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RESUMO 

O presente estudo busca responder à pergunta: Quais as tendências epistemológicas que 

orientam a produção do conhecimento dos docentes do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Federal de Sergipe? Partimos da pesquisa em âmbito nacional EPISTEF 

– Epistemologia da Educação Física – a qual investiga ‘Produção do conhecimento em 

Educação Física: impacto do sistema de pós-graduação das regiões Sul e Sudeste na formação 

de mestres e doutores que atuam nas Instituições de Ensino Superior da região Nordeste’ com 

o intuito de mapear a produção do conhecimento na área de Educação Física no Brasil, 

destacando o impacto da produção do conhecimento nas regiões sul e sudeste na região 

nordeste. A mesma acontece sob financiamento da FAPESP – Fundação de amparo à pesquisa 

do estado de São Paulo. A metodologia do estudo é baseada na matriz epistemológica 

desenvolvida por Sánchez Gamboa e que está também em fase de elaboração na pesquisa 

nacional. Tivemos como objetivo: analisar a produção do conhecimento dos docentes do Curso 

de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Sergipe no que se refere as 

tendências epistemológicas que orientam a elaboração de dissertações e teses. Nossas principais 

constatações foram que o debate epistemológico na Educação Física atualmente aponta para 

um embate entre os “giros linguísticos” e um “resgate do real independente da consciência e da 

linguagem”; entre as 14 produções, 12 foram defendidas a partir dos anos 2000, apenas 3 foram 

defendidas em programas de Pós-Graduação em Educação Física, as demais foram defendidas 

em Educação; predominam as tendências epistemológicas fenomenológico-hermenêuticas (6), 

seguida das crítico-dialéticas (4), empírico-analíticas (2) e pós-modernas (2). O que nos aponta 

para a predominância de produções na área da Educação;  Predominância da tendência 

fenomenológico-hermenêutica, seguida das tendências crítico-dialética, empírico-analítica e 

pós-moderna, sendo as duas últimas com o mesmo número de produções; a maior parte das 

produções, doze das quatorze, foram defendidas a partir dos anos 2000, um momento de um 

grande crescimento da Pós-Graduação na Região Nordeste do Brasil. 

Palavras-chave: Formação de professores de Educação Física; Tendências epistemológicas na 

produção do conhecimento em Educação Física; Educação Física. 



ABSTRACT 

The present study aims to answer the question: What are the epistemological tendencies that 

guide the production of knowledge of teachers in Degree in Physical Education, Federal 

University of Sergipe? We leave the research nationally EPISTEF - Epistemology of Physical 

Education - which investigates ‘Production of knowledge in physical education: the impact 

graduate of South and Southeast system in training teachers and doctors working in the Higher 

Education Institutions northeast’in order to map the production of knowledge in the area of 

Physical Education in Brazil, highlighting the impact of knowledge production in southern and 

southeastern regions in the northeast. The same happens under funding from FAPESP - 

Foundation for Research Support of the State of São Paulo. The study methodology is based on 

the an epistemological matrix developed by Sanchez Gamboa and is also in preparation in the 

national survey. Our objective: to analyze the production of knowledge of teachers in Bachelor 

of Physical Education, Federal University of Sergipe regarding the epistemological tendencies 

that guide the preparation of dissertations and theses. Our main findings were that the 

epistemological debate in Physical Education currently points to a clash between the "linguistic 

turns" and a "real rescue independent of consciousness and language"; between 14 productions, 

12 were defended from the 2000s, only 3 were defended in the Graduate Programs in Physical 

Education, the others were defended in Education; predominate phenomenological-

hermeneutical epistemological tendencies (6), then the critical-dialectical (4), empirical-

analytical (2) and postmodern (2). This points us to the predominance of studies in the field of 

Education; Predominance of phenomenological hermeneutic trend followed trends critical-

dialectical, empirical-analytical and post-modern, the latter two with the same number of 

productions; most productions, twelve of fourteen, were defended from the 2000s, a time of 

great growth of Postgraduate in Northeastern Brazil. 

Keywords: Teacher of Physical Education; epistemological trends in knowledge production in 

Physical Education, Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa foi desenvolvida na linha de pesquisa ‘Formação de educadores: 

saberes e competências’ do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Sergipe e está ligada a um projeto de pesquisa matricial1 desenvolvido em rede pelo Grupo 

LEPEL2 (Linha de Estudos e pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer) da Universidade 

Federal da Bahia intitulado “Problemáticas significativas da produção do conhecimento, do 

trabalho pedagógico e das políticas públicas de Educação Física, Esporte e Lazer” da qual o 

Grupo GEPEL3 (Grupo de Estudos e pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer) da 

Universidade Federal de Sergipe faz parte, e que, especificamente está desenvolvendo a 

pesquisa ‘Produção do conhecimento em educação física: impacto do sistema de pós-

graduação das regiões Sul e Sudeste do Brasil na formação e produção de mestres e doutores 

que atuam nas Instituições de Ensino’4 que dá continuidade ao projeto anterior ‘Epistemologia 

da Educação Física EPISTEF: a produção científica na Educação Física nos estados do 

Nordeste’ em intercâmbio com o grupo PAIDÉIA (Grupo de estudos e Pesquisas em Filosofia 

da Educação) da Faculdade de Educação da Unicamp, com o intuito de mapear a produção do 

conhecimento na área de Educação Física no Brasil, destacando o impacto da produção do 

conhecimento nas regiões sul e sudeste na região nordeste, que é menos desenvolvida em 

termos de programas de pós-graduação em Educação Física. 

                                                 
1 Caracteriza-se por envolver uma equipe de pesquisadores que tratam das problemáticas significativas do trabalho 

pedagógico, da formação de professores, das políticas públicas e da produção do conhecimento na área da 

Educação Física, Esporte e Lazer, e o fazem dando respostas de conjunto e com unidade teórico-metodológica. 

Pesquisa Matricial segundo Demo (1994, p.64) significa que um problema de pesquisa e sua solução só poderá ser 

concebido a partir de matriz; o problema pode ser tratado em partes, mas tendo como objetivo a visão global e a 

solução conjunta; tem como patamar de unificação a problemática, os procedimentos metodológicos e a permeação 

das teorias e práticas envolvidas. 
2 O grupo LEPEL insere-se na Linha Educação, Cultura Corporal e Lazer do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Tem como objeto de estudo a Cultura 

Corporal e desenvolve projetos de ensino-pesquisa-extensão, contribuindo na formação profissional, na produção 

do conhecimento científico da área, nas políticas públicas e na qualidade das intervenções profissionais nos campos 

de trabalho - educação, saúde, lazer, comunicação. Está inscrito no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do 

Brasil – CNPq. Mais informações em http://www.lepel.ufba.br/index.htm. 
3 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer – GEPEL insere-se na linha de pesquisa 

Formação de educadores: saberes e competências do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe e está inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil – CNPq, mais informações em 

www.gepelufs1.wordpress.com. 
4  Este projeto trata da produção do conhecimento em Educação Física, especificamente do impacto do sistema de 

pós-graduação das regiões Sul e Sudeste na formação de mestres e doutores que atuam nas Instituições de Ensino 

Superior da região Nordeste. Dá sequência à pesquisa anterior empreendida por Chaves (2005), intitulada 

Epistemologia da Educação Física EPISTEF: a produção científica na Educação Física nos estados do Nordeste, 

desenvolvida no grupo LEPEL/FACED/UFBA. A pesquisa foi realizada no período de 2003 a 2005, por ocasião 

do convênio de cooperação técnica, científica e cultural entre as Universidades Federais da Bahia (UFBA) e 

Alagoas (UFAL), contando com a colaboração de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). O projeto conta atualmente com apoio da FAPESP, registrado no processo 12/50019-7. 

http://www.lepel.ufba.br/index.htm
http://www.gepelufs1.wordpress.com/
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No estado de Sergipe o grupo GEPEL desenvolve a coleta e análise de dados referentes 

ao projeto EPISTEF, buscando dissertações e teses junto aos repositórios digitais, bibliotecas 

físicas e autores das mesmas, e organizando os dados de cunho demográfico (autor, onde 

defendeu, título da produção, etc.) e realiza a análise epistemológica da produção. 

Primeiramente, devemos expor nossos pressupostos, para deixar claro ao leitor o 

“lugar” de onde falamos, ou seja, nossa concepção de mundo e nossa perspectiva de projeto 

histórico e de formação humana. Assim, compreendemos, em acordo com Marx e Engels (2007) 

como pressupostos não dogmas, não pressupostos abstratos, mas pressupostos reais, concretos, 

cujo fundamental é o da produção material da existência dos homens, sumariamente tais 

pressupostos podem ser assim explicitados: 

1. A existência de indivíduos vivos que fazem sua história sob bases pré-existentes e 

independentemente das suas vontades; 

2. A produção dessa existência é uma atividade social, tal atividade é o trabalho como forma 

de intercâmbio entre o homem e a natureza produzindo sua existência de forma distinta das 

dos outros animais, além disso, o trabalho serve de molde para as demais atividades; 

3. A formação da consciência dos indivíduos é, também, um ato social e acontece sob as bases 

materiais, concretas, historicamente determinadas, ou seja, resultado da produção social da 

existência; 

4. A contradição fundamental da nossa sociedade baseada na dominação do homem pelo 

homem, a contradição capital-trabalho, se expressa nas relações sociais sob forma de 

embate de projetos históricos que tem definidos suas posições de classe e horizonte 

teleológico, os quais de forma geral defendem a manutenção do status quo, ou uma ampla 

e radical transformação social, uma revolução; 

É precisamente no marco da produção social da existência dos homens que se 

desenvolve, em decorrência do trabalho, o conhecimento, ou seja, o conhecimento é 

fundamental para a existência dos seres humanos, para sua produção e reprodução, e como nos 

aponta Marx e Engels (2007, p.87) “o primeiro pressuposto de toda história humana é, 

naturalmente, a existência de indivíduos humanos vivos”, tal assertiva possui um corolário de 

importante destaque: o primeiro ato histórico que diferencia os humanos dos outros animais 

não é pensar, mas o fato de começar a produzir seus meios de vida, o que nos remete para a 

compreensão de que o conhecimento é inerente ao ato de produzir os meios de vida, é 

inseparável dele, todavia, ele é decorrente do ato de produzir a existência e não existe, portanto, 

como algo separado da existência real, material dos homens. 
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Desde o surgimento5 do modo de produção escravista há uma cisão entre quem pensa 

e quem faz, de um lado, aqueles ‘presos’ ao trabalho material e, de outro lado, aqueles libertos 

do trabalho material graças à exploração do trabalho alheio que lhes garantia a existência. Essa 

divisão entre exploradores e explorados determina em grande medida a formação da 

consciência dos indivíduos exploradores e explorados de tal forma que somente com o    

desenvolvimento histórico mais elevado das forças produtivas e de saturação das relações 

sociais de produção, pela exploração da mais-valia e da mercadorização de todas as coisas no 

plano concreto foi possível que surgissem a consciência de classe das massas exploradas e uma 

teoria e prática revolucionárias. 

Por isso, corroboramos com Lefebvre (2011) quando diz que antes de mais nada 

precisamos destacar que o pensamento marxiano e o marxismo é o resultado da práxis produtiva 

que se desenvolve e se acumula pela história, ou seja 

O marxismo aparece de início como a expressão da vida social, prática e real 

em seu conjunto, em seu movimento histórico, com seus problemas e suas 

contradições, portanto nele está compreendida a possibilidade de ultrapassar 

sua estrutura atual (LEFEBVRE, 2011, p. 18). 

A realidade humana é contraditória, de fato, toda a história humana tem se mostrado 

como a história da luta de classes, destarte, compreendemos que 

[…] todas as lutas históricas travadas no âmbito político, religioso, filosófico 

ou em qualquer outro campo ideológico são de fato apenas a expressão mais 

ou menos nítida de lutas entre classes sociais, a lei segundo a qual a existência 

e, portanto, também as colisões entre essas classes são condicionadas, por sua 

vez, pelo grau de desenvolvimento da sua condição econômica, pelo modo da 

sua produção e pelo modo do seu intercâmbio condicionado pelo modo de 

produção (ENGELS, 2011, p.22). 

Trata-se da contradição entre capital e trabalho, a qual atinge seu ponto máximo de 

desenvolvimento na atual crise estrutural do capital6. Vale ressaltar que a produção do 

                                                 
5 Há um complexo movimento nas sociedades primitivas que resulta na divisão social das atividades voltadas para 

a produção material dos homens. Podemos apontar em linhas gerais que, primeiramente, havia uma divisão quase 

natural por conta das capacidades dos indivíduos, que a princípio era aceita espontaneamente, era uma espécie de 

divisão entre “administradores” e “produtores”, a partir desse momento o conhecimento sobre a natureza por parte 

dos indivíduos agora libertos do trabalho material permite o incremento na produção por conta dos avanços das 

técnicas, assim “… a comunidade, a partir desse momento, começou a produzir mais do que o necessário para o 

seu sustento” (PONCE, 2007, p. 24), essa produção além do necessário para a subsistência abre caminho para o 

acúmulo de bens e para a exploração do homem pelo homem. 
6 Depois da crise dos anos 1970 o capitalismo entra em uma profunda crise estrutural, que é profundamente 

diferente das crises anteriores, Conferir: Mészáros, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002 e Mészáros, 

I. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2009. 
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conhecimento atende, de um lado, em toda a história humana, uma necessidade de domínio, 

controle e liberdade do homem em relação ao restante da natureza para garantir sua 

sobrevivência, e, assim, ao produzir sua existência por meio do trabalho o homem produz a si 

mesmo, e produz universalmente, ou seja, para além da própria existência, criando novas 

necessidades no processo de suprir suas carências primárias, de outro lado, porém, o trabalho, 

em seu desenvolvimento histórico, mostra-se como trabalho alienado, por isso, convém 

compreendermos agora a autoalienação do trabalho, que é mediada pela propriedade privada 

dos meios de produção que engendram a divisão social do trabalho e a contradição fundante do 

modo de produção capitalista, a contradição entre capital e trabalho. 

A autoalienação do trabalho7 é precisamente a síntese dialética entre exteriorização ou 

externalização e estranhamento, ou seja, o homem produz algo que se mostra externo a ele, 

independente de sua existência, e que se volta contra ele, estranho porque não se reconhece e 

hostil porque se volta contra ele, expressa-se especialmente em suas determinações 

socioeconômicas (divisão social do trabalho, trabalho assalariado e mais-valia, por exemplo, as 

quais são fundadas na propriedade privada). A autoalienação se dá fundamentalmente em três 

processos, e do terceiro depreende-se um quarto: 1) alienação do homem em relação à natureza; 

2) alienação do homem em relação ao processo de trabalho, ou seja, a própria atividade 

produtiva; 3) alienação do homem com relação ao gênero humano, e, em consequência disso; 

4) alienação do homem em relação aos outros homens (MÉSZÁROS, 2006). 

A estrutura social antagônica do modo de produção capitalista põe às claras em sua 

forma mais desenvolvida a exploração do homem pelo homem, na forma das classes 

antagônicas da burguesia e proletariado e suas frações de classes. O que resulta da luta de 

classes é que as objetivações humanas não podem ser alheias a este movimento contraditório 

da realidade, assim, da mesma forma que há a luta concreta entre explorados e exploradores, 

também esta luta se expressa ideologicamente na forma dos projetos históricos distintos, que, 

por sua vez, expressam também diferentes e opostos projetos educativos, assim como rumos 

definidos para a ciência e a produção do conhecimento de forma geral, já que todo 

conhecimento é marcado por interesses de classe. 

