivíduo humano era formado tanto pela 

hereditariedade quanto pelo ambiente, pelos genes e pela cultura. 

Contudo, os conservadores estavam simplesmente demasiados 

dispostos a aceitar uma sociedade de desigualdades irremovíveis, isto 

é, geneticamente determinadas, enquanto a esquerda, comprometida 

com a igualdade, naturalmente afirmava que todas as desigualdades 

podiam ser eliminadas pela ação social: eram, no fundo, 

ambientalmente determinadas (HOBSBAWM, 1995, p. 533).  

 

Na década de 1970 torna-se evidente que não se pode separar a pesquisa das 

consequências sociais das tecnologias que ela gera. Nesse momento é posto em evidência 

as limitações cientificas e a desconfiança sobre o princípio básico da ciência: a busca da 

verdade, aonde quer que essa verdade leve; de modo que: “o que estava em causa agora 

não era a busca da verdade, mas a impossibilidade de separá-la de suas condições e 

consequências” (HOBSWBAWM, 1995, p.535).   

 

O movimento entre dois mundos: biomecânica e fenomenologia.  

 

 

Nesse percurso histórico do século XVIII ao XX, vê-se que o movimento, a ciência 

e a Educação Física não se desenvolvem sob uma lógica continua, linear e rumo ao 

progresso. Ambos não se mantem e não se encontram dentro de uma única logica de 

pensamento. As bases em vigor de uma determinada época não são eliminadas diante do 

surgimento de novos embasamentos que surge nos períodos que lhe sucedem. No espaço 

e tempo da ciência, suas formas mais evidentes em um determinado período tornam-se 

frágeis em outros, como o positivismo, que entra em crise mais seus conhecimentos 

continuam na dinâmica da historicidade desse saber. 

Essa não linearidade foi encontrada também na história do movimento. Do século 

XVI, no qual o movimento era explicado e compreendido pela relação do homem com o 

cosmo e com a natureza. No século XVII, momento em que a física o analisa, 

principalmente com os estudos de Borelli, que vê o corpo como alavancas com forças 

vetoriais. No século XVIII, que seu conhecimento mecânico se solidifica, se tornando 

mais confiável no século XIX, principalmente com os estudos de análise de movimento 

de Marey, que estabelece as bases da biomecânica. No século XX, com a psicologia, entra 

em cena o conhecimento do movimento pelo viés do sensível.  

Os referenciais anteriores revelam haver uma descontinuidade do conhecimento 

que transpõe o tempo e o espaço também no cenário da Educação Física. No século XVI 

e XVII, era considerada uma prática fundamental na formação dos cidadãos, por 

relacionar o homem com a natureza. No século XVIII, direcionava-se para promover a 
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moral e a robustez do corpo. No século XIX, vem para se afirmar como transformadora 

do corpo. E no século XX, tonar-se uma área produtora de informação e de sentido.  

No que diz respeito à produção do conhecimento, vê-se que o percurso do século 

XVIII até o século XX é marcado por revoluções políticas e econômicas que influenciam 

na estrutura da sociedade e na transformação do fazer cientifico. Novas solicitações são 

requeridas na formação das noções sobre o mundo, desencadeando novos modos de olhar 

os diversos fenômenos, novas maneiras de compreendê-los, de apreendê-los e de 

conceituá-los. Isso não significa que o conhecimento anterior ao que está sendo formulado 

foi descartado, substituído e esquecido. Pelo contrário, uma única ciência ou uma 

determinada área de produção do conhecimento passa a conviver com dois pensamentos 

que podem estar em sentidos opostos, mas na mesma direção, que por vezes, podem 

comunicar-se.   

Um exemplo sobre esse fato pode ser visto no percurso da ciência. É o que acontece 

no desenvolvimento do conhecimento ocorrido na Física, na qual, desde o século XVII 

até o início do século XX, as noções newtonianas prevalecem nas observações, análises, 

descrições, compreensões e apreensões dos fenômenos físicos da natureza, em especial o 

movimento. Suas noções foram questionadas por Einstein, mais continuam em evidência 

até hoje, compondo esse campo do conhecimento e sendo referência para a formação de 

outras ciências, com por exemplo a biomecânica. Então, a partir do século XX, Newton 

e Einstein passam conviver dentro da Física, de forma que esses dois mundos, o clássico 

e o moderno, respectivamente, organizam e estruturam o mundo dessa ciência.   

No que diz respeito ao mundo clássico e ao mundo moderno, Maurice Merleau-

Ponty, na obra Conversas (1948), apresenta os principais objetivos e intenções que 

fundamentam o pensamento desses dois mundos. No moderno, os criadores da física 

moderna, assim como pintores, escritores e certos filósofos, buscam retornar ao mundo 

das coisas percebidas. Esse mundo é uma representação com fissuras e lacunas, uma obra 

inacabada, sem conclusão. O moderno vê que no conhecimento há incompletude, seja 

sobre a natureza, o homem e as coisas. Nesse mundo, o setor da vida é complexo e 

ambíguo, resultando nas obras da ciência como sendo provisórias e aproximativas, não 

tendo o dogmatismo e nem a segurança dos clássicos, duvidando de si mesmo. Já no 

mundo clássico, o universo é racional, aberto por princípios do conhecimento e da ação, 

eliminando o mistério do conhecimento sobre o homem. Um mundo que tem como 

destino conhecê-lo de forma integral, assim como a natureza.    
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O pensamento moderno questiona as representações do mundo, da natureza, do 

homem e das coisas formuladas pela ciência clássica. A própria ciência questiona a 

ciência, e nesse momento de questionamento, outro saber que se soma a esse movimento 

de quebra de preceitos é o da arte, como bem destaca Merleau-Ponty (1948/2004). Para 

o filósofo, um dos méritos do pensamento moderno (dos últimos cinquenta anos ou 

setenta anos) é o de fazer redescobrir o mundo da percepção no qual vivemos, de 

reconciliar e valorizar a experiência vivida no mundo, que pelo pensamento clássico, o 

mundo da percepção e da experiência vivida é uma falsa aparência.  

 

O mundo da percepção, isto é, o mundo que nos é revelado por nossos 

sentidos e pela experiência de vida, parece-nos à primeira vista o que 

melhor conhecemos, já que não são necessários instrumentos nem 

cálculos para ter acesso a ele e, aparentemente, basta-nos abrir os olhos 

e nos deixarmos viver para nele penetrar (MERLEAU-PONTY, 

1948/2004, p. 1).  

  

Perante o pensamento moderno e o pensamento clássico, a percepção é um 

contraponto entre eles. Para o clássico ela é confusa e, para superar o exame das coisas 

sensíveis resultantes dela, eles recorrem ao intelecto. Para o moderno, a percepção é 

reveladora de diferentes compreensões de mundo, de homem, de natureza e das coisas. 

Diante desse impasse entre os pensamentos, o filósofo ressalta:  

 

Quando disse, há pouco, que o pensamento e a arte moderna reabilitam 

a percepção e o mundo percebido, naturalmente não quis dizer que eles 

negavam o valor da ciência como instrumento do desenvolvimento 

técnico ou como escola de precisão e verdade. A ciência foi e continua 

sendo a área na qual é preciso aprender o que é uma verificação, o que 

é uma pesquisa rigorosa, o que é a crítica de si mesmo e dos próprios 

preconceitos. Foi bom que se tenha esperado tudo dela numa época em 

que ainda não existia. Porém, a questão que o pensamento moderno 

coloca em relação à ciência não se destina a contestar sua existência ou 

a fechar-lhe qualquer domínio. Trata-se de saber se a ciência oferecerá 

uma representação do mundo que seja completa, que se baste, que se 

feche de alguma maneira sobre si mesma, de tal forma que não 

tenhamos mais nenhuma questão válida a colocar além dela. Não se 

trata de negar ou limitar a ciência; trata-se de saber se ela tem o direito 

de negar ou de excluir como ilusórias todas as pesquisas que não 

procedam como ela por medições, comparações e que não sejam 

concluídas por leis, como as da física clássica, vinculando determinadas 

consequências a determinadas condições (MERLEAU-PONTY, 

1948/2004. p. 5-6). 

 

Em meio a esse pensamento, retornamos ao ponto anterior no qual exemplificamos 

a existência de dois mundos que compõem a física. Colocamos agora outro exemplo no 

qual é possível reconhecer também a presença do pensamento moderno e do pensamento 
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clássico sobre o movimento humano, que é o mundo da Educação Física. Nessa área de 

produção de conhecimento sobre o movimento humano, vê-se que ele é apreendido pelo 

pensamento clássico da biomecânica e também pelo pensamento moderno da 

fenomenologia de Merleau-Ponty. No clássico, o movimento é amparado pelo 

conhecimento físico newtoniano e pelo conhecimento biológico do corpo. No moderno, 

a compreensão do movimento é colocada no mundo percebido das experiências vividas 

de um corpo que é comparado obra de arte.  

Nesses dois mundos que fazem parte da Educação Física, encontra-se o esporte. O 

universo esportivo é apresentado por Marinho (1980/2005) desde o período da pré-

história. Trata-se de uma interpretação de um momento no qual ele se constituía via uma 

filosofia atrelada ao modo de vida da sociedade. Posteriormente, é atribuído ao esporte 

uma fundamentação baseada na filosofia aristotélica do século V a.C., sendo o prazer seu 

principal motivador. Após essas diferentes leituras, é destacado pelo autor que o esporte 

é reformulado no século XIX, tornando-se moderno via princípios científicos, que toma 

para si esse universo e coloca-o tradicionalmente ao lado do mundo clássico. 

Os dois primeiros casos de esporte interpretados por Marinho (1980/2005), dizem 

respeito aos jogos competitivos da antiguidade grega, que tinha uma relação do culto aos 

deuses. Na verdade, o esporte é uma invenção moderna, fruto de uma sociedade civilizada 

e constituída no espaço urbano das cidades, como afirma Lucena (2001). A busca pelo 

controle da violência, o autocontrole e a individualização como processo móvel e 

mutável, constituídos nas inter-relações, são características das sociedades urbanas 

civilizadas do século XIX da Europa. Essas particularidades são encontradas no esporte 

moderno, por serem meios de inter-relações como a ética dos jogadores, suas normas e 

regras, que culminavam nas características sociais. Tais características não configuravam 

os jogos gregos de competição. 

 

O quadro de regras próprias do esporte, orientado pela ideia de 

“justiça”, de igualdade de oportunidades, associado a uma vigilância 

maior quanto ao seu cumprimento, possui um caráter comparável de 

impulso civilizador, fruto da incorporação e disseminação daquelas 

minuciosas regras de etiqueta [...] É nesse sentido que o esporte, pela 

excitação que promove, proporciona como que uma readaptação mental 

aos costumes emergentes no mundo moderno (LUCENA, 2011, p. 57).  

 

Na historicidade, o esporte parece se manter no universo do racionalismo e do 

mecanicismo de Newton. É posto como um objeto das ciências positivistas, tornando tudo 

aquilo que compõe este fenômeno como algo objetivado, definido e sem variações. Um 
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objeto com bases empiristas, que é testado, medido e analisado. Esse cenário do mundo 

do esporte parece se manter na história e na produção seu conhecimento da Educação 

Física até o início da década de 1980. Posteriormente a essa data, novos rumos lhe são 

dados, novos pensamentos fazem-no se situar em dois mundos: entre o clássico e o 

moderno, o da biomecânica e o da fenomenologia de Merleau-Ponty, respectivamente.   

 Sobre a produção do conhecimento da área, Bracht (1999) se remete às décadas 

de 1960 e 1970 do século XX. Nesse período, houve o surgimento e a consolidação de 

disciplinas científicas na Educação Física, a saber: fisiologia do esforço, biomecânica do 

esporte, psicologia do esporte, sociologia do esporte, dentre outras. Predominava a 

concepção positivista nos estudos sobre o movimento humano, aquele compreendido no 

sentido mecânico-fisiológico, influenciado pelas ciências naturais. A partir de 1980, o 

marco é a presença das ciências humanas e sociais, desenvolvendo pesquisas sobre o 

movimento humano a partir da concepção empírico-analítica, que passa a ser 

compreendido com outros olhares, considerado principalmente como sendo um fenômeno 

cultural e social. Além dessas ciências, nessa década já se identificava a presença de 

pesquisas fundamentadas pela fenomenologia e pelo materialismo histórico dialético.  

Nesse viés epistemológico, Mendes (2007) ao analisar as produções presentes na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte, destaca que até meados da década de 1980 é 

marcante a presença da abordagem metodológica empirista-analítica, embasadas pela 

fisiologia do exercício, biomecânica, etc. As primeiras problematizações acerca dessa 

forma de fazer pesquisa emergem nesse período, tornando-se mais presentes a partir de 

1990, fundamentadas principalmente pelas ciências sociais e humanas. Diante desse 

cenário, a autora chama a atenção sobre a descontinuidade do conhecimento da Educação 

Física, visto que a partir da metade do ano de 1980 a hegemonia do pensamento científico 

que racionalizava, quantificava e media seus objetos não é mais o único presente na área, 

de maneira que:  

 

A Educação Física passa a organizar o conhecimento de modo plural, 

mas o que prevalece é a polarização das abordagens biológicas e 

histórico-social, que acabam contribuindo com a disputa entre ambas, 

mesmo que tenham iniciado um processo de diálogo entre referenciais 

das ciências humanas e das ciências naturais (MENDES, 2007, p. 117). 

 

Dentre os saberes estão a biomecânica e a fenomenologia de Maurice Merleau-

Ponty. Contemporâneos do século XX, ambos são frutos de um momento que, ao mesmo 

tempo, acolhe o pensamento moderno e carrega em si o pensamento clássico, 
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reverberando na produção do conhecimento por ambos sentidos. Tal como é o século XX 

é a Educação Física, que passa por uma revolução na produção do conhecimento sobre 

seus diversos fenômenos de interesses, questionando principalmente o conhecimento das 

ciências biológicas. Assim, a área introduziu em seus referencias o pensamento moderno, 

mas sem abandonar o clássico.  

Como aponta Nóbrega (2005), as ciências biológicas constituíram-se, e ainda se 

configuram, como conhecimento influente na área, em relação aos saberes das ciências 

humanas e sociais. A base científica sobre o movimento humano se confunde com os 

saberes produzidos sobre o corpo, formados a partir da racionalidade moderna, 

principalmente no que se refere ao funcionamento interno do organismo por meio de uma 

representação mecânica.  

O pensamento clássico sobre o movimento humano que prevalece na episteme da 

Educação física brasileira até a década de 198010, mas que não deixa de ser referencial 

para os estudos desse fenômeno nos dias atuais, é o da biomecânica. A respeito da 

presença dessa ciência na Educação Física, o livro de Maria Lenk11 intitulado Natação é 

emblemático. Trata-se da primeira obra escrita em português que analisa um movimento 

esportivo aplicando os conceitos dessa ciência. Na primeira parte do capítulo Ciência e 

Natação, Lenk (1942) aborda questões sobre a biotipologia, fisiologia, psicologia, 

anatomia e cinesiologia sobre o desporto. A segunda parte é dedicada à aplicação das leis 

da física nos movimentos do nado, que assim o faz através do uso de fotografias.  

Lenk (1942) apresenta as vantagens físicas que o corpo apresenta durante a 

execução do nado (Imagem 2). Tais características servem para analisar a flutuação e o 

equilíbrio do corpo na água a partir da representação vetorial do centro de gravidade do 

nadador, cuja localização é dependente do peso corporal. É importante também para a 

análise da aplicação da força propulsora proveniente da alavanca do corpo, representado 

por uma decomposição dos vetores nas mudanças de ângulos de atuação de cada parte 

envolvida nesse movimento, levando em consideração a aceleração, velocidade, 

resistência, massa e a forma corporal.  

 

                                                           
10 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início 

do capítulo (p. 36). 
11 Professora Catedrática de Desportos Aquáticos da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos da Universidade do Brasil. Campeã e recordista brasileira e sul-americana, e recordista 

mundial de Natação.  
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Imagem 2 – Aplicação das leis da física na natação. 

Fonte: Lenk, 1942. 

 

Nos capítulos Análises dos nados, Análises das saídas e Análises das viradas a 

autora dedica-se à análise biomecânica de cada parte do corpo em movimento. Dentre as 

análises destaca-se a do nado butterfly, desde o movimento dos braços até o movimento 

completo de todas as partes do corpo, evidenciando as flexões e extensões dos membros 

até as forças físicas atuantes nesses movimentos. Essa análise foi realizada utilizando 

como recurso uma sequência fotográfica, em que a própria Maria Lenk realiza o nado 

(Imagem 3).  

Há, nesse primeiro registro da biomecânica, pontos em comum que fazem parte do 

segundo fato histórico sobre a presença dessa ciência na Educação Física brasileira, que 

diz respeito à cinesiologia e ao esporte. Igualmente, esses elementos junto com o 

desenvolvimento da pesquisa impulsionaram a inserção da biomecânica na área. De 

acordo com os registros analisados (AMADIO & SERRÃO, 2004; VILELA JUNIOR, 

1996), a cinesiologia está presente como disciplina obrigatória desde as primeiras 

propostas curriculares para a criação das pioneiras Escolas de Educação Física no Brasil, 

sendo considera a ciência precursora da biomecânica12.  

 

 

                                                           
12 Vilela Junior (1996) aponta dois posicionamentos sobre a relação entre a Cinesiologia e a 

Biomecânica, a saber: alguns autores defendem que a Biomecânica seria uma subdivisão da 

Cinesiologia; e outros, que a Biomecânica teria surgido a partir da Cinesiologia.  
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A Cinesiologia procura estudar o movimento tendo como substrato 

essencial aspectos morfo-estruturais, evolutivos e até culturais do corpo 

humano. Não é o caso da Biomecânica, que enfoca os movimentos 

corporais somente sob o ângulo da Mecânica Clássica (VILELA 

JUNIOR, 1996, p. 29).  

 

 

 

Imagem 3 - Analise biomecânica da braçada no nado butterfly. 

Fonte: Lenk, 1942. 

 

Outro aspecto que as distingue é o aprimoramento das técnicas de pesquisa 

desenvolvidas pela biomecânica, conferindo-lhe certa autonomia com relação à 

cinesiologia (VILELA JUNIOR, 1996). Essas técnicas e seus aspectos metodológicos são 

elementos significativos da inserção da biomecânica nos cursos de Educação Física no 

Brasil, a qual ocorre por volta do ano de 1965 como resultado da concretização de um 

acordo cultural entre o Brasil e a República Federal da Alemanha. 

Além de sua inserção na área, algumas atividades realizadas nos anos de 1976 e 

1979 faziam parte do convênio Brasil-Alemanha, dentre elas a realização de cursos e o 

desenvolvimento de pesquisas, como destacam Amadio e Serrão (2004). Nessas ações 

desenvolvidas na década de 70 do século XX, o principal objetivo das pesquisas em 

biomecânica era a análise do movimento esportivo, fato que confirma o esporte como 
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outro elemento significativo para a inclusão dessa ciência enquanto disciplina na 

Educação Física brasileira. 

Uma análise física do movimento é o que propõe a biomecânica. De acordo com 

Amadio e Serrão (2011), a preocupação e o interesse por uma análise física do fenômeno 

são antiquíssimos, destacando as obras de Aristóteles, de Leonardo da Vinci no século 

XV, Giovanni Borelli no século XVII, sendo este último considerado o pai da 

Biomecânica. Além desses, os autores destacam o trabalho desenvolvido por Etienne-

Jules Marey.  

Giovanni Borelli desenvolveu estudos sobre o movimento humano por meio da 

atribuição de vetores ao corpo, tratando-o como uma máquina, na qual as articulações são 

como pontos que formam alavancas para a análise das forças atuantes durante a realização 

do movimento. Marey, que utilizou em seus estudos o recurso técnico da cronofotografia, 

conseguiu avançar na análise física do movimento, medindo força, velocidade, aceleração 

e distância. Em ambos, a física de Isaac Newton é utilizada como principal referência 

para o estudo do fenômeno.  

Há muito dos estudos de Borelli e de Marey na biomecânica, principalmente no que 

se trata da análise vetorial da força e da utilização de aparelhos tecnológicos, 

respectivamente. Sobre a utilização das técnicas de imagens utilizadas pela biomecânica, 

Vilela Junior (1996) faz comentários sobre suas limitações para o estudo do movimento, 

destacando as problematizações da utilização desses recursos e das elaborações de 

equações físico-matemáticos que giram em torno da impossibilidade de uma apreensão 

total de toda a complexidade que há no fenômeno do movimento humano. Tal fato é 

consequência do próprio determinismo da mecânica clássica formulado por Newton.  

Quanto aos instrumentos tecnológicos, como os das técnicas cinematográficas 

(fotografia, cinema, vídeo), suas limitações são referentes à captação bidimensional do 

movimento humano, que permite apenas uma análise em um plano. Mesmo sendo 

possível realizar uma análise tridimensional do movimento, em dois planos, no plano 

frontal e plano lateral, suas limitações dizem respeito à dificuldade que há na 

sincronização dos instrumentos tecnológicos (VILELA JUNIOR, 1996).   

Sobre as equações físico-matemáticas, o autor destaca que essas são formuladas a 

partir da associação de medidas provenientes das variáveis cinemáticas, dinâmicas e 

antropométricas, ou seja, a partir dos parâmetros físicos do aparelho locomotor. Com o 

intuito de adequar-se o mais próximo possível do movimento a ser analisado, suas 
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limitações estão relacionadas a simplificação da complexidade biológica do aparelho 

locomotor.  

A cinemetria, dinamometria, eletromiografia e antropometria são os quatro 

procedimentos técnico-metodológicos que operacionam a análise biomecânica do 

movimento humano. A partir da utilização de um desses procedimentos ou de suas 

combinações, estratégia utilizada devido à complexidade do movimento humano, como 

destaca Amadio e Serrão (2011), torna-se possível cumprir com o objetivo da 

Biomecânica: a análise física do movimento.    

O objetivo da cinemetria é determinar a posição, o deslocamento, a velocidade e a 

aceleração do corpo ou dos segmentos corporais, mensurando-os através de câmeras de 

vídeo, sistemas opto-eletrônicos, acelerômetros ou de eletrogoniômetros. A 

dinamometria tem como objetivo central determinar as forças que produzem o 

movimento, mais especificamente, ocupa-se na medição das forças externas, 

principalmente a Força de Reação do Solo (FRS), sendo as plataformas de força13 os 

instrumentos mais utilizados para sua mensuração e, também, na medição das forças 

internas por meio de equações físico-matemáticas.  

Sobre a eletromiografia, esse método estuda a atividade do músculo a partir dos 

eventos elétricos vinculados à contração muscular, por intermédio de eletrodos de 

superfície, quando o músculo estudado apresenta seu ventre na superfície do corpo, ou 

eletrodos de fio ou agulha, quando o músculo se localiza abaixo de outros tecidos, 

permitindo uma interpretação de parâmetros de natureza interna e determinante nos 

mecanismos de controle do sistema nervoso. A antropometria é o método que descreve 

as características físicas dos segmentos corporais (massa, peso, centro de massa e de 

gravidade), por meio de técnicas experimentais e/ou analíticas, parâmetros que implicam 

na interpretação do movimento humano e em equipamentos que auxiliam sua execução, 

como é o caso dos calçados (AMADIO & SERRÃO, 2011) 

Sobre a Biomecânica, Vilela Junior (1996) reconhece que, para essa ciência, os 

elementos da física são necessários, mas não suficiente para entender o movimento 

humano. Para o autor, a Educação Física estuda esse fenômeno sob uma dimensão ôntica, 

                                                           
13 As plataformas de força medem as forças de reação do solo que são exercidas nos eixos X, Y e 

Z, não podendo fazer registros diretos de forças específicas que atuem em um determinado 

segmento corporal. Em função disto, se faz necessária a construção de um modelo físico 

matemático que possibilite o cálculo desta força (VILELA JUNIOR, 1996).  
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sendo ela uma área de pesquisa multidisciplinar, percorrendo conhecimentos físicos, 

biológicos, sociológicos, históricos e antropológicos sobre essa problemática.  

Percebe-se que na Biomecânica o movimento humano é considerado complexo pela 

complexidade biológica do corpo. Desse modo, os padrões de maturidade, as lesões 

traumáticas e o condicionamento físico são refletidos nas características biomecânicas do 

sujeito. “Em contraposição a um corpo rígido, a estrutura biológica do corpo humano 

permite a produção de força através da contração muscular que transforma o corpo num 

sistema autônomo e independente” (AMADIO & SERRÃO, 2007, p. 61).  

Sob os pressupostos dessa ciência, as condições e os padrões biomecânicos são 

determinados pelo caráter anatômico e fisiológico do movimento humano. Isso revela que 

a biomecânica é influenciada pelo pensamento cientifico positivista do século XIX, 

momento em que o movimento é tomado com objeto de investigação. Contrapondo-se a 

esse viés de compreensão do movimento, entra em cena na Educação Física, no fim dos 

anos de 1980, a fenomenologia de Merleau-Ponty.  Esse pensamento se faz presente na 

área guiado pelos mesmos propósitos do filosofo: contrapor-se aos temas recorrentes da 

ciência positivista recorrentes em seu tempo.  

Pela fenomenologia, Nóbrega (2005) em Corporeidade e Educação Física: do 

corpo-objeto ao corpo-sujeito trata do tema do conhecimento na Educação Física, 

especificamente sobre o corpo e o movimento, apresentando a influência que há na área 

do pensamento cartesiano de René Descartes sobre eles. A autora direciona para um novo 

olhar que vai além dessas concepções, especialmente através da fenomenologia de 

Merleau-Ponty.  

As características do clássico cartesiano estão presentes na área pela dualidade entre 

corpo e alma/mente, entre o conhecimento sensível e o inteligível/racional/lógico. Sob 

eles, o mundo é operado pela razão, ordenando as questões sensíveis. A razão era 

considerada o fundamento seguro e verdadeiro frente o elemento da experiência sensível, 

compreendida como um erro, um engano. Neste mundo, o conhecimento sensível é 

decorrente das percepções ligadas ao corpo, considerado irracional e produtor de 

conhecimento confuso. Um corpo que funciona como máquina e é objeto de investigação, 

o que faz compreender seu movimento como mecânico, dependente da atuação de forças 

externas para ser realizados e explicados pela fisiologia (NÓBREGA, 2005). 

A autora destaca alguns pontos que marcam a área pelo racionalismo cartesiano, 

dentre eles: a explicação do movimento pelos princípios mecanicistas, o que faz dele ser 

uma reação dos estímulos externos sem relação com a subjetividade e a sensibilidade, 
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revelando uma preocupação com as questões físicas do corpo e do movimento, restando 

a eles uma padronização. Tal fato na Educação Física encontra-se fortemente colocado 

quando se trata do esporte. Neste “[...] onde o corpo é visto exatamente como uma 

máquina que executa movimentos ao comando de seu instrutor, reduzindo-se à 

subjetividade, à busca da reprodução de padrões externos, na maioria das vezes, sem 

nenhuma significação para quem os realiza” (NÓBREGA, 2005, p. 46).  

Diante dessa perspectiva tradicionalista, atenta-se que a Educação Física se coloca 

diante do desafio de considerar o conhecimento sensível do corpo e do movimento 

diferentemente do que postula a tradição cartesiana. Conhecimento, corpo e movimento 

não mais relacionados ao intelecto, a máquina e a um estímulo que opera por uma 

percepção com sentidos e significados já determinados em utilidade, eficiência e função. 

Conhecimento, corpo e movimento relacionados à experiência do sujeito como ser no 

mundo capaz de revelar por suas percepções inerentes à singularidade de seu organismo 

um novo sentido ao acontecimento vivido. É na consideração desses aspectos imbuídos 

de elementos sensíveis que a Educação Física põe um novo mover ao corpo em 

movimento, como por exemplo, no esporte, o qual, contendo ares sensíveis, lúdicos e 

expressivos, contribui para um redimensionamento do espaço do corpo e do movimento 

na Educação Física (NÓBREGA, 2005).  

Um conceito importante envolvido no desafio da Educação Física de superar a 

compreensão de conhecimento, corpo e movimento posto pelo cartesianismo é o da 

percepção. Nesse mundo cartesiano, é a explicação da fisiologia clássica baseada na 

causalidade estímulo-resposta que fundamenta o fenômeno. Na obra Uma fenomenologia 

do corpo, Nóbrega (2010) apresenta outras explicações sobre o entendimento da 

percepção no movimento, que difere da causalidade linear. Trata-se das compreensões a 

partir da fenomenologia biológica de Humberto Maturana e Francisco Varela e segundo 

a fenomenologia de Merleau-Ponty. Precisamente, das noções de autopoiésis dos 

biólogos e da compreensão do funcionamento do sistema nervoso do filósofo. Por meio 

desses, considera-se o conhecimento como a capacidade de interpretação do corpo.  

Nóbrega (2010) reconhece e destaca as relações que há entre as fenomenologias. 

Nelas encontra-se o diálogo com várias disciplinas cientificas, principalmente no que se 

refere aos estudos do sistema nervoso. O corpo como um sistema autopoiético diz respeito 

a sua capacidade interpretativa de atribuir diferentes significados/conhecimentos a um 

mesmo fenômeno. Diz respeito à organização dos seres vivos em sua complexidade 

dinâmica, considerando a relação que há entre o observador, o ambiente e o organismo 
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no processo operacional-experimental-perceptivo. Revela-se uma unidade/estrutura em 

que não há separação entre o todo e as partes que o compõem, constituindo a 

especificidade da organização, em que a materialidade é entrelaçada, dinâmica e flexível.  

 

Considerar o corpo como um sistema autopoiético é reconhece-lo como 

um fenômeno que não se reduz à causalidade linear; é considerar ainda 

que o ser humano não é um ser determinado, mas uma criação contínua. 

É, por fim, uma tentativa de abordar a corporeidade não como algo 

abstrato; é recursar as dicotomias; é ensaiar atitudes complexas para 

compreender o ser humano e sua condição de ser corpóreo em 

incessante movimento, admitindo diferentes interpretações, pautadas na 

circularidade ou recursividade dos fenômenos (NÓBREGA, 2010, p. 

63).   

  

É pela recursividade da autopoiésis que a autora aproxima a fenomenologia 

biológica com o pensamento de Merleau-Ponty. Especificamente é pela noção de 

reversibilidade dos sentidos do filósofo, que se refere à comunicação entre os sentidos, o 

que permite possibilidades de interpretações para as diferentes situações de movimento. 

Isso enraíza os sentidos na consciência do corpo, no circuito da existência, de modo que 

a reversibilidade dos sentidos “trata-se, portanto, de compreender a circularidade entre 

processos corporais e estados neurais, entre corpo e mente, possibilitada pela 

comunicação entre os sentidos” (NÓBREGA, 2010, p. 64).  

Além da noção de autopoiésis e da reversibilidade dos sentidos, a autora cita a teoria 

do organismo-entorno, baseado nos estudos contemporâneos da neurofisiologia, que trata 

do complexo organismo-ambiente considerando que a percepção não é um processador e 

nem um transmissor de informações, mais sim junta partes novas do ambiente ao 

organismo.  

A noção de autopoiésis, de reversibilidade dos sentidos e a teoria do organismo-

entorno, não operam pela concepção tradicional do esquema estimulo-resposta. Nestes é 

compreendido a circularidade que há no corpo e entre o corpo e o ambiente. Um processo 

circular não da ordem do estímulo, mais pela percepção que porta os sentidos em 

configurações diversificadas para cada momento. Uma circularidade que não 

desconsidera a atuação do sistema nervoso envolvido nesses processos, mas sim é posto 

no circuito da existência. É assim o corpo em movimento: um complexo de onde emerge 

a percepção e de onde parte um conhecimento que se coloca como possibilidade de ser 

refeito/reinterpretado a cada novo movimento. Pela fenomenologia de Merleau-Ponty:  
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A percepção é afirmada então, a partir dos seguintes aspectos: o mundo 

percebido não é uma soma dos objetos; o sujeito que percebe não é uma 

consciência que interpreta, decifra ou ordena a matéria sensível; toda 

consciência é perceptiva, depende da temporalidade e da cultura, fundo 

sempre pressuposto; a percepção não oferece verdade, mas presenças. 

A síntese que conduz do dado ao que não é atualmente dado é uma 

síntese prática, de transição; a significação não é da ordem do conceito, 

mas do corpo; a coisa percebida só é apreensível por perspectivas. O 

percebido é paradoxal: imanência e transcendência, o percebido não é 

estranho, mas comporta sempre um além do que está imediatamente 

dado, presença ou ausência. (NÓBREGA, 2010, p. 69). 

 

Essa compreensão de percepção se contrapõe ao discurso linear das explicações da 

causalidade operada pelo estímulo-resposta que trata o corpo como uma máquina ou 

objeto desprovido de conhecimento, sendo uma operação realizada pela mente. Em 

Merleau-Ponty, o corpo é posto no circuito da existência e como portador da percepção, 

ele é condição de conhecimento na consideração da experiência vivida do ser no mundo. 

Um conhecimento do corpo que é conhecimento perceptivo possibilitado pelo 

movimento, tornando-se compreendido e compreendendo as coisas do mundo. Assim é a 

dimensão do corpo como conhecimento no sentido fenomenológico, redimensionado à 

ordem cartesiana.  

Dessa maneira, Nóbrega (2010) destaca o sensível como sendo uma realidade 

constitutiva do ser e do conhecimento que se manifesta nos processos corporais. Ele é a 

síntese da percepção e do movimento, que diz respeito às lacunas e as diversas 

possibilidades de interpretação do repertório gestual, da expressão corporal e da 

capacidade de criação de sentidos e significados, ou seja, do conhecimento mesmo. Nessa 

direção, afirma Nóbrega (2010) que é do corpo que emerge a capacidade interpretativa 

do ser, um saber que é incorporado, desdobrado pela percepção, configurando a 

linguagem sensível.  

 

O corpo não é coisa, nem ideia, o corpo é movimento, gesto, linguagem, 

sensibilidade, desejo, historicidade e expressão criadora. Essa é, de um 

modo geral, a concepção de corpo em Merleau-Ponty, opondo-se à 

perspectiva mecanicista da filosofia e da ciência tradicionais e 

alinhando-se a uma nova compreensão de corpo (NÓBREGA, 2010, p. 

47).  

  

Uma concepção de corpo que se opõe ao da biomecânica. Essa ciência opera sobre 

o corpo através do conhecimento da concepção mecânica de causa e efeito, seja na análise 

do corpo em movimento no esporte, ou em qualquer outra prática que se interesse em 

explicar. A biomecânica utiliza o corpo como um acessório na produção do conhecimento 
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via processos metodológico técnico-instrumentais, desconsiderando os sentidos do corpo 

analisado, visto que não são captados pelos aparelhos que mensuram seus movimentos. 

O corpo é uma máquina, formado por um conjunto de alavancas no qual atuam forças 

responsáveis pela produção do movimento via estímulo resposta. O funcionamento do 

corpo em movimento ocorre da seguinte forma: 

 

O sistema de comando estabelece uma sequência relacionada ao 

processo de ativação de centros nervosos para o controle de movimento. 

Esta sequência de ativação dos padrões musculares pode modificar-se 

em função de respostas do sistema sensorial periférico, do controle 

articular ou mesmo por ação de outros receptores. A interação entre o 

sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o sistema músculo 

esquelético define a base de funcionamento e comando de movimento, 

fundamentalmente segundo o princípio causa e efeito (AMADIO & 

SERRÃO, 2007, p. 68). 

 

A via nervosa torna-se elemento principal na ação. O corpo é esquecido, é um mero 

coadjuvante segundo o modelo de natureza causa e efeito do movimento. As estruturas 

de seus sistemas têm o papel principal na captação, no transporte e no processamento da 

percepção e dos sentidos. O corpo apenas executa o comando ditado pelo sistema nervoso, 

que nesta perspectiva, é posto como superior a ele. A perspectiva do corpo posto em 

movimento na biomecânica se dedica ao físico, ao anatômico e ao fisiológico. Parece não 

lhe interessar os aspectos para além do biológico do corpo, visto que seus métodos de 

pesquisa de análise do movimento apreendem apenas suas dimensões físicas, e então, a 

concepção tradicional estimulo-resposta lhe basta.   

Mas isso é apenas uma perspectiva, o corpo é mais! Ele não se resume ao físico, 

como bem apresenta Nóbrega (2005; 2010) pelo conhecimento sensível que se desdobra 

pela percepção do corpo em movimento na consideração da circularidade com o mundo. 

Um saber do corpo com elementos que dão outro mover ao movimento humano na 

Educação Física sem negar seus aspectos biológicos, pelo contrário, elementos sensíveis 

que são aderentes a esses aspectos, e conjuntamente habitam no corpo. Um sensível que 

não reside no intelecto e que não é encontrado nas vias nervosas, apenas. Nessas 

perspectivas, a compreensão da intencionalidade do movimento é da ordem do corpo, 

juízo, e não da ordem do juízo. 

Pela compreensão do corpo perceptível, que revela um conhecimento sensível, 

percebe-se que a biomecânica mantém um certo tipo de maquinismo pelo entendimento 

que há sobre a distância entre a mente e o corpo. A mente, uma máquina de processamento 

de informações provenientes do corpo, a qual gera informações devido à ação muscular, 
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possibilitando a produção de sentidos por meio desse sistema. Assim, o sensível é 

originado pelo pensamento e o corpo é apenas um meio. Desse modo, o movimento é 

possível pelo pensamento, no controle da mente sobre o corpo. Então, a intenção do 

movimento seria determinada pelo pensar e não pela intencionalidade que há no corpo 

em seu movimento.  

Na fenomenologia merleaupontyana, o conhecimento pelo movimento realiza-se no 

mundo e é concebido na experiência. Não no mundo como uma soma de objetos, mas 

como horizonte latente para nossa existência. E não na experiência como representação, 

mas como uma estrutura perceptiva e motora (MERLEAU-PONTY, 2011). Nessa 

perspectiva, o movimento é percepção e projeto motor que ocorre na relação do corpo 

com as coisas do mundo, fundando a experiência vivida.     

O movimento como experiência perceptiva estrutura-se pelo ato perceptivo, 

caracterizando-o com uma ação aberta e inacabada, uma potência de conhecimento. Em 

cada novo ato perceptivo, o conhecimento se refaz, compondo uma nova experiência. Isso 

porque, para Merleau-Ponty, a percepção é reconhecida como incompletude, 

compreendendo que há lacunas no conhecimento do corpo em movimento. Lacunas, não 

no sentido de que lhe falte algo na apreensão perceptiva das coisas do mundo durante sua 

realização, mas no entendimento de que algo pode vir a ser percebido posteriormente pelo 

reconhecimento de outros dados sensíveis das coisas do mundo.  

Vê-se que na perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty, um novo mover é 

dado à Educação Física e ao esporte. Um novo mover é dado ao atleta. Ou melhor, um 

novo mover é dado pelo atleta. Isto porque o movimento passa a ser reconhecido pela 

experiência vivida e pela percepção do sujeito que se movimenta em sua prática, 

colocando-se não mais em uma situação de máquina, mais sim, do ser que habita aquele 

universo com e pelo corpo, possibilitando construir seu mundo vivido, escrever sua 

história, revelar sentidos e significados a partir do seu ponto de vista.  

Nesta perspectiva, o corpo sai de sua condição de sistema autônomo e 

independente. Como ser perceptivo, ele se comunica com o outro e com as coisas. Pela 

percepção ele se movimenta e pelo movimento ele percebe, sem hierarquias. Percepção 

que tensiona, que intenciona! Movimento que é intenção do corpo e corpo que diz sobre 

a intencionalidade do movimento. Corpo e movimento, que se preenche de sentidos e 

significados pela percepção, transpondo as valências físicas de sua causa e consequência.  

Entre mundos. De um lado, a biomecânica: o clássico. De outro lado, a 

fenomenologia: o moderno. Neles, o movimento, a Educação Física e o esporte. 
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Elementos que permitem uma aproximação entre os dois mundos, já que os dois mundos 

se apropriam deles, estão neles. Segundo Moreira et al (2017) a motricidade e o esporte 

são temas que estão associados à Educação Física e que se remetem ao entendimento do 

corpo e à produção de seu conhecimento, tendo em vista que toda ação na área se destina 

ao ser humano que se movimenta, quer seja em exercícios físicos sistematizados e na 

prática esportiva. 

Para Moreira e Simões (2016), a Educação Física e o esporte trabalham com o 

movimento, estando envolvidos com a percepção. Assim, afirmam que a Educação Física, 

o esporte e a corporeidade são três universos inseparáveis. Esses autores juntam-se a 

Nóbrega (2005) para colocar um tom moderno ao movimento humano na Educação 

Física, principalmente pelo conceito de corporeidade. Neles, vê-se que assumir a 

corporeidade é superar a dualidade, é estar no mundo, é comunicar-se com ele e aos outros 

com o corpo, é ser experiência, é o ser humano como condição existencial. É assumir os 

saberes do corpo, sua multiplicidade de sentidos, científicos, éticos, estéticos, sem 

simplificações, mas com aproximações de abordagens, no diálogo e na pluralidade de 

seus conhecimentos. Assumir a corporeidade é assumir outra atitude dos movimentos 

esportivos, considerando a percepção, permitindo novas descobertas e revelações, 

redimensionando o corpo, os gestos, os sentimentos. Nessa direção, a experiência vivida 

é a referência fundamental. 

A corporeidade põe a percepção em jogo, seja nos esportes, nas danças, nas lutas, 

e em práticas corporais ditadas pela ciência empirista e positivista. Assumir a percepção 

é se assumir como corpo, é assumir o outro também como corpo. Assumir a percepção é 

se assumir como sujeito que está no mundo, que está com o outro e com as coisas. 

Assumir a percepção do corpo é se por em movimento com ele, por ele e através dele, em 

seu sentido fenomenológico e em sua complexidade biomecânica, sem um negar o outro. 

Assumir o corpo perceptivo é reconhecê-lo como condição do conhecimento que se 

constrói em movimento, na experiência vivida no mundo.  

Vê-se na fenomenologia de Merleau-Ponty que o movimento é compreensível na 

perspectiva do ser no mundo, aquele em que o fenômeno se engaja, inere-se e lança-se ao 

outro, aos horizontes, as situações mundanas. Um movimento que não é da ordem do 

pensamento, e sim realizado pelo corpo, o veículo do ser no mundo, e ter é um corpo é 

juntar-se, confundir-se, empenhar-se a continuar nos projetos do mundo, é ser no mundo, 

é ser em movimento, é ser perceptivo e motor. É ao corpo como objeto físico que se refere 

a biomecânica. Sendo assim, essa ciência se preocupa em mensurar a posição, o 
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deslocamento, a velocidade, a aceleração, as forças internas e externas, a atividade 

elétrica, a massa, o peso, o centro de massa e de gravidade, dentre outras valências físicas, 

do corpo ou de seus segmentos em movimento. 

Compete à Biomecânica entender o movimento por meio de parâmetros mecânicos 

e compete à Fenomenologia de Merleau-Ponty compreendê-lo a partir das experiências 

vividas. Traçar um diálogo entre saberes é reconhecer que toda complexidade do 

movimento humano não está presente nessa ciência, visto que há coisas sobre o fenômeno 

que não são capazes de serem mensurados em suas técnicas-metodológicas.  

Recorrer ao mundo objetivo da Biomecânica é censurar a redutibilidade de seus 

resultados, pois não considera o sentido existente que os fenômenos em causa 

manifestam, mais é também reconhecer que este mundo pode ser acessado pelo campo 

da subjetividade, ao considerar que há nos fenômenos estudados uma estrutura fenomenal 

e ontológica. Ao se apropriar do conhecimento biomecânico do movimento, é importante 

compreender que os componentes materiais dos fenômenos estudados pela infraestrutura 

da física têm capacidade de sentir e de ser sentido, inerente a sua estrutura fenomenal, 

que é a experiência vivida do corpo no mundo.  

Através desses saberes, o movimento humano na Educação Física escreve uma 

história de rupturas e permanências. Desde os movimentos lúdicos da arte do circo, 

questionados pelas ciências vigentes no século XIX, que o afirma como ato mecânico, 

uma compreensão que atravessa a área e permanece até os dias atuais. Contrariamente, a 

perspectiva do movimento lúdico, como expressão da cultura e do sensível, problematiza 

sua redução à mecanicidade.  

Nesse percurso da historicidade da Educação Física permite compreender que seu 

entendimento sobre o movimento humano não se limita apenas àquele proveniente das 

Ciências Naturais, mas também é decorrente de outras configurações de ciências e de 

saberes presentes nesse campo de estudo. Com uma pluralidade de ciências e saberes, 

reconhece-se a diversidade de conhecimentos que há transitando dentro dessa área sobre 

os fenômenos pesquisados e estudados, mas que por vezes, estes são compreendidos sob 

uma única perspectiva.  

Eleger como verdadeira a narrativa de uma ciência ou de outra implica em manter 

a dicotomia, a hierarquia e o reducionismo sobre o movimento humano. Seguir por um 

desses caminhos é sustentar um dualismo epistemológico e metodológico na Educação 

Física. As ciências, ao apresentarem uma ótica de observar os fenômenos estudados, 

desenham seus objetivos e suas metodologias para investigação, enfatizando e 
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direcionando suas explicações no sentido do conhecimento que defende. O método 

científico das Ciências Naturais irá investigar aspectos fisiológicos, biomecânicos, etc., 

do movimento humano, em contrapartida, o método das Ciências Humanas e Sociais, 

observará as questões culturais do movimento humano, por exemplo.  

Cada desenho metodológico apresentará suas “verdades” em forma de respostas, 

com explicações e análises sobre o fenômeno estudado. Sendo assim há, no movimento 

humano, diversas verdades, as quais a partir do diálogo entre as Ciências e os diversos 

saberes existentes na Educação Física, como a Filosofia, a Arte e a Educação, permitem 

reconhecer e refletir sobre a complexidade da área e desse fenômeno, assim como de 

outros.  

Pensar sobre o movimento humano de forma complexa na Educação Física seria 

então desenvolver um diálogo entre os conhecimentos que abarquem aspectos diferentes 

sobre esse fenômeno, como por exemplo, a biomecânica e a Fenomenologia de Merleau-

Ponty. Tecer um diálogo entre essa ciência e essa filosofia é reconhecer suas presenças 

na área. Saberes que se encontram na historicidade da área tendo como referência o 

conhecimento do corpo em movimento.  

During (2011) apresenta, de maneira geral, a dinâmica das histórias apresentadas 

no início deste capítulo. Para o autor, a história da Educação Física constrói-se juntamente 

com a história do movimento, que podem ser concebidos na articulação das normas 

estéticas e morais e dos saberes científicos e técnicos. Uma relação ilustrada 

especialmente no contexto do Iluminismo e do século XIX, por meio de três exemplos 

que iniciam naquele período e se fazem presentes até os dias de hoje, a saber: a ginástica 

como espetáculo coletivo; os exercícios ordenados tendo em vista uma modelagem do 

corpo e uma estética da forma; e o espetáculo esportivo, onde o corpo e o movimento são 

protagonistas da dramaturgia que eles servem. 

Esses três exemplos parecem suceder-se, combinar-se, misturar-se e coexistir-se 

nas diferentes maneiras de fazer Educação Física, nas distintas respostas ao conjunto de 

finalidades visadas por ela ao movimento dentro de sua história. Assim, a ginástica 

coletiva, os exercícios ordenados e o espetáculo esportivo se organizam através de 

articulações estéticas, morais, científicas e técnicas, pensamento que está direcionado no 

próximo capítulo. 

Nesse primeiro capítulo, tratamos de expor os contextos da história e do 

conhecimento sobre o movimento humano do ponto de vista da ciência, direcionado para 

a Educação Física. Inezil Penna Marinho deu um tom inicial para tratar dessa relação, 
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oferecendo uma leitura sobre os prismas filosóficos e científicos. Seguindo na direção da 

dinâmica entre movimento, ciência e Educação Física, Georges Vigarello, Eric J. 

Hobwbaw,  Denizze Bernuzzi de Sant’Anna e Carmen Lucia Soares, principalmente, nos 

levam a refletir sobre dois mundos: o da biomecânica e o da fenomenologia. Entre eles, 

a percepção é o contraponto, que sobre esse elemento, os estudos de Terezinha Petrucia 

da Nóbrega são as referências para tratar de suas perspectivas. Esse elemento é 

redescoberto pelo pensamento moderno, não apenas do ponto de vista da ciência e da 

filosofia, mas também pela arte, como bem revela-nos Maurice Merleau-Ponty. E é sobre 

o saber da arte, especialmente sobre os conceitos de técnica e estéticas, que será dissertado 

no segundo capítulo, a seguir.  

 



CAPÍTULO 2

MOVIMENTO, ARTE
E EDUCAÇÃO FÍSICA



 
 

vv 

L
IN

H
A

 D
O

 T
E

M
P

O
 

S
éc

u
lo

 X
IX

 

1
7

8
0

-1
8
0

0
: 

R
ev

o
lu

çã
o

 I
n
d

u
st

ri
al

 e
 

R
ev

o
lu

çã
o

 F
ra

n
ce

sa
. 

1
8

2
6

: 
F

u
n
d

aç
ão

 d
o
 M

u
se

u
 d

o
 L

o
u

v
re

 e
 

d
o

 N
at

io
n
al

 G
al

le
ry

 d
e 

L
o

n
d

re
s.

 

1
8

5
0

: 
N

as
ci

m
e
n
to

 d
a 

F
o

to
g
ra

fi
a.

 

1
8

6
2

: 
A

 f
o

to
g
ra

fi
a 

é 

re
co

n
h
ec

id
a 

co
m

o
 a

rt
e.

  

1
8

3
0

: 
R

o
m

an
ti

sm
o

 d
o

m
in

a 
v
á
ri

as
 a

rt
es

. 

1
8

8
0

: 
R

el
aç

ão
 a

rt
e,

 

ci
ên

ci
a 

e 
fo

to
g
ra

fi
a.

  

1
8

8
0

: 
C

ri
aç

ão
 d

o
 c

ar
ta

z.
 

1
8

9
5

: 
P

ro
je

çã
o

 d
o

s 
p

ri
m

ei
ro

s 

fi
lm

es
 c

u
rt

o
s,

 n
a 

F
ra

n
ça

 



 

L
IN

H
A

 D
O

 T
E

M
P

O
 

S
éc

u
lo

 X
X

 

1
9

0
5

: 
p

ro
d

u
çã

o
 l
u
cr

at
iv

a 
d

o
 c

in
e
m

a
 

p
ar

a 
o

 p
ú
b

li
co

 –
 a

rt
e 

p
o

p
u
la

r.
 

1
9

1
2

: 
L

e 
n
u
 

d
es

ce
n
d

a
n
t 

u
n

 

es
ca

li
er

, 
M

ar
ce

l 
D

u
ch

a
m

p
. 

1
9

1
6

: 
m

o
v
im

e
n
to

 a
rt

ís
ti

co
 d

o
 

d
ad

aí
sm

o
, 

fo
rm

ad
o

 
p

o
r 

u
m

 

g
ru

p
o

 
d

e 
ex

il
ad

o
s 

q
u
e
 

p
ro

te
st

av
a
m

 c
o

n
tr

a 
a 

g
u
er

ra
. 

 

1
9

1
7

: 
ex

p
o

si
çã

o
 

d
e 

M
ar

ce
l 

D
u
c
h
a
m

p
 d

e 
u

m
 v

as
o

 d
e 

m
ic

tó
ri

o
 

–
 c

ar
át

er
 d

ad
aí

st
a,

 p
o

is
 o

 e
sc

ân
d

al
o
 

er
a 

u
m

 d
e 

se
u

s 
p

ri
n
cí

p
io

s.
  

 

1
9

2
0

: 
R

ev
o

lu
çã

o
 

n
a
 

F
ís

ic
a;

 
o

 
ci

n
e
m

a
 

ab
an

d
o

n
a 

a 
li

n
g
u
a
g
e
m

 

u
n
iv

er
sa

l 
d

o
 f

il
m

e 
m

u
d

o
. 

 

1
9

4
5

: 
S

eg
u
n
d

a 
G

u
er

ra
 M

u
n
d

ia
l.

 

1
9

1
4

: 
P

ri
m

ei
ra

 G
u
er

ra
 M

u
n
d

ia
l.

 

1
9

3
0

: 
P

ri
m

ei
ra

 
C

o
p

a 

d
o

 M
u
n
d

o
 d

e 
F

u
te

b
o

l 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se os senhores olharem um saltador de trampolim, estarão vendo 

exatamente uma estátua viva na realização dos movimentos mais 

harmoniosos e mais lindos e então, aquilo que a estatuária grega 

fixou como um momento, como o discóbolo de Miron, ou como 

o cânon de Policleto, hoje nós podemos fixar pela máquina 

fotográfica, pela cinematografia, pelos recursos audiovisuais os 

movimentos constantes e contínuos de um atleta que se desloca e 

que executa os movimentos mais completos e perfeitos da sua 

especialidade.  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p. 73.  
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A estatuária grega e a máquina fotográfica assinalam dois momentos diferentes da 

arte, mas apresentam o mesmo interesse sobre o movimento humano: sua fixação. Esse 

fato é exposto e exemplificado por Marinho (1980/2005) através do Discóbolo de Míron 

e da fotografia, elementos da arte que revelam o interesse desse saber pelo movimento 

humano em dois momentos diferentes de sua história e da Educação Física: no século V 

a.C. e no século XIX, respectivamente. Esses elementos permitem desdobrar uma relação 

entre movimento, arte e Educação Física.  

O Discóbolo de Míron é uma obra da arte helênica que data do mesmo período da 

primeira teoria da Educação Física, aquela do século V a.C, formulada pela filosofia 

aristotélica (MARINHO, 1980/2005). Esta obra é também símbolo da profissão no Brasil 

desde o ano de 2002 do século XXI14. A fotografia é um advento das artes visuais de 

meados do século XIX, que possibilitou o avanço nos estudos científicos sobre as análises 

de movimento humano na área. A partir dela houve a progressão na produção do 

conhecimento sobre o fenômeno analisado, principalmente através dos estudos de 

Etienne-Jules Marey. De modo geral, é assim que o Discóbolo de Míron e a fotografia 

encontram-se presentes nesse campo de conhecimento.  

O Discóbolo de Míron (450 a.C.) é originado em um momento no qual o movimento 

é compreendido como um ato que deve ser realizado pelo e para o prazer, resultando no 

êxito da ação e na beleza do gesto realizado (MARINHO, 1980/2005). Uma compreensão 

de movimento que se encontra em consonância com a arte das esculturas helênicas, visto 

que essa busca fixar a perfeição e a beleza do atleta em movimento. Kakridis & 

Andrónikos (2004) afirmam que a arte helênica não representa apenas atletas, mas 

concede a aparência atlética dos jovens aos deuses e heróis no momento de maior vigor 

e de maior beleza da juventude, consistindo na realização artística da imagem do jovem 

nu que treina e exercita seu corpo desnudo para levá-lo a perfeição.  

A arte, além de expressar a compreensão de movimento presentes na teoria da 

Educação Física apresentada por Marinho (1980/2005), expressa também, as 

características daquela sociedade na qual o Atletismo ocupa uma posição de grande 

importância, assim como a nudez. Atletismo e nudez eram dois conceitos extremamente 

unidos nessa arte, de maneira que os artistas estudavam o corpo humano nos gymnásion 

                                                           
14 O CONFEF aprova e oficializa o discóbolo de Míron como da Educação Física, que 

anteriormente a isso, a estatuária grega já estava presente na área.    
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(“ginásio”), local onde os jovens exercitavam a gymnastiké (“ginastica”), conceitos que 

derivam de gymnós (“nu”, “desnudo”) (KAKRIDIS & ANDRÓNIKOS,2004).  

 

 [...] em nenhuma parte do mundo antigo ou moderno o atletismo 

ocupou a posição que havia desfrutado na arte helênica antiga. De fato, 

se examinarmos os temas esportivos na arte europeia contemporânea, 

descobriremos, com alguma surpresa, que eles são praticamente 

inexistentes. Esse contraste e somente ele, pode lançar uma luz sobre a 

investigação e permitir-nos chegar a uma apreciação correta da 

importância do exercício físico e do atletismo na sociedade helênica 

(KAKRIDIS & ANDRÓNIKOS, 2004, p. 166). 

 

Nessa arte, a presença da filosofia e do esporte compreende o atletismo como uma 

expressão da cultura de movimento daquela sociedade. Na relação entre arte, filosofia e 

esporte, o Discóbolo de Míron (Imagem 4) representa o ápice da beleza e da força física 

do atleta da modalidade de arremesso de disco. A obra é a primeira que permite exprimir 

a tensão e o movimento do corpo no momento em que o arremessador de disco se esforça 

ao máximo para conquistar a vitória no auge de sua atuação. Ela é a expressão do 

momento em que as forças do corpo humano estavam concentradas e tensionadas para 

conseguir o melhor resultado, tal como descreve o autor: 

  

 
Imagem 4 – Discóbolo de Míron. 

Fonte: Paleologos, 2004. 

 



91 
 

 

 

 

 

Míron, no seu Diskobólos, retrata esse momento fugidio do arremesso 

de disco (provavelmente no instante entre o último balanceio de trás 

para frente), e não uma regra complicada e compósita do arremesso do 

disco, que teria prescrito qual era a pose que o atleta deveria adotar, o 

quanto deveria dobrar seus joelhos, o quanto deveria girar seu copo e 

sua cabeça, a que altura deveria erguer sua mão e quantos passos 

deveria dar antes do arremesso do disco (PALEOLOGOS, 2004, p. 208-

211).  

 

O Discóbolo de Míron não busca representar a técnica perfeita para a realização do 

arremesso de disco. Busca, em vez disso, a beleza plástica que há nos procedimentos do 

arremesso, desde as fases iniciais até o estágio do arremesso propriamente dito, momento 

em que todas as fases do corpo estão envolvidas. A estátua retrata o momento fugaz de 

todas as fases desse movimento.  

Para Kakridis & Andrónikos (2004), Míron fornece mais do que um “instantâneo” 

do movimento do arremesso de disco. Ele proporciona uma representação convincente de 

um arremessador de disco por conseguir exprimir com força e densidade, através de uma 

estrutura arquitetônica hipertemporal, a modalidade esportiva de forma total, concisa e 

compreensível. Desse modo “[...] ‘o momentâneo’ adquiriu uma existência ‘eterna’ e que 

o ‘movimento’ foi capturado em um equilíbrio ‘imóvel’, sem perder os elementos 

vibrantes e vitais tanto do movimento quanto do instante imutável” (KAKRIDIS & 

ANDRÓNIKOS, 2004, p. 168-169).  

Retornar ao Discóbolo de Mírion é retomar a presença da arte na Educação Física. 

É fazer desdobrar através dessa estatuária as outras formas de arte que habita na área, 

especialmente quando se trata das artes visuais e do movimento humano. O Discóbolo 

também se coloca como um ponto de partida para a história da Educação Física, tanto 

quanto para a história da arte. De acordo com Didi-Huberman (2013) na obra A imagem 

sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg, as 

estatuárias gregas são referências para o nascimento ou renascimento da história da arte 

no século XVIII. Nesta, o autor aponta sobre os renascimentos que ocorrem na história 

da arte entre o período do século XVI ao século XX, os quais acontecem a partir das 

viradas epistemológicas relacionadas a própria mudança que há no conceito de história, 

dizendo respeito ao modo de investigar e de produzir conhecimento. 
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Em Didi-Huberman (2013) vê-se que no século XVI a história da arte é construída 

a partir de um entendimento de história como sendo uma simples crônica, um 

pensamento. Uma história que visava uma análise dos tempos, sendo o historiador um 

curioso sobre os fatos, ou um colecionador e admirador dos objetos. Este modo de 

conceituação da história é modificado no século XVIII, momento que se torna moderna 

pela ciência. Há um método histórico e o historiador se torna capaz de analisar, decompor, 

observar, criticar, classificar, aproximar e comparar o material da arte a fim de reuní-los 

e produzir um conhecimento seguro. Uma história que forma um corpo: “[...] uma reunião 

orgânica de objetos cuja anatomia e fisiologia seriam como que a reunião dos estilos 

artísticos e sua lei biológica de funcionamento, ou seja, de evolução. E também um corpo 

um corpus de conhecimento, um organon de princípios. Ou até um ‘corpo de doutrina’” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 15). 