No marco do capital a produção do conhecimento adquire força produtiva, ideológica 

e política, conforme Sobral (1986) isso acontece quando, no primeiro caso, o conhecimento é 

                                                 
7 Obviamente não iremos desenvolver uma análise aprofundada sobre a categoria autoalienação em relação à 

produção do conhecimento em Educação Física, o que demandaria a análise radical da alienação do trabalho em 

seus aspectos ontológicos, éticos, estéticos, políticos, econômicos, religiosos, etc., para essa detida análise radical 

consultar Mészáros (2006). 
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produzido, incorporado aos processos produtivos, aumentando a produtividade, o rendimento e 

a mais-valia, e assim, asseguram a concentração e acumulação do capital e o conjunto das 

condições que o perpetuam, no segundo caso, quando é incorporado à sociedade industrial, a 

modernidade e a pós-modernidade, gerando políticas de racionalidade científico-tecnológica 

assumida pelo Estado, e, por fim, no terceiro caso, quando se submete aos interesses da classe 

dominante, os quais, mediatizados pelo Estado, se tornam leis, planos e diretrizes 

administrativas do governo. 

Devemos ter claro também que da mesma forma que no marco do capital o 

conhecimento se torna força produtiva, ideológica e política, evidentemente o conhecimento 

produzido é também, em última análise, resultado do desenvolvimento geral das forças 

produtivas. Em outras palavras, o conhecimento é produzido partindo do atual estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas e ao ganhar força produtiva, ideológica e política ele 

contribui para o avanço das forças produtivas, assim sendo, ele é determinante e determinado.  

Entendemos que a produção do conhecimento, mais especificamente na área da 

Educação/Educação Física, tem uma relação de mediação com a educação, de fato, como afirma 

Lacks (2004) a questão da educação está ligada: 1) à questão da produção do conhecimento e 

sua socialização; 2) apropriação do conhecimento pelo sujeito e; 3) a organização do 

conhecimento nos cursos, sua organização, transmissão e avaliação nos conteúdos das matérias 

de ensino. Em outras palavras, a produção do conhecimento determina a educação, e ao mesmo 

tempo é por ela determinada, não se trata de uma determinação unilateral e tampouco exclusiva, 

a educação e a produção do conhecimento estão no quadro das múltiplas determinações do real, 

mas o que queremos atentar no presente momento é que a produção do conhecimento em uma 

área específica como a Educação/Educação Física traz consequências do ponto de vista 

produtivo, político e ideológico (SOBRAL, 1986) que são levadas para a escola e para a 

formação de professores, e se expressam ainda mais rápida e intensamente quando relacionados 

a outros ramos de formação para o trabalho produtivo como as engenharias por exemplo, e vale 

ressaltar que esse movimento da produção do conhecimento é eivado do embate de projetos de 

formação humana antagônicos, em suma, da luta de classes. 

Retomando as quatro características da autoalienação do trabalho, segundo Mészáros 

(2006), centro irradiador de toda a alienação humana na teoria da alienação de Marx, podemos 

buscar na realidade concreta atualmente algumas referências a estes características. 

Obviamente, todos os exemplos que tentaremos expor abrangem todos os aspectos da teoria da 

alienação, alguns mais explicitamente e outros mais implicitamente, tentaremos destacar os 

mais explícitos. Nesse estudo podemos apenas começar a destacar tais expressões. 
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A destruição da natureza que segue a produção crescente das mercadorias sob o 

capitalismo expressa a alienação do homem em relação à natureza, pois a matéria prima que 

faz crescer o número de mercadorias é depredada sem limites, extração de minérios e criação 

de bolsões de pobreza que diminuem o valor de investimento para os capitalistas, o enorme 

descarte de materiais tóxicos no processo produtivo, a contaminação da água, ar e terra, enfim, 

da natureza, são questões que põem em “cheque” a nossa própria existência. 

A superexploração do trabalho com vistas ao atendimento das necessidades do capital 

de cúmulo e concentração leva a uma divisão social do trabalho que tem como consequência a 

formação do trabalhador em ramos produtivos cada vez mais especializados e fragmentados, 

assim, fragmenta-se a atividade no processo de trabalho e consequentemente fragmenta-se a 

apropriação do conhecimento necessário ao processo produtivo, o trabalhador é reduzido à 

máquina, um executor de uma tarefa simples por repetidas vezes, eis uma expressão da 

alienação do homem em relação ao processo de trabalho. Assim, em consequência da divisão 

social do trabalho, principalmente entre trabalho intelectual e manual, o homem é dividido em 

duas dimensões unilaterais, o trabalhador e o não trabalhador, divide-se o homem entre 

trabalhador manual e intelectual, entre humanismo e técnica (LACKS, 2004). 

A produção do conhecimento na forma da ciência pode aprofundar a divisão social do 

trabalho, especialmente quando se dirige para a superexploração da mais-valia, é emblemático 

o caso da chamada ‘administração científica’ de Taylor (Taylorismo) que anuncia o que se deve 

ter como formação de um trabalhador: 

Um dos primeiros requisitos para que um homem seja apto a lidar com 

ferro fundido como ocupação regular é que ele seja tão estúpido e 

fleumático que se assemelhe, no seu quadro intelectual, a um boi. […] O 

operário que é mais adequado para o carregamento de lingotes é incapaz de 

entender a real ciência que regula a execução desse trabalho. Ele é tão 

estúpido, que a palavra “percentagem” não tem qualquer significado para ele 

(TAYLOR, 1990 apud MÉSZÁROS 2008, p.71, negritos nossos). 

As guerras, por exemplo, empregam fortemente a ciência na destruição do homem e 

da natureza, com fins exclusivamente econômicos de concentração e acumulação, desprezando 

completamente a vida, expressam em algo grau a luta de classes e o domínio ideológico nesse 

processo destrutivo do ser humano e da natureza, elas são exemplos da expressão da alienação 

do homem em relação à natureza, quando o homem dirige intencionalmente e em alto grau de 

racionalidade sua atividade científica para a extinção da vida de outros homens, como o caso 

da destruição de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos da América com bombas 

atômicas. 
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A desigualdade na apropriação dos bens humanos por parte de todos os humanos, 

como por exemplo, estima-se que 868 milhões de pessoas, ou seja, 12,5% dos habitantes do 

planeta sofrem de desnutrição8, diante de avanços técnicos e tão significativos que poderiam 

cessar e eliminar a fome no planeta, estas são expressões da extrema alienação do homem em 

relação ao gênero humano e aos outros homens, pois em sociedade o homem é impedido, 

pelos ditames da forma de o capital organizar a produção da vida, de fazer chegar aos outros 

homens o que de mais avançado a humanidade tem produzido. 

Uma dessas expressões da ciência que adquire força produtiva, ideológica e política se 

dá quando a Educação Física produz conhecimento e adentra nas empresas e indústrias “[…] 

com objetivo de diminuir gastos [afastamento de funcionários, seguro saúde, lesões por esforços 

repetitivos, etc.] diminuindo o “estress” entre os funcionários”. […]” (ALBUQUERQUE, 2007, 

p. 26), desse modo, ao mesmo tempo, a atividade cientificamente fundamentada da Educação 

Física dá condições de manter-se a exploração do trabalho em condições naturalmente 

desgastantes, dá condições de criar a falsa ideia de que determinadas formas de exploração do 

trabalho podem ser mais “humanizadas” mediante as pausas para alongamentos e exercícios, e 

toma forma política quando a Educação Física é direcionada como política de Estado. 

Nesses exemplos que são mínimos e apenas ilustrativos a ciência está sempre presente 

e, contraditória e dialeticamente, adquire força produtiva, política e ideológica, em grande 

medida, de fato podemos dizer predominantemente, em defesa do capital e da classe dominante, 

visando a manutenção do modo de produção capitalista. E, diante da ameaça à natureza, aos 

homens, enfim, a produção da própria existência humana, entendemos que, historicamente, 

trata-se de um problema extremamente complexo e sério, é uma questão de sobrevivência da 

própria humanidade, esta tendência destrutiva do capital já fora compreendida por Marx e por 

Rosa Luxemburgo que colocara uma cruzada na qual o ser humano está chegando a um ponto 

em que há duas alternativas, socialismo ou barbárie, assim como estes dois autores, Mészáros 

(2003, p.108), depois de sua análise sobre a crise estrutural do capital na fase imperialista e 

potencialmente a mais destrutiva, complementa: socialismo ou barbárie … “se tivermos sorte”. 

                                                 
8 Conferir documento ‘El estado mundial de la agricultura y la alimentación – 2013’ da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura: http://www.fao.org/docrep/018/i3301s/i3301s.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/018/i3301s/i3301s.pdf
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1.1 Necessidade e problematicidade 

Em linhas gerais, são as características anteriormente mencionadas da realidade que 

nos impulsionam para necessidades, ressaltamos que, de fato, a essência do problema é a 

necessidade. Segundo Saviani (2009) o problema não é apenas a sua manifestação, pois ele 

tem uma essência que é precisamente o conceito de necessidade. Por isso, “[...] o conceito de 

problema implica tanto a conscientização de uma situação de necessidade (aspecto subjetivo) 

como uma situação conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo)” (SAVIANI, 2009, p. 

18). 

A necessidade advém da realidade e é assumida pelo sujeito que conhece e transforma 

a realidade e, portanto, os aspectos objetivos não são separados dos aspectos subjetivos, ou seja 

Trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida 

subjetivamente. O afrontamento, pelo homem, dos problemas que a realidade 

apresenta, eis ai o que é a filosofia. Isto significa, então, que a filosofia não se 

caracteriza por um conteúdo específico, mas ela é, fundamentalmente [...] uma 

atitude que o homem toma diante da realidade (SAVIANI, 2009, p. 19). 

Assim, a reflexão filosófica sobre o problema tem como exigência que ela seja radical, 

ou seja, é preciso que se vá aos fundamentos mais precisos da questão, como havia assinalado 

Marx na passagem 

A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma, o poder 

material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se 

torna força material quando se apodera das massas. A teoria é capaz de se 

apoderar das massas tão logo demonstra ad hominem, e demonstra ad 

hominem tão logo se torna radical. Ser radical é agarrar a coisa pela raiz. 

Mas a raiz, para o homem, é o próprio homem (MARX, 2010b, p. 151, 

negritos nossos). 

É preciso também que a reflexão filosófica em questão seja rigorosa, sistemática, e, 

por fim, que seja uma reflexão de conjunto, pois o problema não deve ser concebido de forma 

parcial, isolada (SAVIANI, 2009). 

Cabe também destacarmos que na nossa perspectiva não é um fim em si mesmo a 

pesquisa, mas fundamentalmente, a investigação visa a transformação, é emblemática a 

segunda tese sobre Feuerbach escrita por Marx 

A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade objetiva 

não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na prática que o 
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homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza 

citerior de seu pensamento. A disputa acerca da realidade ou não-realidade do 

pensamento – que é isolado da prática – é uma questão puramente escolástica 

(MARX, 2007, p. 533). 

Isso nos remete a destacar que o materialismo histórico-dialético se nos apresenta 

como postura ou visão de mundo9, como método de investigação, e como práxis, ou seja, 

direciona-se à transformação da realidade (FRIGOTTO, 1999). 

Enquanto postura ou visão de mundo, as duas grandes linhas de pensamento 

historicamente desenvolvidas pela humanidade são a metafísica a dialética materialista. A 

postura metafísica orienta os métodos de forma linear, a-histórica, lógica e harmônica, nesta 

postura incluem-se as abordagens empiristas, positivistas, idealistas, ecléticas, e estruturalistas. 

Estas abordagens estabelecem representações sobre a realidade, porém, sem atingir as leis de 

organização, desenvolvimento e transformação dos fatos sociais (Idem). 

A perspectiva da postura materialista histórica filia-se ao materialismo filosófico, 

segundo o qual o as ideias são o reflexo da matéria, da realidade, das leis e processos do mundo 

exterior. Desse modo, “a dialética situa-se, então, no plano da realidade, no plano histórico, sob 

a forma da trama de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, 

desenvolvimento e transformação dos fatos” (Idem, p.75). Trata-se de uma concepção fundada 

no imperativo do modo humano de produção social da existência, o qual está centrado no 

trabalho, pois 

[…] os homens têm de estar em condições de viver para poder “fazer história”. 

Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção 

dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida 

material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de 

toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida 

diariamente a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos (MARX; 

ENGELS, 2007, p.32-33). 

Enquanto um método de análise, nesse caso, não se trata de um método asséptico, uma 

“metrologia” dos fenômenos sociais que garanta uma cientificidade, objetividade ou 

neutralidade, 

                                                 
9 Não obstante aos argumentos de Frigotto (1999), entendemos atualmente há “três e apenas três” grandes visões 

de mundo: 1) a cristã – formulada com mais rigor pelos grandes teólogos católicos; 2) a concepção individualista 

de mundo – que surge no século XVI com Montaigne; e 3) a concepção marxista do mundo – formulada por Marx 

e Engels, que compreende a realidade contraditoriamente, a luta de classes como motor da história, o trabalho 

como fundamento do ser social, etc. (LEFEBVRE, 2011). 
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Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma 

concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da 

postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de 

mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 

desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 1999, 

p.77). 

Para compreendermos como se dá o processo dialético de conhecimento é preciso 

compreender como se produz a realidade social, neste sentido, Gramsci entendia que uma 

filosofia da práxis só pode se apresentar incialmente como uma postura polêmica e crítica, como 

uma superação da maneira de pensar anterior e do pensamento concreto existente, e, portanto, 

como uma crítica do senso comum (Idem). 

Frigotto (1999) nos lembra que não se trata de negar a importância do inventário crítico 

das diferentes e conflitantes concepções religiosas, sensos comuns, ou das diferentes 

concepções de ciência, vale aditar, não se trata de negar do ponto de vista lógico-formal, mas 

se superar no sentido lógico-dialético por incorporação. 

Enquanto método de investigação materialismo histórico-dialético parte de questões 

como ‘como se produz concretamente um determinado fenômeno social? Quais as leis sociais 

e históricas que constituem o fenômeno enquanto tal’, esta pergunta indica de uma só vez o 

caráter sincrônico e diacrônico dos fatos e a relação sujeito e objeto, ou seja, o caráter histórico 

dos objetos que investigamos (Idem). 

Marx não se ocupou em falar do seu método mais que algumas poucas passagens, 

incluindo falando a partir de seus críticos, como no caso do posfácio da 2ª edição de O Capital: 

Para Marx só uma coisa importa: descobrir a lei dos fenômenos que ele 

pesquisa. Importa-lhe não apenas a lei que os rege, enquanto têm forma 

definida e os liga relação observada em dado período histórico. O mais 

importante de tudo, para ele, é a lei de sua transformação, de seu 

desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma para outra, de uma ordem 

de relações para outra. Descoberta esta lei, investiga ele, em pormenor, os 

efeitos pelos quais ela se manifesta na vida social. (…) Em consequência, todo 

o esforço de Marx visa demonstrar, através de escrupulosa investigação 

científica, a necessidade de determinadas ordens de relações sociais e, tanto 

quanto possível, verificar, de maneira irrepreensível, os fatos que lhes servem 

de base e de ponto de partida. (MARX, 2010a, p.26-27). 

Ao final da exposição de seu crítico Marx pergunta “o que descreveu ele senão o 

método dialético?”. O método implica em ter como ponto de partida a própria realidade, os 

fatos empíricos, em segundo lugar, é preciso superar as impressões primeiras, as representações 

fenomênicas destes fatos empíricos e ascender às suas leis fundamentais. Assim, o ponto de 

chegada já não será as representações primeiras do fenômeno, o ponto de partida, mas o 
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concreto pensado. Este processo implica um esforço e um trabalho de apropriação, organização 

e exposição dos fatos, por isso, o conhecimento da realidade histórica é um processo de 

apropriação teórica, ou seja, de crítica, interpretação e avaliação. 