Tudo recomeça no século XVIII com a restauração “neoclássica”, momento em que 

a história da arte é entendida no sentido moderno da palavra “história”, proveniente da 

era das Luzes e depois do hegelianismo e das ciências positivas. Este período de recomeço 

das artes e da modernização do conceito de história a qual se refere Didi-Huberman 

(2013) é aquele do período histórico marcado pelas transformações proporcionadas pela 

Revolução Industrial e a Revolução Francesa, sobre as quais Hobsbawm (2016a) expõe.  

 As mudanças ocorridas no conceito de história são reflexos do conhecimento que 

é desenvolvido naquele período da revolução dupla, principalmente pelos ditames da 

razão provenientes do Iluminismo, que prevalece até os anos de 1830, como pode ser 

visto quando se tratou da ciência. Segundo Hobsbawm (2016a), no final do século XVIII, 

ocorre a descoberta da evolução histórica, reverberando no conceito de história 

compreendida como um processo de evolução, e não simplesmente como uma sucessão 

cronológica. Esse conceito novo e original desdobra efeitos em diversas áreas, como nas 

ciências sociais, que se desprendem das leis da matemática, pelas quais demonstrava as 

características humanas por meio de distribuições estatísticas. Outra área é a das ciências 

biológicas, principalmente com a teoria da evolução de Darwin, que coloca o homem na 

história, e também nas artes.  

Vê-se que do século XVI ao XVIII a história da arte se movimenta pelas 

transformações que ocorrem na produção do conhecimento de áreas com quem se 

relaciona, sendo também um reflexo das transformações ocorridas pela e na sociedade. 

No que diz respeito mais especificamente a história das artes visuais desse mesmo 
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período, Vigarello (2016) apresenta o interesse dessa arte pelo movimento no texto La 

figuration du mouvement: le défi d’une illusion15.  

Vigarello afirma (2016) que o desafio tradicional das artes visuais é a de dar 

existência ao movimento com a ajuda de ilustrações que, da escultura à pintura ou 

gravura, o movimento permanece necessariamente estático. Entre hesitações, 

constrangimentos e falhas, esse desafio foi algumas vezes superado, desde técnicas de 

relevos e profundidades da pintura que permitem dar vida, que renovam o olhar e que 

acessam o espaço de outra maneira, até a cronofotografia que permite fazer existir, com 

força e verdade, as fases da dinâmica corporal que o recurso da pupila não permite revelar.  

É nesse fluxo, da limitação da pintura sobre a superfície plana dos vasos gregos à 

revolução contemporânea do olhar pela cronofotografia, que Vigarello (2016) retrata a 

história do movimento nas artes visuais. A dinâmica corporal está presente nas 

representações antigas, mais especificamente na gestualidade esportiva que é sem dúvida 

a mais expressiva, porém sua figuração é ausente de profundidade e presente por linhas 

alongadas e calculadas, que conotam o sentimento de velocidade e leveza, como o dos 

corredores da obra Une course dans la Grèce antique (Imagem 5). 

 

 

Imagem 5 – Une course dans la Grèce antique. 

                                                           
15 Texto que compõe o catálogo da exposição Corps em mouvement, la danse au musée, realizado 

no Museu do Louvre em Paris no ano de 2016. 
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Fonte: Vigarello, 2016. 

 

 

Na obra, só existe a visão de perfil dos corredores. A ausência de profundidade é 

compensada pela superposição de certas partes do corpo e pela tensão e alongamento do 

movimento, que é visto apenas de lado e seus gestos amplificam o irrealismo na extensão 

e elevação dos braços para melhor representar velocidade. Nada mais do que uma 

alteração das curvas para melhor intensificar o visível, que representa um sucesso 

estético, mas que desafia a profundidade espacial (VIGARELLO, 2016).  

Segundo o autor, a invenção da profundidade espacial surge quando o espaço passa 

a ser representado geometricamente pela forma do cubo, que permite e cria a ilusão das 

linhas saindo da superfície plana. Desse modo tudo aprofunda: os personagens mudam de 

tamanho de acordo com a distância; os comprimentos dos membros se alteram; as ações 

mudam de ângulos conforme as direções dos destinos. O espaço agora é tridimensional, 

como é, por exemplo, na obra De arte gymnastica do século XVI (Imagem 6). 

 

 

Imagem 6 - De arte gymnastica. 

Fonte: Vigarello, 2016. 

 

A obra De arte gymnastica revisita a ginástica antiga com uma representação 

incrível e um procedimento totalmente moderno, afirma Vigarello (2016). A imagem 
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associa pela primeira vez em um mesmo plano quatro momentos de um mesmo 

movimento, quatro fases sucessivas do lançamento de disco, permitindo observar o 

progresso e a dinâmica das características próprias desse movimento. Na análise da 

imagem pelo autor, é destaque: a rotação do corpo sobre ele mesmo; a passagem do busto 

inclinado para a posição estendido; a passagem de uma mão fechada para uma mão 

estendida; a parte inferior do corpo permanece parcialmente dobrada, obediente à 

primeira postura do lançador; a notável ausência de relaxamento e alongamento das 

pernas para o impulso do corpo.  

Do Discóbolo de Míron à De arte gymnastica, o arremessador sai da imobilidade 

ao ganhar movimento quando passa a ser representado a partir de quatro momentos dessa 

ação, revelando não apenas seu momento final de tensão e esforço máximo do corpo, 

como propunha a estátua. As artes visuais cumprem com seu objetivo: dar movimento ao 

movimento que compõe as ilustrações.  

Nesse cenário de mudanças da imagem, da perspectiva da superfície plana para a 

profundidade do espaço pela geometria do cubo, encontra-se uma aproximação entre 

ciência e arte para a representação do movimento. De acordo com Vigarello (2016), no 

início do século XVI, o tratado da pintura de Leonardo da Vinci trouxe uma novidade: o 

médico e pintor foi o primeiro a se opor à visão antiga de que os movimentos do corpo se 

relacionam com os movimentos do céu e a se opor a ideia da perfeição do movimento 

relacionado com a circularidade entre os traços planetários. Ele funda sua proposição a 

partir das observações dos fatos, reinventando a geometria e considerando a mecânica 

como a ciência que nasce da experiência.  

O trabalho do pintor é uma ferramenta mais precisa, pois conduz para além do 

natural, de modo que a visão da prática e do fazer se impõe sobre a visão do céu. Leonardo 

da Vinci interroga-se sobre as posições, os apoios, a simetria, a dissimetria e as curvas 

dos músculos de acordo com as direções e os esforços realizados. Pontos de interrogações 

que conduzem a novas curiosidades e questionamentos sobre, a saber: o homem que 

marcha; os movimentos violentos sobre os membros dos homens; o homem que carrega 

um fardo sobre seus ombros; o equilíbrio ou o contrapeso do corpo; o movimento que é 

produzido pelo equilíbrio; quais os músculos envolvidos nos diversos movimentos dos 

homens; a extensão e o encurtamento muscular (VIGARELLO, 2016).  

Dessa maneira, é pela intuição visual que se encontra as respostas e os argumentos 

dos questionamentos. Sendo o corpo dotado de um centro de gravidade e atravessado por 

eixos, Leonardo da Vinci observa que o equilíbrio global da posição do homem é 
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modificado quando um de seus braços é retirado; que todo movimento supõe o 

relaxamento de certos músculos; que o homem que se prepara para dar um golpe se afasta 

o mais distante do lado oposto de onde ele pretende atacar. Com a invenção da mecânica 

adiciona-se força à forma, qualidade que promove a criação da imagem do vigor e torna 

menos evidente as ações de gestos que operam leveza, delicadeza. Tal mudança nas 

representações do movimento pelas artes visuais é reflexo do comportamento da 

sociedade, das questões sociais e do conhecimento do cenário histórico vigente, como o 

mundo moderno introduziu nas artes visuais. (VIGARELLO, 2016) 

No período da Revolução Industrial e da Revolução Francesa as artes se encontram 

em extraordinário florescimento, isso porque ocorre uma difusão dos acontecimentos 

artísticos entre as nações, principalmente com a literatura e a música, nos gêneros do 

romance e da ópera, respectivamente. Com relação às artes plásticas, seu 

desenvolvimento é menos brilhante nesse momento, com exceção na pintura, de maneira 

parcial, afirma Hobsbawm (2016a). Além disso, o autor aponta que o florescimento das 

artes mantém um relacionamento com as mudanças ocorridas na sociedade e com as 

questões políticas. Os artistas eram envolvidos e tinham como inspiração os assuntos 

públicos, fato observado principalmente nos países com forte desenvolvimento de 

consciência nacional, movimentos de unificação e libertação nacional.  

Os movimentos políticos e o nacionalismo de massa modificam os cenários das 

realizações artísticas, que se limitavam aos letrados e às classes média e superior, 

excluindo os pobres e analfabetos. Assim, com esse movimento, as novas culturas 

nacionais, como as obras literárias, e aquela anterior a ela, como a pintura, são convertidas 

em símbolos coletivos. Essas artes entram em circulação a partir de concertos públicos 

realizados sobre os palcos e em salas de exposição ou em galerias, proporcionando as 

fundações de museus abertos ao público, como o Louvre e a National Gallery de Londres 

(1826).  

 

É bastante natural que este nacionalismo encontrasse sua expressão 

cultural mais óbvia na literatura e na música, ambas artes públicas, que 

podiam, além disso, contar com a poderosa herança criadora do povo 

comum – a linguagem e as canções folclóricas. É igualmente 

compreensível que as artes tradicionalmente dependentes de comissões 

das classes dirigentes – cortes, governo, nobreza -, a arquitetura e a 

escultura, e até certo ponto a pintura, refletissem menos estes 

renascimentos nacionais (HOBSBAWM, 2016a, p. 396).  
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Sendo a literatura um marco da revolução dupla, seu gênero predominante na época 

é o romantismo, cujo surgimento ocorre por volta de 1800, como uma tendência militante 

e consciente das artes. Esse gênero dominou várias das artes criadoras da Europa e 

encontrou-se em maior evidência na era revolucionária de 1830 a 1848, tornando-se o 

enfoque da arte e dos artistas da classe média do século XIX16. Sobre os artistas e 

pensadores românticos, Hobsbawm (2016a) destaca quatro de suas características, a 

saber: eles são extremistas, posicionavam-se na ou na direita, isto porque o romantismo 

combatia o meio-termo; o pensador romântico torna-se inimigo da sociedade burguesa, 

que triunfara na revolução dupla, o que classificava esse movimento como antiburguês; 

o romantismo é apanhado pela juventude estudantil e intelectual, e fizeram tornar o 

Quartier Latin, bairro de Paris, não apenas conhecido como o lugar que se encontra a 

Sorbonne, mas também um conceito cultural e político; os românticos desconfiavam do 

raciocínio mecânico e materialista do século XVIII, marcado pela sociedade burguesa e 

por Newton, que era o principal símbolo cientifico.  

Diante disso, vê-se que os românticos buscavam recuperar a unidade perdida entre 

o homem e a natureza, entre o homem e o mundo. Elos quebrados e distanciados pela 

Revolução Francesa, que levara a perda da harmonia nessas relações. O romantismo não 

é a única moda do período, e de fato os estilos de vida e de arte permaneciam enraizados 

pelas modas do século XVIII, visto que a cultura burguesa não era romântica e o 

progresso técnico impedia o romantismo, principalmente nos centros avançados. Mesmo 

quando a burguesia era romântica, seus sonhos eram os da tecnologia, e sendo assim, a 

ciência e a técnica foram suas referências, conforme destaca Hobsbawm (2016a).  

 

Em qualquer caso, nos centros da sociedade burguesa avançada, as artes 

como um todo vinham em segundo lugar em relação às ciências. O culto 

engenheiro ou fabricante, americano ou britânico, poderia apreciá-las, 

especialmente em momentos de descanso ou férias em família, mas seus 

verdadeiros esforços culturais se dirigiam para a difusão e o avanço do 

conhecimento – do se próprio, em instituições tais como a Associação 

Britânica para o Progresso da Ciência, ou do povo, através da Sociedade 

para a Difusão de Conhecimentos Úteis e outras organizações 

semelhantes (HOBSBAWM, 2016a, p. 421). 

 

                                                           
16 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 85).  
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De 1879 a 1848, a sociedade burguesa triunfara em decorrência do grande 

desenvolvimento da ciência, embora também fosse um período importante para a arte, de 

extraordinárias realizações. Sobre as artes visuais no século XVIII, essa não sofrera 

grandes realizações, porém é sabido que ela se interessa pelo movimento, como bem pode 

ser percebido. Em se tratando do século XIX, vê-se uma diferença no desenvolvimento 

da arte entre suas décadas, como apresenta Hobsbawm (2016b; 2016c). Nas décadas de 

sua primeira metade a arte não sofrera grandes revoluções, o mesmo equivale para a 

ciência, de modo que há uma inferioridade em termos de transformações ao período que 

o antecedera, porém, em algumas artes, essa revolução é inegável.  

 

As artes em movimento e o movimento nas artes 

 

Nas primeiras décadas do século XIX, ocorre um grande desenvolvimento nas artes 

visuais de forma geral17. As esculturas ganham um pouco de atenção, com destaque para 

as obras de Rodin (1840 – 1917). A pintura é marcada pelo surgimento da obra de Manet 

(1832 – 1883), Degas (1834 – 1917) e Cézanne (1839 – 1906). Essa arte aquecerá o 

mercado burguês, a sociedade do século XIX toma características materialistas, pois 

sentem a necessidade de consumir a arte, de modo que: “nenhuma sociedade precedente 

comprou tamanha quantidade de livros velhos e novos, objetos materiais, quadros, 

esculturas decoradas de madeira e bilhetes para representações teatrais e musicais” 

(HOBSBAWM, 2016b, p. 422). Neste cenário social, uma valorização é dada as artes em 

meados do século XIX, momento em que museus, galerias e grandes bibliotecas nacionais 

foram construídos, ampliados, reconstruídos e transformados. Ainda sobre esse momento, 

tem-se que:  

 

O mercado burguês era novo apenas na medida em que agora se 

revelava especialmente grande e cada vez mais próspero. Por outro 

lado, os meados do século produziram um fenômeno realmente 

revolucionário: pela primeira vez, graças à tecnologia e à ciência, 

alguns tipos de obras criadas tornaram-se tecnicamente passíveis de 

reprodução barata, e numa dimensão sem precedentes. Apenas um 

desses processos chegava de fato a competir com o ato da criação 

artística em si mesma: a fotografia, que nasceu na década de 1850 

(HOBSBAWM, 2016b, p. 425). 

                                                           
17 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XIX” no início 

do capítulo (p. 85).  
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A fotografia produz efeitos imediatos e profundos nas artes visuais em geral, em 

especial na pintura, que se vê diante do advento tecnológico. As demandas burguesas 

garantem o sucesso da fotografia, devido ao interesse pelos retratos, e a praticavam como 

um hobby, colocando o monopólio da pintura representativa em crise, pois passaram a 

competir com um método que reproduzia a natureza e transcrevia os fatos numa imagem 

direta, a não ser na cor (HOBSBAWM, 2016B). 

Para os neoclassicistas e os românticos, a fotografia era indesejável, pois 

acreditavam que ela substituía a arte, já que era uma técnica subordinada e neutra. Os 

mais ameaçados pela fotografia foram os realistas, os quais resistiam a identificar como 

arte essa reprodução exata e naturalista, mas aceitavam o progresso e a ciência, pois 

reconheciam que a fotografia poderia ajudar o pintor a ir além de uma simples mecânica 

e cópia dos objetos. No século XIX, o fato decisivo para resolver o dilema se a fotografia 

era ou não uma arte foi a questão da pirataria de suas cópias, visto que seus originais não 

estavam legalmente protegidos como a arte estava. Em 1862, este fato foi resolvido no 

tribunal “[...] que decidiu que a fotografia era, afinal uma arte, pois essa era a única 

maneira de proteger efetivamente seu copyright” (HOBSBAWM, 2016b, p. 439).  

 Neste momento, em que o cenário histórico das artes visuais é composto pela 

presença da técnica e do conteúdo da fotografia, na pintura predominava o realismo. Os 

pintores se dedicavam a pintar o que os olhos viam, considerando as impressões aos 

sentidos e não mais pintar uma qualidade, um juízo de valor ou uma ideia. Os 

impressionistas se põem a fazer uma pintura científica, inovando seu método, na busca 

de uma representação da realidade por meio de técnicas análogas a fotografia 

(HOBSBAWM, 2016b).  

Quando o século XIX passa a ser marcado pela fotografia, esta estimula as artes a 

dedicarem-se em expressar, seja por palavras ou por imagens, uma representação da 

realidade. Além disso, ao mesmo tempo em que as artes visuais avançam com a 

reprodução mecânica da tecnologia, promovendo uma desvalorização da pintura, 

promoveram um movimento de revolução no campo da pintura, de maneira que esta arte 

abandona códigos convencionais e tudo aquilo que era considerado do senso comum. 

Ademais, a fotografia põe em cena uma relação entre arte e ciência, que produz efeitos 

quando se trata do interesse das artes visuais pelo movimento.  

Em um período marcado pelas máquinas industriais, as artes visuais se apropriam 

da câmera fotográfica, e o interesse na captação do movimento nasce da relação entre 
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ciência e arte, entre Marey e Muybridge. Segundo Poivert (2015), Muybridge foi quem 

demonstrou em imagens a tese afirmada por Marey em seu estudo sobre a corrida do 

cavalo por um viés fisiológico. Nesta, sem utilizar fotografias, afirma que contrariamente 

às representações dadas, que durante a corrida as patas dos cavalos não são lançadas para 

frente e para trás (Imagem 7), elas ficam agrupadas sob seu corpo, suspenso acima do 

solo (Imagem 8).  

 

 

Imagem 7 - “Cavalos de corrida”, pintura de Edgar Degas do ano de 1879. 

Fonte: Desconhecida. 

 

Muybridge foi convidado para demonstrar a tese de Marey. Para isso configura um 

dispositivo experimental que consiste em uma fileira de aparelhos, cujos gatilhos são 

ligados a um fio esticado na pista de corrida, de maneira que o cavalo os rompem, 

produzindo uma sequência de imagens que capturam o movimento em diferentes fases. 

Para Muybridge, o efeito visual produzido por essas sequências de imagens vai além da 

demonstração de uma tese científica, mas sim compreende um meio de reconstituir o 

efeito do movimento, e assim, constitui um dispositivo circular e adiciona uma projeção 
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luminosa, o zoopraxiscope: um sistema primitivo de animação de imagens que faz 

sucesso até a chegada da cinematografia (POIVERT, 2015).  

 

 

 

 

Imagem 8 – Cronofotografia de Eadweard Muybridge. 

Fonte: Adam, 2010. 

 

Vê-se que Marey inventa seu sistema de captura de imagens, mas seus objetivos 

são diferentes dos de Muybridge. De início, ambos se diferenciam: um é cientista e o 

outro artista, respectivamente. Marey, conserva à sua invenção uma essência científica. 

Muybridge, sem objetivos científicos, pensa suas imagens do movimento sobre o modo 

de pequenas narrações. Marey queria obter em uma única imagem as diferentes posições 

do corpo a fim de mensurar seu deslocamento. Muybridge, objetiva reconstituir o 

movimento. Marey, analisá-lo. Para Muybridge, a cronofotografia traduz bem a utilização 

da comunicação experimental para o benefício acerca de uma reflexão criativa. Para 

Marey, a cronofotografia não é uma forma de divertimento, mas sim, deve ser utilizado 

para estudos analíticos.  

Apesar das diferenças, as técnicas de registros de Marey e de Muybridge dos anos 

de 1880 exploraram novas possibilidades e fez emergir um novo mundo até então 

desconhecido pelo olho. Cada instante do movimento se inscreve na fotografia, seja da 

corrida do cavalo ou de um lançamento de disco, retendo um traço inédito que antes 

escapava à vista. Essas aproximações são destacadas por Vigarello (2016), o qual observa 
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que a fotografia, além de ter revelado o desacoplamento das patas do cavalo, pode 

desvelar a explosão dos membros inferiores durante o lançamento, anteriormente 

negligenciados. 

 

A arte entra fortemente no campo da ciência, que foi o caso de Muybridge 

demonstrar pela fotografia a tese científica de Marey. Tanto Vigarello (2016) como 

Poivert (2015) mostram o caminho contrário, o da ciência entrando no campo da arte, no 

sentido das cronofotografias de Marey serem referência para as artes visuais do século 

XX18, mais especificamente para a pintura e para o cinema. No que se refere às esculturas, 

consideradas elevadas realizações das artes plásticas do século XVI até o final do século 

XIX, foram praticamente esquecidas nas duas gerações após 1900 frente ao movimento 

tecnológico, destaca Hobsbawm (2016c). 

As artes no fim do século XIX são revolucionadas pela combinação da tecnologia 

com a descoberta do mercado de massas, o que fez com que atraíssem pessoas comuns, 

abalando o tradicional terreno da cultura erudita. De acordo com Hobsbawm (2016c) a 

história das artes do ano de 1870 a 1914 perpassa a crise que passara a sociedade burguesa 

desse período. Seu desenvolvimento é garantido pela classe média urbana, a classe média 

baixa e os setores das classes trabalhadoras, que passam a dar mais atenção à cultura. 

Nesse período de transição dos séculos, destaca-se na imprensa diária e periódica o 

desenvolvimento de publicações ilustradas. A indústria publicitária se destaca pela 

criação do cartaz em 1890, como uma nova forma de arte visual. O entre séculos é 

marcado por criações artísticas e pela efervescência cultural que se expande e 

internacionaliza-se, principalmente em países com pouco prestigio desse tipo. O 

triunfalismo artístico e cultural no fim do século, sua democratização, diverge da ideia de 

progresso que a sociedade burguesa almejava (HOBSBAWM, 2016c).    

A divergência que ocorria no plano das artes é com relação ao que era 

contemporâneo e o que era moderno. Na pintura, a geração de 1880, com Matisse e 

Picasso continuavam a aparecer na lista dos “modernistas” em 1914. Nesse ano, “[...] 

praticamente tudo o que se pode chamar pelo amplo e meio indefinido termo de 

‘modernismo’ já se achava posto: cubismo; expressionismo; abstracionismo puro” 

(HOSBBAWM, 1995, p. 178). Após essa década, as inovações são postas pelo dadaísmo, 

                                                           
18 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início 

do capítulo (p. 86).  
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que toma forma em 1916 por um grupo de exilados os quais protestavam contra a guerra 

mundial e a sociedade que os escondiam. Sobre esse movimento, tem-se que:  

 

 

Como rejeitava toda arte, não tinha características formais, embora 

tomasse emprestado alguns truques das vanguardas cubistas e futuristas 

pré-1914, entre eles a colagem, ou montagem de pedaços de imagens, 

inclusive de fotos. Basicamente, qualquer coisa que pudesse causar 

apoplexia entre os amantes de arte burguesa convencional era dadaísmo 

aceitável. O escândalo era seu princípio de coesão. Assim, a exposição 

por Marcel Duchamp (1887 – 1968) de um vaso de mictório público 

como “arte instantânea” em Nova York, em 1917, encaixa-se 

perfeitamente no espírito do dadaísmo, a que ele se juntou ao voltar dos 

EUA; mas sua discreta recusa posterior a ter qualquer relação com a 

arte – preferia jogar xadrez – não. Pois nada havia de discreto no 

dadaísmo (HOBSBAWM, 1995, p. 179).  

 

O nome de Marcel Duchamp é também referência quando se trata das artes visuais, 

como sendo o ícone da adaptação das formas científicas da cronofotografia à estética da 

pintura (POIVERT, 2015). Especificamente, essa adaptação teve como base a fotografia 

de Marey. Nelas, segundo Vigarello (2016), o gesto é decomposto em uma infinidade de 

posições, apreendidas em breves instantes diferentes, o que permite outra renovação da 

representação. Essa fotografia é modificada, sendo reduzida em linhas para melhor 

acentuar a visibilidade dos vetores, o que se torna uma transcrição geométrica, um 

desenho exato e um cálculo matemático feito de linhas e direções (Imagem 9). 

 

 

Imagem 9 – Cronofotografia de Marey. 

Fonte: Vigarello, 2016. 

 

Um gesto que é esquema e diagrama, conservando os traços decisivos 

anteriormente não percebidos pelo olho. São por essas linhas contiguas da cronofotografia 
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de Marey, cujo objetivo era analisar cientificamente o movimento, que Marcel Duchamp 

se inspira para a obra Le Nu descendant un escalier de 1912. Ela é o exemplo canônico 

nessa relação entre ciência e arte (Imagem 10). De acordo com Poivert (2015), os artistas 

da vanguarda, entre estes Marcel Duchamp, a figura à frente desse movimento, não olham 

para as cronofotografias como imagens complexas e triviais, nem como documentos sem 

valor artístico. Olham de forma ampliada, para além da fotografia em si, renovando a 

inspiração e reinventando as formas, transgredindo a tradição das belas artes.  

Poivert (2015) oferece uma leitura da obra Le nu descendant un escalier. Nesta, a 

imagem do corpo, multiplicada pela sequência de seus gestos, se superpõe a tradição do 

nu feminino e leva para decorar o prosaísmo de uma ação cotidiana. O espaço se expande 

e dilata, a unidade do tempo é destruída pela dinâmica das formas, apesar dos limites do 

quadro. Diante disso, a ciência e a fotografia permitem um novo movimento à pintura, 

oferecendo aos novos talentos uma oportunidade de regenerar o repertório das formas. 

 

 

Imagem 10 – Le Nu descendant un escalier, obra de Marcel Duchamp, 1912. 

Fonte: Imbert, 2016. 

 

“Introduzir a ideia de movimento na arte foi a descoberta do nosso século”, é com 

essa frase de Marcel Duchamp que Claude Imbert abre seu texto intitulado de Vision in 

motion. Segundo a autora, Duchamp refere-se aos seus esboços de cinema e as suas 

pinturas cinéticas, como é o caso do Le nu descendant un escalier. Imbert (2016) destaca 

o empréstimo feito pelo pintor à técnica gráfica de Marey e aponta que, de acordo com 

entrevistas, cartas e anotações realizadas por Duchamp, para ele, o movimento não seria 

uma trajetória física ou um deslocamento: o movimento é ideia de movimento.  
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Assim, Le nu descendant un escalier é retido em vinte diferentes posições estáticas 

na ação da descida, de tal modo que o corpo anatômico não pode ser visto, o que se vê é 

uma trajetória quase coreográfica com o deslocamento de um campo visual humano. Os 

traços verticais sucessivos, orientados da esquerda para a direita, não direcionados ao 

espectador, causa o efeito de um rolamento casual, provocando-o. O movimento explode 

para fora do quadro, que transforma a pintura por exibir suas tensões, estruturando a ideia 

de movimento: não como uma definição de corpos, mas uma estratégia do olhar 

(IMBERT, 2016).  

Sem dúvida, a fotografia científica tem sua parte na origem da vanguarda, assim 

como todas as iconografias e teorias científicas que propusera nas viradas do século XIX 

e XX uma nova interpretação do real. Além do dadaísmo e das adaptações científicas à 

estética da pintura, outro movimento do início do século XX é o surrealismo, que tem 

como principal propósito o reconhecimento da capacidade de imaginação espontânea sem 

mediação de sistemas de controle racional, para extrair coesão do incoerente, e uma lógica 

do visivelmente ilógico ou mesmo impossível. Dessa maneira, o surrealismo contribui 

para as artes de vanguarda e sua novidade foi a capacidade de causar impacto, 

incompreensão, provocar risos. Um exemplo dessa arte, cita Hobsbawm (1995), é O 

castelo de Pirineus, de René Magritte (1898 – 1967).  Esse movimento também fertilizou 

aquela que é a principal arte do século XX, a arte da câmera: o cinema.  

 

Só havia na verdade duas artes de vanguarda que todos os porta-vozes 

da novidade artística, em todos os países, podiam com certeza admirar, 

e as duas vinham mais do Novo que do Velho Mundo: o cinema e o 

jazz. O cinema foi cooptado pela vanguarda durante algum tempo 

durante a Primeira Guerra Mundial, depois de inexplicavelmente 

ignorado por ela [...] Não apenas se tornou essencial admirar essa arte, 

e notadamente sua maior personalidade, Charles Chaplin (a quem 

poucos poetas modernos de respeito deixaram de dedicar uma 

composição), como também os próprios artistas de vanguarda se 

lançaram na realização cinematográfica, mas especialmente na 

Alemanha de Weimar e na Rússia soviética, onde na verdade 

dominaram a produção (HOBSBAWM, 1995, p. 182).  

 

Diante disso, não é a contribuição das vanguardas que torna importante as artes de 

massa da época, mas sim a arte da revolução tecnológica que se desenvolvia com rapidez, 

uma hegemonia inegável das formas que dominara as artes populares, que eram 

basicamente tecnológicas e industriais, a saber: imprensa, câmera, disco, rádio e cinema. 

Dentre essas inovações, o cinema se destacava em diversos aspectos. Sua origem mantém 
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relações com o desenvolvimento das técnicas da fotografia, e sobre isso Hobsbawm 

(2016c) destaca que em 1890, quando a fotografia em movimento se torna tecnicamente 

viável pelos franceses, principais pioneiros na exibição de imagens em movimento, 

permitindo o desenvolvimento do cinema que entre 1895 e 1896, eles projetaram os 

primeiros filmes curtos.  

Daí em diante o cinema triunfa, dominando e transformando as artes do século XX 

em termos de rapidez e escala de alcance, por sua tecnologia e produção, pela maneira de 

apresentar a realidade, por criar novos modos de ver e estabelecer relações com as 

impressões dos sentidos, e possibilitar, pelas imagens visuais, liberar a apresentação do 

movimento apenas do modo imediato e ao vivo, isso por que:  

 

O movimento da câmera, a variabilidade de seu foco, o espectro 

limitado dos truques fotográficos e, acima de tudo, a possibilidade de 

cortar a tira de celuloide – que registra tudo – em pedaços e montá-los 

ou remonta-los à vontade tornaram-se imediatamente evidentes e foram 

imediatamente explorados pelos idealizadores, que raramente tinham 

qualquer interesse ou afinidade com as artes de vanguardas. Até agora, 

nenhuma arte representa tão bem quanto o cinema as exigências e o 

triunfo espontâneo de um modernismo artístico inteiramente não 

tradicional (HOBSBAWM, 2016c, p. 366-367). 

 

 

Não tradicional, visto que o cinema, com sua tecnologia e seu modo de apresentar 

a realidade, só poderia ter existido com a sociedade industrial do século XX e também, 

por essas razões, não tem paralelos ou precedentes nas artes que lhe antecedem, nem 

mesmo a fotografia, afirma Hobsbawm (2016c). Para o autor, a fotografia era mais uma 

alternativa à pintura. Porém, não há de se negar que os avanços da técnica fotográfica, 

que tira o movimento capturado da imobilidade e passa a sua mobilidade, como é visto 

nas cronofotografias de Muybridge e de Marey, contribuem para a arte cinematográfica.  

Seus pioneiros, por vezes eram artistas provenientes do circo, como por exemplo, 

Charles Pathé (1863 – 1957), o primeiro magnata do cinema. No ano de 1905, outros 

nomes aparecem no ramo, como os de Carl Laemmle (Universal Films), Louis B. Mayer 

(Metro-Goldwym-Mayer), os irmãos Warner (Warner Brothers) e William Fox (Fox 

Films), cujo interesse em comum era a produção lucrativa para um público de massa 

(HOBSBAWM, 2016c). 

Até a década de 1920, o cinema não reproduzia palavras, apenas imagens e sons, o 

que fazia do silencio seu principal idioma, a linguagem universal que dá a possibilidade 
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de expansão no mercado mundial. Neste cenário, essa arte faz da figura de Charles 

Chaplin (1889 – 1977) o artista universalmente admirado na primeira metade do século 

XX19. O cinema aprende a falar em fins da década de 1920, sem fazer exigência alguma 

ao público da língua inglesa, de modo que:  

 

O abandono da linguagem potencialmente universal do filme mudo, 

com seus códigos testados de comunicação intercultural, com certeza 

muito fez para tornar internacionalmente familiar o inglês falado, e com 

isso ajudou a estabelecer a língua como o patoá global do fim do século. 

Pois na era de ouro de Hollywood os filmes eram praticamente 

americanos – a não ser no Japão, onde se faziam quase tantos longas-

metragens quanto nos EUA. Quanto ao resto do mundo, às vésperas da 

Segunda Guerra Mundial Hollywood fazia quase tantos filmes quanto 

todas as outras indústrias combinadas, mesmo incluindo a Índia, que já 

produzia cerca de 170 por ano para um público tão grande quanto o do 

Japão e quase tanto quanto o dos EUA. Em 1937, produziu 567 filmes, 

ou cerca de mais de dez por semana (HOBSBAWM, 1995, p. 193-194).  

 

O mundo das artes, transformado pela tecnologia, é também modificado do ponto 

de vista geográfico, principalmente em meados do século XX20. O desenvolvimento não 

apenas do cinema, mas também da literatura, da arquitetura, da música e da pintura, passa 

a acontecer longe de seu centro tradicional, a Europa. Nesse momento entra em cena 

lugares como a América Latina, o Japão, a África etc. e diante essas mudanças: “Nova 

York orgulhava-se de ter substituído Paris como o centro das artes visuais, com o que 

pretendia dizer o mercado de arte ou o lugar onde artistas vivos se tornavam os produtos 

de mais alto preço” (HOBSBAWM, 1995, p. 485).  

Nesse cenário, marcado pela tecnologia e indústria dominando a arte, muitas 

inovações eram impactantes de modo restrito em seus ambientes locais de origem e de 

modo global, como é o caso do cinema. De acordo com Hobsbawm (1995), nesse 

momento o campo da cultura popular ou era provinciano ou americano, visto sua 

hegemonia econômica. O que ali era originado ganhava o mundo, sendo o esporte a única 

exceção quanto a isso. Esse setor da cultura popular que se estabeleceu na Inglaterra no 

século XIX e se expandiu globalmente. Hobsbawm (1995), ao se debruçar sobre o futebol, 

                                                           
19 Destaca-se a pesquisa de dissertação de Sebastião (2017) que teve como objetivo estabelecer 

relações entre corpo e expressividade a partir de apreciações de obras cinematográficas de Charles 

Chaplin e configurar horizontes de compreensão do conhecimento estético na Educação Física. 
20 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início 

do capítulo (p. 86).  
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lança o seguinte comentário: “[...] e quem, tendo visto a seleção brasileira em seus dias 

de glória, negará sua pretensão à condição de arte? [...]” (p.196-197). 

 

Esse jogo simples e elegante, não perturbado por regras e/ou 

equipamentos complexos, e que podia ser praticado em qualquer espaço 

aberto mais ou menos plano do tamanho exigido, abriu caminho no 

mundo inteiramente por seus próprios méritos, e, com o 

estabelecimento da Copa do Mundo em 1930 (conquistada pelo 

Uruguai), tornou-se genuinamente universal (HOBSBAWM, 1995, 

p.197).   

 

O futebol é destaque na análise sobre as práticas esportivas modernas introduzidas 

no Brasil no período do final do século XIX ao início do século XX, realizada por Lucena 

(2001). Os primeiros jogos desse esporte no Brasil foram organizados pelos ingleses na 

década de 1890 e foi nas primeiras décadas do século XX que ganhou mais adeptos e 

prestigio na sociedade brasileira. Inicialmente, o mais novo esporte chega ao país e é 

praticado pelos ingleses, seus descendentes, imigrantes e os “nativos”, tornando-se 

popular, inaugurando novos clubes e sendo interesse de notícias de revistas e jornais. O 

futebol, e outros esportes da época, estavam presentes na literatura brasileira do período 

referenciando, em autores como Olavo Bilac, Machado de Assis, Graciliano Ramos e 

Gilberto Amado (LUCENA, 2001).  

O futebol estava nas ruas, nas calçadas, nos, colégios, nos campos de várzea e em 

outros espaços abertos no meio urbano. Causava envolvimento e também indignação em 

certos setores da sociedade. Consolidava novos espaços na cidade, e nele era consolidado 

um novo jeito de jogar pela improvisação do brasileiro, diferindo do preciso e previsível 

futebol inglês, de maneira que: “o futebol torna-se distinto pela incorporação de um 

‘molejo’ característico desse esporte no Brasil [...]” (LUCENA, 2001, p. 134). Além 

disso, esse esporte inaugura uma nova forma de relação entre o espectador e o jogador, 

uma maior interação que emergia pelas emoções, sendo um espetáculo estético, como 

destaca Lucena (2001):  
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Enlouqueceu mesmo e despertou a atenção da plateia para o espetáculo 

estético que era o futebol. Para além daquela visão com desdém dos 

remadores – e de muito dos primeiros assistentes – em que o futebol era 

aquele esporte meio ridículo, em que 22 homens feitos, de calções 

compridos, corriam e pulavam como crianças atrás de uma bola; num 

outro instante e perspectiva, o futebol, com seu jeito meio despojado, 

improvisado de ser jogado, era visto pelo escritor Mario de Andrade, 

como uma coisa “lindíssima” e entre duas equipes em ação “...que 

bailado magnifico um jogo de futebol! [...] Que saltos, que corridas 

elásticas!” É ainda o grande escritor modernista que nós da elementos 

para imaginar o que representava aquele jeito diferente de jogar futebol, 

aquele jogo meio “inventado” que ele bem percebia naquela 

oportunidade em que jogavam argentinos e brasileiros (LUCENA, 

2001, p. 130).  

 

O futebol se mostra como fonte de emoção, capaz de dar sentido à vida das pessoas. 

É carregado de efeito catártico e desencadeador de prazer, elementos que caminham na 

direção do esporte como afeição, que se relaciona com o outro sobrepondo a relação do 

para si, em um sentido sociológico que diz respeito ao desportista como uma unidade 

social perante a plateia do espetáculo esportivo. Isso está relacionado às suas ações 

motoras que, em se tratando do esporte moderno, busca um maior controle sobre elas, 

refinando as técnicas, controlando o movimento e a agitação do organismo, o que não 

quer dizer um controle sobre os sentimentos (LUCENA, 2001). 

O esporte, mais especificamente o esporte moderno, tem suas bases estabelecidas 

pela ciência, em especial aquelas da razão e da mecanicidade, o que deu sustento e firmou 

técnicas padronizadas e universais, reverberando em uma estética objetiva relacionada à 

forma dessa técnica, e que por vezes lhe é concedido uma relação com a arte. Uma 

aproximação e discussão entre se é ciência ou se é arte que também ocorreu com a 

fotografia, que se origina influenciada pela ciência no campo da arte, inspiração para uma 

nova ordem estética da pintura e para uma nova arte tecnológica, o cinema.  

Do século XVI ao século XX, nas artes visuais que se interessam pelo movimento, 

desde as esculturas, com a pintura, com a fotografia e com o cinema, entrando em cena 

também o esporte, é observada na história da arte sua aproximação com a ciência, 

suscitando numa relação entre técnica e estética a ser investigado. Uma história envolvida 

com as questões e as exigências da sociedade, sejam elas de ordens políticas e 

econômicas, que se desdobram na própria configuração e solicitações do mundo da arte. 

Um mundo que se ramifica em vários outros, seja na representação pelas ideias, pelos 

sentidos e pela tecnologia, em que cada uma forma seu objeto seguindo uma técnica e 
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uma estética a depender do mundo que quer expor, tornando esse objeto técnico e/ou 

estético.  

 

Técnica e estética no movimento da arte 

 

Um conceito importante para a compreensão da arte é o de história. Este quando se 

torna científico e possuidor de um método para a construção do conhecimento, também é 

tomado pelas tecnologias. Os aparatos tecnológicos de meados do século XIX adentram 

nas ciências e nas artes, ganham espaço no campo da história possibilitando a produção 

do conhecimento por meio de aparelhos técnicos que registram a sobrevivência das coisas 

no decorrer do tempo histórico. O recurso técnico para a atividade histórica é o sismógrafo 

e as coisas sobreviventes são as ondas que esse aparelho capta, registra e grava, gerando 

sua imagem técnica. As ondas correspondem aos movimentos que estão intrínsecos nas 

coisas, como por exemplo, os movimentos intrínsecos e imperceptíveis da terra que os 

sismógrafos são capazes de perceber (Imagem 11).  
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Imagem 11 – Imagem técnica de um sismógrafo. 

Fonte: Didi-Huberman, 2013. 

 

Nessa perspectiva, Didi-Huberman (2013) revela que a história da arte se escreve 

sobre a dimensão do páthos dos objetos estudados, da ordem das empatias, patologias e 

deformações, como um ser do passado que não para de sobreviver. Compreende-se que 

essa história é tecida pelo movimento, é intrínseco à arte e a seus objetos, sendo pela 

sobrevivência das ondas que os constitui que é possível inquieta-los, comunicando-se e 

reaparecendo de tempos em tempo. A história da arte se movimenta não mais por meio 

de um ideal e imitação da norma estética da beleza, como é o caso das estatuárias gregas 

que desaparecem e são substituídas nas perspectivas de cópias, sobrevivendo apenas pelo 

ideal de sua forma, esquecendo-se de aspectos que lhe são inerentes. A dimensão do 

páthos arruína o modelo de beleza e derruba o modelo natural de história, que nasce e 

morre e renasce pela imitação, substituindo pelo modelo não natural e simbólico, um 

modelo cultural da história em que as belezas são trocadas pelas tensões essenciais.  
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A atividade técnica da história segue os estudos de Etienne Jules Marey. Ele é o 

nome da episteme do registro, sobretudo em seu livro La Méthode graphique (1878). Em 

suas pesquisas, procurou representar e expressar o fenômeno estudado através dos 

métodos gráficos da cronofotografia, resultando em dois sentidos de inscrição do 

movimento. O primeiro refere-se a um sentido técnico relacionado a fórmula, composta 

por variáveis de tempo e espaço que forma a grafia em forma de linhas. Nada mais é que 

um conjunto de pontos característicos do movimento. “Como fórmula, portanto, o 

cronograma seria metarrepresentacional, indireto, puramente simbólico” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 109).  

 

Ora, essa fórmula do movimento, dissociada de qualquer representação 

do corpo, é não apenas uma consequência estética do método 

cronofotográfico, mas também, literalmente, um retorno às condições 

epistêmicas do que, em tempo idos – antes do recurso à fotografia -, 

Marey havia elaborado como “método gráfico” em geral. Do ponto de 

vista metodológico, a cronofotografia menos seria um prolongamento 

da fotografia em direção ao movimento (onde se costuma ver uma pré-

história do cinema) do que um caso particular, opticamente mediado, 

da cronografia – escrita ou “inscrição do tempo” – cujos instrumentos 

Marey buscava desde seus primeiríssimos trabalhos (Ibidem, p. 108-

109).  

 

O segundo sentido do método gráfico de Marey refere-se à estética. Ela seria um 

modo de expressão temporal, um prolongamento físico, uma transferência em tempo real, 

um traço da temporalidade do movimento que não se observa sem o registro gráfico na 

imagem técnica, um índice infrarrepresentacional do movimento. Didi-Huberman (2013) 

ressalta que esses sentidos encontrados nas imagens de movimento de Marey são 

paradoxos sobre o representável. São duas vertentes complementares em um modo de 

inscrição, isto porque as ciências do registro na busca da melhora das técnicas do registro 

gráfico quiseram revelar traços do campo fenomênico e infrafenomênico, ou seja, do 

visível e do invisível, do sensível e do insensível, do físico e do psíquico.  

Essas imagens técnicas, resultantes de aparelhos que inscrevem o movimento, seja 

os sismógrafos ou o método cronofotográfico, traçam sua temporalidade, visto que o 

tempo era a grandeza e a variável necessária do fenômeno. Porém, na história das imagens 

entram em cena outras formas de apreensão e de compreensão do movimento, 

principalmente por reconhecer seu caráter complexo e irredutível a um único aspecto. O 

caráter do movimento não reduzido ao tempo, como é o caso do dinamógrafo e do 
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pathosformel, que registra as forças contidas no fenômeno e as formas que se movem, 

respectivamente.  

Diante disso, na história e na episteme da arte, a perspectiva moderna do 

conhecimento sobre as artes visuais funda-se por meio de uma série de paradoxos, uma 

polaridade contraditória, afirma Didi-Huberman (2013). De um lado encontra-se uma 

doutrina estética à norma intemporal, e do outro, uma prática histórica pela análise dos 

tempos. A imagem do movimento, seja ela uma estátua, um quadro ou uma fotografia, 

compreendida pelo caráter complexo do fenômeno, passa de uma representação de forma 

imóvel, de um ideal de beleza e de uma redução ao tempo, para a fórmula do páthos. Esta 

considera que a forma do movimento é intrínseca à imagem, de modo que a imagem 

carrega em si um movimento que lhe é próprio, compondo sua forma. Pelo páthos, a 

maneira de encarar os objetos da arte e seu movimento toma uma nova postura, passando 

da objetividade do classicismo para a complexidade do pensamento moderno. 

 

Quando se passa da ciência, da pintura e da filosofia clássicas à ciência, 

à pintura e à filosofia modernas observa-se [...] uma espécie de 

despertar do mundo percebido. Reaprendemos a ver o mundo ao nosso 

redor do qual havíamos desviado, convictos de que nossos sentidos não 

nos ensinam nada de relevante e que apenas o saber rigorosamente 

objetivo merece ser lembrado. (MERLEAU-PONTY, 1948/2004, p. 

30).  

 

Sobre o conhecimento moderno, Merleau-Ponty (1948/2004) destaca que, seja em 

ciência, arte e filosofia, tal perspectiva é observada com frequência como sendo difícil. O 

moderno inverte o senso comum, de modo que a experiência não permite mais se ater às 

ideias e noções claras e simples do pensamento clássico. Um exemplo sobre a passagem 

do clássico para o moderno na arte é realizado pelo filósofo, quando trata da compreensão 

sobre o espaço na pintura. No clássico há uma perspectiva, uma representação 

convencional, um compromisso entre as visões pelo denominador comum entre todas as 

percepções. No moderno, o espaço é heterogêneo, com direções privilegiadas de acordo 

com as particularidades corporais dos seres que nele se encontram. 
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O ensinamento clássico distingue o desenho da cor: desenha-se o 

esquema do objeto, depois este é preenchido por cores. Cézanne, ao 

contrário, diz: “à medida que se pinta, desenha-se” – querendo dizer 

que, nem no mundo percebido, nem no quadro que o exprime, o 

contorno e a forma do objeto são estritamente distintos da cessação ou 

da alteração das cores, da modulação colorida que deve conter tudo: 

forma, cor própria, aspecto do objeto, relação do objeto com os objetos 

vizinhos. Cézanne quer gerar o contorno e a forma dos objetos como a 

natureza os gera diante de nossos olhos: pelo arranjo das cores. E daí 

decorre que a maçã que ele pinta, estudada com uma paciência infinita 

em sua textura colorida, acaba por inflar-se, por romper os limites que 

o desenho bem comportado lhe imporia. Nesse esforço para reencontrar 

o mundo tal como o captamos em nossa experiência vivida, todas as 

precauções da arte clássica são despedaçadas (MERLEAU-PONTY, 

1948/2004, p. 12).  

 

No moderno, sai de cena a lei da perspectiva geométrica e entra o sensível, dando 

lugar a experiência perceptiva no contato com o mundo. A representação dar lugar à 

percepção. O homem não é desencarnado do corpo, das coisas e do mundo, agora ele os 

habita. Não há separação entre inteligência e corpo, o alcance da verdade das coisas é 

pelo corpo, na relação de troca que há através dele.  

Em Merleau-Ponty (1948/2004), a pintura na perspectiva moderna não busca a 

imitação do mundo, mas um mundo por si mesmo, o mundo percebido. No moderno, arte 

possibilita reconduzir a visão sobre as coisas e reaprender a ver o mundo através dos olhos 

da percepção. Quanto à percepção, questiona o filosofo: “o que aprendemos de fato ao 

considerar o mundo da percepção?” (MERLEAU-PONTY, 1948/2004, p. 56), e responde 

que:  

 

Aprendemos que nesse mundo é impossível separar as coisas de sua 

maneira de aparecer. Decerto, quando defino uma mesa de acordo com 

o dicionário – prancha horizontal sustentada por três ou quatro suportes 

e sobre a qual se pode comer, escrever etc. – posso ter o sentimento de 

ter atingido como que a essência da mesa, e me desinteresso de todos 

os atributos que podem acompanha-la, forma dos pés, estilo das 

molduras etc., mas isto não é perceber, é definir. Quando, pelo 

contrário, percebo uma mesa, não me desinteresso da maneira como ela 

cumpre sua função de mesa, e o que me interessa é a maneira, cada vez 

singular, com que ela sustenta seu tampo, é o movimento único, desde 

os pés até o tampo, que ela opõe ao peso e que torna cada mesa distinta 

de todas as outras. Aqui não há detalhe que seja insignificante – fibra 

da madeira, forma dos pés, a própria cor, idade da madeira, riscos ou 

arranhões que marcam essa idade -, e a significação “mesa” só me 

interessa na medida em que emerge de todos os “detalhes” que 

encarnam sua modalidade presente (Ibidem, p. 57).  
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O objeto mesa, quando entra no mundo da percepção, sai da objetividade, de algo 

concluído, definido e definitivo. A mesa multiplica-se em um movimento que lhe é 

próprio, capaz de ser contemplado e percebido. Merleau-Ponty para perceber a mesa além 

do conhecimento que é sedimentado pelo senso comum, assim fez seguindo os exemplos 

de Cézanne, Juan Gris, Braque e Picasso. Esses pintores, diante de certos objetos, como 

limões, bandolins, cachos de uva, maços de cigarro, olham-os não como objetos 

conhecidos, colocando-lhe questões para ver com estranheza suas materialidades 

(MERLEAU-PONTY, 1948/2004).  

Outro exemplo que trata dessa relação entre objeto e percepção é encontrado na 

obra Que emoção! Que emoção? de Georges Didi-Huberman, 2016. Neste texto, é dado 

um novo discurso às fotografias cientificas de Charles Darwin. O filósofo e historiador 

da arte indaga a natureza das emoções humanas tendo como ponto de partida a imagem 

da criança que chora, utilizada pelo cientista para representar o ato do choro como sendo 

primitivo. Contrapondo-se a tal fato, Didi-Huberman (2016) utiliza a fotografia cientifica 

para alimentá-la com uma reflexão filosófica sobre a intensidade da emoção existente 

nesse ato (Imagem 12).  

 

 

Imagem 12 – Fotografia científica utilizada por Charles Darwin. 

Fonte: Didi-Huberman, 2016. 
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A fotografia, como objeto cientifico, é posta à percepção. Nesta, Didi-Huberman 

(2016) revela sua própria experiência como sujeito que chora, rememorando fatos de sua 

infância diante da imagem. O autor se põe e se ver naquela criança, oferecendo uma nova 

perspectiva a ilustração científica, projetando à fotografia seu mundo vivido, fazendo-a 

como um espaço sensível, um objeto que fornece traços para além do conhecimento da 

ciência. Fotografia que permite desnudar um horizonte de emoções a ser revelado para 

além de uma ilustração que busca expor o choro como uma expressão biológica. 

O pensamento moderno com o mundo da percepção dá um novo tom às artes, seja 

na pintura e na fotografia, permitindo apreender os objetos, o mundo e as coisas em seus 

traços que se põem em movimento na relação com quem os contempla. Outra arte que 

carrega em si esse mundo perceptivo é o cinema. Esta arte, já é movimento, é composta 

por um ritmo que se dá a perceber e então: “[...] a experiência cinematográfica será 

percepção” (MERLEAU-PONTY, 1948/20004, p. 62).  

 

[...] o que pode constituir a beleza cinematográfica não é nem a história 

em si, que a prosa contaria muito bem, nem, por uma razão muito maior, 

as ideias que ela pode sugerir, nem por fim os tiques, as manias, esses 

procedimentos pelos quais um diretor de cinema é reconhecido e que 

não tem mais importância decisiva do que as palavras favoritas de um 

escritor. O que conta é a escolha dos episódios representados e, em cada 

um deles, a escolha das cenas que figurarão no filme, a extensão dada 

respectivamente a cada um desses elementos, a ordem na qual se 

escolhe apresentá-los, o som ou as palavras com as quais se quer ou não 

associá-los, tudo isso constituindo um certo ritmo cinematográfico 

global (Ibidem, p, 61).   

 

Há na arte moderna, seja na pintura, na fotografia e no cinema, uma atitude de dar 

movimento aos objetos. Estes são retirados de seu enquadramento de objeto físico. 

Revelam-se como objeto que permite novos horizontes, formas e traços, capazes de 

despertar um mundo de emoções e de significados através da experiência vivida de quem 

a aprecia. Uma perspectiva possibilitada pela percepção. Sendo assim, elas não são apenas 

obras da arte. São obras de arte no sentido fenomenológico do termo, por permitirem 

transgredir sua compreensão para além de um objeto científico, fechado e preciso. 
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Ora, se sigo a escola da percepção, encontro-me pronto para 

compreender a obra de arte, porque esta é também uma totalidade 

tangível na qual a significação não é livre, por assim dizer, mas ligada, 

escrava de todos os signos, de todos os detalhes que a manifestam para 

mim, de maneira que, tal como a coisa percebida, a obra de arte é vista 

ou ouvida, e nenhuma definição, nenhuma análise ulterior, por mais 

preciosa que possa ser posteriormente e para fazer o inventário dessa 

experiência, conseguiria substituir a experiência perceptiva e direta que 

tive com relação a ela (Ibidem, p. 57).  

 

O mundo da arte, o da obra de arte com seus quadros, fotos, aparelhos tecnológicos, 

com seu conjunto de objetos técnicos e estéticos compõe um mundo dado à percepção. 

Nesta perspectiva da obra de arte mediante o pensamento complexo no que se refere às 

imagens, para Didi-Huberman (2013) estar diante dela é estar diante de um tempo 

complexo, um tempo dinâmico. Suas fronteiras não são exatas, suas coordenadas técnicas 

não bastam.  

 

Uma imagem, toda imagem, resulta dos movimentos provisoriamente 

sedimentados ou cristalizados nela. Esses movimentos a atravessam de 

fora a fora, e cada qual tem uma trajetória – histórica, antropológica, 

psicológica – que parte de longe e continua além dela. Eles nos obrigam 

a pensa-las como um momento energético ou dinâmico, ainda que ele 

seja específico em sua estrutura (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 34). 

  

A imagem atravessa o tempo, que a sustenta por meio de um movimento de 

sobrevivência, de tal forma que era necessário abrir seu campo de objeto passível, visto 

que a obra de arte já não é vista como um objeto. Ela é um ponto de encontro dinâmico, 

inespecífico, aberto a perder de vista, uma imagem considerada não como um objeto 

apenas, mais sim como um complexo de relações. A imagem do movimento foi posta a 

um novo modo de compreensão e a um novo olhar, seja por Etienne Jules Marey, por 

Georges Didi-Huberam ou por Michel Duchamp. Eles subvertem a sua condição de 

objetos puramente técnicos, tal como fez Merleau-Ponty ao analisar o movimento da 

cadeira e os pintores, que olharam para os limões, bandolins, cachos de uvas e maços de 

cigarro com estranheza, como objetos desconhecidos. Nessa perspectiva, outro exemplo 

é posto por Merleau-Ponty:  
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Voltamos a ficar atentos ao espaço onde nos situamos e que só é 

considerado segundo uma perspectiva limitada, a nossa, mas que é 

também nossa residência e com o qual mantemos relações carnais – 

redescobrimos em cada coisa um certo estilo de ser que a torna um 

espelho das condutas humanas -, enfim, entre nós e as coisas 

estabelecem-se, não mais puras relações entre um pensamento 

dominador e um objeto ou um espaço completamente exposto a esse 

pensamento, mas a relação ambígua de um ser encarnado e limitado 

com um mundo inigmático que ele entrevê, que ele nem mesmo para de 

frequentar, mas sempre por meio de perspectivas que lhe escondem 

tanto quanto lhe revelam, por meio do aspecto humano que qualquer 

coisa adquire perante o olhar humano (MERLEAU-PONTY, 

1948/2004, p. 29-30).  

  

Em Merleau-Ponty e em Didi-Huberman, os objetos físicos e as imagens da ciência 

que estão no mundo são postas em movimento a partir da consideração de dois fatores: a 

percepção e a humanização. Estes que, se não lhe são intrínsecos, passam a adquirir no 

momento que se relacionam de outra maneira com os sujeitos, tomando-os para si. É sobre 

esses dois pontos que Mikel Dufrenne, na obra Estética e filosofia, se dedica em 

apresentar as diferenças que há entre um objeto técnico, um objeto estético e um objeto 

belo, e como eles podem modificar suas condições.    

Segundo Dufrenne (2015) um objeto técnico é aquele que se comporta segundo sua 

conceituação, ele é proveniente da inteligência do inventor, sua história segue uma lógica, 

assim como o seu devir. Sua significação é dada pela sua forma, comunicando-se pela 

sua estrutura e não por um mostra-se próprio, separando-se do mundo. Caracteriza-se por 

ser uma ferramenta, uma máquina, uma usina, que serve a uma ação de produção, 

solicitando o conhecimento e a cumplicidade do homem, pois deve servi-los do mesmo 

modo que eles o servem. Desse modo, esse objeto técnico pode se tornar um objeto de 

uso:  

 
Adivinha-se que é o objeto de uso que mais facilmente pode procurar 

agradar, unindo ao útil o agradável e talvez o belo, enquanto o objeto 

técnico, mais rigorosamente sujeitos a exigências funcionais em sua 

fabricação e em seu emprego, só pode ser belo por acréscimo, embora 

sem premeditação (DUFRENNE, 2015, p. 242).  

 

O que há de comum entre um objeto técnico e um objeto de uso é que ambos são 

fabricados, convictos de uma tecnicidade e servem como meios a fins. Suas diferenças é 

que o objeto de uso são produtos que tem fim imediato na consumação e fruição, como 

por exemplo uma roupa, um móvel e uma casa, que por vezes podem ser belos e, às vezes, 

à maneira do objeto estético, com premeditação. “Adivinha-se também que o objeto 
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técnico pode ser belo sem se identificar com um objeto estético, sem se tornar uma obra 

de arte” (Ibidem, p. 243).  

O objeto técnico como belo seria aquele direcionado para suas virtudes da ordem 

do encanto, da função e do inteligível. Assim, é um objeto belo quando não solicita sua 

estetização, da ordem do sensível encontrada nos objetos estéticos, que: “ele existe 

plenamente, definitivamente, segundo uma necessidade intrínseca, na glória do sensível. 

O sensível, é certo, se produz no ponto de convergência de quem sente e do sentido; o 

objeto estético só se realiza na percepção estética” (Ibidem, p. 245). 

É pela percepção que o objeto é estetizado, significando que o objeto estético 

acontece mediante o instante no qual é apreendido, fazendo-o ser imprevisível porque é 

dependente de quem o acolhe. Um objeto que não está fora da história, pois interioriza 

uma época, um povo e o artista que o vive. Seu sentido não é de uma associação de ideias 

de si mesma, mas parte do princípio de um mundo reservado ao sensível, à percepção. “O 

objeto estético é a obra de arte que pretende exclusivamente a beleza e que provoca a 

percepção estética onde essa beleza será realizada e consagrada, na falta da qual a obra 

não é mais do que um objeto qualquer e por exemplo, um objeto comercial ou um objeto 

de luxo” (Ibidem, p. 241-243).  