Porém, o concreto, síntese de múltiplas determinações, não deve ser confundido com 

o concreto pensado, “é preciso, então, não confundir o movimento do real com suas 

contradições, conflitos, antagonismos, com o movimento do pensamento no esforço de 

apreender esse movimento da forma mais completa possível” (FRIGOTTO, 1999, p.80). Neste 

sentido, assinala Kosik (1976): 

O método de ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento, no 

elemento da abstração. A ascensão do abstrato ao concreto não é uma 

passagem do plano (sensível) para outro plano (racional): é um movimento no 

pensamento e do pensamento. Para que o pensamento possa mover-se do 

abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu próprio elemento, isto é, no 

plano abstrato, que é a negação da imediaticidade, da evidência e da 

concreticidade sensível. A ascenção do abstrato ao concreto é um movimento 

para o qual todo o início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 

abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade´´e, por 

conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo para a parte; 

do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; da totalidade para 

a contradição e da contradição para a totalidade; do objeto para o sujeito e do 

sujeito para o objeto. (KOSIK, 1976, p.36-37). 

Da mesma forma, Marx faz uma distinção formal entre método de investigação e 

método de exposição: 

É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do 

método de pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus 

pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de 

perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse 

trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto 

se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, 

o que pode dar a impressão de uma construção a priori (MARX, 2010, p. 28). 

Enquanto práxis é importante ressaltar que é na e pala práxis que se dá o conhecimento 

para a teoria materialista histórica, a práxis expressa a unidade entre duas dimensões distintas 

no processo do conhecimento, a teoria e a ação, não se trata de uma reflexão teórica diletante 

sobre a realidade, mas é uma reflexão em função da ação para transformar a realidade. 

O trabalho, as relações sociais de produção se constituem, na concepção 

materialista histórica, nas categorias básicas que definem o homem concreto, 

histórico, os modos de produção da existência, o pressuposto do conhecimento 

e o princípio educativo por excelência. […] A atividade prática dos homens 
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concretos constitui-se em fundamento e limite do processo de conhecimento. 

(FRIGOTTO, 1999, p. 82). 

Frigotto (1999) também aponta esta compreensão da dialética materialista histórica, 

como sendo ao mesmo tempo uma concepção da realidade, um método de perquirir e expor o 

real e como práxis transformadora, e nos sinaliza alguns pontos no campo educacional que 

distorcem tal unidade, a saber, a supervalorização do método, a supervalorização da teoria, uma 

falsa contraposição entre quantidade e qualidade, portanto, as pesquisas devem atender às 

necessidades sociais, históricas e políticas. 

Compreendemos, portanto, que todas as formas de conhecimento expressam de modo 

geral o desenvolvimento real das forças produtivas e aponta para um projeto histórico 

determinado, todavia, a partir de uma posição na luta de classes. 

Feitos esses esclarecimentos iniciais acerca do materialismo histórico-dialético como 

postura, método e práxis, da reflexão filosófica como sendo radical, rigorosa e de conjunto, de 

que no marco do capital em seu mais avançado estado de desenvolvimento, fundado na 

exploração do homem pelo homem e na autoalienação do trabalho, que a ciência se converte 

em força produtiva, ideológica e política colocando em risco o homem e a natureza, podemos 

expressar que é necessário entendermos a produção do conhecimento na área da Educação 

Física no quadro da realidade atual, suas tendências e implicações atuais e futuras, assim 

buscaremos expor um quadro que apresente o que tem sido produzido sobre essa problemática, 

alguns dados indicadores da problemática e a delimitação do problema, dos objetivos geral e 

específicos e a metodologia implementada. 

1.2 Delimitação do problema ou pergunta científica 

A partir da pergunta científica do projeto nacional EPISTEF10 e das nossas 

necessidades particulares de estudos e pesquisas no estado de Sergipe estabelecemos como 

pergunta científica específica: Quais as tendências epistemológicas que orientam a 

produção do conhecimento dos docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

                                                 
10 Desenvolvido em rede e submetido à FAPESP em 2012 (Processo 12/50019-7) cuja pergunta específica é “qual 

é a configuração da pesquisa em Educação Física no nordeste em termo de autores, orientadores, vinculações 

geográficas e institucionais, frentes de pesquisa, redes de colaboração científica entre pesquisadores e 

instituições, influência de autores e de quadro teóricos de outras áreas de conhecimento e o impacto da produção 

científica nacional e internacional nas pesquisas produzidas pelos pesquisadores que atuam no nordeste?”. 
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Universidade Federal de Sergipe? A parir de tal pergunta científica e seus desdobramentos, 

elencamos nossos objetivos geral e específicos e hipótese de pesquisa. 

1.3 Objetivo geral 

Analisar a produção do conhecimento dos docentes do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal de Sergipe no que se refere as tendências 

epistemológicas que orientam a elaboração de dissertações e teses. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Apresentar o estado da arte sobre a produção do conhecimento na Educação Física no 

Brasil; 

2. Atualizar o debate sobre as tendências epistemológicas da produção do conhecimento em 

Educação Física. 

1.5 Hipótese 

Entendemos a hipótese como algo provável, uma antecipação de algo que será ou não 

confirmado. É uma provável resposta à pergunta científica. Nos valemos de uma ‘suposição’, 

já que “[…] até hoje não se tem subentendido por hipótese todo o sistema de conhecimento que 

surgiu para explicação do objeto estudado mas apenas um momento essencial desse sistema: a 

suposição” (KOPNIN, 1979, p. 247, grifos nossos).  

Todo conhecimento científico é resultado da relação dialética entre pergunta e 

resposta, a hipótese é a projeção da resposta que guia o movimento do pensamento, podendo 

ser ou não confirmada. Segundo Kopnin (1979) “[…] a formação de hipóteses é o caminho 

necessário para o descobrimento das leis, para a criação de teorias científicas autênticas” 

(KOPNIN, 1979, p. 240). 

A hipótese atua como forma do desenvolvimento científico porque “[…] ela 

desempenha a sua função somente quando colocada em conexão com o conhecimento 

antecedente autenticamente estabelecido e as conclusões que dele dimanam. No fundo, a 
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hipótese faz o nosso conhecimento avançar porque permite construir um sistema de 

conhecimento que leva a novos resultados” (KOPNIN, 1979, p. 247). Seu valor heurístico faz 

dela um elo entre o conhecimento anterior e o novo, com o incógnito. Ainda conforme 

Kopnin (1979), 

Para o dialético materialista não pode haver qualquer dúvida de que a hipótese 

científica surge e se desenvolve das necessidades de aquisição do 

conhecimento objetivo do mundo, de que através das hipóteses ocorre o 

conhecimento das propriedades e leis objetivas (KOPNIN, 1979, p. 250). 

O mesmo Kopnin (1979) arremata a razão pela qual a hipótese (assim como a 

pergunta) não é algo sobrenatural, da cabeça de seres humanos tomados como seres individuais 

isolados, mas é algo que parte da realidade objetiva: 

Como as outras formas de conhecimento, a hipótese é o reflexo do mundo 

material na consciência do homem, uma imagem subjetiva do mundo objetivo. 

A hipótese científica fornece o conhecimento objetivo-verdadeiro das leis do 

mundo exterior, seu conteúdo não depende do homem nem da humanidade; 

ela não é uma ficção, um símbolo, um sinal estenográfico, um padrão lógico, 

um instrumento de trabalho, uma floresta acima do edifício da ciência nem as 

suas muletas mas uma imagem cognitiva, uma fotografia dos objetos, dos 

fenômenos do mundo material e das leis do movimento destes. Mas como 

qualquer outra forma de conhecimento objetivo verdadeiro do mundo exterior, 

a hipótese não é uma cópia especular morta da realidade mas um processo 

ativamente criador de representação do mundo (KOPNIN, 1979, p. 250). 

Nesses termos, nossa hipótese apontou para o um debate epistemológico atualmente 

posto na forma de um embate entre os “giros linguísticos” e “o resgate do real 

independentemente da consciência” no qual estão postos embates científicos, políticos e 

pedagógicos, para o reconhecimento de contradições postas nas linhas teóricas das diferentes 

abordagens: empírico-analíticas, fenomenológico-hermenêuticas, crítico-dialéticas e pós-

modernistas, presentes na produção do conhecimento dos docentes do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, e para o crescimento das tendências 

fenomenológico-hermenêuticas e pós-modernas a partir do ano de 2004;  

1.6 Metodologia 

A metodologia na qual se baseou o presente estudo formas as investigações da 

epistemologia, termo que significa uma ‘pesquisa da pesquisa’, isso significa que é um estudo 
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realizado fundamentalmente a posteriori, ou seja, a partir das pesquisas já produzidas. Isso evita 

que sejam realizados esquematismos ou logicismos, pois 

[…] os paradigmas devem ser entendidos como lógicas reconstruídas, ou 

como características das pesquisas já elaboradas e não como modelos e 

roteiros prévios a serem seguidos (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007a, p. 94). 

Trata-se de uma articulação entre a filosofia e a ciência que pretende identificar os 

fundamentos filosóficos relacionados com a produção do conhecimento científico que estão 

presentes na produção de pesquisas em diferentes áreas, nesse caso, da Educação Física (Idem). 

“A epistemologia é uma palavra que designa a filosofia das ciências, porém 

com um sentido mais preciso. Não é uma teoria geral do saber ou do 

conhecimento que seria objeto da gnosiologia, nem é um estudo dos métodos 

científicos que seria objeto da metodologia, mas é a parte da filosofia que se 

ocupa especialmente do estudo crítico da ciência em seu detalhamento prático, 

isto é, da ciência como produto e como processo; nesse sentido, é um estudo 

fundamentalmente a posteriori” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b, p.27). 

De fato, todo método implica uma teoria da ciência, a qual está lastreada numa teoria 

do conhecimento e esta, por sua vez, envolve um fundamento ontológico e o papel fundamental 

da epistemologia aplicada na investigação científica na educação é questionar tal atividade 

constantemente (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b). 

A análise epistemológica nos revela elementos conflitantes que estão implícitos no 

método, esses elementos se apresentam na forma de pares conflitantes, como teoria e método, 

método e objeto, análise quantitativa e análise qualitativa, tempo conjuntural e tempo 

processual, sujeito e objeto, etc. que se mostram diferenciadamente em cada abordagem 

epistemológica (Idem). 

Teoria e método - toda investigação supõe um corpo teórico e este deve ter um método 

que lhe seja apropriado, porém esta relação é desvirtuada pela mistificação dos métodos que 

são desvinculados dos contextos teóricos, ainda mais, quando estes são utilizados 

indiscriminadamente como uma ‘moda’ e a teoria é reduzida a um corpo de definições, um 

simples marco de referência ou uma superficial revisão bibliográfica. Em outras palavras, a 

cisão entre teoria e método tende a aparecer mais claramente nos momentos em que se 

apresentam os “modismos acadêmicos”. 

Método e objeto – o método que aparece ‘descolado’ da teoria, “fetichizado” 

constrange a delimitação do objeto, reduzindo-o. A primazia do método pode levar à 
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“desvirtualização” do objeto, quando este deveria ter a primazia sobre o método, e a 

objetividade deveria se centrar no objeto. 

Análise quantitativa e análise qualitativa - algumas pesquisas tendem a apresentar 

dados demais e análises de menos, Sánchez Gamboa (2007b) alerta que coletar e tratar os dados 

não é suficiente, é necessário resgatar a análise qualitativa para que a pesquisa se realize como 

tal e não se reduza a um exercício de estatística. Ou seja, a análise quantitativa não prescinde 

da análise qualitativa, elas formam uma unidade. 

Tempo conjuntural e tempo processo (noção do tempo histórico) - na maioria das 

pesquisas predomina o tempo curto ou conjuntural, expressando um caráter a-histórico ao 

reduzir a realidade a uma fotografia instantânea. Mas Sánchez Gamboa (2007b) lembra que as 

ciências sociais não podem ficar limitadas a relações entre magnitudes estáticas, pois estas 

exigem abordagens mais amplas que considerem o tempo como processo e não apenas como 

um dado, uma data ou uma faceta. 

Relação entre sujeito e objeto – dependendo da abordagem epistemológica o sujeito 

sobressai e diminui a compreensão do objeto, ou o objeto pode sobressair ao sujeito, ou ainda, 

essa questão pode ser compreendida como uma relação entre sujeito e objeto, os quais se 

determinam reciprocamente. 

“Do ponto de vista epistemológico as abordagens empíricas e positivistas 

privilegiam o objeto ou o fato, fazendo desaparecer o sujeito em prol do 

registro. Essas abordagens supõem que o objeto real e o objeto do 

conhecimento permanecem reduzidos à representação do primeiro sem 

permitir a interação do sujeito” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007, p.41). 

 Sánchez Gamboa (2007b) destaca que também se supõe nestas abordagens que a 

relação sujeito/objeto se dá em uma relação de duplo empirismo entre o indivíduo real e isolado 

e um pedaço da realidade também real estática. 

“O sujeito e o objeto do conhecimento não são duas entidades que entram em 

reação através de uma terceira entidade chamada sensação, observação ou 

experimentação, mas são dois aspectos de uma mesma realidade numa relação 

de unidade e de contradições dialéticas” (TORRES, 1979, apud SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2007b, p.41). 

Portanto, não existe um sujeito e um objeto isoladamente, mas a relação de unidade 

indissociável entre eles, uma relação dialética, de negação e afirmação, o objeto só existe como 

objeto do conhecimento depois do processo do conhecimento, assim, segundo Sánchez Gamboa 

(2007b) é um equívoco chamar de objeto a intenção de estudo de um projeto. No caso de 
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pesquisa educacional, assim como nas ciências sociais, investigador e investigado são sujeitos, 

o objeto é a realidade, realidade na qual esses sujeitos se encontram juntos e os desafia para ser 

conhecida e transformada, segundo Sartre (Torres, 1979 apud SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b) 

“o experimentador faz parte do sistema experimental” ele nem é pura objetividade, nem pura 

subjetividade. 

Devemos destacar que o instrumental utilizado nessa pesquisa, o esquema 

paradigmático/matriz epistemológica, é um instrumento em desenvolvimento que “[…] ajuda 

a identificar as partes constitutivas da investigação em educação e a reconstruir a lógica interna 

que, de forma mais ou menos coerente, toda investigação deve ter” (SÁNCHEZ GAMBOA, 

2007b, p.19). 

Não obstante a epistemologia ter suas raízes no positivismo, por este ter surgido e se 

denominado como conhecimento científico, entendemos que seus instrumentos podem ser 

superados positivamente ao nos valermos deles para realizar uma análise concreta da produção 

do conhecimento, ou seja, ao analisar os elementos internos (lógica interna) e buscarmos seus 

nexos e determinações com os externos (determinações históricas) buscaremos recompor a 

realidade concreta na forma de pensamento, como concreto no pensamento (MARX, 2008). 

Portanto, devemos buscar articular a produção do conhecimento da Educação Física, que vale 

dizer, é expressão da práxis produtiva em geral, com a realidade concreta do modo de produção 

capitalista com suas leis gerais e específicas. 

O esquema paradigmático / matriz epistemológica utilizada parte da elaboração inicial 

de Bengoechea (1978 apud SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b) que entende paradigma como 

“lógica reconstruída”, assim, o esquema permite “[…] desvelar (processo hermenêutico) os 

transfundos da prática investigativa, seus pressupostos teóricos, lógicos, gnosiológicos e ainda 

ontológicos” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b). 

Conforme Bengoechea a unidade de análise é sempre um processo de produção do 

conhecimento que supõe que 

“todo processo de produção de conhecimentos é a manifestação de uma 

estrutura de pensamento que inclui conteúdos filosóficos, lógicos, 

epistemológicos, teóricos, metodológicos e técnicos que implicam sempre 

modos de atuar e omitir” (1978, p.26 apud SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b, 

p.36). 