A obra de arte, quando não é tomada pela percepção, se reduz a beleza de suas 

virtudes, transitando do objeto estético para o objeto belo. Um objeto estético também 

pode tender a se tornar um objeto técnico, na medida em que eles recorrem aos meios 

técnicos para a sua produção, como por exemplo a música. Percorrendo o sentido 

contrário, um objeto técnico fruto do meio técnico, quando dado à percepção, torna-se 

um objeto estético, imbuído do belo estético. Seu devir não se torna mais lógico, sendo 

agora, aquilo que ele não era anteriormente, descortinando-se como algo que ainda está 

por vir (DUFRENNE, 2015).  

Três condições são apresentadas por Dufrenne (2015) para que o objeto técnico se 

torne belo no sentido estético. Para isso, é importante que o objeto técnico não se negue 

a tal. A primeira é que ele deixe de ser experimentado dentro das normas para ser 

experimentado numa experiência singular concedido pela percepção, tornando uma 

necessidade do sensível e não mais uma necessidade lógica, em nível do raciocínio que 

derruba sua estetização. A segunda condição é que ele se ofereça a evidência, em um 

sentido imanente, aquilo que é o seu ser, sua essência. “A essência do objeto estético, 

quando ele não tem função prática, reside tona na mensagem que ele comunica, mais no 

que ele exprime e menos no que representa quando se trata de arte figurativa: ele exprime 
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um mundo no qual o artista, por sua vez se exprime” (DUFRENNE, 2015, p.249). A 

terceira condição diz respeito à relação do homem com o mundo, a relação do homem 

com o objeto, quando o contempla como obra de arte, momento que a humanização e a 

estetização caminham juntas. “Em todo o caso, se o objeto estético solicita, para se 

realizar que nos associemos a ele, que reaprendamos o gesto do criador e que penetramos 

no seu mundo, ele apela para o sentimento em nós e não para a ação” (Ibidem, p. 15).  

 Dadas essas condições, vê-se que a percepção e a humanização destacam-se como 

elementos fundamentais para ampliar o objeto técnico em direção a um sentido estético 

da obra de arte. Um convite para novos desdobramentos, encontrando novos movimentos 

que reverberam novos sentidos e descortinam outros conhecimentos. Para isso, as 

percepções se movem de modo que o homem se direciona ao objeto e o objeto se direciona 

ao homem, que faz dele uma potência de um devir e de um povir em sua história.  

Diante disso, com as imagens páthos de Didi-Huberman, com o conceito de obra 

de arte de Merleau-Ponty e com o objeto estético de Dufrenne, é possível olhar as 

fotografias da arte de Muybrdige, da ciência de Marey, da biomecânica e dentre outras 

que sejam da ordem do sentido técnico, não mais nessa perspectiva. No sentido estético, 

as fotografias que analisam o movimento determinando seu sentido físico apenas, como 

a posição, o deslocamento, a aceleração e a velocidade dos segmentos corporais, tomam 

uma posição de material sensível, tornando-se capaz de ser contemplada esteticamente.   

Dessa forma então, as fotografias não se limitam a ser um objeto técnico, e por 

assim ser compreendido e pelo elemento perceptivo e histórico de seu observador, torna-

se um objeto estético capaz de revelar os projetos da existência, de exibir os movimentos 

da experiência. O homem a coloca em movimento e ele é colocado em movimento por 

elas, revelando-se com narrativas e não como um conhecimento definido e já posto, 

apenas. Como objeto estético, no contato com a fotografia o corpo vibra pelos 

movimentos que lhes constituem, perceptível pela experiência que esquematiza a postura 

do corpo e que se põe a dialogar com o movimento expresso na imagem.  

Diante desse objeto técnico e estético que é a fotografia, os objetos técnicos da arte 

interessados pelos movimentos são potencialmente favoráveis a serem estetizados, por 

serem da arte e por se apropriarem do movimento, isto porque ambos solicitam a 

percepção para o engajamento com as coisas que habitam o mundo. Assim, a presença 

das artes na Educação Física, seja por meio das estátuas, das fotografias, do cinema etc., 

permite investigar a técnica e a estética do movimento, tanto pelo viés técnico da arte 

como pelo víeis estético da obra de arte.  
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Objeto técnico e objeto estético: o movimento no esporte 

 

Na história e na epistemologia da arte, é encontrado o interesse desse campo do 

conhecimento pelo movimento, o que permite traçar uma relação com a Educação Física, 

seja pela escultura do discóbolo de Míron ou pela cronofotografia. Apesar de cada um 

tratar de compreensões diferentes do movimento e de estarem inseridos em configurações 

distintas de sociedade, em ambos se vê algo em comum: a presença do esporte. O 

discóbolo de Míron representa a sociedade grega que levava para a arte o atletismo, o 

esporte de maior representatividade daquela época. Já a cronofotografia de Marey, a qual 

registrava os movimentos em diversas situações, data do século que se origina o esporte 

moderno e dos avanços tecnológicos, na ciência e na arte.  

O movimento se torna interesse na Educação Física desde séculos passados. Hoje 

seus estudos são direcionados através de diversos conhecimentos, como é o caso da 

Biomecânica e da Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Ambos entram na 

Educação Física tendo como ponto principal o esporte, seja para investigar sua técnica e 

estética por meio de elementos científicos, seja para dar lhes dar um tratamento filosófico, 

respectivamente. Com o interesse desses dois saberes sobre o movimento no esporte, 

seguindo o trajeto da história e da produção do conhecimento da área e sob os conceitos 

de objeto técnico e objeto técnico de Dufrenne (2015), leva-se a pensar esse fenômeno 

como um objeto técnico que vem a tornar-se um objeto estético.  

Pela biomecânica e pela fenomenologia, desdobram-se duas compreensões de 

esporte na Educação Física, duas percepções sobre o movimento a partir das 

compreensões dos gestos técnicos, duas considerações estéticas. Essa duplicidade 

acontece não apenas por questões da ciência, mas também na maneira como a arte é 

compreendida na área, isso porque por vezes o esporte é comparado à arte e compreendido 

como tal, como sugeriu Hobsbawm (1995) quando se referiu aos tempos de glória da 

seleção brasileira de futebol. Mas que arte é essa? Seria ela então a arte da beleza, no 

sentido grego de suas estatuárias, ou a arte técnica das fotografias, ou uma arte 

compreendida no sentido merleaupontyano da obra de arte e da beleza estética de 

Dufrenne (2015).  

A biomecânica coloca na Educação Física um conhecimento de técnica e estética 

do movimento esportivo no sentido grego da beleza de suas obras de arte e no sentido 

técnico das fotografias, resultantes de seus métodos de investigação, principalmente a 

cinemetria que faz registro de fotos e vídeos.  O primeiro sentido encontra-se em Lenk 
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(1942), que apresenta em seu livro uma relação entre a arte e esporte partindo da afinidade 

que há entre essas duas atividades humanas nas clássicas estátuas gregas. “O desportista 

modelava seu físico, escultor que era do seu próprio corpo, o artista inspirava-se nesse 

modelo belo e harmonioso e perpetuava-o na matéria, o mármore e a pedra. A arte do 

movimento produzia o físico artístico que, por sua vez, inspirava o artista para produzir 

sua arte” (LENK, 1942, p. 252).  

É nessa aproximação entre artista e desportista, que a autora dá um tom de arte à 

natação. Considera que a realização do desempenho nesse esporte não envolve apenas o 

conhecimento e a execução exata dos movimentos. Estão envolvidos também as 

qualidades morais, as condições físicas e o treinamento metódico para alcançar a boa 

performance. Contudo, “de nada valerá a força quando não for aplicada e conduzida de 

maneira artística para os movimentos certos. De muita pouca eficiência será a adaptação 

desses movimentos às leis da ciência, quando a eles se não liga também o sentido do 

nadador” (Ibidem, p. 253).  

Nessa perspectiva, “uma boa performance” era sinônimo de uma técnica e uma 

estética na relação entre o corpo físico, o pensamento e a alma. Os dois últimos 

determinavam o sentido imposto pelo artista-desportista. A questão do sentido é das 

ordens das ideias do pensamento e da sensibilidade do espírito do nadador, sendo um 

corpo que pensa com uma alma que lhe impulsiona e permite a execução do movimento 

correto. “Os movimentos de seu corpo receberão os impulsos de sua alma e os 

sentimentos de alegria, de felicidade como de tristeza e de dor serão expressos no vigor e 

na harmonia de suas braçadas, braçadas essas, que inteligentemente conduzidas pelo 

sentimento, lhe farão realizar performances admiráveis” (Ibidem, p. 253).  

Essa arte e esse esporte se aproximam por considerar seu artista e seu atleta como 

aquele que alcança sua máxima perfeição naquilo que se propõe a executar, sendo o 

esporte a atividade que mais se aproxima da arte (Lenk, 1942). O desportista, no 

movimento de sua técnica envolve sua estética, balizado pelos sentidos, sensibilidade e 

sentimentos provenientes da sua alma e do seu pensamento. São esses os fatores 

responsáveis pela diversidade do movimento, por permitir uma interpretação individual 

impondo nos gestos técnicos e estéticos do nado um pouco de seu eu.  
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O nadador por sua vez artista do seu desporto, encontra muitas vezes 

no seu exercício predileto a expansão de seus sentimentos e um alivio 

e abrandamento de seu estado de alma alterado, esquecendo suas 

tristezas, enfundindo seu coração transbordante de alegria. Assim 

dispensa ele outras distrações talvez menos aconselháveis à sua 

sanidade física e mesmo moral. O desporto torna-se, pois, um 

modelador do espírito ao lado de grande escultor que é, do físico do 

desportista. Os grandes campeões são os grandes artistas do desporto e 

seu aperfeiçoamento, atingindo os limitas da arte, permitir-lhes-a 

difundir a prática de suas atividades físicas preferidas, conduzindo 

novos adeptos à educação do físico e quiçá à prática de uma nobre e 

bela arte do corpo em movimento (Ibidem, p. 254).  

 

A arte entra em cena no livro de Maria Lenk para dar um toque de sentimento e 

sensibilidade à técnica e estética do movimento, mesmo que reduzido a ordem da alma e 

do pensamento. O corpo seria apenas um espaço acumulador dos sentidos provenientes 

do espirito e do pensar que os colocavam em ação no momento da reprodução do 

movimento induzido pelas explicações físicas, fisiológicas e anatômicas.  

Envolvida com essas ciências, a biomecânica tem como objeto de estudo o 

movimento. Seu objetivo é direcionado para o aperfeiçoamento dos gestos técnicos, 

amparado e possibilitado pelo desenvolvimento técnico e tecnológico, inerentes aos seus 

procedimentos metodológicos. Essas características da biomecânica não poderiam ser 

diferentes, por se tratar de uma ciência que nasce no século XX, em um período da história 

marcado pelos avanços das tecnologias que adentravam em diversos campos do 

conhecimento, como na arte e na história.  

Entrelaçada com o aparato tecnológico das câmeras fotográficas e de vídeo, a 

biomecânica se constitui em meio a arte das tecnologias, como as fotografias e o cinema. 

Seus métodos de análise do movimento registram por meio de imagens e vídeos a técnica 

a ser medida e descrita, possibilitando uma nova maneira de apreensão do fenômeno. 

Sendo a biomecânica derivada das ciências naturais, se ocupa de análises físicas dos 

sistemas biológicos, analisando fisicamente o movimento do corpo humano. Este é 

compreendido como um sistema complexo de segmentos articulares no qual atuam forças 

internas e externas que provocam o deslocamento angular dos segmentos, resultando na 

causa do movimento (AMADIO & SERRÃO, 2007).  

As forças internas são as que melhor compreendem o controle dos movimentos, por 

serem provenientes e transmitidas pelas estruturas biológicas do corpo: músculos, 

tendões, ligamentos, ossos e cartilagens articulares. As forças externas são representadas 

por parâmetros quantitativos e qualitativos das mudanças de lugar e posição do corpo, ou 
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melhor, pelas características observáveis exteriormente na estrutura de movimento. Tais 

forças formam os parâmetros biomecânicos para a análise da técnica do movimento 

realizado por meio das metodologias. Como afirma Amadio & Serrão (2007), quanto 

maior a interdependências desses parâmetros, mais complexo é o movimento e maior é a 

possibilidade de análise de sua estrutura técnica. Sobre a análise de movimento da técnica 

esportiva pela biomecânica, tem-se que: 

 

Portanto referimo-nos ainda a uma biomecânica do esporte, que se 

dedica ao estudo do corpo humano e do movimento esportivo em 

relação às leis e princípios físico-mecânicos incluindo os 

conhecimentos anatômicos e fisiológicos do corpo humano. No sentido 

mais amplo de sua aplicação, ainda é tarefa da biomecânica do esporte, 

a caracterização e otimização das técnicas de movimento através de 

conhecimentos científicos que delimitam a área de atuação, que tem no 

movimento esportivo seu objeto central de estudo (Ibidem, p. 61).  

  

Na biomecânica a técnica é entendida como um processo que se otimiza pelo 

aperfeiçoamento da estrutura biológica do corpo, ou seja, pela produção de forças internas 

e de seus parâmetros estruturais, como por exemplo, a força produzida pela contração 

muscular. Para a análise da técnica, associam-se aos parâmetros biomecânicos os métodos 

de investigação, construídos baseados em leis da física, em relações matemáticas, 

experimentais e estatísticas, que podem se combinar e conjugar-se. “Para a investigação 

deste movimento, torna-se necessário, pela complexidade estrutural do mesmo, a 

aplicação simultânea de métodos de mensuração nas diversas áreas do conhecimento da 

ciência” (Ibidem, p. 62).  

Pelos métodos biomecânicos de investigação, principalmente aqueles que registram 

o movimento por meio de imagens e vídeos, avalia-se a técnica desportiva por meio de 

medição, descrição e análises físicas, pois permitem corrigir e aperfeiçoar as falhas 

técnicas observadas. Diante disso, entende-se que, na biomecânica, a técnica é 

compreendida e associada à eficiência, rendimento, economia e otimização da harmonia 

motora, de modo que é por meio de sua execução que se cumpre com a tarefa principal 

do esporte.  

Em Amadio & Serrão (2007), essa relação entre parâmetros biomecânicos, métodos 

de análise e técnica do movimento é exemplificada através da análise do gesto técnico do 

chute no futebol. Esta é apontada como a principal técnica para se realizar o objetivo do 

jogo, que é marcar o gol. Nessa análise, destaca-se a posição de três eixos articulares 

envolvidos na realização dessa técnica, a saber: coxo-femural, joelho e tornozelo. São 
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esses os parâmetros biomecânicos da perna do chute, cujo movimento é registrado através 

de câmeras de vídeos que possibilita a observação da colocação dos segmentos corporais 

e de seus eixos articulares na máxima eficiência da técnica na posição frontal e lateral do 

corpo. Esta eficiência é determinada entre a amplitude de movimento articular e a 

transferência de força para a bola (Imagem 13). 

 

Assim, o padrão do chute caracteriza-se pela colocação da perna de 

apoio ao lado e ligeiramente atrás da bola. A perna que chuta é primeiro 

recuada e fletida sobre o joelho. O movimento para frente inicia-se pela 

rotação da perna de apoio sobre o quadril e pelo avanço da coxa para a 

frente. Nesta fase, a perna encontra-se ainda fletida sobre o joelho. Logo 

que a ação inicial tenha lugar, a coxa começa a desacelerar até que seja 

praticamente parada quando do contado com a bola. Durante esta 

desaceleração, a perna estende vigorosamente atingindo a extensão 

quase total no momento do contato com a bola, sendo que nesta fase o 

membro inferior permanece em extensão e depois disso começa a fletir. 

O pé contata com a bola com a parte dorsal das falanges e com a parte 

inferior dos metatarsos (Ibidem, p. 79).    

 

 

Imagem 13 – Análise biomecânica do chute. 

Fonte: Amadio e Serrão, 2007. 

 

Nessa análise do movimento do chute, a técnica se torna definida por meio de um 

modelo do posicionamento corporal, determinado pela posição que produz máxima força 

durante o momento de execução do movimento. A técnica é um resultado da ação de 

forças que se aperfeiçoa na relação entre o posicionamento e a trajetória dos segmentos 
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corporais que melhor maximiza seu desenvolvimento e atuação. Compreendida desta 

forma, a técnica desdobra-se numa estética entendida como a harmonia do controle da 

trajetória de movimento realizada pelos segmentos corporais, na consonância das forças 

que atuam nas articulações, possibilitando um controle postural.  

 

O controle do equilíbrio postural é uma tarefa importante em muitas 

atividades esportivas. Em especial, a ginástica olímpica apresenta 

diversas posturas onde é necessário o controle de equilíbrio, como em 

giros em exercícios de solo ou de trave, aterrissagens e nos diversos 

tipos de apoio invertidos, como uma forte dependência e influência no 

desempenho do exercício. Por ser uma modalidade esportiva cuja 

eficiência tem relação com o controle e sincronização de movimentos 

dos diversos segmentos para manter uma harmonia estética de 

movimento do corpo, o controle da trajetória dos segmentos tem direta 

relação com o controle de força e equilíbrio mecânico (Ibidem, p. 71-

72).  

 

Nessa exposição sobre os conhecimentos biomecânicos, as compreensões de 

técnica e estética se relacionam por meio do equilíbrio de forças nos segmentos articulares 

do corpo, de maneira que a otimização e a eficiência da técnica geram implicações na 

estética do controle e da sincronização do movimento dentro de uma trajetória, sendo 

determinada pelo padrão técnico eficiente. Isto é compreendido por questões de cunho 

científico, mas também pela presença da arte tecnológica, compreendida como um objeto 

técnico que visa apreender de modo técnico a técnica de movimento do corpo realizada 

no esporte.  

Nessa perspectiva biomecânica de técnica e estética encontrada em Lenk (1942) e 

em Amadio & Serrão (2007), é encontrado na Educação Física o conhecimento da técnica 

e estética sobre o prisma da beleza, de um padrão ideal da forma. Um entendimento 

baseado na compreensão de corpo biomecânico e em uma apreensão do esporte como um 

fenômeno que é abarcado pelos saberes da cientificidade. Desta forma, tudo aquilo que o 

envolve por seus métodos estatísticos e de análise de medição, é influenciado também por 

compreender a arte relativa a uma técnica de beleza das estatuárias gregas e à tecnologia 

das máquinas, que resultam em imagens com conhecimento bem definido do movimento.  

Não há de se negar que os métodos técnicos de análise de movimento da 

biomecânica para gesto técnico no esporte possibilitam investigar questões sobre o corpo 

em movimento. Porém, também é possível afirmar que tais investigações se limitam as 

questões físicas e biológicas, porque é assim que a biomecânica considera o corpo e 

porque suas metodologias só estão ao alcance daquilo que é possível mediar em uma 
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escala de números o movimento da técnica no esporte. Os métodos técnicos dos aparelhos 

tecnológicos para a análise biomecânica mostram apenas uma perspectiva da técnica e da 

estética do movimento, aquela que é da ordem do objeto técnico, pois é assim que 

compreende a arte e o esporte, o que, dessa forma, leva também a não considerar o sujeito 

que se movimenta. Não dá possibilidade de que o corpo e seu movimento ponham-se a 

ser um objeto estético, porque não se interessa pelo ser perceptivo e histórico que analisa, 

mas apenas pelo ser físico.  

Uma mudança de compreensão da arte reverbera em uma mudança de postura na 

compreensão sobre o homem, o movimento, o esporte, a técnico e a estética. 

Contrapondo-se ao modo biomecânico, se faz presente na área a abordagem filosófica da 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, pois através dela o corpo se põe na 

experimentação do mundo pela percepção.  

Para Merleau-Ponty (1945/2011) toda técnica é técnica de corpo e não é ao objeto 

físico que o corpo deve ser comparado, mas sim à obra de arte. Não é ao objeto técnico 

que a técnica do corpo deve ser comparada, mas sim ao objeto estético, sendo a técnica 

não um instrumento do corpo em busca de eficiência física, nem reduzido a uma ação em 

produção com fins bem definidos. A técnica é uma potência de existir no mundo, com os 

outros e com as coisas. Assim, a técnica do corpo opera na percepção do movimento, 

engaja-se no que lhe toca, amplia suas trajetórias, constrói novas intervenções, 

transforma-se pelos sentidos e pela sensibilidade. Esta, é potencialmente intrínseca de 

expressões na experiência.  

 

Tal é, em toda parte, a incidência da técnica: ela fornece novos meios, 

mas esses meios, por sua vez, sugerem novos fins e, igualmente, fins 

estéticos. O seu desenvolvimento descortina novos horizontes à arte, e 

não somente à atividade do artista, que é dotado de novos meios de 

expressão, mas também à sensibilidade do espectador, que descortina 

novos domínios (DUFRENNE, 2015, p. 247-248). 

 

De tal modo, pode se pensar o desenvolvimento da técnica no esporte no sentido 

fenomenológico. Este fornece novos meios estéticos e expressivos ao movimento, tanto 

do ponto de vista de quem realiza o movimento como daquele que observa, na experiência 

estética. “É em tais experiências que o objeto técnico pode se estetizar para nós: como o 

alpinista se comunica melhor com a montanha quando, ao mesmo tempo, a galga e a 

contempla, assim podemos, às vezes ao mesmo tempo, manejar e contemplar o objeto 

técnico e, em todo caso devemos saber como manejá-lo” (Ibidem, p. 251). 
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Nóbrega (2010) afirma que a reflexão sobre a estética privilegia a arte porque há 

nela um exercício pelo gosto e por ela provocar a percepção. Revela-se que a experiência 

estética é fundamentada pela comunicação dos sentidos, na articulação do corpo na 

existência, se envolvendo com questões afetivas, sociais e históricas. Isso faz da 

experiência estética um desdobramento perceptivo em infinitos olhares sobre a realidade.  

O esporte tem necessidade das técnicas, que manejam o movimento do corpo de um 

modo necessário, o qual, sem eliminar seu caráter estético, funda a experiência estética, 

sendo técnicas de corpo, atuam pela percepção e dialogam com mundo. Técnicas que se 

ajustam aos movimentos de reivindicações do mundo, uma relação que promove uma 

particularidade de sentidos, o que faz dela uma potência estética. Assim, a técnica se 

realiza em uma dialética, na abertura do homem ao mundo, e na abertura do mundo ao 

homem, ambos em constante movimento.   

Para Bento (2006), o desporto é um conjunto de tecnologias corporais balizado por 

razões e padrões culturais, intencionalidades, metas e valorizações sociais. Cada 

modalidade tematiza o corpo à sua maneira, pelos códigos de regras, pelas exigências 

estruturais. Os rendimentos inerentes às ações de cada esporte estabelecem um 

relacionamento específico com o corpo: “em cada uma delas emerge uma versão de 

corpo, concordante com os ditames de funcionalidade, economia, estética ou de outros 

em causa. Em outras palavras, o corpo do voleibolista é outro que não o do futebolista, 

do ginasta ou do maratonista, por exemplo” (BENTO, 2006, p. 155). O desporto trata da 

técnica, que é sua razão de ser, não na compreensão de uma forma aprimorada, mas como 

liberdade de movimentos e sentimento, e afirma ainda que:  

 

É a técnica que precede e possibilita a criatividade e a inovação. A 

criatividade será uma espécie de estado de graça, de harmonia e 

perfeição, um sopro de inspiração que responde a uma ordem e a uma 

voz que vêm de um dentro, mas que só resulta quando a técnica se 

instala como uma segunda natureza. Sim, difícil é a técnica; com ela o 

resto é fácil. A técnica é uma condição acrescida e aumentativa; não 

serve apenas a eficácia, transporta para a leveza, a elegância e a 

simplicidade, para a admiração e o espanto, para o engenho e a 

expressão do encanto. Sem elas não se escreve poemas, não se compõe 

melodias, não se executam obras de arte, não se marcam gols, não se 

conseguem cestas e pontos, não se pode ser bom em nenhum ofício e 

mister. Sem técnica não há estética de coisa alguma. E a ética fica 

deficitária e manca. Enfim, sem técnica não logramos ser 

verdadeiramente humanos. Nem no corpo, nem na alma (Ibidem, p. 

157).  
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O esporte como obra de arte é citado por Nóbrega (2005). Nesta perspectiva, ele 

atua como conhecimento sensível, não se limita a ação humana do fazer científico. O 

sensível difere da fisiologia cartesiana que compara o corpo e o movimento no esporte à 

máquina, considerando apenas seus aspectos mecanicistas, e a técnica a serviço do 

domínio do corpo. Segundo Nóbrega (2010), a metáfora da obra de arte se refere à 

plasticidade e a poética do corpo, indo além do racionalismo. Esta metáfora configura 

novas formas de compreensão do mundo. “O corpo e o conhecimento sensível são 

compreendidos como obra de arte, aberta e inacabada, horizontes abertos pela percepção” 

(NÓBREGA, 2010, p. 93). Uma contraposição entre o mecânico e o sensível:  

 

No entanto, a técnica não deve se restringir ao aspecto funcional e 

mecânico, mas deve servir a contemplação. A técnica não deve se tornar 

um objeto rígido, mas sim um objeto flexível que permita a expressão 

em sua diversidade e abrangência. A obra de arte está colocada como 

campo de possibilidade para a vivência do sensível, não como 

pensamento de ver ou de sentir, mas como reflexão corporal (Ibidem, 

p. 91).  

 

Com o esporte comparado à obra de arte, o corpo em movimento torna-se imbuído 

de sensibilidade proveniente da percepção, sendo este, um campo aberto e inacabado de 

conhecimento desdobrado pela expressividade do corpo. Assim, o esporte possibilita o 

saber sensível do corpo, do movimento e do seu conhecimento, permitindo compreender 

a realidade corporalmente, por meio de uma interpretação perceptiva da vivência no 

mundo. O entrelaçamento do esporte com a obra de arte permite um novo modo de pensar 

esse universo à Educação Física, contrapondo-se a compreensão do corpo e do 

movimento no esporte pela biomecânica, não com a intenção de negá-lo, mas de 

apreender o esporte a partir da experiência vivida.  

O corpo comparado à obra de arte coloca uma nova postura ao esporte e aos seus 

gestos técnicos. Se toda técnica é de corpo, quando comparada à obra de arte transpõe seu 

sentido técnico, pois se realiza por um corpo que se situa no mundo, se engendra por um 

sentido sensível que reorganiza e reconduz tais técnicas na experiência estética. Sendo o 

esporte um campo dessa experiência, torna-se possível neutralizar as formas de 

conhecimento já postas sobre esse mundo, tornando um empreendimento que permite ser 

ocupado na realização e na contemplação do conjunto de seus movimentos técnico-

estéticos.  
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Uma abordagem filosófica sobre o esporte, sua técnica e sua estética é realizada por 

Nóbrega & Dias (2014) a partir da compreensão de corporeidade inspirada na filosofia de 

Merleau-Ponty. O esporte é compreendido como sendo um horizonte de experiência e 

compreensão da existência pela dimensão corpórea de seus gestos técnicos, que provocam 

os sentidos, alteram os rumos, expressam a existência individual e coletiva. O esporte e 

seus gestos técnicos compreendidos dessa forma tratam a noção de estética não como o 

belo, mas como expressão do corpo. Este é um sensível exemplar, que permite 

compreender e transformar a experiência humana em uma poética do corpo, escrita pelos 

conhecimentos sensíveis em suas sensações e em sua motricidade. “[...] A noção de 

motricidade refere-se à intencionalidade, no sentido de mover-se no mundo, criar 

horizontes, alargar a experiência vivida. Não se trata de uma intencionalidade de juízos, 

raciocínios lógicos, mas de uma cinestesia possível pela condição corpórea (NÓBREGA 

& DIAS, 2014, p. 72) 

 

Citius, altus, fortius. Mais alto, mais forte, mais veloz. A máxima latina 

que configura o esporte olímpico coloca questões importantes para a 

reflexão da corporeidade, entre elas destacamos a necessidade histórica 

do ser humano ultrapassar limites físicos, psíquicos, simbólicos ou 

ainda a construção de elementos estéticos capazes de ultrapassar a vida 

cotidiana, imprimindo e exprimindo sentidos novos para a existência 

como parece ser o caso do esporte e de sua capacidade de expressão 

corporal, estética e cultural (Ibidem, p. 61).  

 

Os autores escolheram, na corrida do atletismo e no salto da ginástica, a 

possibilidade de refletir sobre o esporte como um campo de criação de sentido que 

dimensiona a existência humana e a vida social. Um campo de possibilidade de pensar o 

corpo por meio de uma estética considerando a dimensão corpórea. Um fenômeno que 

transforma o gesto técnico pelos sentidos. Encontraram na história do corredor Vanderlei 

Cordeiro de Lima e na história de Daiane Garcia dos Santos elementos “cujas trajetórias 

esportivas são emblemáticas para a expressão da corporeidade e da máxima mais alto, 

mais forte, mais veloz no cenário esportivo contemporâneo” (Ibidem, p. 62).  

É na técnica e estética a partir da ginástica artística que melhor se expressa essa 

passagem do esporte de um objeto técnico a um objeto estético. Isto se vê em Daiane dos 

Santos, ao propor uma nova escrita do corpo nesse esporte a partir da criação de novos 

movimentos. Um novo uso do corpo é colocado pela atleta com o desenvolvimento do 

movimento “Dos Santos”, provocando uma ruptura dentro dos códigos rígidos e 
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normativos da movimentação corporal encontrado na ginástica artística (NÓBREGA E 

DIAS, 2014).  

As técnicas que compõe “Dos Santos” se realizam como objeto técnico e como 

objeto estético, é contemplado por estudo biomecânico (Imagem 14) e por uma 

abordagem fenomenológica. Essa técnica se desdobra no fisicalismo do corpo e como 

uma obra de arte, revela-se no modelo técnico e na experiência estética. Em termos 

biomecânicos, a técnica se faz segundo variáveis da física que atuam no corpo. Na 

perspectiva da fenomenologia, a experiência perceptiva do corpo em movimento estetiza 

a técnica pela síntese de sentidos e significados, dando um novo modo de realizá-la, de 

expressar-se e de criar na existência.  