Trata-se de uma análise que segue um processo hermenêutico-crítico,  
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Depois de esquematizar os conteúdos explícitos no referencial técnico, 

metodológico e teórico e interpretar, a partir dessas referências, os 

pressupostos epistemológicos, são abordados criticamente os resultados do 

processo interpretativo, procurando outro nível de pressupostos, os 

gnosiológicos e os ontológicos, exigindo, para isso, a contribuição da filosofia 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b, p.36). 

Cabe destacar que compreendemos a crítica a partir de Marx (2010b), como captação 

do real pela consciência em seus nexos e relações mais gerais e mais específicos e rearticulados 

pela abstração de forma que reconstrua no pensamento a totalidade, as contradições e mediações 

da realidade concreta. 

Segundo Sánchez Gamboa (2007b) a abordagem epistemológica analisa de forma 

articulada os aspectos técnicos instrumentais em relação aos níveis metodológicos, teóricos e 

epistemológicos, e, a partir destes, com os pressupostos ontológicos e gnosiológicos, o que, a 

partir dos pressupostos ontológicos, permite recuperar as implicações ideológicas que se fazem 

presentes nos paradigmas científicos, os quais constituem o campo dos interesses humanos que 

comandam os vários tipos de conhecimento, tais relações entre conhecimento e interesse podem 

ser reveladas à medida que analisamos as relações entre a prática científica e seus pressupostos 

filosóficos. 

Habermas11 (1983 apud SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b) propõe uma reflexão que 

busque recuperar as relações da ciência com o processo histórico da sociedade e com a filosofia, 

permitindo reconquistar o papel crítico da teoria do conhecimento, devolvendo assim a 

capacidade de autorreflexão das ciências e sua inserção na totalidade social. 

É importante observarmos que a produção científica como um todo lógico articula 

diversos fatores que lhe dão unidade de sentido, e esta, por sua vez, só se produz em dadas 

condições histórico-sociais que a localizam dentro do processo maior de produção do 

conhecimento humano, por isso, as categorias centrais de análise referem-se à unidade entre o 

lógico e o histórico (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b). 

Tal análise epistemológica tem dois momentos de inter-relação entre o lógico e o 

histórico: “no primeiro procura-se a estrutura interna implícita em toda pesquisa, a forma como 

define e articula seus elementos constitutivos; no segundo recuperam-se as condições históricas 

que determinam essa produção” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b, p. 52), estes dois momentos 

formam uma unidade inseparável. 

                                                 
11 Para mais informações sobre as mudanças teóricas deste autor sugerimos a leitura do texto de Ricardo Musse: 

“As guinadas de Jürgen Habermas”, disponível em http://boitempoeditorial.wordpress.com/2012/10/19/as-

guinadas-de-jurgen-habermas/). 

http://boitempoeditorial.wordpress.com/2012/10/19/as-guinadas-de-jurgen-habermas/
http://boitempoeditorial.wordpress.com/2012/10/19/as-guinadas-de-jurgen-habermas/


28 

Para a recuperação da lógica interna da pesquisa deve-se reconstituir as articulações 

entre os diversos fatores que integram os processos de sua produção. Os conteúdos inerentes à 

estrutura de pensamento que é manifestação de todo processo de produção do conhecimento, 

dentre eles, conteúdos filosóficos, lógicos, epistemológicos, teóricos, metodológicos e técnicos, 

podem ser organizados por nível de amplitude ou por grau de explicitação, começando pelos 

explícitos até recuperar aqueles que têm forma de pressupostos. Assim, a abordagem 

epistemológica poderá esclarecer as relações entre técnicas, métodos, paradigmas científicos, 

pressupostos ontológicos e gnosiológicos, sendo eles mais ou menos explícitos em qualquer 

pesquisa científica. 

Para a recuperação histórica, inseparável da lógica interna, é necessário situar e 

relacionar a produção científica com a produção social da existência, suas tendências históricas, 

com as políticas públicas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, rede de orientadores, 

centros de produção do conhecimento e formação de grupos de pesquisa, suas relações com as 

pedagogias existentes e dominantes, o estado da socialização do conhecimento produzido e o 

próprio acesso à educação básica e superior. 

Os níveis de articulação lógica revelam os pressupostos gnosiológicos e ontológicos 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b), tais níveis de articulação são: Nível técnico-instrumental – 

se refere aos processos de coleta, registro, organização, sistematização e tratamento dos dados 

e informações; Nível metodológico – os passos, procedimentos e maneiras de abordar e tratar 

o objeto investigado; Nível teórico – os fenômenos privilegiados (educativos ou sociais em 

geral), núcleos conceituais básicos, pretensões críticas a outras teorias, tipo de mudanças 

propostas, autores citados, entre outros; Nível epistemológico – critérios de “cientificidade”, 

como concepção de ciência, concepção de requisitos de prova ou validez, concepção de 

causalidade etc.; estes revelam por sua vez: Pressupostos gnosiológicos – correspondem a 

como o pesquisador compreende o real, o abstrato e o concreto no processo da pesquisa 

científica, implicando as maneiras de abstrair, conceituar, classificar e formalizar, enfim, 

formas de relacionar o sujeito e o objeto da pesquisa e que se referem aos critérios sobre a 

construção do objeto no processo do conhecimento; Pressupostos ontológicos – referem-se à 

concepção de homem, de sociedade, de sociedade, de história, de educação e da realidade, 

elementos que se articulam na visão de mundo ou cosmovisão, as quais, por sua vez, tem uma 

função metodológica integradora e totalizadora que ajuda a compreender outros elementos de 

cada modelo ou abordagem. 

Do ponto de vista histórico, depois de identificados os modelos ou paradigmas, 

momento lógico, “[…] busca compreender suas transformações, recuperando informações 
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sobre sua evolução, sua decadência, sua crise, suas limitações, suas formas de divulgação, sua 

aceitação pela comunidade científica etc.” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b, p. 57), este é o 

método histórico. 

Sánchez Gamboa (2007b) procurou desenvolver um instrumento que permita 

reconstruir a lógica interna e decifrar os fundamentos de cada enfoque teórico-metodológico 

utilizados nas pesquisas científicas e tal instrumento tem suas bases nos referenciais da 

epistemologia. Este instrumento é o esquema paradigmático12 ou matriz epistemológica e vem 

sendo utilizado em pesquisas de pós-graduações no Brasil desde 1982 (SÁNCHEZ GAMBOA, 

1982). Ele busca recuperar a lógica interna essencial de uma pesquisa científica, a relação 

fundamental entre uma pergunta e uma resposta que tem sua síntese na produção de um relatório 

de pesquisa (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b). 

Como a ciência não é pura ou neutra, mas é crivada por determinada forma de pensar 

e filosofar e tem raízes econômicas, sociais, políticas e ideológicas, Habermas (1983 apud 

SÁNCHEZ GAMBOA, 2007b) compreende que cada tipo de enfoque, ou tipos de 

conhecimento, tem um interesse cognitivo que lhe corresponde: a) empírico-analítico: interesse 

técnico de controle; b) hermenêutico: interesse prático-comunicativo; c) ao processo 

sistemático da ação – interesse emancipador. 

Conforme já havíamos mencionado, defendemos uma concepção de ciência a partir da 

totalidade do conhecimento como resultado da práxis social em geral, contrária a uma 

concepção formal e fragmentária, na esteira de Marx (apud Mészáros, 2008) entendemos que 

essa totalidade é a formulação de uma “ciência positiva” que traz em sua raiz a “realização da 

filosofia” e a consideração das ideias como produto da prática social, o que podemos ver 

sintetizado na segunda tese de Marx sobre Feuerbach já citada anteriormente. 

Da mesma forma, Sá (2009) defende tal concepção em sua tese de doutoramento: 

[...] uma concepção unitária de ciência, tendo a história enquanto uma ciência 

síntese, considerando que a compreensão em geral, o conhecimento fundado 

e sistemático nunca se apresenta como conhecimento etéreo ou superior as 

determinações histórias e as formações econômicas produzidas pela 

humanidade (SÁ, 2009, p.52-53). 

                                                 
12 Kuhn (1975) introduziu o conceito de “paradigma” na literatura científica visando explicar o processo histórico 

das ciências. Todavia, esse conceito tem vários significados para Kuhn, destacamos que segundo Sánchez Gamboa 

(2007b) o que mais se aproxima da construção de sua construção é a ideia de paradigma “[…] como conceito 

anterior das teorias e que gera uma série de instrumentos e métodos reconhecidos para a comunidade científica 

como válidos na solução de problemas e enigmas […]” (GAMBOA, 2007b, p. 67). O “esquema paradigmático” 

supõe o conceito de paradigma “[…] como uma lógica reconstruída ou maneira de organizar os diversos recursos 

utilizados no ato da produção de conhecimentos.” (Idem, p. 68). 
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Portanto, entendemos que a ciência e o conhecimento científico não são campos 

autônomos e independentes da realidade concreta, mas são produto do desenvolvimento atual 

das forças produtivas e estão intimamente conectados com a totalidade social, intimamente 

conectados com a educação em geral e a educação escolar, com a socialização do próprio 

conhecimento, enfim, com o curso de desenvolvimento socioeconômico que a engendram, 

sendo a produção científica ao mesmo tempo uma unidade lógica que se interliga necessária e 

concretamente com o desenvolvimento histórico da humanidade. Em outros termos, a 

conhecimento é resultado da práxis social produtiva no decurso do desenvolvimento do gênero 

humano. 

Contudo, diante da exposição de tais fundamentos teóricos, além do método com o 

qual operamos a investigação, que conforme já mencionado, vamos expor o método de 

pesquisa, o qual difere do método da sua exposição, o caminho da investigação, eis o percurso 

investigativo: 

1) O GEPEL/UFS levantou todas as IES que oferecem curso de Educação Física no 

estado de Sergipe, em consonância com o projeto EPISTEF13. 

2) Dentro do universo das IES que oferecem curso de Educação Física em Sergipe 

selecionamos a UFS; 

3) Dentro da UFS fizemos opção por analisar a produção dos docentes do curso de 

Licenciatura em Educação Física. Assim, buscou-se no site da UFS levantar os 

professores que atuavam no curso de licenciatura; 

4) Buscamos na plataforma de currículo lattes, na biblioteca digital de teses e 

dissertações, Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação Física, 

Esportes, Educação e Educação Especial - NUTESES – e a ferramenta de pesquisa 

Google, encontramos informações sobre os professores como nome completo, título 

da produção, local de defesa, etc.; 

5) Baixamos da BDTD, NUTESES, endereços eletrônicos das Bibliotecas digitais das 

IES brasileiras as teses e/ou dissertações ou mesmo solicitamos pessoalmente aos 

autores (em conjunto com o projeto EPISTEF-SE) suas produções, e também 

fizemos cópia de exemplares disponíveis na biblioteca central da UFS; 

6) Digitalizamos na forma de arquivo PDF pesquisável as produções xerocadas para 

facilitar nossa busca por termos específicos e formar uma base de dados para o 

projeto EPISTEF em Sergipe; 

                                                 
13 Estamos compreendendo Matriz epistemológica como evolução do esquema paradigmático (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2007a), a partir das elaborações coletivas da pesquisa desenvolvida em rede, tendo como base o 

materialismo histórico-dialético, busca as determinações concretas da realidade, tanto dos nexos lógicos quanto 

históricos do conhecimento produzido, e nesse sentido, não se trata mais apenas de um esquema, mas uma matriz 

a partir da qual serão compreendidas as demais tendências epistemológicas, pois conforme a lógica e a teoria do 

conhecimento que a sustenta, a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco (MARX, 2004), ou seja, 

no mais desenvolvido encontra-se a chave explicativa, a forma e o conteúdo do menos desenvolvido, e não o 

contrário. 
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7) Aprofundamos os estudos da classificação e tendências epistemológicas apontados 

no projeto EPISTEF desenvolvidas pelo professor Silvio Gamboa, participamos do 

I Curso Intensivo de Metodologia da pesquisa em educação em 2011 na UFBA, 

acompanhamos as videoconferências ocorridas em 2011 referentes ao 

desenvolvimento do projeto EPISTEF, acompanhamos por videoconferência as 

aulas das disciplinas da Unicamp ministradas pelo professor Silvio Gamboa: 

Epistemologias e pesquisa em educação e Teorias do conhecimento e realizamos o 

aprofundamento teórico no GEPEL/UFS em relação às teorias do conhecimento e 

epistemologias; 

8) Utilizamos como base as planilhas de caracterização da produção e de análise 

epistemológica, definidas pelo projeto EPISTEF, para preparar a análise da 

produção do conhecimento (ANEXO A); 

9) Depois de concluído o preenchimento das planilhas, pudemos perguntar “o que 

aponta a análise da produção do conhecimento dos docentes do curso de 

Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe que 

trabalham no curso de Licenciatura?” 

Dessa feita, passaremos a expor breves considerações sobre o que compreendemos 

como método de investigação, o materialismo histórico dialético concebido por Marx e Engels. 

1.7 Método de investigação: materialismo histórico dialético 

Apontado esse caminho geral da investigação também podemos destacar as principais 

categorias que nos ajudaram na análise dos quadros explicativos da produção do conhecimento 

dos docentes do curso de Licenciatura em Educação Física e da formação de professores de 

Educação Física na UFS. Obviamente, ressaltamos nesse momento, o que explicitado 

anteriormente, nosso método de investigação é o materialismo histórico dialético, 

compreendido como expressão própria do desenvolvimento da humanidade, da história e da 

práxis, uma ferramenta do pensamento para compreendermos e modificarmos a realidade 

concreta, dinâmica e contraditória. 

Na busca de nos “apoderarmos da matéria”14, os 

[…] instrumentos – ou, se se quiser, técnicas – de pesquisa são os mais 

variados, desde a análise documental até as formas mais diversas de 

observação, recolha de dados, quantificação etc.3. Esses instrumentos são 

meios de que se vale o pesquisador para “apoderar-se da matéria”, mas não 

devem ser identificados com o método: instrumentos similares podem servir 

                                                 
14 Reproduzir as múltiplas determinações da realidade no nosso pensamento. 
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(e de fato servem), em escala variada, a concepções metodológicas diferentes 

(NETTO, 2010, p.10). 

É neste ínterim que utilizamos a matriz epistemológica, baseada no materialismo 

histórico dialético. Todavia, devemos expor as categorias com as quais deveremos proceder a 

análise do material. 

Logo, cabe explicitarmos o que entendemos por categorias, para isso buscaremos os 

fundamentos no autor do método, Marx (2008), e outros como Cheptulin (1982), Kopnin 

(1979), Kosik (1976) Kuenzer (1998) e Minayo (2004). Para Marx (2008) que cria o “método 

da crítica da economia política” como método de elevação do empírico ao abstrato e do abstrato 

ao concreto, o movimento das categorias aparece como ato de produção real, elas 

representam aspectos fundamentais das relações dos homens entre si e com a natureza e 

são constituídas pelo desenvolvimento do conhecimento e da prática social. 

Para Cheptulin (1982) a natureza das categorias se relaciona com o problema da 

correlação entre o particular e o geral na realidade objetiva e na consciência, e este problema 

por sua vez se liga ao problema central da filosofia, o da primazia da matéria ou da consciência, 

as categorias são graus do desenvolvimento do conhecimento e exprimem nas suas relações as 

leis do funcionamento e desenvolvimento do conhecimento que refletem leis universais 

determinadas do ser. As leis do pensamento expressam as leis do ser, as leis do ser, portanto, 

determinam as leis do pensamento, mas não de forma unilateral e mecânica, todo determinante 

é também determinado, todavia há uma direção no movimento de tal determinação, um 

momento predominante, aqui esse momento é a realidade concreta, o ser. 

Corroboramos que o movimento do pensamento deve ser disciplinado para não cair 

em misticismos, fantasias e confusões, “e esse apoio lógico é criado precisamente pela 

experiência antecedente do conhecimento, que é a este que se fixa nas categorias da dialética 

materialista” (KOPNIN, 1979, p.29). O autor também defende a coincidência entre lógica, 

dialética e teoria do conhecimento a partir do marxismo-leninismo. 

Para Kuenzer (1998) as categorias servem como critério de seleção e organização da 

teoria e dos fatos da realidade a serem investigados, desde o princípio até a finalidade da 

pesquisa elas fornecem o princípio de sistematização que lhe confere sentido, rigor e 

cientificidade. A autora apresenta dois tipos de categorias: as metodológicas que correspondem 

ao próprio método dialético: práxis, totalidade, contradição, etc., que dão suporte à relação 

sujeito/objeto no curso do trabalho de pesquisa, elas correspondem às leis objetivas, são 

universais na medida em que permitem investigar qualquer objeto em qualquer realidade; e as 

categorias de conteúdo, estas enquanto particular fazem a mediação entre o universal e o 
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concreto, elas são recortes particulares definidos a partir do objeto e da finalidade da 

investigação. 

Minayo (2004) distingue as categorias em analíticas e empíricas: 

As primeiras são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto 

nos seus aspectos gerais. Elas mesmas comportam vários graus de abstração, 

generalização e aproximação. As segundas são aquelas construídas com 

finalidade operacional, visando ao trabalho de campo (a fase empírica) ou a 

partir do trabalho de campo (MINAYO, 2004, p.94). 

Fazemos a opção pela exposição de Kuenzer (1998) e, portanto apontamos para nossas 

categorias metodológicas: práxis, mediação e contradição, e nossas categorias de conteúdo: 

produção do conhecimento, tendências epistemológicas e formação de professores de Educação 

Física. 
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2 ESTADO DA ARTE DOS ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o objetivo de trazer à tona o que está sendo produzido à respeito da produção do 

conhecimento da área da Educação Física, faremos uma breve exposição das produções de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que investigaram, a partir de diferentes 

perspectivas, a produção do conhecimento na área da Educação Física no Brasil, bem como o 

andamento atual do debate sobre as análises e classificações epistemológicas na área da 

Educação Física. Passemos então à descrição de tal produção e, posteriormente, para a 

contextualização do debate atual relativo às classificações epistemológicas na Educação Física. 

2.1 O que tem sido produzido e onde foi produzido? 

Para realizarmos um balanço geral da produção do conhecimento sobre a análise 

epistemológica/produção do conhecimento na área da Educação Física realizamos um 

levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)15 com os termos 

‘epistemologia+Educação Física’ apareceram 47 produções (14 teses, 29 dissertações e 4 sem 

indicação), para os termos ‘produção do conhecimento+Educação Física’ apareceram 166 

produções (50 teses e 104 dissertações, e 12 sem indicação). 

Desse total de 213 produções (algumas aparecem nos resultados de ambos os termos), 

podemos considerar que tratam da problemática da produção do conhecimento da área da 

Educação Física apenas 11 produções, sendo 6 dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado, 

defendidas entre os anos de 1997-2011. 

Dentre tal produção podemos ainda observar que na FURB há 2 dissertações, uma de 

2006 e outra de 2009. A dissertação de 2006 é de autoria de Edmilson dos Santos intitulada 

‘LUGAR INCERTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR: um olhar a 

partir da epistemologia social’ que tem como objetivo “compreender qual o lugar da Educação 

Física no currículo escolar, a partir da Epistemologia Social de Thomas S. Popkewitz”, segundo 

o autor trata-se de um estudo de caso de cunho etnográfico, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas, história de vida e análise dos diálogos entre os professores de uma escola estadual 

da Rede Pública de Ensino localizada na cidade de Blumenau-SC, e entre as conclusões consta 

                                                 
15 Disponível em http://bdtd.ibict.br/. 

http://bdtd.ibict.br/
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que “a análise e interpretação dos dados indicam discursos dotados de poder, que apresentam o 

lugar da Educação Física no currículo escolar, envolvido de posições classificatórias agrupadas 

em: desprezo e vigilância/punição”.  

A outra dissertação da FURB de 2009 defendida por Sidirley de Jesus Barreto 

intitulada ‘AS MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) DE 1993 A 2008: UMA 

ABORDAGEM À LUZ DA TEORIA DE MANUEL SÉRGIO’ que teve como objetivo “abordar 

as matrizes epistemológicas que foram se sucedendo no curso de Educação Física, 

demonstrando que o curso está progressivamente caminhando de maneira assistemática em 

direção ao paradigma da complexidade, não preconizando a cisão mente/corpo” e segundo o 

autor trata-se de um estudo de caso de fonte bibliográfico-documental no qual buscou-se livros 

e artigos publicados na FURB pelo corpo docente e discente, entre as principais conclusões 

consta que “a ultrapassagem do paradigma cartesiano parece ter tido por base a filiação 

filosófica das dissertações defendidas pelos profissionais de Educação Física que participaram 

do PPGE/ME/FURB e de outros Programas” e que não há “[…] predomínio absoluto de 

nenhuma das matrizes: positivista, fenomenológica-hermenêutica ou crítico-emancipatória”, 

por fim, o autor sugere que seja criada uma disciplina chamada de “Educação Inclusiva” para 

todas as licenciaturas da FURB e a transformação da disciplina “Prática Desportiva (PDE) I” 

em uma disciplina de dois créditos chamada “Motricidade Humana e Saúde” pois há um quadro 

de pessoas acometidas por doenças hipocinéticas e os autores estudados apontaram para um 

currículo aberto às necessidades da comunidade. 

Na UFBA há duas dissertações, de 2007 e de 2008, e uma tese de doutorado em 2009. 

A dissertação de 2007 é de autoria de Joelma de oliveira Albuquerque e intitulada ‘A 

PRODUÇÃO DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER COM A 

TEMÁTICA ESCOLA NO NORDESTE BRASILEIRO [1982-2004]: MEDIAÇÕES E 

POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL’, tendo como objetivo 

“[…] analisar a produção do conhecimento em Educação Física & Esporte e Lazer no Nordeste 

do Brasil, verificando e discutindo as possibilidades expressas nesta produção referente a este 

fenômeno particular, para construção da perspectiva de modificação radical das relações entre 

homem-homem, homem-humanidade e homem-natureza, considerando ‘A Educação para 

Além do Capital’” utilizou a base de dados levantada por pesquisa anterior de Chaves (2005), 

da qual falaremos posteriormente, e a partir desta base de dados utilizou a produção que se 

enquadravam no grupo temático ‘Escola’ que foi feito na pesquisa de Chaves (2005) a partir da 

classificação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e realizou a análise 
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epistemológica a partir do esquema paradigmático, a autora considera “[…] que a produção do 

conhecimento expressa possibilidades para a construção da perspectiva de modificação 

radical das relações entre homem-homem e homem-natureza, que podem ser identificadas nas 

problemáticas abordadas, categorias e conceitos, método, referências utilizadas e proposições 

mencionadas, não de maneira mecânica, mas, sim, a partir de suas contradições” tais 

possibilidades podem ser identificadas a partir dos elementos centrais da Educação para além 

do capital: concepção de auto-realização dos indivíduos; consideração do conhecimento como 

elemento necessário para transformação da realidade visando a emancipação humana; a 

concepção de mudança radical em oposição às reformas; na atividade humana em que não se 

possa excluir qualquer intervenção intelectual; na universalização da educação e do trabalho 

como atividade humana auto-realizada e; na concepção do sistema produtivo como o controle 

consciente do processo de reprodução social por parte dos produtores livremente associados; 

na autogestão, onde a intervenção da educação se dá considerando as necessidades reais plena 

e livremente deliberada pelos indivíduos envolvidos. Uma das suas conclusões é que “a 

produção analisada expressa a luta de classes, nas tendências conflitantes na concepção de 

educação física escolar, bem como, de educação, que consolidam na região nordeste”. 

A dissertação de 2008 da UFBA é de autoria de Vamberto Ferreira Miranda Filho 

intitulada ‘PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CAPOEIRA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DAS TESES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO III – FACED/UFBA (1993-

2006)’ seu objetivo foi de analisar três teses do Departamento de Educação III – FACED/UFBA 

que tiveram como objeto de estudo a capoeira e discutir suas implicações para a prática 

pedagógica da Educação Física, aponta que seu referencial teórico se aproxima dos 

pressupostos epistemológicos das epistemologias popperiana e Kuhniana, mas principalmente 

habermasiana, aponta para uma metodologia de pesquisa qualitativa “identificando elementos 

da lógica diferenciada e perspectivas no âmbito da história e da educação que orientaram as 

teses analisadas” e aponta como conclusão que há indicações de uma “[…] possível (re) 

orientação teórico-epistemológica no campo da educação física no estado da Bahia, a partir das 

necessidades do contexto sócio-cultural da sociedade contemporânea, sobretudo dos povos 

afro-descendentes; e, o reconhecimento de fundamentos e possibilidades de intervenção no 

campo educacional através das formas de manifestação da cultura destes povos, 

especificamente da capoeira”. 

A tese de doutorado da UFBA de 2009 é de autoria de Kátia Oliver de Sá intitulada 

‘PRESSUPOSTOS ONTOLÓGICOS DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DO LAZER 

NO BRASIL – 1972 A 2008: REALIDADES E POSSIBILIDADES NA PÓS-GRADUAÇÃO 
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EM EDUCAÇÃO FÍSICA’. Aponta como pergunta científica “Quais os pressupostos 

ontológicos da produção do conhecimento lazer da pós-graduação em Educação Física no 

Brasil, considerando o período de 1972 a 2008 e que relações, nexos e contradições estabelecem 

no currículo de formação do professor de Educação Física da Região Nordeste, em vista a 

necessidade e as possibilidades de apontar pressupostos ontológicos de uma práxis do trabalho-

lazer, cujo projeto histórico de sociedade seja o comunismo”, é uma pesquisa documental que 

desenvolve em sua metodologia o levantamento de fundamentos teóricos bibliográficos; 

levantamento e análise de dissertações e teses sobre o conhecimento lazer no Brasil de 1972 a 

2008 e; levantamento e análise do programa da disciplina Recreação I do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da FACED/UFBA. Levanta uma hipótese em três fundamentos “1. A 

concepção dos pressupostos ontológicos existentes na produção e organização do conhecimento 

do lazer produzido na pós-graduação não considera as formações econômicas como 

determinantes do ser social e suas relações de produção. 2. A lógica de modelo neoliberal que 

vem sendo instituída nas universidades, que se produz e reproduz a partir do trato com o 

conhecimento da pós-graduação, por não estabelecer uma produção rigorosa de análise crítica 

sobre trabalho/capital, trabalho-lazer na formação econômica capitalista, torna-se elemento 

mediador acrítico nos fundamentos teóricos das disciplinas dos currículos de graduação de 

professores de Educação Física; 3. A formação de professores de Educação Física não se 

compromete com uma consistente base teórica voltada para o trabalhador concebido como 

sujeito social” e aponta em suas considerações finais que 90% da produção mostram que os 

pesquisadores desconhecem os objetos da realidade concreta, considerando a identificação e 

domínio de suas leis em desenvolvimento; desconsideram um modo que não seja o ditado pelo 

capital; e “ao generalizar a práxis social do lazer exercem sobre a realidade do mundo uma 

influência recíproca, não contribuindo para o seu desenvolvimento em vista a outras 

possibilidades superadoras”. 

Na UFSC há uma dissertação de 2009 e uma tese de doutorado de 2008. Na dissertação 

de 2009 de autoria de Mario Flavio Coutinho Dias cujo título é ‘TENDÊNCIAS E 

IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA RELACIONADAS À OBESIDADE’ estudou a 

produção do conhecimento sobre obesidade na área da Educação Física, aponta que dentre trinta 

e três pesquisas analisadas, trinta e duas seguem a tendência empírico-analítica, uma segue a 

abordagem fenomenológica-hermenêutica e nenhuma segue a abordagem crítico-dialética, ao 

identificar essa predominância da abordagem empírico-analítica o pesquisador aponta que a 

obesidade é compreendida como mera correlação entre aumento da ingestão calórica e 
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diminuição do gasto energético e que para evitá-la ou revertê-la são prescritas reeducação 

alimentar e atividade física, porém, não são considerados os condicionantes sociais nesse 

quadro. 

A tese de doutorado defendida na UFSC em 2008 é de autoria de Astrid Baecker Avila, 

seu título é ‘A PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E AS TENDÊNCIAS NA 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: o debate entre realismo e anti-realismo’, esta pesquisa 

teve o objetivo de “averiguar se a postura do ceticismo epistemológico e o relativismo 

ontológico permeiam a produção do conhecimento da Educação Física, mediante  a  análise 

ontológica  das  teses  produzidas  nos  programas  de  pós-graduação   da   área”, foram 

analisadas quinze teses de doutorado. A autora conclui, a partir de sua análise ontológica, que 

há um novo tipo de pensamento na Educação Física: o anti-realismo16. No caso desta tese vale 

ressaltar que não se trata de uma análise epistemológica, segundo o autor trata-se de uma análise 

ontológica. 

Na UEL (universidade Estadual de Londrina) há uma dissertação de 2011 cuja autora 

é de Juliana Rufino Orthmeyer e tem como título ‘PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL’, a autora pesquisou a produção da Pós-Graduação em 

Educação Física sobre formação profissional, nas palavras da autora “[…] objetivamos fazer 

um levantamento de dados em Dissertações e Teses que subsidie a formação em nível de pós-

graduação e viabilize explicar o que é esta produção, de que se trata e as problemáticas 

abordadas”, suas principais conclusões são que a produção surge em 1982 e parou, sendo 

retomada em 1988 e segue com um crescimento inconstante; há mais estudos voltados para a 

formação de professores do que formação profissional; a UNICAMP possuía vinte e três obras, 

a UFSC possuía dezenove e a UFSM possuía nove, e que estas universidades eram referência 

no campo de formação; as temáticas encontradas foram processos de formação com dezenove 

produções, saberes e competências com quinze produções, e produção de conhecimento com 

doze produções; quanto aos orientadores, Torjal orientou sete trabalhos, Nascimento orientou 

cinco, Gallardo e Krug orientaram quatro cada; a teoria mais utilizada é a construtivista, a 

maioria dos trabalhos se justifica visando melhorias na formação, alguns pesquisadores 

                                                 
16 A partir da investigação de Nanda (1999) o autor da tese apresenta duas tendências do pensamento que se 

proclama pós-moderno: o anti-realismo e o relativismo, “a primeira não nega a existência do mundo real, mas nega 

a possibilidade do conhecimento enquanto representação deste mundo, podendo conceber que fatos científicos 

aceitos não correspondam ao mundo real. A segunda, o relativismo, no qual todo conhecimento é situado – 

dependente do contexto –, nega qualquer privilégio ao conhecimento científico equiparando-o a todas as crenças” 

(AVILA, 2008, p.2). 
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reconhecem que a Educação Física está relacionada ao atual modo de produção e sofre com as 

mazelas do capitalismo e neoliberalismo. 

Na UNICAMP há duas teses de doutorado, em 1997 e em 2011. A tese de 1997 

intitulada ‘PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: determinações históricas e implicações 

epistemológicas’ e de autoria de Rossana Valéria de Souza e Silva teve como objetivo “[…] 

analisar, a partir das abordagens metodológicas, as implicações epistemológicas das 

dissertações, desenvolvidas nos cursos de Mestrado em Educação Física e Esportes da USP, 

UFSM, UFRJ, Unicamp, UFRGS e UFMG, durante o período de 1988 a 1994, levando em 

consideração suas inter-relações com os determinantes sócio-económico-políticos”, concluiu 

que a vertente empírico-analítica é dominante na produção científica dos mestrados da área de 

Educação Física e Esportes, tanto nos mais antigos quanto nos mais recentes, mas com uma 

tendência de reorientação epistemológico-metodológica na produção científica da área. 