 

Nesse sentido, podemos compreender a gestualidade do corpo, a 

reinvenção do movimento como fonte de expressividade, potência 

ontológica, na medida em que toda técnica de corpo amplia a metafísica 

da carne. Na relação com o mundo, a carne é duplicada, emergindo 

novas formas de ser no mundo, expressas pela cultura, ampliando a 

existência, seus sentidos e significados, em articulação entre o ser e o 

devir. O uso do corpo a partir de uma determinada técnica e de sua 

permanente reinvenção configura-se nas relações intersubjetivas, 

potencializa a existência do humano, suas relações simbólicas, os 

sentidos, e significados impressos na cultura, marcados na gestualidade 

do corpo (Ibidem, p. 71).  

 

 

Imagem 14 – Análise biomecânica do movimento “Dos Santos”. 

Fonte: Nóbrega e Dias, 2014. 

 

 



132 
 

A fenomenologia tira o esporte, a técnica e a estética de seus determinismos, 

colocando-os no campo da percepção e da humanização. Estetizando-os na busca do 

sensível, que direciona os sentidos e que engaja o corpo e o mundo. É posto em 

visibilidade os movimentos intrínsecos que constitui as coisas, que possibilita a técnica 

ser potência expressiva e a estética uma experiência corpórea, da expressão e da atitude. 

Diante disso, a experiência vivida se torna o ponto de partida para dar um novo tom ao 

esporte, a técnica e a estética. É na experiência que se encontra o elemento perceptivo e 

histórico, sendo a experiência perceptiva e a humanização do sujeito que descreve o 

movimento, a sua experiência estética.  

Nessa direção, Silva (2016) trata da sua experiência como atleta de handebol. Pela 

abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty, a autora versa sobre esporte para além de 

seus atributos físicos solicitados em sua prática, mas não os desconsideram. O passe, a 

recepção, o drible, a progressão, a finta e o arremesso tem uma fundamentação técnica, 

pautados em formas corretas de realização, que no conjunto compõe seus movimentos 

peculiares. 

 

Geralmente, essas técnicas são ensinadas com base no gesto ideal, 

obedecendo a determinados padrões justificados por uma eficiência 

mecânica. Penetradas pelo saber científico da fisiologia do exercício, 

da biologia e da biomecânica, essas técnicas são normalizadas em uma 

única forma de execução. Desse modo, elas tornam-se tradicionais, 

perdurando como uma técnica modelar, a ser executada por todos os 

atletas, tornando-se o padrão de correção de todas as outras formas 

incompletas ou variantes delas (SILVA, 2016, p. 85). 

 

Para além da padronização, Silva (2016) destaca que as competências de 

movimento fogem ao padrão estabelecido pelas ciências biológicas, o que torna referência 

também para sua realização são os saberes construídos nas várias situações vivenciadas, 

que entre o gesto “correto” e ”incorreto”, realiza-se um novo movimento para jogar.  A 

autora relata que as exigências das repetições e do aperfeiçoamento dos gestos técnicos 

não a impediram de ter uma vivência estética, de se expandir no mundo e de criar novas 

formas de expressão diante dos sacrifícios corporais. Pela experiência, o movimento e os 

gestos são tomados pelos sentidos encontrados no corpo, que se apropria ao esporte e dar-

lhes significados. O movimento é incorporado quando o corpo o compreende.  

Nesse sentido, debruçando-se sobre o gesto técnico do arremesso, Silva (2016) 

apresenta a transformação do gesto em sua tecnicidade única, para um gesto técnico como 

potência de se relacionar com o mundo, de se expressar, de transformar-se e de vir a ser 
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algo sem determinação. Na relação com a existência, a padronização da técnica que 

submete um ângulo ao braço, a rotação do corpo e ao posicionamento das mãos de 

determinada forma, amplia-se:  

 

O arremesso me faz ir além do que imagino ou determino. No encontro 

com o confronto, o gesto treinado não é suficiente para resolver o 

problema que o jogo me coloca. Sua automatização se mistura a novas 

formas de realiza-lo, retirando de minhas entranhas uma gestualidade 

que não está no rigor de uma organização premeditada, mas na 

adaptabilidade do momento, no brincar do corpo com a bola na mão 

(Ibidem, p. 87).  

 

O gesto técnico pela experiência sensível do movimento desdobra uma maneira de 

ser e de estar no mundo, amplia o mover-se do corpo, expande a comunicação de sentidos 

e significados por técnicas imprevisíveis reveladas no ato do jogo, modificando as 

expressões pela organicidade e pelas alterações dos sentidos. Nas ações do atleta em 

quadra, a técnica é a potência criativa do corpo que não se reduz a reprodução do 

movimento, sendo da ordem da implicação do corpo no esporte amparados no diálogo do 

sensível do atleta, em uma experiência estética, que amplia o sentido da objetividade em 

direção da dimensão do ser no mundo (SILVA, 2016).  

Diante dessas expressões de esporte, de técnica e de estética via a biomecânica e 

via a abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty, nota-se que a Educação Física está 

entre dois mundos também no que se refere a arte, a saber: a tecnológica do modelo 

mecânico e a da obra de arte, da experiência estética, respectivamente. Tais considerações 

desdobram um modo de compreensão do corpo sobre a análise do gestual técnico e 

estético do movimento. Pela abordagem fenomenológica, ele se compara à obra de arte, 

pela biomecânica, ao objeto físico. Para a fenomenologia, a técnica é potência; para a 

biomecânica, é utilidade e eficiência; para a filosofia, estética é expressão do corpo; para 

a ciência, é uma trajetória. Em Merleau-Ponty, o movimento é intencionalidade do corpo 

no mundo. Cientificamente, ele é um resultado de atuação de forças internas e externas 

ao corpo.  

A Educação Física tem em seu conhecimento dois mundos, que tornam possível 

uma comunicação por meio da arte, a qual considera a obra de arte elemento perceptível 

e histórico, capaz de estetizar e de imbuir o esporte, a técnica, a estética, o corpo e o 

movimento do elemento sensível, retomando a relação do homem com o mundo, sem 

desconsiderar sua condição física, tal como é reduzido o corpo na biomecânica. Diante 
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disso, pensa-se que nessa ciência não se torna necessário reduzir o corpo à sua fisicalidade 

unicamente para operar seus estudos mediante suas técnicas metodológicas, isso porque 

o corpo é físico, mas não apenas.  

Segundo Abath & Caminha (2012) Merleau-Ponty não nega o fisicalismo. O corpo 

pode ao mesmo tempo ser um sujeito submetido às leis da física, quanto sujeitos de leis 

intencionais. O fisicalismo é umas das teses da perspectiva naturalista do conhecimento 

que considera tudo que existe como sendo físico. Esta, independente das verdades 

impostas pelas outras teses, que são: naturalismo metodológico, naturalismo explicativo, 

objetivismo e reducionismo. O fisicalismo considera que há aspectos no mundo físico que 

não podem ser estudados pelos métodos das ciências naturais, há aspectos que não 

necessitam de explicações da física, neutras e objetivas, e que há propriedades físicas que 

não necessitam ser reduzidas a um único evento.  

Para Merleau-Ponty, o corpo pode ser descrito como objeto material, mas também 

como vivido. Neste, o corpo experimenta o mundo, não havendo de um lado o sujeito 

imaterial e de outro um corpo material, não existindo um paradoxo entre o físico e o 

corpóreo, que transcende o biológico na medida da relação com o mundo de forma 

intencional (ABATH & CAMINHA, 2012).  

Nessas considerações, talvez seja possível pensar que à biomecânica não se limite 

apenas a caracterizar o corpo presente em seus estudos em um sentido físico. O corpo é 

sim formado por músculos, osso, ligamentos, articulações, dentre outras estruturas que 

abarca a fisiologia e a anatomia. Nesta perspectiva, é capaz de ser medido, mas em seu 

conjunto, no seu habitar com o mundo, sua estrutura sensível é revelada.   

Um acesso filosófico à biomecânica é apresentado por Silvino Santin (2000), 

tecendo considerações sobre a filosofia e ciência, sendo esta um recurso para a filosofia, 

visto que qualquer concepção que lhe faça deve elucidar a experiência e a ciência é um 

setor da experiência. Para acessar filosoficamente a biomecânica, o autor assim faz pela 

atitude fenomenológica e pelo recurso da análise linguística. Diante da herança linguística 

do termo “biomecânica”, que é composta dos termos “bio” e “mecânica”, em que o 

primeiro vem do grego e significa vida. Sendo assim, a palavra “biomecânica” admite o 

discurso da vida e da mecânica, aproximando e unindo-os numa só realidade, e assim, a 

biomecânica seria a fusão do vivo e do mecânico (SANTIN, 2000). 
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De um lado está a vida, do outro, a máquina. E isso torna mais grave 

quando a questão humana entra em jogo. O humano propriamente 

humano está inteiramente ao lado da vida. A máquina seria sua total 

negação, ou no mínimo, sua exclusão. A vida forma o território da 

biologia; a máquina faz parte do mundo da física. Haveria – o que é 

importante observar – nessa topologia de oposição um dado diferencial 

fundamental: a biologia parece não excluir os aspectos físicos, ao 

contrário da física, que não se preocupa com o vivo ou o reduz a um 

fenômeno químico, pelo simples fato de que os limites de seus 

instrumentos de tratamento de seu objeto específico não conseguem 

captar o vivo (SANTIN, 2000, p. 19).  

 

Nessa oposição entre vida e máquina, alguns elementos que se atritam e divergem 

estão envolvidos, dentre eles: mecanismo e humanismo, técnica e sensibilidade, ciência 

e experiência. Para Santin (2000) esta oposição e sua não conciliação se vinculam ao 

modelo de produção do saber construído, aquele que domina a natureza e o universo 

através de técnicas insuficientes para abranger a totalidade dos fenômenos, e aponta três 

possibilidades de conciliação entre a ciência (máquina e técnica) e a vida, três passos 

complementares.  

O primeiro passo para a reconciliação, mesmo não sendo a melhor, é através do 

reducionismo, afirmando que tudo é máquina, submetendo tudo às mesmas leis de 

funcionamento, de maneira que os seres vivos e os inorgânicos possuem a mesma 

organização. O segundo passo é a superação da dicotomia, ou seja, a abertura de diálogos 

entre os conhecimentos opostos e irreconciliáveis dos humanistas e dos cientificistas, para 

que tratem da condição humana. Nessa direção, chega-se ao terceiro passo da 

reconciliação, que consiste no diálogo entre ciência e magia, mecânica e poesia. Dentre 

os três passos, esse parece ser o mais viável, afirma Santin (2000).  

 

A magia e a poesia, banidas da esfera da cientificidade pelo pensamento 

racional e pelas ciências, aparecem como sendo uma possibilidade não 

só do homem, mas de toda a natureza, de se produzirem conhecimento 

e de se definirem maneiras de interagir. Seus modelos de conhecimento 

podem ser diferenciados, mas como nenhum paradigma de produção do 

saber, seja científico ou não, nenhuma ação prática, seja técnica ou não, 

é capaz de abranger a totalidade do real, pode-se concluir que, tanto a 

ciência quanto a magia, tanto a mecânica quanto a poesia são formas de 

conhecer e de agir plenamente válidas (Ibidem, p. 41).   

 

Uma reconciliação entre vida e máquina é posta a partir de uma aproximação entre 

ciência, filosofia e arte, uma conciliação entre homem e máquina possibilitada pela arte, 

que faz comunicar um ao outro, permitindo uma nova maneira de conhecimento. Então, 
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a biomecânica, tanto do ponto de vista da herança linguística como do fisicalismo, ganha 

novas significações em termos de compreensão dessa ciência, assim como no que se 

refere aos seus discursos sobre o movimento presentes na Educação Física. Uma 

ampliação dos conhecimentos dessa ciência, no sentido de que, mesmo continuando em 

suas bases metodológicas de investigação, dedicando-se as medições do movimento, 

estariam de frente do humano, fato que não impede de serem aplicadas suas técnicas, suas 

fórmulas e seus números, porque ele também é físico, passível de ser medido, mas não 

apenas.  

Então, se assim considerar o corpo envolvido em seus estudos, seus resultados 

seriam apenas uma perspectiva baseado naquilo que ela propõe: uma análise física do 

movimento. Essa análise e esse movimento não são os únicos possíveis, porque o corpo, 

nas cenas de suas imagens e vídeos, é mais. Esses recursos podem dar a ver mais que os 

segmentos corporais, podem dar a perceber mais que ações e ativações musculares, 

podem dirigir-se para além da preservação da estrutura articular atuante na ação da técnica 

do movimento. As técnicas de captação do movimento em imagens e vídeos da 

biomecânica se tornariam então mais do que um objeto técnico na consideração do 

humano, possibilitando perceber sensações, expressões e novos sentidos contidos nas 

técnicas do movimento que a potencializa, colocando um viés estético do movimento na 

Educação Física, no sentido fenomenológico, aquele da obra de arte de Merleau-Ponty, 

resultando em uma análise fenomenológica do movimento.  

É no capítulo seguinte que chegaremos em uma fenomenologia do movimento. Para 

isso foi preciso pôr em cena no capítulo anterior o contexto entre movimento, ciência e 

Educação Física, para situar os estudos biomecânicos e fenomenológicos sobre o 

movimento na área. Esse contexto nos trouxe até aqui no segundo capítulo. Nele, 

mantemos o mesmo percurso adotado anteriormente: tratamos de maneira geral a partir 

da dinâmica da historicidade entre movimento, arte e Educação Física; para chegar ao 

especifico: na técnica e na estética do movimento esportivo. Essa discussão envolvida 

pelo elemento perceptivo e pela experiência vivida nos leva ao terceiro capítulo, o qual 

trata da relação entre movimento, fenomenologia e Educação Física.  

 



CAPÍTULO 3

MOVIMENTO, FENOMENOLOGIA
E EDUCAÇÃO FÍSICA
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Outrora, a filosofia era a universalidade dos conhecimentos, 

colocando-os em torno de determinados objetos e as ciências 

foram nascendo, caracterizando-se pelo seu objeto próprio, pelo 

seu método próprio, pelo seu conteúdo próprio. E nasceram a 

Biologia, a Psicologia, a Cinesiologia, a Física, etc., que se 

desintegraram da Filosofia para assinalar a sua autonomia.  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p. 65. 
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Esse movimento da construção do conhecimento apresentado por Marinho 

(1980/2005) denota a sensação de que, na dinâmica da historicidade dos saberes, a 

filosofia é substituída por completo diante do status de soberania das ciências positivistas. 

Tal compreensão à Educação Física sugere que para essa área houve filosofia até o 

momento que não existia ciência. Uma interpretação errônea. Há filosofia. Bem como há 

ciência e arte no fazer histórico da área, questões apresentadas nos capítulos anteriores.  

Há fenomenologia! A abordagem fenomenológica torna-se fortemente presente na 

área a partir do final da década de 1980, como relata Almeida et al (2013), apontando 

cinco autores importantes na história da recepção da fenomenologia e apresenta as 

contribuições de seus estudos para a Educação Física, a saber: Silvino Santin, Manuel 

Sérgio, Wagner Wey Moreira, Elenor Kunz e Terezinha Petrucia da Nóbrega. A afinidade 

existente entre os cinco autores se situa no interesse pelo conceito de corporeidade e por 

se fundamentarem no pensamento de Merleau-Ponty, principalmente tendo como 

referência a obra Fenomenologia da Percepção.  

Silvino Santin foi o primeiro a fazer uma interlocução entre a Educação Física e a 

fenomenologia, de tal maneira que, criticando a redução do movimento em sua dimensão 

mecânica, o autor defendeu a noção de movimento intencional, expressivo, criativo, 

sensível, original, próprio, pessoal e artístico. Nesta mesma perspectiva, o trabalho do 

português Manuel Sérgio assemelha-se com o desenvolvido por Santin no que diz respeito 

ao uso do pensamento de Merleau-Ponty, havendo então, a presença dos conceitos de 

intencionalidade operante, essência, percepção e corpo-próprio.  

Assim, Sérgio defende que a motricidade é como sinal de quem está-no-mundo-

para-alguma-coisa, atribuindo um sentido a toda conduta motora. Vale destacar outra 

semelhança entre Santin e Sérgio: ambos são filósofos de formação. Almeida et al (2013) 

afirma que o primeiro material com base na fenomenologia publicado por um professor 

que fez formação inicial em Educação Física foi escrito por Wagner Wey Moreira. 

Moreira interessa-se pelo mundo vivido no fenômeno da Educação Física escolar e 

investiga neste âmbito sobre a essência do corpo. Outros dois conceitos utilizados por 

Moreira são epoché e redução fenomenológica. Outra contribuição acerca do referencial 

fenomenológico no início do ano de 1990 foi dada por Elenor Kunz, que oferece à 

Educação Física brasileira uma abordagem fenomenológica desenvolvida pelos 

holandeses e alemães a partir da Teoria do Se-Movimentar Humano (TSMH) (ALMEIDA 

et al, 2013).  
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Os autores destacam duas observações importantes sobre isso: que Merleau-Ponty 

influencia a fenomenologia desenvolvida no contexto holandês-alemão e a importância 

do filósofo para a TSMH, principalmente pela obra Fenomenologia da Percepção. Kunz 

apresenta em seus textos os conceitos fenomenológicos do mundo vivido, 

intencionalidade operante, corpo-sujeito, corpo-próprio, corpo-relacional, percepção, 

essência, experiência. De maneira geral, dentro de uma especificidade e no interesse de 

investigação de cada autor citado, nota-se uma proximidade conceitual recorrente nos 

estudos desenvolvidos entre eles. 

Segundo Almeida et al (2013) os escritos de Terezinha Petrucia da Nóbrega 

diferenciam-se em alguns aspectos de Santin, Sérgio, Moreira e Kunz. Nos trabalhos de 

Nóbrega é recorrente a presença dos conceitos de estesia, ser selvagem, ontologia 

sensível, carne, reversibilidade, quiasma, sentido bruto, natureza. Além disso, a autora se 

apropria de outras obras de Merleau-Ponty, não se limitando a Fenomenologia da 

Percepção.  

Em Nóbrega, se identifica uma maior complexidade no uso da abordagem 

fenomenológica na Educação Física brasileira, visto que há um maior tratamento teórico 

dos conceitos de Merleau-Ponty, afirma Almeira et al (2013). Além de problematizar a 

Educação Física, trata de questões sobre a educação, a arte, a dança e a filosofia, 

presenciando uma interlocução entre a fenomenologia e teorias distintas, como por 

exemplo, o diálogo entre Merleau-Ponty e os biólogos Humberto Maturana e Francisco 

Varela.  

 

Quando voltamos o olhar para esses cinco registros, não é muito difícil 

concluir que foram importantes ao oferece um novo vocabulário para a 

compreensão do corpo e do movimento na educação física. Com suas 

convergências e distanciamentos, foram fundamentais, assim, para uma 

reviravolta no estatuto do corpo nas teorizações da área. Se Merleau-

Ponty não foi o único responsável por isso, sem dúvida sua 

fenomenologia desempenhou um papel de primeira grandeza nesse 

sentido (ALMEIDA et al, 2013, p. 9). 

 

 Os autores ainda fazem uma análise sobre os primeiros trabalhos de dissertações 

e teses que apresentam o vocabulário da fenomenologia para estudar o corpo e o 

movimento na Educação Física. Sobre esses trabalhos, no período de 1977 a 1987, nos 

programas de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de São Paulo, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Santa Maria, não 

havia dissertações de caráter fenomenológico-hermenêutico. É apenas na análise 
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realizada entre os anos de 1988 a 1994 que se faz presente teses e dissertações envolvendo 

a fenomenologia21. Além de englobar essas instituições já citadas, também fez parte da 

análise a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Minas 

Gerais e a Universidade Estadual de Campinas.   

Uma peculiaridade do pensamento de Merleau-Ponty é a aproximação com outras 

áreas do conhecimento, tal como a ciência, a arte e história. Este último porta outros 

conhecimentos, como é o caso da cultura e da psicanálise. O episódio histórico destaque 

na formulação da fenomenologia de Merleau-Ponty é a guerra, como o lugar que lhe 

suscitou reflexões acerca do ser. Isto marca seu pensamento como uma atitude, que se 

estrutura a partir do envolvimento com o mundo e a experiência. Desse modo, “marcado 

pela violência da Guerra, inspirado pela pintura, pela literatura e pelo cinema, Merleau-

Ponty dá outro tom aos propósitos da fenomenologia, trilhando um caminho original na 

filosofia contemporânea (NÓBREGA, 2015, p. 57).  

“1945 não deve ser considerado um ano como os outros: a guerra aconteceu” 

(Ibidem, p.25). É assim que a autora inicia seu ensaio sobre a Fenomenologia da 

percepção. Neste, é afirmado a importância da guerra sobre a obra, sendo esse fato 

histórico o acontecimento social principal sobre as reflexões acerca do fenômeno da 

percepção e pela nova noção de história que despertou. Sobre a guerra e a nova posição 

dada à história, a autora infere:  

 

A guerra aconteceu. O tom indicativo do enunciado dizia do caráter 

irremediável e factual da situação em que se encontrava o mundo e o 

pensamento. Era preciso dizer adeus a essa maneira de viver, de ver e 

de partilhar. De fato, o ano de 1945 não deve ser considerado um ano 

como os outros, pois a guerra exigia um outro olhar sobre a violência, 

sendo preciso sujar as mãos. A ideia de uma consciência nua não mais 

podia ser sustentada, assim a noção de história passa a ter uma relação 

direta com o outro e com a realidade” (Ibidem, p. 56).  

 

A guerra acontece e, estando Merleau-Ponty implicado nela, é exigido uma nova 

tomada de posição frente as situações da história, colocando em movimento seus 

pensamentos. A guerra acontece e o filósofo experimenta o mundo de outra forma, 

encontrando novas possibilidades de vivê-lo e de reaprender a vê-lo. A guerra acontece e 

Merleau-Ponty assume uma nova atitude que é da ordem do corpo, lugar de onde surgem, 

partem e direcionam-se as relações.  

                                                           
21Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início do 

capítulo (p. 137).  
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Então, a guerra acontece e permite impressões sobre o conhecimento do corpo, 

principalmente colocando pontos de questionamento no que era posto pelas ciências 

clássicas (fisiologia, física, biologia e psicologia) até aquele momento, em especial no 

que se trata sobre corpo e percepção. Sendo o corpo o espaço das relações, a noção de 

história, como uma relação direta com o outro e com a realidade, é assim confabulada. A 

história ganha corpo, tem um corpo. A realidade do corpo da história se engaja na 

realidade do corpo do homem, estando ambos em relação com a realidade do corpo do 

mundo.  

Se a guerra acontece e exige um novo olhar sobre a violência, foi exigido então, um 

novo corpo, um novo olhar sobre o corpo, ou melhor, um novo olhar pelo corpo, uma 

nova atitude. Assim, Merleau-Ponty (1945/2011), a princípio, na oportunidade de 

observar os feridos de guerra, direciona seus estudos sobre a percepção, principalmente a 

partir do estado patológico do membro fantasma. Sobre esse, o filósofo afere que: “o 

membro fantasma frequentemente conserva a mesma posição em que estava o braço real 

no momento do ferimento: um ferido de guerra ainda sente em seu braço fantasma os 

estilhaços de obus que laceraram seu braço real” (MERLEAU-PONTY,1945/2011, p. 

115).  

Esse relato sobre o braço fantasma de um ferido de guerra trata-se da observação 

feita pelo filósofo, destacando sua relação com esse episódio da história22. Diante do 

comportamento dos amputados com seus membros fantasmas, Merleau-Ponty 

(1945/2011) avança nos estudos da fisiologia mecanicista sobre o que era considerado 

corpo e como se explicava a percepção. Na concepção mecânica, o membro fantasma é 

sentido pelo amputado a partir da união da alma com o cérebro, este que é o centro 

receptor, formador e transmissor da existência do membro fantasma. O corpo então é um 

objeto que existe por suas partes, só admite relação entre essas partes e com as partes de 

outros objetos. Um aparato por onde decorrem sentidos e relações por meio de suas 

estruturas nervosas, do tipo linear e da ordem estimulo-receptor. A percepção nada mais 

seria que uma qualidade clara e objetiva do objeto acessado, proveniente de uma relação 

de causalidade estímulo-resposta.  

Na fisiologia moderna, o membro fantasma e o corpo são compreendidos de 

maneira diferente, explica o filósofo. A estrutura do corpo não é do tipo extra partes, há 

                                                           
22 Alguns acontecimentos desse período são exibidos na linha do tempo “Século XX” no início 

do capítulo (p. 137). 
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sim, um desdobramento entre elas, de modo que, as partes encontram-se engajadas como 

corpo e não como partes. “Assim, a exteroceptividade exige uma enformação dos 

estímulos, a consciência do corpo invade o corpo, a alma se espalha em todas as suas 

partes, o comportamento extravasa seu setor central” (MERLEAU-PONTY,1945/2011, 

p. 114).  Agora as partes como corpo encontram-se no mundo como tal, costurando sua 

história no corpo da história ao passo em que caminha pelo corpo do mundo.  

Os esclarecimentos sobre o membro fantasma não admitem nenhuma explicação 

fisiológica, nem uma explicação psicológica, e nem uma explicação mista, embora 

possam ser relacionadas as duas series de condições (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). 

Este membro, para a fisiologia, seria uma supressão ou uma persistência das estimulações 

interoceptivas. Para a psicologia, uma recordação, um juízo positivo. Os dois casos dizem 

que o membro fantasma é a presença efetiva de uma representação do corpo no mundo 

objetivo. Segundo o filósofo, o encontro do psíquico e do fisiológico parte do recalque 

orgânico e do recalque relacionado com o tempo e com as emoções. Três pontos que estão 

relacionados entre sim e é por meio desses que irá explicar o fenômeno do membro 

fantasma.   

Segundo Merleau-Ponty (1945/2011), o encontro do psíquico com o fisiológico a 

partir do recalque orgânico tem como ponto principal o reconhecimento de que o corpo é 

estruturado por um diafragma interior. Um diafragma que é orgânico, investido e 

revestido no corpo, abarcando a percepção. Dessa forma, o corpo é reconhecido como 

uma estrutura orgânica e compreende-se que ele visa o mundo pela percepção que está 

inscrita em seu diafragma, e não pela atuação de estímulos de fora para dentro da ordem 

linear do mecanismo estimulo-resposta, proferida pelas ciências que operam pelo 

objetivismo, empirismo ou intelectualismo. Por essas bases, o pensamento operatório 

comanda e o corpo é apenas o lugar por onde estímulos nervosos transitam para gerar 

uma resposta que já se encontra pré-formada na consciência sob uma representação.  

Na perspectiva da compreensão do recalque orgânico, o diafragma orgânico que 

reveste a estrutura o corpo, veste ele também de um pensamento orgânico. Isso revela que 

o pensamento não é da ordem do juízo, que envia um comando sobre o corpo, 

controlando-o e operando-o em todas as ações. O pensamento é da ordem do corpo. Então, 

o membro fantasma põe de lado que a existência das coisas, do mundo e do outro acontece 

por uma percepção clara e objetiva via estimulo-resposta, ao passo que considera o corpo 

como uma estrutura orgânica e a percepção como implicada nele. Dessa maneira, o corpo 

estar implicado no mundo e ele mesmo realiza suas operações. Para Merleau-Ponty 
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(1945/2011), o membro fantasma é uma potência de estar no mundo e de dirigir-se a ele, 

e assim o descreve:  

 

É verdade que no caso do membro fantasma, o paciente parece ignorar 

a mutilação e contar com o seu fantasma como um membro real, já que 

ele tenta caminha com sua perna fantasma e não se deixa desencorajar 

nem mesmo por uma queda. Mas, por outro lado, ele descreve muito 

bem as particularidades da perna fantasma, por exemplo a sua singular 

motricidade, e, se ele trata praticamente como um membro real, é 

porque, assim como o sujeito normal, ele não precisa, para pôr-se a 

caminho, e uma percepção clara e objetiva de seu corpo: basta-lhe tê-lo 

“à sua disposição” como uma potência indivisa, e adivinha a perna 

fantasma vagamente implicada nele (Ibidem, p. 120-121).    

 

Compreende-se que o membro fantasma não está diante do amputado, ele é no 

amputado, ele é o amputado. Na recusa da mutilação, o membro fantasma está implicado 

no corpo, continua fazendo parte da estrutura orgânica e perceptual que se dirige ao 

mundo e por onde a organicidade do mundo permanece a tocar. O membro fantasma é 

um fenômeno compreensível na perspectiva do ser no mundo, porque é no mundo que ele 

atesta seu engajamento com o corpo, nas coisas e nos outros, revelando a inerência 

homem-mundo.  

Assim, Merleau-Ponty (1945/2011) afirma que o membro fantasma é interrogado 

na interação do corpo com o mundo, na aderência dessas estruturas orgânicas, na 

organicidade do corpo e na organicidade do mundo ao longo do tempo. O fenômeno do 

recalque atesta que o corpo é uma estrutura orgânica, recoberto por um diafragma 

perceptual, que por meio dele, revela que o membro fantasma é na verdade um membro 

percepção, haja vista que ele não é uma rememoração, mais sim, um quase-presente, de 

modo que para isso:  

 

É preciso que o braço fantasma seja sempre este mesmo braço 

dilacerado por estilhaços de obus e cujo involucro invisível queimou ou 

apodreceu em algum lugar, e que vem assombrar o corpo presente sem 

confundir-se com ele. O braço fantasma é portanto, como a experiência 

recalcada, um antigo presente que não se decide a tornar-se passado. As 

recordações que se evocam diante do amputado induzem um membro 

fantasma, não como no associacionismo uma imagem chama uma outra 

imagem, mas porque toda recordação reabre o tempo perdido e nos 

convida a retornar a situação que ele evoca (Ibidem, p.127). 
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O membro fantasma é o membro da percepção que marca a experiência vivida e 

que retorna ao mundo vivido, tornando presente um tempo passado. Ele não é uma ideia 

do passado, nem uma memória, é sim uma significação comunicável, um reencontro com 

a estrutura. São fios intencionais que reabrem os horizontes do tempo que passou, uma 

reabertura da estrutura orgânica no mundo vivido sob o qual ele estava aderido e para 

aonde ele torna a voltar pela coexistência que há entre o corpo e o mundo.  