A segunda tese de doutorado defendida na UNICAMP em 2011 tem como título 

‘EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA: análise da produção científica do Programa 

de Pós-graduação da Faculdade de Educação Física da UNICAMP (1991 – 2008)’ e a autora é 

Júlia Paula Motta de Souza, já no resumo a autora expõe sua pergunta investigativa “quais as 

características epistemológicas da produção deste Programa, com atenção especial a articulação 

lógica entre técnicas, métodos e teorias utilizados nas pesquisas e os pressupostos gnosiológicos 

e ontológicos e qual a sua relação com as condições institucionais dessa produção?” foi utilizada 

a matriz epistemológica realizando a análise lógica em unidade com a histórica. Entre as 

principais conclusões aponta-se que a maior parte das pesquisas utiliza a abordagem empírico-

analítica que é seguida pela abordagem fenomenológico-hermenêutica, e que estas duas 

abordagens geram uma tensão no campo científico explicitando uma “guerra da ciência” entre 

as biológicas e as humanas; com inferioridade de predominância seguem a abordagem dialética 

seguida pela pós-moderna, sendo que estas apontam críticas e anunciam epistemologias 

alternativas; e confirma a contribuição da investigação epistemológica para caracterizar e 

problematizar a formação de um campo científico específico, possibilitando a autorreflexão e 

autocrítica no campo da Educação Física. 

Na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) há uma tese de doutorado 

defendida em 2003, a autora é Lisiane Torres e tem como título ‘O CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO RELACIONADO À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PARADIGMAS E 

APLICAÇÕES’. A autora parte do pressuposto que no contexto de reorientação do paradigma 

científico da modernidade em crise faz com que pesquisadores busquem alternativas e que na 

Educação Física estes estudos são realizados desde os anos 1980, mas dedicam pouca atenção 
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à Educação Física Escolar no que se refere à aplicabilidade do conhecimento, opções 

metodológicas e pressupostos epistemológicos, a partir dessa suposição elegeu  como objetivo 

traçar o perfil da produção científica sobre a educação física escolar no que se refere à 

aplicabilidade do conhecimento produzido, às opções metodológicas e aos pressupostos 

epistemológicos. Foi analisada a produção científica do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Movimento Humano da Universidade do Rio Grande do Sul no período de 1992 a 

2002, foram analisadas nove dissertações de mestrado e a autora aponta que os resultados 

mostram que: a prática científica e a prática pedagógica encontram-se divorciadas; a produção 

científica utiliza predominantemente uma metodologia de investigação restrita, evidenciando a 

dicotomia entre técnicas quantitativas e qualitativas; e carece de uma reflexão epistemológica 

que dê conta da complexidade dos problemas que emergem da prática pedagógica. A autora 

conclui que a produção científica referente à educação física escolar não possibilita a superação 

do paradigma tradicional da ciência moderna. 

Segue um quadro que expressa os dados supracitados, seguido de um gráfico de 

desenvolvimento dessa produção desde seu início nas pós-graduações a partir dos dados obtidos 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD, http://bdtd.ibict.br/): 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO TESES DE DOUTORADO 

LOCAL ANO DE DEFESA LOCAL ANO DE DEFESA 

FURB 2006 UNICAMP 1997 

UFBA 2007 UFRGS 2003 

UFBA 2008 UFBA 2009 

FURB 2009 UFSC 2008 

UFSC 2009 UNICAMP 2011 

UEL 2011 - - 

Quadro 1- Local e data e nível acadêmico do conhecimento produzido sobre a produção do conhecimento em Educação 

Física. 

http://bdtd.ibict.br/


41 

 

Figura 1- Seguimento anual das pesquisas sobre produção do conhecimento na Educação Física de 1997-2011. 

Ao formar esse quadro de produção científica de Teses e Dissertações brasileiras sobre 

a produção do conhecimento em Educação Física no Brasil vale notar que dentre essa produção 

apenas quatro se valeram do mesmo aparato metodológico que intentamos que é a utilização do 

esquema paradigmático / matriz epistemológica que está sendo desenvolvida por Sánchez 

Gamboa (2007a; 2007b), são a dissertação de mestrado defendida na UFBA por Joelma 

Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2007) e as teses defendidas na UNICAMP por Rossana 

Valéria de Souza e Silva (SILVA, 1997), por Júlia Paula Motta de Souza (SOUZA, 2011) e por 

Kátia Oliver Sá (SÁ, 2009). 

Sobre a problemática da produção do conhecimento na Educação Física, além da 

produção de teses de doutorado e dissertações de mestrado, também foi produzida a tese de 

Pós-Doutorado de Márcia Chaves defendida na UFBA em 2005 intitulada ‘A PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ESTADOS DO NORDESTE 

(ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO E SERGIPE), 1982-2004: BALANÇO E 

PERSPECTIVAS’, que realizou um balanço da produção do conhecimento em Educação Física 

no nordeste do Brasil, a qual dá seguimento para a pesquisa desenvolvida na rede LEPEL 

‘Epistemologia da Educação Física EPISTEF: a produção científica na Educação Física nos 

estados do Nordeste’. 

Podemos destacar também os dados atuais provenientes do CNPq que mostram a 

distribuição desigual de mestres e doutores nas diferentes regiões do Brasil, levantamos os 
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seguintes dados no Painel Lattes17 atualizados com os dados extraídos da base de Currículos 

Lattes em 21/06/2012, disponíveis em http://estatico.cnpq.br/painelLattes/mapa/: 

Há no Brasil um total de 96.493 doutores, desses doutores 737 se encontram na área 

de Educação Física18. No nordeste há um total de 15.939 doutores, dos quais 89 são da área da 

Educação Física, nos estados do nordeste a quantidade de doutores na área da Educação Física 

é de 5 no Maranhão, 8 no Ceará, 13 da Bahia, 6 em Alagoas, 7 em Sergipe, 20 no Rio Grande 

do Norte, 3 no Piauí, 9 no Pernambuco e 18 no estado da Paraíba. 

O total de mestres no Brasil é 72.429, sendo que 144 são mestres na área da Educação 

Física, dividindo-se em 86 na região norte, 234 no nordeste, 144 no centro-oeste, 396 no sul e 

368 no sudeste. Nos estados do nordeste a divisão de mestres na área da Educação Física é de 

32 no estado do Ceará, 64 na Bahia, 18 em Alagoas, 14 em Sergipe, 22 no Rio Grande do Norte, 

19 no Piauí, 37 em Pernambuco, 21 na Paraíba e 7 no Maranhão. 

Segue um quadro dos mestres e doutores em Educação Física nas regiões do Brasil: 

Região Mestres em 

Educação Física 

Mestres (total) Doutores em 

Educação Física 

Doutores (total) 

Norte 86 4.313 27 3.584 

Nordeste 234 14.099 89 15.939 

Centro-

oeste 
144 6.483 51 8.242 

Sul 396 17.088 212 19.168 

Sudeste 638 30.446 358 49.560 

Total 1.468 72.429 737 96.493 

Quadro 2 - Quantidade e distribuição de mestres e doutores em Educação Física no Brasil. 

                                                 
17 No site do CNPq só é disponibilizado o gráfico, portanto, deveremos tabular esses dados com mais precisão 

posteriormente, além de buscar as informações sobre os próprios cursos de pós-graduação disponíveis no Brasil 

(acredito que esses dados serão importantes para toda a pesquisa em rede, pois resultam da extração de dados da 

base de Currículos Lattes em 21/06/2012). 
18 É importante notar que a área da Educação Física está localizada na grande área das ciências da saúde na base 

de dados do CNPq e que nem sempre os docentes mestres e doutores defenderam suas dissertações e/ou teses em 

programas de pós-graduação dessa área. 

http://estatico.cnpq.br/painelLattes/mapa/
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2.2 Debate atual sobre as classificações das tendências epistemológicas da produção do 

conhecimento em educação física 

No momento atual destaca-se debate em torno das classificações epistemológicas, 

embora não tratemos com profundidade tal debate, entendemos ser necessário pelo menos situá-

lo no presente estudo. No volume 18, número 04 de outubro/dezembro de 2012 da Revista 

Movimento foi publicado o artigo com o título “Classificações epistemológicas na Educação 

Física: redescrições…” de autoria de Felipe Quintão Almeida, Valter Bracht e Alexandre Vaz. 

No referido artigo os autores tratam de oferecer 

[…] uma redescrição de duas classificações epistemológicas bastante 

utilizadas na Educação Física: a) uma que considera a produção do 

conhecimento organizada em torno de três matrizes teóricas (empírico-

analítica, fenomenológico-hermenêutica e críticodialética); b) e outra que 

opõe modernos e pós-modernos no debate epistemológico da área 

(ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012, p.241, negritos nossos). 

Ainda no resumo os autores apresentam o resultado a que chegaram: 

Após apresentar as insuficiências e os limites dessas classificações, 

desabonando os rótulos a partir delas desencadeados, argumenta que a 

complexidade e a interpenetração das diferentes correntes teóricas indicam 

maior cautela na elaboração e uso das mesmas (Idem). 

Buscando analisar a avaliação que estes autores fazem destas duas tendências de 

classificações epistemológicas correntes na Educação Física, identificamos algumas ideias 

básicas levantadas pelos autores com relação às classificações epistemológicas em análise e que 

se aplicam também à teoria do conhecimento de que partem para tal classificação. Assim 

podemos começar a apontar tais traços fundamentais dos argumentos dos autores que apontam 

os equívocos de tais classificações: 

1. Estes estudos epistemológicos se equivocam por não separar ontologia 

(materialista, como o ser é materialmente) da gnosiologia (como o homem 

conhece) e da axiologia (teoria geral do valor), e, consequentemente, teoria e 

programa político; 

2. Seguindo a linha do primeiro ponto, os mesmos defendem que hermenêutica e 

ontologia são idênticos; 

3. Defendem que os giros linguísticos e os modismos, denunciados por vários 

autores que se valem de tal classificação, consideram uma ontologia; 
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4. A ontologia está submetida à epistemologia; 

5. Defendem que o mundo real não existe independentemente das nossas ideias, 

mais precisamente depende das nossas palavras, neste sentido, o "giro 

linguístico" diz que as palavras representam o mundo e o mundo só é real 

quando representado pelas palavras; 

6. Seguindo o “giro linguístico”, entendem que a objetividade do ser não é 

adequada para compreender a realidade, pois a realidade é construída pela 

nossa linguagem (o que põe em debate a relação entre objetividade e 

subjetividade, no qual supostamente as tendências de classificação 

epistemológica não incluiriam a subjetividade); 

7. As “reações ao “giro linguístico” de resgate do real independentemente do 

pensamento” no sentido de constatar, explicar, compreender e modificar a 

realidade concreta não teriam fundamento já que a realidade só existiria no 

discurso; 

8. As tendências classificatórias da epistemologia da Educação Física não 

apresentam um estudo seguro e fiel dos autores que estão sendo analisados e 

dão como exemplo Foucault, Rorty e outros; 

9. Entendem que o aspecto político não deve ser misturado com o teórico, não só 

devem ser separados como não devem se influenciarem. E nesta esteira, 

deveríamos defender, portanto, autonomia da ciência em relação ao projeto de 

sociabilidade do capital, ou seja, ficamos no âmbito isolado da ciência e 

deixaríamos a sociedade seguir seu ‘curso natural’; 

10. Devem abandonar qualquer vestígio do iluminismo, e assim, nem serve o 

projeto burguês incorrigivelmente individualista e naturalizante das relações 

sociais e nem o projeto comunista de superação da autoalienação do trabalho; 

11. Os tipos de estudos epistemológicos que são analisados não tem fundamento e 

são rechaçados pelos autores por supostamente ‘aprisionarem’ a atividade dos 

pesquisadores ou por fazer oposição entre modernos e pós-modernos de forma 

supostamente indevida. 

Cientes da ‘constelação’ de constatações que tivemos com a leitura do texto, 

buscaremos tratar alguns pontos tentando compreender as consequências concretas de tais 

tendências classificatórias epistemológicas da Educação Física e da recusa a elas feitas pelos 

autores. 
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O artigo produzido por Almeida, Bracht e Vaz (2012) está assim dividido: 1) 

Introdução; 2) Positivista, fenomenológico-hermenêutica e crítico-dialética: assim é a produção 

do conhecimento em Educação Física?; 3) Reações ao pós-modernismo na Educação Física; e 

4) Considerações finais.  

Analisaremos a princípio as relações entre ontologia (materialista), gnosiologia e 

epistemologia e em seguida tentaremos iniciar as reflexões sobre as consequências concretas 

das tendências epistemológicas. Primeiramente, busquemos compreender o que está sendo 

colocado sobre a relação entre ontologia, gnosiologia, epistemologia e axiologia. De saída, 

entendamos o que quer dizer ontologia. Para os autores ontologia subordina-se à epistemologia 

como segue: 

[…] o estudo da hermenêutica seria o estudo do Ser e, como diz Gadamer 

(2007), Ser que pode ser compreendido é linguagem. Esta conhecida sentença 

revela, por um lado, o nexo entre ontologia e linguagem e, por outro, que a 

compreensão é um modo de Ser, e não um modo de conhecimento (portanto, 

a ontologia precederia à epistemologia, como pretende a reação ontológica 

desejada por aquela crítica). A viragem ontológica de Gadamer está 

enraizada em uma ontologia existencial que anuncia o erro da crença em 

um mundo real que seja independente da linguagem (ALMEIDA; 

BRACHT; VAZ, 2012, p.256, negritos nossos). 

A supracitada passagem em destaque traz ao debate um autor da filosofia que funda 

esta suposta “viragem ontológica”, a partir do resgate de todo um sentido/significado dado à 

Interpretação, posteriormente chamada de hermenêutica, trazida desde a Antiguidade com 

Aristóteles, passando por Tomás de Aquino na Idade Média, que e na Idade Moderna sofre 

várias influências, passando então de uma conotação de modo de perceber, entender algo que é 

apresentado pelo mundo externo, para a interpretação de textos bíblicos no sentido de trazer às 

claras um sentido oculto, e que chegará ao século XX a uma linha inaugurada por 

Scheiermacher e Dilthey, tratada por Heidigger como base de toda existência que é marcada 

por uma preconcepção do mundo encarnada na linguagem de cada um, e retomada por Gadamer 

que faz uma ontologia hermenêutica19. 

Porém, a ontologia de que trata “o resgate do real, independente da consciência” ou a 

proposta do “giro ontológico”, criticado por Almeida, Bracht e Vaz (2012) é uma categoria que 

incorpora outros elementos, trata de outra linha de desenvolvimento histórico da mesma, 

podemos dizer que em certa medida até polêmica, o termo ontologia surge no século XVII, 

abrigando a compreensão de doutrina do ser e de suas formas, o encaminhamento que a 

                                                 
19Cf. verbete ‘hermenêutica’ ou ‘interpretação’ em Abbagnano (2007). 
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ontologia recebe com o passar do tempo é de que o ser como tal é metafísico, está além da 

realidade, da física, à divindade, não obstante a estes detalhes não entraremos neles, o que 

interessa aqui é que a ontologia ora compreendida é referente ao ser enquanto ser e suas formas 

material e (portanto) historicamente existentes, o que fora elaborado por Marx, mas foi 

detalhado e posto em termos ontológicos pelo filósofo húngaro Györg Lukács no século XX, 

em um resgate da teoria marxiana que passava por detratações de várias matizes, assim, Lukács 

mostra que entende o caminho percorrido pela ontologia e coloca suas bases materiais, 

resgatadas por Marx, entendendo que o homem é um ser da natureza, com uma característica 

específica: de ser automediador de sua existência, e tal mediação fundamental é o trabalho, 

assim, conformaria um ser que pertence à três esferas ontológicas interdependentes: a 

inorgânica, orgânica e social20. 

Almeida, Bracht e Vaz (2012) sabem que não se trata do mesmo sentido conforme 

apontam na passagem 

[…] a tese de que estaríamos vivendo, no debate epistemológico 

contemporâneo, uma supressão da ontologia, é questionável, ao menos se 

pensarmos nela a partir de um vocabulário diferente daquele que é defendido 

pela tradição crítico-dialética em Educação Física (ALMEIDA; VAZ, 2010) 

(ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012). 

Porém, a tese que eles levantam nos coloca uma antítese, a saber, a supressão da 

ontologia como representação linguística não acontece, mas a supressão da ontologia21 como 

enraizamento do ser humano realmente existente, o ser social como aponta Lukács, conforme 

o materialismo histórico, como ser real concreto, é sim suprimido. Pois o ser humano é resultado 

da automediação do trabalho e consequentemente da linguagem, a qual surge em decorrência 

do trabalho, mas não se separa dele, e da cultura. A linguagem serve inclusive para projetar a 

cultura para outros seres humanos. O ser humano é um ser da natureza, de composição 

inorgânica e orgânica, e que vale lembrar, só poderá falar ou se comunicar se estiver vivo, o 

que traz para o debate a assertiva marxiana sobre a existência objetiva do ser humano: para 

fazer a história é preciso estar vivo, é preciso comer, beber, vestir, se abrigar, etc., ou seja, é 

preciso suprir as necessidades ‘naturais’ do indivíduo (comer como qualquer outro ser 

                                                 
20 Conferir Lukács (2010). 
21 “A percepção da ontologia em Marx fornece a ele os elementos passíveis de estabelecer de uma vez por todas a 

ruptura com o predomínio da gnoseologia e da epistemologia em nossos tempos. As reflexões de Lukács partem 

da crítica fundamental que postula que, em Marx, “o tipo e o sentido das abstrações, dos experimentos ideais, são 

determinados não a partir de pontos de vista gnoseológicos ou metodológicos (e tanto menos lógicos), mas a partir 

da própria coisa, isto é, da essência ontológica da matéria tratada”” (VAISMAN, ESTER; FORTES, VIELMI. 

2010). 
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orgânico), e ‘não-naturais’ ou sociais do indivíduo (comer de uma forma determinada, 

diferentemente da dos outros animais, abrigar-se de forma determinada, se apropriar da cultura, 

etc.). 

Cabe também lembrar que a ontologia do ser social conforme postulada por Lukács é 

uma das referências que Gamboa (2011) aponta como reações aos giros linguísticos, as outras 

duas são desenvolvidas por Humberto Maturana e Ilya Prigogine, sendo estas as três formas de 

reações aos “giros linguísticos”, três formas de reações de uma “ontologia realista”, levantadas 

por Gamboa (2011). 

Entendemos que essa questão de não expor a diferença de que se trata ao falar de, 

grosso modo, ontologia materialista em detrimento da ontologia idealista, se conecta 

intimamente a outro argumento defendido por Melo, Bracht e Vaz (2012) de que as tendências 

classificatórias epistemológicas não estariam se apropriando corretamente do pensamento de 

alguns autores como Fouclaut, Rorty e outros, do que se trata realmente é que eles querem 

desvirtuar a base concreta material, objetiva, com a qual se busca analisar a produção do 

conhecimento na Educação Física, como se devêssemos todos aderir ao ecletismo que, grosso 

modo, implica que o autor que estivermos lendo estará certo e suas ideias podem ser ligadas a 

outros autores que não pensem da mesma forma, mas que seja possível fazê-lo do ponto de vista 

da linguagem, mas poderíamos perguntar o que seria o ponto de vista da linguagem, sem 

considerar o ser que atribui sentido e significado, que se comunica, que independentemente da 

consciência, tem sua existência material? Buscando o debate entendemos que nos parece um 

ponto de vista de uma abstração que ‘ganha vida própria’ independente dos seres humanos reais 

dotados de consciência, que resulta do percurso evolutivo do gênero humano.  

Bem, não entraremos em tantos detalhes neste reduzido espaço. Todavia destacamos 

que não por acaso um destes autores (Bracht) foi estudado por Mello (2009) em sua tese de 

doutoramento intitulada ‘a necessidade histórica da Educação Física na escola: a emancipação 

humana como finalidade’ com os trabalhos publicados nos GTT’s ‘Escola’ e ‘Epistemologia’, 

o qual era o autor mais citado e referenciado no CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências 

do Esporte) de 1999, 2001 e 2003, curiosamente, sempre que expunha a respeito das pedagogias 

baseadas no materialismo histórico dialético, e esta mesma teoria do conhecimento, o fazia por 

intermédio de interlocutores ou de passagens desconexas dos autores de base dessa teoria do 

conhecimento, o que podemos ver na passagem numa nota de rodapé de Mello (2009) quando 

apresenta a ideia de Bracht segundo a qual o objeto da Educação Física não estava dado na 

realidade, mas estava para ser construído: 
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Não posso deixar de apresentar que Bracht, no sentido de argumentar sobre a 

construção do objeto, recorre à formulação de Bourdieu et al. ao citar Saussure 

e, mais uma vez compartilha com equívocos em relação a Marx. Nos termos 

dos autores: “‘o ponto de vista cria o objeto’ (p.51). Isto é, uma ciência não 

pode definir-se por um setor do real que lhe corresponder. Continuam os 

autores, citando então Marx: ‘a totalidade concreta, como realidade do 

pensamento é, de fato, um produto do pensamento na concepção’ (Idem, 

p.51)” (BRACHT 1993, p. 115). A frase de Marx posta desta forma não 

tem sentido. Sua compreensão vai na direção oposta à destes 

pesquisadores. A consciência humana apreende a realidade, mas a realidade 

não é um produto do pensamento, ou seja: “O concreto é concreto porque é 

síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso o 

concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, 

portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No 

primeiro método, a representação plena volatiza-se em determinações 

abstratas; no segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do 

concreto por meio do pensamento. Por isso é que Hegel caiu na ilusão de 

conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, se 

aprofunda em si, e se move por si mesmo; enquanto que o método que consiste 

em elevar-se do abstrato ao concreto, não é senão a maneira de proceder do 

pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto 

pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo da gênese do próprio 

concreto” (MARX, 1987, p.16-7, grifo do autor)” (MELLO, 2009, nota de 

rodapé n. 31, p.32, negritos nossos). 

Pois bem, tratando-se da relação entre ontologia (materialista), gnosiologia e 

epistemologia, vimos que Almeida, Bracht e Vaz (2012) defendem que a epistemologia é 

superior à gnosiologia e que uma ontologia é também subjugada à epistemologia, ou seja, na 

epistemologia está contida uma gnosiologia e uma ontologia, conforme passagem 

anteriormente citada “a viragem ontológica de Gadamer está enraizada em uma ontologia 

existencial que anuncia o erro da crença em um mundo real que seja independente da 

linguagem” (ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012, p.256), desse modo, eles entendem que a 

hermenêutica é o estudo do ser e que o ser é o que pode ser expresso pela linguagem.  

Nós, por outro lado, entendemos que uma ontologia materialista, que se expresse por 

uma “virada ontológica realista”, necessariamente abriga uma gnosiologia, pois apenas um ser 

realmente existente pode conhecer a partir de sua atividade prática sensível no curso do 

desenvolvimento do seu gênero, e tal conhecimento no curso do desenvolvimento histórico e 

acompanhando o desenvolvimento das forças produtivas ganha formas específicas (episteme 

ou conhecimento científico), que buscam regularmente em alguma medida garantias de que 

esteja certo,  e se desenvolvem numa relação indissociável entre pergunta e resposta a partir da 

realidade concreta, ou seja, também historicamente determinado. 

Portanto, devemos partir de uma compreensão de que a realidade concreta tem 

existência independentemente da nossa consciência e linguagem, entendemos que deveríamos 



49 

partir de constatações reais, no centro das quais está a da produção material da existência dos 

homens. E, conforme já apontamos, no marco do capital a produção do conhecimento adquire 

força produtiva, ideológica e política (SOBRAL, 1986). 

Devemos ter claro também que da mesma forma, evidentemente, o conhecimento 

produzido é também, em última análise, resultado do desenvolvimento geral das forças 

produtivas. Em outras palavras, o conhecimento é produzido partindo do atual estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas e ao ganhar força produtiva, ideológica e política ele 

contribui para o avanço das forças produtivas, assim sendo, ele é determinante e determinado. 

Fechando estas modestas reflexões sobre o debate à respeito das classificações 

epistemológicas, vejamos de perto o trecho final do artigo em questão: 

Para evitar os reducionismos criticados no manuseio das classificações, 

entendemos que mais importante seria realizar estudos pontuais e cuidadosos 

dos autores que circulam e fundamentam o debate epistemológico em 

Educação Física. Isso seria bom para nós e também para eles, evitando 

simplificações exageradas que podem levar facilmente a rotulações do tipo: 

irracionalistas, conservadoras, idealistas etc. Elas muito pouco contribuem 

para o avanço do debate (ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012, p.259, negritos 

nossos). 

Mas como devemos então compreender toda essa problemática do debate 

epistemológico (que se considere superior à gnosiologia e igual à ontologia nas trilhas dos 

“giros” e o que se considere recolocar a epistemologia dentro da possibilidade de conhecimento 

da realidade que se apresenta independentemente da nossa consciência e linguagem)? De saída, 

entendemos que a produção do conhecimento determina a educação, e ao mesmo tempo é por 

ela determinada, não se trata de uma determinação unilateral e tampouco exclusiva, a educação 

e a produção do conhecimento estão entre as complexas e múltiplas determinações do real, mas 

o que queremos atentar no presente momento é que a produção do conhecimento em uma área 

específica como a Educação/Educação Física traz consequências do ponto de vista produtivo, 

político e ideológico que são levadas para a escola e para a formação de professores, e se 

expressam ainda mais rápida e intensamente quando relacionados a outros ramos de formação 

para o trabalho produtivo como, por exemplo, as engenharias, e vale ressaltar que esse 

movimento da produção do conhecimento é eivado do embate de projetos de formação humana 

antagônicos, em suma, da luta de classes. 

O que vemos resultar desse complexo movimento é, de um lado, o avanço das “novas 

pedagogias da hegemonia” ou pedagogias do “aprender a aprender”, as quais tem como 

corolário a desvalorização do saber objetivo a ser transmitido na escola (já que a realidade que 
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se conhece seria a linguagem), desvalorização do papel da escola como instituição responsável 

pela transmissão do conhecimento para as novas gerações, desvalorização do papel do professor 

como sujeito responsável por ensinar (seria ele apenas responsável por coordenar a 

intersubjetividade tendo na linguagem a centralidade e primazia diante da realidade objetiva?) 

e estão centralizadas em uma teoria do desenvolvimento humano – como o ser se desenvolve –  

idealista, etapista e biologicista) que limita a aprendizagem, e de outro lado, a resistência a tais 

pedagógicas e formulações de pedagogias críticas (Pedagogia Histórico-Crítica e Metodologia 

de Ensino da Educação Física Crítico-superadora). 

Desse modo entendemos que, não obstante a realidade escolar necessitar de respostas 

aos seus problemas, não podemos ficar aprisionados em “modismos” ou “pós-modernismos” e 

a saída é justamente a compreensão dos problemas concretos que mediante análise minuciosa 

terão propostas de mudança, em outras palavras, constatar, compreender, explicar e 

transformar. 

Longe de tocarmos em todas as constatações que tivemos sobre o artigo em questão, 

buscamos apenas apresentar o debate das ideias em seu afinamento com a realidade concreta, 

considerando consequentemente a escola concreta, a sociedade concreta, o ser social. Portanto, 

reafirmamos que uma ontologia materialista é a base da existência de qualquer ser que tenha 

possibilidade de conhecer a realidade e que das várias formas de se conhecer a realidade ganha 

destaque aquela que busca grande medida de comprovação de validade que é a episteme, esta 

por sua vez se mostra como grande força produtiva, força ideológica, e política, assim formando 

uma relação complexa e dinâmica entre ontologia materialista, gnosiologia, epistemologia e 

axiologia (a qual medeia o ser social do homem, suas formas de conhecimento e atuação na 

realidade). 
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3 ANÁLISE SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DOS DOCENTES 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Neste capítulo trataremos de contextualizar a formação de professores de Educação 

Física na UFS, primeira instituição a ofertar curso de Educação Física em Sergipe, bem como 

prepararemos o quadro expositivo sobre a produção do conhecimento dos docentes do curso de 

Licenciatura em Educação Física. Buscamos, no presente capítulo, responder ao nosso objetivo 

específico de identificar e analisar as tendências epistemológicas da produção do conhecimento 

dos docentes mestres e doutores do curso de licenciatura em Educação Física do Departamento 

de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe. 

3.1 Formação de professores de educação física na Universidade Federal de Sergipe e 

análise das tendências epistemológicas da produção do conhecimento dos docentes 

do curso de Licenciatura em Educação Física da UFS 

A universidade Federal de Sergipe (UFS) é a instituição de ensino superior há mais 

tempo em atuação em Sergipe. A UFS22 foi fundada pela fusão da Faculdade de Ciências 

Econômicas, da Escola de Química, ambas criadas em 1948, Faculdade de Direito, Faculdade 

Católica de Filosofia, ambas criadas em 1950, Escola de Serviço Social, criada em 1954, e a 

Faculdade de Ciências Médicas, criada em 1961. O processo de fundação da universidade foi 

iniciado pela Secretaria de Educação do Estado em 1963 e foi concretizado em 1967 pelo 

Decreto-Lei nº 269 que foi efetivado em 15 de maio de 1968, assim, instituiu-se da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe integrada ao sistema federal se ensino superior, incorporando 

todos os cursos superiores existentes no estado. Em 1978 novas diretrizes do Ministério da 

Educação fizeram com que a UFS reformulasse o currículo dos seus cursos e os distribuísse em 

quatro unidades de ensino que existem até o presente momento: Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA) e Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH). 

Nos anos 1980 foi iniciado o processo de transferência gradativa da universidade para 

suas novas instalações no campus universitário em São Cristóvão, na Grande Aracaju, em 1987 

                                                 
22 Dados disponíveis em http://divulgacoes.ufs.br/pagina/hist-ria-2518.html, acesso em 24/10/2012. 

http://divulgacoes.ufs.br/pagina/hist-ria-2518.html
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com a Resolução 01/87 do Conselho Universitário (CONSU) o campus passou a ser 

denominado “Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campus”. Atualmente a UFS possui 

além do campus de São Cristóvão outros campi: Aracaju (Campus da Saúde Prof. João Cardoso 

do Nascimento Júnior), Itabaiana (Campus Prof. Alberto Carvalho, instalado em 14 de agosto 

de 2006, Laranjeiras (instalado em 28 de março de 2007) e Lagarto (instalado em 14 de março 

de 2011). 

 O curso de Educação Física da UFS começou com a Resolução CONSU23 007/1974 

que “autoriza a criação dos cursos de Licenciatura em Educação Física e Técnico de Desportos 

da universidade”, porém, segundo Menezes (1997) as atividades docentes só iniciam em 1975, 

mas o mesmo não cita a Resolução CONEP 015/1975 que “aprova currículo de Licenciatura 

em I e II Graus em Educação Física e Técnico de Desporto”. Antes disso devemos ressaltar que 

já havia sido criado o Centro de Educação Física e Desportos da Universidade, o qual foi 

autorizado pela Resolução CONSU 026/1970, tendo seu regimento interno aprovado pela 

Resolução CONSU 027/1970, em seguida, pela Resolução CONSU 001/1972 foi decidido a 

sua reestruturação e foi determinado o concurso de professores orientadores de estudo de 

problemas brasileiros. No momento atual em que houve uma cisão nos cursos de Educação 

Física em todo o país entre Licenciatura e Bacharelado a Resolução 0038/2006 aprovou a 

criação do curso de Educação Física Bacharelado Habilitação em Ciência da Atividade Física 

e do Esporte. 