O tempo relaciona os fenômenos psíquicos e fisiológicos, aponta Merleau-Ponty 

(1945/2011). O membro fantasma sendo recalque, se realiza na presença da percepção de 

sua estrutura orgânica ao longo do tempo. Um recalque orgânico do tempo que se dá na 

permanência do sentir e na ausência do que não é visto. O membro fantasma não é uma 

ideia, nem uma qualidade, nem representação, é sim existência no corpo e no mundo. Ele 

é no mundo, ele tem um mundo.  

É o orgânico e o temporal, que faz da estrutura do membro perdido ser ao mesmo 

tempo visível e invisível, atestando a presença do membro fantasma no esquema do corpo 

pela percepção presente no diafragma orgânico, revelando que é por meio desse esquema 

corporal que o homem se implica no mundo. O esquema corporal é: “uma maneira de 

exprimir que meu corpo está no mundo” (Ibidem, p. 147).  

Se ter um membro fantasma é permanecer com o braço/perna em contato com o 

mundo, essa permanência se realiza no esquema corporal que, como um modo de 

organização da estrutura orgânica que porta a percepção, acolhe o membro fantasma e 

implica-o em relações pelo movimento. Pelo esquema corporal, o amputado projeta-se ao 

mundo e o mundo se projeta ao homem com o seu membro fantasma, organizado e 

implicado nas relações, carregando no presente o passado, reverberando numa maneira 

que lhe é própria de ser no mundo e do mundo ser nele.  

Então, o recalque orgânico-temporal diz respeito à manutenção do esquema 

corporal da experiência do corpo no mundo vivido ao longo do tempo. É nesse corpo de 

estrutura orgânica que está a percepção, e é por meio dela que ocorrem as relações, as 

implicações, o engajar-se e o debruçar-se com as coisas que lhe são perceptíveis. Diz 

Merleau-Ponty que: “o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser 

vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se 

continuamente neles” (Ibidem, 122).  

Como veículo do ser no mundo, o corpo é movimento, e estando o membro 

fantasma implicado no esquema corporal, ele se põe em movimento no mover-se do corpo 

sobre o corpo do mundo, não como resultado da atuação de um estimulo sobre uma 
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percepção clara e objetiva já pré-formada na consciência do pensamento operatório, mas 

sim como percepção implicada na estrutura orgânica do esquema corporal, onde encontra-

se a consciência do pensamento orgânico, do corpo.  

Membro fantasma que se move pelo recalque orgânico-temporal, mas também que 

carrega em seu esquema corporal as emoções. O filósofo infere que nelas possam estar a 

origem do membro fantasma, de maneira que: “estar emocionado é achar-se engajado em 

uma situação que não se consegue enfrentar e que toda via não se quer abandonar” 

(Ibidem, p. 127). A emoção equivale a existência, tal como é o fisiológico e o psicológico, 

lugar onde Merleau-Ponty relacionou um ao outro e os orientou para um polo intencional, 

para o mundo. 

 

Se a recordação e a emoção podem fazer aparecer o membro fantasma 

[...] não é porque uma causalidade da ideia se superponha aqui a uma 

causalidade fisiológica, é porque uma atitude existencial motiva uma 

outra e porque recordação, emoção, membro fantasma são equivalentes 

em relação ao ser no mundo (Ibidem, p. 128). 

 

Na perspectiva do ser no mundo, o recalque orgânico, do tempo e as emoções não 

descartam a presença do circuito sensório-motor. Ele é considerado também parte da 

existência, não como estruturas das vias eferentes e aferentes das excitações, mas como 

um circuito da vida, isso porque as excitações provenientes do coto também estão 

envolvidas na manutenção do membro amputado no circuito da existência. “Elas marcam 

e conservam seu lugar, fazem com que ele não seja anulado, com que ainda conte no 

organismo” (Ibidem, p. 128). Segundo o filósofo, a recusa da deficiência é uma atitude 

da existência, e sua realização precisa do circuito sensório-motor.  

O recalque orgânico, o recalque do tempo, as emoções e o circuito sensório motor 

atestam que a história é um ato de relações, haja vista que ela está implicada no corpo, e 

assim, ela se desdobra como um corpo. O membro fantasma remete a esse corpo da 

história e a essa história do corpo, haja vista que ele estar implicado no corpo do 

amputado. Um membro fantasma, que se realiza como tal, não de qualquer forma, mas 

de acordo da situação que o tornou uma percepção constante na ausência de sua parte 

real.   

O braço dilacerado por um estilhaço de obus do qual Merleau-Ponty se referiu, 

carrega seu braço fantasma implicado no seu corpo, onde nele encontra aderido a história 

da guerra, que agora é sua história. “Assim, a história não é nem uma novidade perpétua 

nem uma repetição perpetua, mas o movimento único que cria formas estáveis e as 
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dissolve. O organismo e suas dialéticas monótonas não são, portanto, estranhos à história 

e como que inassimiláveis por ela” (Ibidem, p. 130).  

O homem colocado no circuito da existência põe-se em movimento pelo corpo. 

Através dele ocorrem as relações com o mundo, com as coisas, com o outro e com a 

história, corpo que inscreve sua própria história no desenrolar da sua experiência em seu 

mundo vivido. Corpo que se faz e se engaja pelo seu esquema corporal, por onde realiza 

seus processos orgânicos que se tornam expressos nos atos de seus comportamentos. 

Essas colocações são possibilitadas pela compreensão do membro fantasma como um 

processo vital inerente a nossa existência. Tudo aquilo que ele envolve, a saber: corpo, 

percepção e esquema corporal; é também colocado nessa ordem da existência. Corpo, 

percepção e esquema corporal, noções dos estudos sobre o movimento humano em 

Merleau-Ponty.  

 

As noções do movimento fenomenológico.   

 

Em Merleau-Ponty (1945/2011), a guerra e o membro fantasma são postos na 

história e também nos seus estudos sobre a percepção do corpo. Pelo membro fantasma a 

percepção torna-se compreendida como o corpo, isso porque ela é atada em suas 

estruturas orgânicas, em seu diafragma interior. O corpo sai da condição de uma 

representação pré-formada, a qual se realiza mediante um estímulo mecânico que atua em 

suas estruturas especializadas na formação dos sentidos, compreendida pelas ciências 

clássicas. 

O corpo-próprio como a expressão da originalidade do ser no mundo é o próprio 

ser que não se coloca no mundo como objeto. É o que define o humano. É por onde o 

homem se relaciona. É o corpo como esquema corporal. Essa última noção está para além 

do reconhecimento das partes do corpo. É uma propriedade do organismo que garante a 

interação ativa do mesmo, colocando o sujeito na situação do mundo.  

 

Nesse sentido, o esquema corporal é a maneira de exprimir que o corpo 

estar no mundo, não como coisa, objeto ou ideia, mas como presença 

viva, em movimento. Essa presença no espaço e tempo, que é uma 

presença corporal, marca a singularidade da existência do sujeito e o 

horizonte de seus projetos (NÓBREGA, 2005, p. 64).  
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O esquema corporal é relação com o mundo, que se organiza e reorganiza de 

maneira própria ao acolhê-lo. O corpo-próprio como esquema corporal se exprime em 

movimento no mundo, a partir de sua intencionalidade motora, que é sua motricidade. A 

motricidade é o fundo intencional que anima o movimento, que é motor e perceptivo, um 

sistema único diretamente vinculado à percepção, capaz de recriar e de interpretar o 

mundo (NÓBREGA, 2005). A motricidade é constituída pela noção de corpo-próprio e 

de esquema corporal, que sendo o fundo que motiva o movimento no mundo, é aquele 

que se encontra no diafragma interno de sua estrutura orgânica, a percepção. A 

motricidade que é percepção, e percepção que é movimento. 

Na perspectiva da ciência clássica, a percepção é distinta da sensação e quando se 

relacionam é pelo estimulo resposta, sendo então um ato de apreensão de um objeto pela 

consciência, onde a sensação é o instrumento. Segundo Nóbrega (2010), para Merleau-

Ponty, a sensação não é um estado nem uma qualidade, ela é compreendida no 

movimento, na percepção. Um exemplo que apresenta a percepção como esse fundo do 

movimento e como implicação no diafragma orgânico do corpo, como bem mostrou os 

estudos sobre o membro fantasma de Merleau-Ponty, é encontrado nos estudos sobre o 

sistema imunológico do biólogo Francisco Varela, que demonstram a percepção como 

vinculador entre o sistema imunológico e o sistema nervoso, apresentado por Nóbrega 

(2010).  

O estudo do sistema imunológico ocorre sob a perspectiva da teoria da autopoiésis, 

que considera a circularidade que há entre o ser e o meio, discutido no primeiro capítulo. 

Na fenomenologia biológica a estrutura do ser e do meio é compreendido como uma 

unidade em que não há separação entre o todo e as partes, de tal forma que: “as 

modificações no organismo não são determinadas exclusivamente pelo meio externo, 

conforme o esquema estímulo-resposta; o próprio organismo, através do movimento, 

participa da reorganização da estrutura do ser” (NÓBREGA, 2010, p.62). Nessa 

perspectiva e nas reflexões de Merleau-Ponty o entendimento sobre a atuação do sistema 

nervoso no movimento muda: 
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Na concepção tradicional, o movimento era “causado” por estímulos 

vindos do meio ambiente, dentro do esquema estímulo resposta. Os 

órgãos dos sentidos e suas fibras aferentes conduziam o estímulo e o 

sistema motor, com suas fibras eferentes, processava e executava a 

resposta (Ibidem, p. 63).  

 

Desse modo, embora o estímulo exista como estímulo, ou seja, embora 

o estímulo impressione os sentidos, oferecendo informações ao 

organismo, este assume configurações variadas para cada 

acontecimento; assim, a percepção não apenas decodifica estímulos, 

linearmente, mas reflete a estrutura do nosso corpo frente ao entorno, 

em contextos sociais e culturais múltiplos (Ibidem, p. 71).  

  

Além da diferenciação das noções de percepção, a autora realiza a diferenciação do 

esquema corporal entre as concepções. No viés da causalidade, o esquema corporal é 

reduzido na dimensão do universo corporal, no conhecimento de suas partes ou no 

direcionamento do psíquico, o que torna o esquema corporal limitado ao inventário das 

partes do corpo ou à tomada de consciência do posicionamento da postura no espaço. Em 

contraposição, no pensamento merleaupontyano, o esquema corporal é o envolvimento 

na espacialidade da situação, que existe em direção aos projetos das tarefas da existência. 

Nesses apontamentos, Nóbrega (2010) reafirma o esquema corporal como uma maneira 

de exprimir que o corpo está no mundo.  

O esquema corporal é a perspectiva do corpo-próprio. É a realidade intencional do 

sujeito, o meio de comunicação com o mundo. Esquema corporal e corpo-próprio que 

estão em conjunto na motricidade, e neles está a percepção, que ata neles o mundo. 

Percepção, motricidade, esquema corporal e corpo-próprio, noções que podem ser 

definidos, mas que não são partes separadas uma das outras, compondo a estrutura 

orgânica do corpo de forma integrada, com uma unidade e não como partes.  

Nóbrega (2015) trata do esquema corporal a partir da perspectiva dessa noção com 

a psicanálise, também referenciada pelo pensamento de Merleau-Ponty, refletido a partir 

da compreensão da sexualidade e do desejo. Para além do que já foi posto (NÓBREGA, 

2005; 2010), é apresentado que o esquema corporal tem em sua estrutura sedimentos do 

passado, que inscrevem o modo de como ocorre as relações com o mundo e com os outros. 

Esquema corporal que é memória, plasticidade e narrativa, que carrega o passado em 

direção ao presente. Esquema corporal que é o nosso solo do inconsciente, uma pulsão 

vinculada ao sentir do corpo, uma mediação entre o corpo e a carne. Nóbrega (2015) 

destaca que para Merleau-Ponty:  
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O corpo como esquema corporal redefine nosso ponto de vista sobre o 

mundo. Não se trata de um mecanismo ou de um grupo permanente de 

sensações sinestésicas, é um centro de perspectiva. Numa função como 

a motricidade, decomposta em “representação de movimento”, aparece 

hoje como indissociavelmente perceptiva e nervosa. Todo movimento 

do corpo-próprio é ligado sobre o fundo de certo “projeto motor”; e esse 

projeto varia quando passamos do movimento de tomada de 

consciência ao movimento de designação, mesmo se os músculos são 

os mesmos (NÓBREGA, 2015, p. 68). 

 

Um exemplo posto por Merleau-Ponty (1945/2011) do corpo como esquema 

corporal é o da bengala. Quando se torna um instrumento familiar, a epiderme da mão 

começa na extremidade da bengala. Por meio dela o sujeito percebe, se conduz ao mundo, 

é um apêndice do corpo, a extensão da síntese corporal. A bengala marca o movimento 

como habito motor e perceptivo, uma relação assinalada na organicidade da estrutura do 

ser, que se lança ao mundo por meio do que compõem seu esquema corporal, dentre eles 

esse instrumento. A bengala como hábito motor, como costume de se mover com esse 

instrumento, torna-se possível quando se tornar perceptível, quando o instrumento se 

implica ao esquema corporal e, concomitantemente, na adesão ao mundo por meio dela, 

pelo corpo mesmo.  

Um hábito que diz respeito ao espaço corporal que não é distinto da separação, 

atesta Merleau-Ponty (1945/2011). Pelo elemento perceptivo e a experiência do corpo-

próprio, o espaço não é uma parte distinta dele, ele é sim, atado nele. Pela ordem dos 

sentidos, o espaço dispõe de uma forma de ser o que é, não apenas em suas dimensões 

físicas, mas a partir de como o corpo desdobra-se nele, de como em movimento se realiza 

através dele. Do mesmo modo que o corpo-próprio não é uma parte em sobrevoo no 

espaço, o espaço corporal não existe na separação da espacialidade dos membros, como 

preconiza a tradição cartesiana, mas sim:  

 

[...] a conexão entre os segmentos de nosso corpo e aquela entre nossa 

experiência visual e nossa experiência tátil não se realiza pouco a pouco 

e por acumulação. Não traduzo os “dados do tocar” para “a linguagem 

da visão” ou inversamente; não reúno as partes de meu corpo uma a 

uma; essa tradução e essa reunião estão feitas de uma vez por todas em 

mim: elas são meu próprio corpo [...] Mas eu não estou diante de meu 

corpo, estou em meu corpo, ou antes sou meu corpo. Portanto, nem suas 

variações nem seu invariante podem ser expressamente postos. Não 

contemplamos apenas as relações entre os segmentos de nosso corpo e 

as correlações entre o corpo visual e o corpo tátil: nós mesmo somos 

aquele que mantém em conjunto esses braços e essas pernas, aquele que 

ao mesmo tempo os vê e os toca (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 

207-208).   
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O filósofo mostra que não há uma desconexão entre o corpo tátil e o corpo visual, 

há sim todos eles, que é em um só no corpo-próprio, meio de comunicação ao mundo, 

horizonte latente de nossa experiência. Um corpo explorador, capaz de esboçar uma 

reflexão e de exercer um conhecimento sobre si mesmo e sobre o outro. É um corpo como 

esquema corporal, não no sentido de ser um resumo da experiência corporal, ou o 

responsável por fornecer a mudança de posição do corpo para cada um de seus 

movimentos, ou o tradutor de uma linguagem visual, das impressões cinestésicas e 

articulares, ou como sendo uma associação de imagens. 

Um corpo como esquema corporal, tomado de consciência global da postura no 

mundo em uma forma de existência. O esquema corporal não é nem o simples decalque, 

nem mesmo a consciência global das partes existentes no corpo, mas sim, ele as integra 

em si, ativamente em razão de seus valores para os projetos do organismo, significando 

uma dada postura do corpo frente a uma tarefa atual ou possível (MERLEAU-PONTY, 

1945/2011). 

O corpo-próprio como esquema corporal é um corpo que percebe e é percebido, 

observa e é observado, é meu ponto de vista, é o ponto de minhas mudanças de 

perspectivas sobre esse corpo que chamo de meu e sobre o corpo do outro. O corpo-

próprio é ausência em presença à medida que certas partes se escondem no todo, 

escapando do campo visual. É paradoxo, à medida que se mostra e se esconde. Através 

de sua capacidade de se pôr em movimento é possível tornar visível o que antes era 

invisível, e de tornar invisível o que era visível, isso porque o movimento é potência de 

mudança do ponto de vista do corpo-próprio sobre outros corpos e sobre ele mesmo.  

 

Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o 

espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta em 

submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-

os em sua significação original, que se esvai na banalidade das situações 

adquiridas (Ibidem, p. 149). 

 

O movimento, na perspectiva do corpo-próprio como esquema corporal, é um 

acontecimento atrelado à situação espaço-tempo, do ponto de vista do próprio corpo e dos 

encadeamentos dos acontecimentos do mundo em que está situado. O movimento é um 

elo entre corpo, esquema corporal e percepção, que porta a potência motora que se 

desenrola no conjunto do corpo, no aspecto global do movimento de suas partes, junto ao 

conjunto das coisas mundanas, constituindo a intencionalidade do movimento.  
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Um conjunto de relações no qual Merleau-Ponty se refere ao fundo do movimento, 

que “o fundo do movimento não é uma representação associada ou ligada exteriormente 

ao próprio movimento, ele é imanente ao movimento, ele o anima e o mantém a cada 

momento” (Ibidem, p. 159). Um conjunto de relações entre os espaços do corpo, suas 

partes envolvidas umas nas outras, formando um sistema em que a reunião de seus órgãos 

ou a posição de seus membros encontram-se envolvidos no esquema corporal, que se 

exprimem no mundo. Um conjunto da unidade do corpo que se estrutura com o espaço, 

conforme exemplifica Merleau-Ponty:  

 

As diferentes partes de meu corpo – seus aspectos visuais, táteis e 

motores – não são simplesmente coordenadas. Se estou sentado a minha 

mesa e quero alcançar o telefone, o movimento de minha mão em 

direção ao objeto, o aprumo do tronco, a contração dos músculos das 

pernas envolvem-se uns aos outros; desejo um certo resultado e as 

tarefas distribuem-se por si mesmas entre os segmentos interessados, as 

combinações possíveis sendo antecipadamente dadas como 

equivalentes: posso permanecer encostado na poltrona, sob a condição 

e esticar mais o braço, ou inclinar-me para frente, ou mesmo levantar-

me um pouco. Todos esses movimentos estão à nossa disposição a partir 

de sua significação comum (Ibidem, p. 206).  

  

O corpo-próprio e o esquema corporal ensinam que o movimento não é resultado 

da ação de forças exteriores atuantes nas partes do corpo, tirando-o de uma situação a 

caminho de outra. O movimento não se realiza pela soma dos movimentos dos músculos, 

mais na unidade do corpo. Ensinam que o movimento não ocorre via especialização da 

coordenação nervosa de cada conjunto articular, ele é sim uma interação desdobrada pela 

significação e funcionalidade na unidade da espacialidade do corpo do homem entre o 

corpo das coisas, do outro e do mundo.  

Ainda sobre o corpo-próprio, o movimento e suas relações, Frederic Buytendijk na 

obra Attitudes et mouvements: etude fonctionnelle du mouvement humain, 1957, apresenta 

suas interpretações sobre estas noções. O corpo-próprio é fundamentado principalmente 

pela distinção entre o “meu” e o “não-meu”, ou seja, entre o corpo e o mundo, 

respectivamente. O autor afirma que, o que mais me pertence é o meu corpo. Ele é o que 

está mais próximo e é o que menos contrário a nós mesmos. O corpo é o que nós 

percebemos como nosso. É o mediador do homem com o que lhe é estrangeiro, fazendo 

a coisa perder este caráter, tornando-se dele. Um corpo que se move, e por ter um corpo 

que se move é que podemos agir sobre o “não-meu”.  
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Para Buytendijk (1957), somos um corpo em submissão ao mundo, cuja 

significação de estar presente no mundo pelo corpo, para o sujeito, ocorre no encontro 

com os obstáculos a serem superados, com as determinações oferecidas pelas coisas, com 

as impressões e as expressões, com a percepção e o movimento. Tais significações 

fundam-se na existência e na unidade dos aspectos do “meu” e do “não-meu” do corpo-

próprio, na realidade corpórea por onde é revelado os sentidos, as intenções e a 

significação do movimento próprio do sujeito.  

O movimento próprio que Buytendijk (1957) nos fala é um movimento de si 

mesmo. Um movimento que é corpóreo, pertencente à unidade psicofísica humana no 

sentido da existência humana como presença no mundo pelo corpo. O movimento próprio 

que é da ordem do sujeito e da subjetividade, não pelo entendimento dos métodos de 

objetivação científicos que ignoram o conhecimento da percepção, dos pensamentos, dos 

sentimentos, das fantasias e dos sonhos, relacionados ao mundo vivido, mas sim, o 

movimento próprio que considera o sujeito fundamento da consciência deliberada de 

escolhas e decisões e como um fenômeno supostamente “inconsciente” de sua história e 

manifestações.  

Um sujeito que não tem um comportamento único, sendo capaz de transcender seus 

limites ao se mover. Sendo anterior a qualquer conceituação, liga-se as situações pela 

percepção, ação e expressão do movimento. Por esse sujeito, o movimento próprio é 

decorrente do modo deste estar e de existir no mundo, lhe dispondo uma subjetividade 

incorporada manifestada no movimento percebido. Dispondo do corpo e de se movimento 

a subjetividade é percebida, é fundamento da experiência e significativa, assim como é o 

movimento próprio. Este é percepção, provém do interior, diz respeito à expressão e a 

intenção do sujeito na relação entre corpo e mundo. Um movimento que é funcional, 

provido de sentido e intencionalidade, consciente ou inconscientemente. Movimento 

próprio que é totalidade: não é a cabeça, nem os membros, nem os conteúdos e os atos da 

consciência que o fundamenta, é sim a unidade orgânica entre o ser vivo e seu mundo, 

fazendo do seu movimento próprio significativo, ou seja, que a funcionalidade do 

movimento é o sentido do sujeito para sua realização (BUYTENDIJIK, 1957).  

Sem esta funcionalidade, o movimento se reduz ao mecânico, limita-se a uma causa 

externa, de caráter neutro, sendo uma contração muscular ou um critério objetivo, apenas. 

De acordo com Buytendijk (1957), qualquer análise desse tipo exclui o sentido que há no 

movimento para o sujeito. Revela-se apenas a visão ampla da fisiologia, sendo qualquer 

movimento um complexo de reflexos e o homem um “ser movido”. Uma análise do 
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movimento do ponto de vista mecânico utiliza as medidas anatômicas para uma descrição 

sobre a natureza e a energia muscular que intervém na execução do movimento. Para o 

autor, uma análise desse tipo é inutilizável em uma teoria funcional do movimento, 

porque nada diz sobre a intenção e os sentidos do sujeito. Ele afirma também que a 

aplicação desta análise tem pouca importância para a teoria do exercício físico, pois nada 

diz sobre os gestos econômicos, no sentido de uma eficácia orgânica como a expressão 

de uma ordem harmoniosa da unidade interna que se manifesta pela perfeição técnica e 

que considera a participação de todo o corpo na ação.  

É pelo movimento que o homem se mobiliza no mundo. É o movimento que engaja 

o corpo do homem no corpo do mundo. Ele é de ordem intrínseca, da estrutura orgânica 

do corpo, lugar da percepção, que tensiona o corpo e intenciona seu movimento, que se 

conduz de certa maneira a depender de como as coisas se mostram, configurando um 

movimento que lhe é próprio. Em movimento, o corpo escapa de sua condição física 

puramente se pondo no mundo como estrutura fenomenal, como corpo da experiência, 

portador de uma motricidade, que é sua intencionalidade fenomenológica, realizando-se 

como ser da experiência de movimento. 

 

Uma fenomenologia do movimento 

 

O movimento marca o corpo-próprio e o esquema corporal do homem, espaços de 

ancoragem da experiência, de organização no mundo, escritura da historicidade e da 

motricidade. Tais conceitos na perspectiva fenomenológica merleaupontyana são 

elaborados a partir dos estudos que desdobraram um novo entendimento sobre a noção de 

percepção, que se contrapõem ao que é posto pelas ciências clássicas, como a 

biomecânica.  

O corpo compreendido como máquina, como concebe a biomecânica, considera que 

as percepções são decorrentes de um estímulo externo que alcança os receptores 

mecânicos localizados nos músculos, que é transportado para o sistema nervoso, gerando 

uma resposta, resultando na realização do movimento. Tal fato implica, na Educação 

Física, em uma concepção do corpo em movimento da ordem do juízo, em que o principal 

responsável pelo movimento é o sistema nervoso, deixando o corpo em segundo plano.  

Segundo Nóbrega (2005) a Educação Física se coloca diante do desafio de superar essa 

tradição que historicamente a guiou, e uma possibilidade é assumir que o corpo em 
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movimento é transversalizado pela percepção, precisamente a partir da compreensão de 

Merleau-Ponty. 

Sendo a biomecânica uma ciência que se constituiu tendo como base o pensamento 

da física de Newton, a fisiologia clássica e a fotografia como um elemento técnico, 

colocou em coesão na área todo esse conhecimento que opera pela mecanicidade na 

realização de uma análise física do movimento humano. Diferentemente da 

fenomenologia de Merleau-Ponty, insere em um novo posicionamento frente às questões 

do corpo em movimento, pois traz em sua base uma gama de saberes que não é da ordem 

do conhecimento clássico, como por exemplo, a fisiologia moderna, a pintura moderna, 

a psicanálise, dentre outros. 

A percepção é identificada com o corpo em movimento. O movimento funda a 

experiência perceptiva, que é uma experiência corporal, haja vista que a percepção é 

corpo e o corpo é percepção. Ela é aberta a vários horizontes, é criação, é comunicação. 

Nessa perspectiva, o corpo não é uma máquina movente, e sim um organismo em 

movimento. O movimento não é apenas os movimentos de suas partes sobre o mundo, é 

a interação do conjunto do organismo no mundo que se dar nas relações atadas pela 

percepção do corpo, pelo movimento mesmo. 

Os estudos da percepção em Merleau-Ponty que reverberam nas compreensões de 

corpo-próprio, esquema corporal e motricidade, além de terem sido realizados nos 

campos da história, da ciência e da psicanálise, são também realizados no campo da arte. 

Merleau-Ponty (1945/2005) afirma que o corpo é comparado a obra de arte, e que o 

movimento é significativo por sua funcionalidade na situação, pelos seus sentidos. Para 

o filosofo, como obra de arte, corpo e movimento irradiam significações, pois não existem 

à maneira de uma verdade e nem sob leis universais. “A análise da obra de Cèzanne, se 

não vi seus quadros, deixa-me a escolha entre os vários Cézannes possíveis, e é a 

percepção dos quadros que me dá o único Cézanne existente, é nela que as análises 

adquirem seu sentido pleno” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 208). 

Nóbrega (2015) apresenta a compreensão do corpo-próprio como esquema corporal 

a partir da aproximação do pensamento de Merleau-Ponty com a pintura, em particular 

em Cézanne. Trata-se da relação do esquema corporal com o ato de olhar, de maneira que 

a empatia com o quadro se dá pelo envolvimento que há entre o movimento da pintura 

com o movimento intrínseco ao esquema corporal do corpo que o aprecia, e assim, ele é 

interpelado, adensando-se ao quadro no encontro de movimentos.  Sobre o olhar, 

Merleau-Ponty atenta que:  
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Com o olhar, dispomos de um instrumento natural comparável a 

bengala do cego. O olhar obtém mais ou menos das coisas segundo a 

maneira pela qual ele as interroga, pela qual ele desliza ou se apoia 

nelas. Aprender a ver as cores é adquirir um certo estilo de visão, um 

novo uso do corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema 

corporal. Sistema de potências motoras ou de potências perceptivas, 

nosso corpo não é objeto para um “eu penso”: ele é um conjunto de 

significações vividas que caminha para seu equilíbrio (MERLEAU-

PONTY, 1945/2011, p.212).  

 

Essa leitura sobre o olhar, o corpo-próprio e o esquema corporal oferecida pelo 

filósofo, faz remeter à obra de arte, em especial aquelas das artes visuais que se detém 

sobre o movimento, e nessa configuração, é capaz de chamar à atenção para um olhar, 

interrogando o observador, adensando-o a ela. A noção de corpo-próprio, que é meu mais 

que também é aberto ao outro, em especial pela percepção em movimento nesse jogo de 

ligação, possibilita esse encontro entre o homem e a obra que expressa o movimento. Um 

encontro que é possível pelo esquema corporal que constitui esse corpo-próprio, o qual é 

da ordem da experiência com os movimentos vividos, arrebatando o homem com o 

movimento expresso, porque esse movimento é encontrado na estrutura de seu esquema 

corporal.  

O esquema corporal torna possível o compartilhamento da experiência estética da 

técnica do movimento esportivo do atleta com aquele que porta em sua estrutura também 

essa experiência. Nesse sentido, assistir uma partida de handebol, por exemplo, torna-se 

uma situação de estar em jogo, de realizar um passo para o lado no momento de uma finta, 

de tensionar o corpo na ocasião de um salto e de levantar no tempo do arremesso.   

Nesse sentido, colocar-se diante de uma imagem que expressa os movimentos da 

experiência é estar diante dos projetos da vida, é estar diante de potências de movimentos, 

capaz de mover os próprios movimentos da experiência vivida que se encontra marcada 

na estrutura do corpo próprio, em seu esquema corporal. As cronofotografias de 

Edeaweard Muybridge, que retratam imagens expressões do movimento em diversas 

situações, dentre elas o esporte, permitem a realização de uma análise fenomenológica do 

movimento, no sentido de uma reflexão, por se tratar de imagens que retratam a 

experiência vivida, o que funda a motricidade, o corpo-próprio e o esquema corporal do 

homem.  
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As imagens 15 e 16 dizem respeito sobre o salto e o arremesso. Talvez para uma 

pessoa que tenha experiência com o basquete, seria uma expressão dessas técnicas de 

movimento nesse esporte. Em uma perspectiva biomecânica da análise desses 

movimentos, a experiência com essas técnicas, assim como os sentidos e significados do 

atleta em movimento na ação do jogo vivido são ignorados, o que vale é a mecânica dos 

segmentos corporais. Um exemplo de estudos biomecânicos é o de avaliação da amplitude 

de movimento de rotação medial e lateral do ombro dominante e não dominante em atletas 

de handebol, a partir de imagens desses movimentos de forma ativa e passiva (Imagem 

17), analisada via software (LUNA et al, 2009). Para os autores:  

 

O handebol é um esporte de arremesso e de contato que determina 

grandes demanda na articulação do ombro. Em treinamentos e 

competições, o atleta de handebol realiza vários arremessos e 

movimentos de passe com uma bola de aproximadamente meio quilo 

em uma posição de “engatilhamento” do braço (90 de abdução e rotação 

lateral), posicionamento considerado de alto risco para lesões no ombro 

(LUNA et al, 2009, p. 528).   

 

 

Imagem 15 – Cronofotografia de Eadweard Muybridge:  

jumping; standing broad jump (shoes). 

Fonte: Adam, 2010. 
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Trata-se de uma leitura biomecânica do arremesso no handebol, preocupada com 

preservação dos ossos, ligamentos e músculos. Na perspectiva fenomenológica, o corpo 

na experiência do movimento não realiza técnicas calculando ângulos articulares ou 

decompondo em movimentos mecanizados. As técnicas realizam-se na unidade total da 

situação. No arremesso não é apenas o ombro que está em jogo, há as outras partes do 

corpo, há o outro ao seu lado ou em sua frente, compondo a totalidade de uma estrutura 

corpórea para a realização o arremesso. Em outras palavras: “Quando nos 

movimentamos, há uma circularidade entre os acontecimentos do meio ambiente e os 

acontecimentos no próprio corpo, ocorrendo aprendizagem, ou seja, uma nova 

interpretação desses acontecimentos” (NÓBREGA, 2010, p. 80). A autora continua 

destacando que: 

 

De certa forma, esses movimentos tornam-se ‘automáticos’, ou seja, tão 

logo os tenhamos aprendido, não precisamos mais “pensar sobre eles” 

para os executarmos. O corpo sabe! No entanto, não podemos realizar 

dois movimentos idênticos, pois, mesmo sem nos darmos conta, o nosso 

corpo e sua estrutura perceptiva (sensório-motora) estão o tempo todo 

se reorganizando ou se auto-organizando, gerando sempre novas 

interpretações para o movimento, novas emergências (são 

microprocessos). No macro, aos olhos do observador, parece não haver 

novidades, mas no micro há sempre novas emergências, tudo se renova 

constantemente (NÓBREGA, 2010, p. 81).  

 

 

Imagem 16 – Cronofotografia de Eadweard Muybride: Baseball; pitching. 

Fonte: Adam, 2010 
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Assim, quando arremesso, realizo esse movimento como se estivesse jogando uma 

bola de handebol.  Minha perna esquerda coloca-se à frente da direita, meu braço 

esquerdo encontra-se com o cotovelo semi-flexionado à frente de meu peito e meu braço 

direito localiza-se a cima do ombro em semi-flexão segurando o objeto. No ato da ação, 

com a rotação do tronco, tudo muda: meu braço direito é lançado à frente juntamente com 

a perna direita, de modo que perna e braço esquerdo encontram-se atrás. Na ação, não 

penso em cada parte deste movimento, não o decomponho, realizo por completo. O corpo 

sabe fazer, não somente por uma automatização, mais por uma organização motora 

proveniente da experiência vivida. 

 

 

Imagem 17 – Análise biomecânica da articulação do ombro. 

Fonte: Luna et al, 2009. 
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Do mesmo modo ocorre com a técnica do saltar. A fotografia que expressa esse 

movimento rememora no corpo a experiência, estruturando o esquema corporal de tal 

forma como a vivenciada na experiência. Quando salto, esse movimento é realizado 

apenas com um pé tocando o chão, o tronco permanece em extensão e meus braços 

tendem a se colocarem em posição de arremesso, como se estivesse indo em direção ao 

gol. Um movimento que é global. Diante de um objeto para transpor, exprimo-me e 

coloco-me diante dele para realizar o movimento através de uma maneira aprendida no 

esporte, cuja técnica e estética sãos capazes de serem modificadas a depender das 

percepções entre o corpo e o objeto. Isso permite uma nova organização da ação motora 

para a realização do movimento pela sedimentação de novos modos de se exprimir no 

mundo pelo esquema corporal.  

Comparado à obra de arte, a fotografia é um objeto estético, aberto e inacabado de 

sentidos e significados aos sujeitos que contempla os movimentos intrínsecos da imagem 

ao seu modo, que diz respeito com a experiência vivida, com corpo-próprio, o esquema 

corporal e motricidade. É fato que a imagem 18 representa um homem guiando um cavalo 

em sua charrete, mas essa representação na relação da experiência vivida envolvendo as 

noções merleaupontyanas evoca mais. Para mim, esta imagem retrata o movimento sobre 

a bicicleta. As rodas da charrete remetem a esse outro instrumento de locomoção, que não 

se limita a ser um objeto técnico com função de deslocamento, pois permite experienciar 

um movimento carregado de sensações ao longo do tempo e do espaço por onde passa.  

 

 

Imagem 18 - Cronofotografia de Eadweard Muybridge: edgington, walking. 

Fonte: Adam, 2010. 
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Para pedalar, é necessário adensar ao esquema corporal a maneira de se exprimir 

através da bicicleta. Para movimentar-se com a bicicleta, a estrutura do corpo tem que se 

organizar em sua estrutura. Uma nova organização corpórea é solicitada, não sendo 

possível pedalar sobre o esquema corporal de uma corrida que, com os pés se vai para 

frente, para trás, para o lado ou para o outro. Na bicicleta o tônus, a forma e o peso do 

corpo é outro, mesmo sendo características passiveis de medição, tornam-se também 

singulares. 

Quando pedalo o esquema corporal organiza-se a maneira daquele movimento por 

meio da bicicleta, que passa a ser uma extensão de meu corpo. Sobre a bicicleta, a 

organização corporal modifica-se do da corrida de tal modo que para promover o 

movimento a extremidade de meu pé não termina no toque de sua epiderme no pedal e 

sim, no toque do pneu com o asfalto. Em outras situações, como a de frenagem, a 

extremidade de meus pés se localiza no toque de minhas mãos no freio e que se estende 

novamente para os pneus, alterando o movimento.  

Na estrutura do esquema corporal minha arquitetura anatômica, fisiológica e 

biomecânica é descontruída por uma maneira minha de perceber meu corpo em 

movimento na relação que há entre eu e a bicicleta. Pelas explicações biológicas somos 

objeto e objeto, em minha experiência, somos sujeito e objeto. Movimento-me não por 

explicações lineares de ação e reação e nem por meio de uma força que atua em meu 

corpo, pedalar é mais. Quando pedalo, minhas mãos que também são meus pés, 

direcionam a bicicleta de acordo com as intenções imbuídas em meu movimento, que não 

são determinadas, mas sim, depende por onde pedalo, com o outro que me acompanha e 

com tudo que me faz perceber e ser percebida.  

O movimento organiza a unidade corpo-bicicleta. Sou capaz de colocar os pés no 

chão sem tira-los do pedal, cessando o movimento com as mãos, implicando outras 

explicações para os movimentos que não são da ordem da biomecânica, mas sim, dos 

sentidos e das sensações decorrentes das percepções. A biomecânica realiza a captação 

de imagens para fazer uma análise do movimento, atribuindo a elas vetores de forças, 

angulações articulares, dentre outros, desenvolvendo uma leitura física sobre a técnica e 

a estética do movimento realizado. Nessa perspectiva, o ciclista realiza um movimento 

do tipo generalizado, ou seja, combina o movimento de translação da parte superior do 

corpo com o movimento de rotação de suas pernas.  
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Então, prima-se pela análise do membro inferior, articulação por articulação, como 

por exemplo no estudo de Oliveira et al (2013), que consistiu em avaliar variáveis 

cinemáticas angulares do membro inferior durante a pedalada, que através da captação do 

movimento em imagens, calculou os valores dos ângulos do quadril, joelho e tornozelo 

(Imagem 19), avaliando através de dois métodos que determinam o ajuste ideal da altura 

do selim, concluindo que não houve diferença nas angulações dos métodos testados.  

 

 

Imagem 19 – Representação dos ângulos articulares. 

Fonte: Oliveira et al, 2013. 

 

Em termos numéricos pode não haver diferença na realização do movimento, mas 

na perspectiva do sujeito que pedala e percebe, o resultado pode ser diferente, tendo em 

vista que pedalar não é realizar apenas ciclos de extensão e flexão do quadril e do joelho, 

não se resumindo apenas nas variações angulares dessas. Quando pedalo, percebo o outro 

que vai a minha frente ou àquele que estar ao meu lado; percebo como a pista se apresenta 

diante de mim, modificando meus movimentos. Um nó de relações ocorre, emergindo 

novos sentidos e significados, e meus movimentos de extensão e flexão são ampliados 

pela percepção, na experiência vivida, que se sedimenta no esquema corporal. 



163 
 

Da mesma forma é na corrida. O desenvolvimento do gesto dessa prática não se 

limita na alternância dos pés, como na imagem 20. Isso seria uma perspectiva da 

biomecânica interessada na análise das partes do corpo em movimento. Um exemplo 

desse tipo é o estudo realizado por Paula et al (2009) que teve como objetivo analisar a 

relação da amplitude de movimento da coluna vertebral, do comprimento e da frequência 

da passada com a velocidade de marcha e corrida. Esta análise foi realizada por 

videogrametria a partir da fixação de marcadores sobre o dorso dos participantes, 

especificamente nas regiões anatômicas dos processos espinhosos das vertebras e 

bilateralmente na altura delas (Imagem 21). Os resultados deste trabalho elucidaram a 

interdependência e associação entre a movimentação dos membros inferiores e coluna 

vertebral na locomoção. 

 

 

Imagem 20 – Cronofotografia de Eadweard Muybride: walking. 

Fonte: Adam, 2010. 

 

 
Imagem 21 – Análise biomecânica da corrida. 

Fonte: Paula et al, 2009. 
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Correr não é resultante da dependência mecânica entre as partes do corpo. A corrida 

ocorre pelo conjunto de relações que acontece no corpo e entre o corpo e o mundo, o que 

faz dela ser um resultado do se fazer e do se refazer da estrutura orgânica da realidade 

corporal do sujeito, permitida pelas intenções, sentidos e significados emergidos em 

movimento. É isso que move. A imagem 20 faz refletir que correr 19 quilômetros não 

seria possível, mecanicamente falando.  É preciso percepção para um se mover por outros 

sentidos, o que não reduz a corrida em ser apenas uma distância percorrida.  

Na corrida, é preciso perceber a organização e as reorganizações do corpo que 

ocorrem nos diferentes momentos do percurso, ocasionadas pelas trocas de sentidos de 

dentro para fora e de fora para dentro. Correr é deixar-se envolver, buscando perceber o 

seu melhor movimento seja para subir ou descer, seja no asfalto ou na areia da praia. 

Quando corro, uma complexidade de relações vai surgindo, o corpo se desdobra em 

expressões, adensando-se intensamente na camada sensível de tudo que o toca, e é por 

meio desta comunicação que a corrida se desenvolve. Nisto, correr é para além de um ato 

mecânico. É um movimento intencionado pelo corpo e impulsionado pelo corpo do outro 

e do mundo.  

Pela fenomenologia do movimento, é reconhecido que, nos resultados da 

biomecânica, os movimentos estudados não se limitam à objetividade, mas que há no 

homem em movimento um sentido a se manifestar. Ao se apropriar da biomecânica, é 

importante compreender que os componentes materiais dos fenômenos estudados pela 

infraestrutura da matemática têm capacidade de sentir e de ser sentido inerente a sua 

estrutura fenomenal. Recorrer a este mundo objetivo é censurar a redutibilidade de seus 

resultados, pois não considera o sentido existente que os fenômenos em causa 

manifestam, reconhecendo que este mundo pode ser acessado pelo campo da experiência 

vivida, pela fenomenologia.  

A realização dessa fenomenologia do movimento é possibilitada por toda dinâmica 

revelada nos capítulos desta dissertação sobre o movimento na Educação Física, 

fundamentado pela ciência, arte e fenomenologia. Isto, configura este trabalho como um 

movimento, que se propôs apresentar o conhecimento advindo da biomecânica, 

destacando seus limites e suas compreensões conceituais, em direção a uma reflexão 

sobre o fenômeno do movimento humano amparada pelas noções do pensamento de 

Merleau-Ponty.  Para se fazer uma fenomenologia do movimento, foi preciso conhecer 

os conceitos biomecânicos e fenomenológicos, foi preciso se pôr em movimento desde 

os movimentos iniciais, sendo preciso continuar nesse movimento rumo aos movimentos 
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finais, destacando principalmente quais leituras sobre o movimento humano foram 

ampliadas pela fenomenologia, em detrimento da biomecânica. 



EPÍLOGO
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E, finalmente, a Educação Física nos ajuda a descobrir a beleza 

da vida. Que o descobrir da beleza da vida é nós sermos tocados 

por este sentimento estético que nos permite que nos extasiemos 

ante a beleza de uma flor, ante uma gota de orvalho sobre uma 

planta, o aljôfar da madrugada, ou a beleza de um gesto ou de 

uma forma estatutária animada sobretudo pelo movimento que a 

Educação Física e a técnica desportiva propicia.  

 

Inezil Penna Marinho, 1980, p. 73. 
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Diversas histórias atravessam este trabalho, do início ao fim. A começar pela minha 

história, escrita pelo movimento de minhas experiências na Educação Física e no Esporte. 

Ela é o ponto de partida que nos leva a tecer uma fenomenologia do movimento na área, 

tendo como aporte teórico o pensamento de Merleau-Ponty e ancorando-se em seu 

método fenomenológico. Na busca de aproximações entre os saberes, outras histórias 

entraram em cena, a saber: ciência, arte, fenomenologia e Educação Física. O desenrolar 

de seus movimentos de elaboração e reelaboração frente aos movimentos dos fatos 

históricos do mundo, especificamente as relações ocorrem entre essas histórias com a 

história do movimento, acontecem concomitantemente em seus tempos e espaços, 

desdobrando um emaranhado de narrativas.  

Há pontos de encontros sobre fatos do mundo que engajam uma história na outra, 

permitindo que seja atado um nó de relações de diversos sentidos. História do movimento 

e história da ciência. História do movimento e a história da arte. História do movimento 

e história da fenomenologia. História do movimento e história da Educação Física. 

História do movimento, da ciência e da arte. História do movimento, da ciência e da 

fenomenologia. História do movimento, da ciência e da Educação Física. História do 

movimento, da arte e da fenomenologia. História do movimento, da arte e da Educação 

Física. História do movimento, da fenomenologia e da Educação Física. E história do 

movimento, da ciência, da arte, da fenomenologia e da Educação Física.  

Estas histórias são compreendidas como dimensões da historicidade que 

contextualizam os acontecimentos, e isto foi expresso nas linhas do tempo de cada 

capítulo. Estas envolvem a dinâmica entre movimento, ciência, arte, fenomenologia e 

Educação Física, que se mostram em constante movimento, fazendo-se e refazendo-se 

em um vai e vem de tempos e em uma ida e volta de espaços. Um movimento que ocorre 

no mundo, lugar que apoia e carrega suas histórias, costuradas no desenrolar dos fatos 

sociais, culturais, políticos e econômicos, postas em uma sociedade formada por homens 

que também se situam no mundo, onde encontram, vivem e olham para a história.  

A dinamicidade da historicidade do conhecimento deixou transparecer o 

movimento que há acerca da compreensão de diversas noções, a começar pelo próprio 

conceito de história, que aparece em três perspectivas. Primeiramente, no século XVI, 

como sendo uma simples crônica que reúne fatos e objetos. No entendimento de história 

das ciências sociais que influenciou as ciências biológicas no século XIX, como um 

processo evolutivo. E esta, a partir de Merleau-Ponty, apresenta uma relação direta com 
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o outro e com a realidade, não sendo reduzida a uma novidade ou repetição, é sim, um 

movimento de criação e recriação.  

Este movimento maior nos leva à Educação Física, sendo que nós nos apoiamos na 

biomecânica e na fenomenologia de Merleau-Ponty para destacar a dinâmica do 

conhecimento das noções em comum encontrados em ambos saberes. É possível perceber 

uma mudança de posição acerca do entendimento da noção de percepção entre as ciências 

que operam pelo viés físico-biológico da fisiologia clássica e os estudos da 

fenomenologia do membro fantasma. Merleau-Ponty inaugurou em sua fenomenologia 

as noções de corpo-próprio, esquema corporal e motricidade, a partir dos estudos da 

percepção, desdobrando um novo modo de entender o homem em movimento, sendo a 

referência primeira a experiência vivida e o mundo vivido.  

Para Merleau-Ponty, o corpo-próprio é a expressão da originalidade do ser no 

mundo. É o que define o humano como humano. Por ele, ocorre as relações. É o meio de 

comunicação com o corpo do mundo e com outros corpos. Através dele, percebemos e 

somos percebidos. É o horizonte de nossa experiência. É o corpo como esquema corporal, 

que se exprime em movimento com o mundo. O esquema corporal é a maneira de 

exprimir que meu corpo está no mundo. É o que garante a interação do corpo com as 

situações do mundo. É a relação com o mundo no espaço da situação existencial. É o 

lugar da sedimentação, da memória, da plasticidade, da narrativa. É solo do inconsciente, 

onde pulsa o sentir do corpo em movimento. Corpo-próprio e esquema corporal que 

constituem a motricidade. Que é percepção. O fundo que motiva o movimento. Percepção 

que é da ordem da estrutura orgânica. O que vincula. Sendo a motricidade a 

intencionalidade do movimento que se encontra no corpo, que é motor e perceptível.  

Uma leitura fenomenológica dessas noções no campo da Educação Física coloca 

um novo posicionamento na área frente aos seus diversas conteúdos, como por exemplo 

o esporte, notadamente sobre as noções de corpo, conhecimento, técnica e estética. Estes 

passam a portar novas nuances sobre o conhecimento do movimento do atleta, não se 

limitando aos métodos instrumentais das ciências do vivo, notadamente a biomecânica. 

A leitura da biomecânica e da fenomenologia compõe o conhecimento da Educação 

Física, fazendo-o exprimir-se pelo clássico e o moderno.  

Na Educação Física brasileira, a presença da biomecânica é anterior a da 

fenomenologia, sendo atravessada por essas formas de apreender e compreender o 

movimento. Configura-se pelos ditames científicos, ao mesmo tempo em que acolhe as 

noções do movimento humano pelo viés fenomenológico de Merleau-Ponty. Uma 
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Educação Física que abarca o corpo máquina da biomecânica, mas também no sentido do 

engajamento do homem no mundo da fenomenologia. Assim, uma leitura 

fenomenológica implica na Educação Física novos modos de entender o que é 

preconizado biomecanicamente, em especial no que diz respeito para além de uma análise 

física do movimento, como essa ciência se dispõe a realizar, que assim faz tendo em vista 

que a ordem do corpo é a física.  

Para a biomecânica, o corpo é o ponto e atuação das forças, que se decompõem 

vetorialmente promovendo seu deslocamento. O corpo é máquina sendo configurado por 

alavancas e se estuda suas partes do movimento. Corpo que é uma massa no espaço, 

composto por um peso e um centro de gravidade. Corpo como um complexo estruturado 

biologicamente, autônomo e independente, anatômico e fisiológico. Um objeto de estudo, 

que produz conhecimento na aplicação de um método técnico-instrumental sobre ele, que 

mede o movimento para a elaboração de equações físico-matemático em razão de suas 

dimensões, ou por aparelhos de registro de imagens, que também operam sobre suas 

variáveis físicas, resultando no conhecimento biomecânico do movimento. Um 

conhecimento verdadeiro, operado pela racionalização do corpo pelos números e pelos 

aparelhos tecnológicos.  

A fenomenologia oferece à Educação Física um aporte teórico e metodológico para 

o conhecimento. A experiência vivida é onde se ancora a fenomenologia, considerando o 

ser homem em movimento, e não o corpo objeto destacado do mundo capaz de ser 

apreendido por ferramentas que desconsidera seus sentidos e os significados, assim como, 

a intencionalidade perceptual que compõe sua estrutura movente. Na fenomenologia, o 

homem em movimento se veste do conhecimento sensível do corpo decorrente da 

percepção, o que torna o movimento não sendo explicado por princípios mecânicos 

ocasionados por reações do tipo estímulo-resposta, em que a causa do movimento do 

corpo e da ordem da atuação de uma força externa, que gera uma força interna, atuando 

em sua estrutura passiva de auto-organização e alheio ao mundo.  

O elemento sensível põe uma nova leitura sobre a percepção da biomecânica, em 

especial no que concernem às explicações da fisiologia clássica da causalidade linear, 

fortemente adensada no conhecimento da área. Pela fenomenologia, a percepção é no 

corpo, ele é o elemento que ata, adensa e desdobra relações de troca e diálogo entre o 

corpo do homem e outros corpos seja do outro, do mundo e de suas coisas. Uma percepção 

que não aponta para o conhecimento através do movimento como já pré-determinado e 

elaborado em uma representação, mas que, ao contrário, reverbera a capacidade 
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interpretativa do corpo, capacitando-o de reconhecer diversos significados em um mesmo 

fenômeno.  

A percepção diz respeito à complexidade e a dinamicidade do corpo em movimento 

frente às situações e a unidade de sua estrutura como um entrelaçamento flexível e um 

certo modo de exprimir a outros seres corpóreos. Uma leitura sobre a percepção 

encontrada nas noções fenomenológicas de autopoiésis e da reversibilidade dos sentidos 

que consideram a circularidade que há nos processos corporais e entre o corpo e o mundo. 

Tal fato permite uma leitura que coloca um novo posicionamento com relação aos 

processos que ocorrem no sistema nervoso pelo movimento. Pela circularidade, o cérebro 

não é um ser superior destacado do ser inferior, o corpo, ele é sim corpo, um processo 

corporal no circuito da existência. Assim, o sistema nervoso, como também todos os 

outros sistemas que é no corpo, saem de uma condição mecânica e independente do corpo 

e do mundo, haja vista que se organizam na estrutura corpórea circularmente frente às 

situações que se encontra. As sequências das vias nervosas não ocorrem no movimento 

autonomicamente, mas sim em uma estrutura corporal que se organiza nele e pela relação 

dele com o mundo.  

Uma mudança de posicionamento do sistema nervoso do cérebro para o corpo 

reafirma o que já foi colocado a partir da perspectiva do corpo perceptível, de que a 

intencionalidade do movimento é do corpo e não do intelecto. O movimento é corporal 

porque a percepção e todos os órgãos compõem a unidade de sua estrutura, que realizam 

suas funções por existirem no mundo, não como um lugar distante, mais com um espaço 

latente de acontecimentos para a experiência perceptiva do movimento, que é potência de 

conhecimento corpóreo.  

Nessa mudança de posicionamento da percepção no corpo e no conhecimento, esse 

elemento também põe uma nova leitura acerca da técnica e da estética do movimento, 

como por exemplo, no âmbito esportivo. Uma leitura que traz em cena a arte, saber que 

se encontra no pensamento de Merleau-Ponty, especialmente através da pintura, também 

desenvolve seus estudos sobre a percepção. Então, o esporte como obra de arte põe essa 

manifestação para além do interesse científico, que diferentemente da biomecânica, não 

trata o atleta como máquinas moventes, mas como homem em movimento com técnicas 

que não são da ordem do domínio do corpo, mais sim como potência criativa carregada 

de plasticidade em sua expressividade estética.  

Tratando do esporte como obra de arte, a fenomenologia proporciona uma nova 

postura na Educação Física na compreensão sobre a técnica e a estética do movimento. 
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Em se tratando desses conceitos na biomecânica, estão relacionados ao estado de 

performance, à perfeição na execução do gesto, tendo como referência um padrão motor 

correto do movimento. Dessa forma, a biomecânica se volta para o atleta, tendo como 

objetivo aperfeiçoá-lo tecnicamente, utilizando seus aparelhos técnicos no registro de 

imagens em busca dessa realização. Biomecanicamente, a técnica é resultante de forças 

internas e externas do corpo responsáveis por aperfeiçoa-la a partir de uma otimização da 

estrutura biológica corporal. A técnica é compartimentalizada em eixos articulares nos 

segmentos do corpo onde são utilizados parâmetros para a análise dos movimentos, seja 

no plano lateral ou frontal do corpo.  

Na compreensão dessa ciência, é pela execução da técnica associada à eficiência, 

rendimento e economia que é cumprido o movimento no esporte, fatos que ocorrem por 

meio de um equilibro de forças envolvidos nos segmentos em movimento, o que desdobra 

uma relação entre a técnica realizada com a estética, tendo em vista que quanto maior o 

controle do movimento dentro de uma trajetória padrão, é cumprido com a definição e 

uma forma esteticamente universal.  

A fenomenologia permite outro viés ao esporte, a sua técnica e a sua estética, em 

especial pelo entendimento de que toda técnica é técnica de corpo e pela noção e obra de 

arte, que compreende esses conceitos considerando o elemento da percepção no sentido 

merleaupontyano do termo. Como o corpo se põe na experimentação do mundo 

perceptivelmente, a técnica do movimento é uma potência de existir, engajando o corpo 

no mundo em trajetórias ampliadas a partir dos sentidos em movimento, estando 

relacionada à estruturação do corpo a partir dessas experiências. Então, a técnica é 

fornecedora de meios estéticos e expressivos ao movimento, tanto para o atleta como para 

o espectador, por meio da partilha da experiência estética de um e do outro. Um 

compartilhamento de sentidos que é da ordem do corpo-próprio, do esquema corporal e 

da motricidade, que reconhece os movimentos de suas estruturas orgânicas no outro, se 

pondo em movimento.  

Uma articulação entre corpos, colocando no jogo do movimento os afetos, a cultura, 

a história oferecida pela técnica e sua estética, que se dá a ser contemplada. Na leitura 

pela fenomenologia a técnica é dialética, potência estética, liberta aos sentimentos, 

criatividade, inovação, inspiração, admiração, espanto, encontro. E assim, o esporte se 

constitui como um horizonte de experiência e de existência pela técnica corporal e pela 

expressão estética. O esporte é uma manifestação social, cultural, política, econômica, 

histórica. É motivo da ciência, da arte e da fenomenologia na Educação Física.  
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A Biomecânica tem como objetivo central estudar o movimento humano a partir da 

identificação de parâmetros mecânicos. Sendo assim, o movimento é entendido como 

uma ação mecânica, interpretado a partir das leis da física e da matemática. Na 

fenomenologia de Merleau-Ponty o movimento é compreendido a partir do mundo das 

experiências vividas, o que permite analisá-lo em uma perspectiva existencial do ser, no 

ato perceptivo que emerge do movimento, nos tornando capazes de compreender e de 

perceber a nós mesmo e àquilo que nos rodeia, atribuindo sentidos, na relação do eu com 

o mundo. 

Nesta pesquisa valorizamos uma análise de movimento numa perspectiva de trazer 

a experiência vivida, primando por uma metodologia que possibilite o fazer de uma 

fenomenologia do movimento. Esta se constitui pela realização das leituras das imagens, 

as quais possibilitam relacioná-las com minhas experiências de movimento e as noções 

fenomenológicas. O aspecto metodológico de construção do conhecimento é o que 

permitiu explorar estas relações para uma leitura do movimento pelo viés da 

fenomenologia. O conhecimento nesta perspectiva vem crescendo, mas ainda é preciso 

mais investimento na pesquisa e na Pós-Graduação em Educação Física. 

Sobre isso, vale contextualizar que o programa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte é o terceiro da região Nordeste do país, sendo que um destes é 

direcionado apenas para a área da biodinâmica, em nível de mestrado. Para doutorado há 

apenas um, na parceria entre a UFPB e a UFPE. A Pós-Graduação em Educação Física é 

muito recente, tendo um número limitado de programas, em especial de doutorado, 

fazendo com que muitas pessoas com formação em Educação Física acabem por fazer 

pesquisas em outras áreas, como a Educação.  

Esta dissertação oferece uma reflexão sobre a continuidade da pesquisa e na 

formação stricto senso, que por vezes não acontece devido à restrição de programas que 

contem com o doutorado em Educação Física. Pensando nesta perspectiva e partindo do 

movimento oferecido por este trabalho, apresento como perspectivas futuras de pesquisa, 

investir nos estudos sobre técnica, corpo e movimento, investigando questões sobre 

consciente, inconsciente, tempo, espaço e liberdade envolvidos nessa relação.  

Chegamos ao fim e vimos que o conhecimento sobre movimento humano no campo 

da Educação Física compreende uma pluralidade de saberes, como os das diversas 

configurações de ciências, da filosofia e da arte, do qual a área se nutre, e que por vezes 

são polarizados. Este distanciamento pode ser reduzido por meio do diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, abarcando inúmeros aspectos que fazem parte da 
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complexidade do fenômeno, como é o caso da biomecânica e da fenomenologia de 

Merleau-Ponty posto nesta pesquisa. Vimos que a fenomenologia permite novas leituras 

sobre história, percepção, corpo, conhecimento, técnica, estética, esporte e movimento. 

Com a fenomenologia, a Educação Física não ganha apenas novas compreensões sobre 

estas noções, ganha também um novo mover na dinâmica de sua historicidade. Sua linha 

do tempo ganha novas tomadas de posições sobre seus temas, oferecendo novas 

expressões, não se limitando às ciências biológicas.  
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