Percebemos que a UFS vem formando professores de Educação Física no estado de 

Sergipe desde os primeiros discentes que entraram no ano de 1975 depois de aprovado o 

currículo de Licenciatura em I e II Graus em Educação Física e Técnico de Desporto, portanto, 

em 2012 completamos 37 anos de funcionamento de cursos de Educação Física na UFS. Além 

da formação de professores de Educação Física, instaurou-se na UFS o Programa de Pós-

Graduação em Educação Física ofertando o curso de Mestrado em Educação Física pela 

Resolução 054/2011 na área de concentração ‘Atividade Física, Saúde e Esporte’, com as 

seguintes linhas de pesquisa: 1) Atividade física relacionada à saúde e qualidade de vida; 2) 

Fatores determinantes da prática e do rendimento esportivo; 3) Adaptações morfofuncionais do 

exercício físico. 

Não obstante haver outros cursos de Educação Física em outras IES particulares no 

estado de Sergipe, a UFS vem formando nesses anos a grande maioria do quadro de professores 

                                                 
23 Para efeito de consulta para esta pesquisa fizemos uma lista das resoluções do CONSU e CONEPE que tratam 

do curso de Educação Física na UFS, o qual está em anexo ao presente relatório. 
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de Educação Física que atuam na Educação Básica ou que posteriormente vieram a atuar no 

ensino superior. 

O GEPEL/UFS vem coletando os dados que servem para a consolidação da base de 

dados do EPISTEF no estado de Sergipe, tais dados são precisamente a quantidade de IES – 

Instituições de Ensino Superior, a quantidade de cursos de Educação Física oferecidos no estado 

e em cada IES e a quantidade de docentes dos cursos, sua titulação e produção acadêmica em 

nível de mestrado e doutorado, tanto a partir dos Currículos Lattes do CNPq como nas próprias 

IES. 

No estado de Sergipe24 há quinze IES (Instituições de Ensino Superior), quatro IES 

tem cursos de Educação Física, porém uma delas, a FACAR (Faculdade de Aracaju) ainda não 

havia iniciado as aulas do curso de Educação Física e não tinham uma lista de docentes, dentre 

as quatro IES há um total de nove cursos de Educação Física, sendo que apenas seis deles estão 

em atividade, dois cursos estão em processo de extinção e um já está extinto, portanto apenas 

estão em atividade cursos de Educação Física na UFS (Universidade Federal de Sergipe), UNIT 

(Universidade Tiradentes) e FASE25 (Faculdade Estácio de Sergipe). 

Segundo dados levantados em maio de 2011, na UFS existem três cursos em 

andamento na área da Educação Física26, são dois cursos de Licenciatura, um deles em fase de 

extinção, por tratar-se da divisão do curso em Licenciatura e Bacharelado, o curso de 

Licenciatura Plena está em processo de extinção, o outro curso de Licenciatura é uma 

reformulação proveniente desta cisão da área de formação, e o curso de Bacharelado. 

Nesta universidade identificamos no levantamento feito pelo grupo GEPEL em 

detrimento da pesquisa EPISTEF, em junho de 2011, 28 docentes, dentre os quais, 12 

professores doutores, 15 mestres, 1 especialista e 6 com doutorado em andamento. Dentre os 

28 docentes, 27 preenchiam os requisitos apontados para a pesquisa, a saber, ser graduado em 

Educação Física e docente dos cursos de Educação Física com mestrado e/ou doutorado. 

Estes dados sobre os cursos e os docentes da UFS estão em atualização pelas atividades 

de pesquisa do Grupo GEPEL vinculadas ao projeto EPISTEF e pelo desenvolvimento do 

presente relatório de pesquisa e deverão ser cruzados com os dados do Painel Lattes 

posteriormente. Podemos por hora, apontar que é necessário que dados dessa natureza sejam 

                                                 
24 Dados coletados em http://emec.mec.gov.br em maio de 2011. 
25 Até a data de 20/10/2012 mesmo não havendo iniciado o curso de Educação Física e não constando o mesmo 

no endereço eletrônico dessa IES (www.faser-se.edu.br, acessado em 20/10/2012), ainda consta no e-MEC que 

nessa IES o curso de Educação Física iniciou em 07/02/2011. 
26 Dados disponíveis em http://emec.mec.gov.br e constatados junto à secretaria do Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal de Sergipe. 

http://emec.mec.gov.br/
http://www.faser-se.edu.br/
http://emec.mec.gov.br/
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incorporados ao painel lattes, dados que constem em que cursos e onde atual os pesquisadores, 

pois nem todos os docentes dos cursos de Educação Física mestres e/ou doutores fizeram suas 

pós-graduações na área da Educação Física. 

Atualmente constam no site do SIGAA27 três cursos de Educação Física em 

funcionamento, sendo que há oito currículos em funcionamento dentro destes cursos. No curso 

de Bacharelado há dois currículos em andamento, há dois cursos de Licenciatura Plena 

cadastrados, sendo que cada um deles tem três currículos disponíveis. No total os cursos 

atendem a 531 alunos ativos, também segundo informações do portal SIGAA. 

Atualmente o Departamento de Educação Física da UFS tem um total de vinte e sete 

docentes, sendo onze do curso de Licenciatura em Educação Física e quinze do curso de 

Bacharelado em Educação Física. Dentre os doze docentes do curso de Licenciatura2829 quatro 

tem formação em pós-graduação no nível de doutorado, doze tem formação em pós-graduação 

no nível de mestrado e todos possuem graduação em Educação Física, o que totalizou dezesseis 

pesquisas analisadas, doze dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado. Segue um 

quadro dos docentes do curso de Licenciatura em Educação Física da UFS: 

 

 DOCENTE PÓS-GRADUAÇÃO TÍTULO DAS PRODUÇÕES 
ENDEREÇO 

CURRÍCULO LATTES 

1  Benedito Carlos Araújo Mestrado em Educação 

A CAPOEIRA NA SOCIEDADE DO 

CAPITAL: A DOCÊNCIA COMO 

MERCADORIA-CHAVE NA 

TRANSFORMAÇÃO DA 
CAPOEIRA NO SÉCULO XX 

http://lattes.cnpq.br/98706

74591634117 

 

2  Cristiano Mezzaroba Mestrado em Educação Física 
Os Jogos Pan-americanos Rio/2007 e 
o agendamento midiático-esportivo: 

um estudo de recepção com escolares 

http://lattes.cnpq.br/18358
01891069733 

 

3  Emerson Pardono 
Mestrado em Educação Física, 

Doutorado em Educação Física. 

Efeitos de Variações Metodológicas 

na Identificação do Lactato Mínimo e 
sua Validade para Estimar 

Intensidades de Exercício em Estado 

Estável,Ano de Obtenção: 2005; 
Influência do polimorfismo I/D do 

gene da enzima conversora de 

angiotensina sobre a hipotensão pós-
exercício de diferentes intensidades 

de jovens normotensos, Ano de 

obtenção: 2010 

http://lattes.cnpq.br/70515

28752919874 

4  Fábio Zoboli 
Mestrado em Educação e 

Doutorado em Educação 

Corpo e Poder na Escola, Ano de 

Obtenção: 2003 

Episteme de cisão corpo/mente e 
educação física 

 

http://lattes.cnpq.br/06821

21655932961 
 

                                                 
27 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFS, acessado em 22/09/2012: 

(https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf?lc=pt_BR&id=320211). 
28 Dados coletados em http://def.ufs.br/ em 14/10/2012 às 17h08min. 
29 Dados da tabela foram coletados da plataforma Lattes em 14/10/2012 às 17h26min. 

http://lattes.cnpq.br/9870674591634117
http://lattes.cnpq.br/9870674591634117
http://lattes.cnpq.br/1835801891069733
http://lattes.cnpq.br/1835801891069733
http://lattes.cnpq.br/7051528752919874
http://lattes.cnpq.br/7051528752919874
http://lattes.cnpq.br/0682121655932961
http://lattes.cnpq.br/0682121655932961
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf?lc=pt_BR&id=320211
http://def.ufs.br/
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5  
Hamilcar Silveira Dantas 

Junior 

Mestrado em Educação e 

Doutorado em Educação 

Estado, Educação e Hegemonia: 

reflexos da Pedagogia Experimental 
na Educação Física em Sergipe 

(1947-1951), Ano de Obtenção: 2003 

Da "escolarização do esporte" à 
"esportivização da escola": tradição e 

espetáculo nos Jogos da Primavera de 

Sergipe (1964-1995) 

http://lattes.cnpq.br/88225
84170762963 

 

6  
Jose Américo Santos 

Menezes 
Mestrado em Educação 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE: UMA POSSÍVEL 
HISTÓRIA 

http://lattes.cnpq.br/00814
29721134965 

 

7  
Luiz Anselmo Menezes 

Santos 
Mestrado em Educação e 
Doutorado em Educação 

Educação do Corpo e Liberdade: 

Considerações sobre a concepção 
iluminista da Educação Física 

O corpo Próprio como Princípio 

Educativo a partir da Perspectiva 
Fenomenológica de Merleau-Ponty, 

Ano de obtenção: 2012 

http://lattes.cnpq.br/05440

85146874486 

 

8  
Priscilla Kelly 

Figueiredo 
Mestrado em Educação 

Recônditos da Belleza: as práticas 

corporais em Cinearte e Scena Muda 

http://lattes.cnpq.br/47129

17421548928 
 

9  
QuéfrenWeld Cardozo 

Nogueira 
Mestrado em Educação 

Saberes e práticas da Educação Física 

crítica: um estudo genealógico 

http://lattes.cnpq.br/33442
36208216345 

 

10  Roselaine Kuhn 
Mestrado em Educação nas 

Ciências 

A Cultura de Brincadeiras do 

Município de Coronel Barros-RS, 

http://lattes.cnpq.br/82577

36886277121 

11  
Sergio Doresnski Dantas 

Ribeiro 
Mestrado em Educação Física 

Da Fábrica ao Campo de Futebol, 

Vender tecido e vender espetáculo: 

tecendo os fios da história de um 
“casamento feliz” 

http://lattes.cnpq.br/24606

33245105296 

Quadro 3- Docentes (com formação inicial em Educação Física) do curso de licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal de Sergipe. 

O quadro supracitado mostra os docentes do Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal de Sergipe com formação inicial em Educação Física, passamos, pois, a 

expor um quadro de dissertações e teses dos mesmos, dando destaque para o título da produção, 

ano e local nos quais foram defendidas as produções: 

 DOCENTE PÓS-GRADUAÇÃO TÍTULO DA PRODUÇÃO ANO DE DEFESA LOCAL 

1  

Benedito 

Carlos Libório 

Caires de 

Araújo 

Mestrado em Educação 

A CAPOEIRA NA SOCIEDADE DO CAPITAL: 

A DOCÊNCIA COMO MERCADORIA-

CHAVE NA TRANSFORMAÇÃO DA 

CAPOEIRA NO SÉCULO XX 

2008 UFBA 

2  
Cristiano 

Mezzaroba 
Mestrado em Educação 

Física 

Os Jogos Pan-americanos Rio/2007 e o 

agendamento midiático-esportivo: um estudo de 

recepção com escolares. 

2008 UFSC 

3  
Emerson 
Pardono 

Mestrado em Educação 
Física 

Efeitos de Variações Metodológicas na 

Identificação do Lactato Mínimo e sua Validade 
para Estimar Intensidades de Exercício em 

Estado. 

2005 UCB 

http://lattes.cnpq.br/8822584170762963
http://lattes.cnpq.br/8822584170762963
http://lattes.cnpq.br/0081429721134965
http://lattes.cnpq.br/0081429721134965
http://lattes.cnpq.br/0544085146874486
http://lattes.cnpq.br/0544085146874486
http://lattes.cnpq.br/4712917421548928
http://lattes.cnpq.br/4712917421548928
http://lattes.cnpq.br/3344236208216345
http://lattes.cnpq.br/3344236208216345
http://lattes.cnpq.br/8257736886277121
http://lattes.cnpq.br/8257736886277121
http://lattes.cnpq.br/2460633245105296
http://lattes.cnpq.br/2460633245105296
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4  
Emerson 
Pardono 

Doutorado em Educação 
Física. 

Influência do polimorfismo I/D do gene da 

enzima conversora de angiotensina sobre a 
hipotensão pós-exercício de diferentes 

intensidades de jovens normotensos. 

2010 UCB 

5  Fábio Zoboli Doutorado em Educação Episteme de cisão corpo/mente e educação física. 2007 UFBA 

6  

Hamilcar 

Silveira 
Dantas Junior 

Doutorado em Educação 

Da "escolarização do esporte" à "esportivização 

da escola": tradição e espetáculo nos Jogos da 
Primavera de Sergipe (1964-1995). 

2008 UFBA 

7  

Hamilcar 

Silveira 

Dantas Junior 

Mestrado em Educação 

Estado, Educação e Hegemonia: reflexos da 

Pedagogia Experimental na Educação Física em 

Sergipe (1947-1951). 

2003 UFS 

8  

Jose Américo 

Santos 
Menezes 

Mestrado em Educação 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE: 
UMA POSSÍVEL HISTÓRIA. 

1997 UFS 

9  

Luiz Anselmo 

Menezes 

Santos 

Mestrado em Educação 
Educação do Corpo e Liberdade: Considerações 

sobre a concepção iluminista da Educação Física. 
2002 UFS 

10  

Luiz Anselmo 

Menezes 
Santos 

Doutorado em Educação 

O corpo Próprio como Princípio Educativo a 

partir da Perspectiva Fenomenológica de 
Merleau-Ponty. 

2012 UFS 

11  
Priscilla Kelly 

Figueiredo 
Mestrado em Educação 

Recônditos da Belleza: as práticas corporais em 
Cinearte e Scena Muda. 

2007 UNICAMP 

12  

Quéfren Weld 

Cardozo 
Nogueira 

Mestrado em Educação 
Saberes e práticas da Educação Física crítica: um 

estudo genealógico. 
2004 UFU 

13  
Roselaine 

Kuhn 
Mestrado em Educação nas 

Ciências 
A Cultura de Brincadeiras do Município de 

Coronel Barros-RS. 
1997 UNIJUÍ 

14  

Sergio 

Doresnski 

Dantas 

Ribeiro 

Mestrado em Educação 

Física 

Da Fábrica ao Campo de Futebol, Vender tecido 
e vender espetáculo: tecendo os fios da história de 

um “casamento feliz”. 

2005 UFSC 

Quadro 4- Dissertações e teses dos docentes do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de 

Sergipe. 

Temos então entre os docentes do curso de Licenciatura em Educação Física com 

formação inicial em Educação Física e pós-graduação stricto-sensu a produção de um total de 

dez dissertações entre os anos de 1997 a 2008 e um total de quatro teses de doutoramento 

defendidas de 2007 a 2012, totalizando 14 produções30. Em relação a em qual IES foram 

defendidas as dissertações e teses, segue quadro. 

                                                 
30 Foram retiradas da amostra a dissertação de mestrado do professor João Carlos Carvalho Queiroz e a dissertação 

de mestrado do professor Fábio Zoboli, pois ambas não puderam ser consultadas em exemplares físicos ou digitais 

para a realização desta pesquisa. 
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Tratando-se do ano de defesa das produções podemos ainda classificar, segundo 

Chaves (2005) que o fez com as produções da Região Nordeste do Brasil, três períodos nessa 

produção: 

1. Pioneirismo (1982-1992); 

2. Expansão (1993-1999); 

3. Consolidação (2000-2004). 

Dentre a produção dos docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFS, 

temos duas produções que ocorreram no período de expansão, ambas no ano de 1997, na UFS 

e UNIJUÍ, não obstante a isso, ambas também não foram defendidas na área específica da 

Educação Física. Contudo, em relação à área de defesa da produção, apenas quatro produções 

se inserem na área específica da Educação Física, as quatro são posteriores ao período de 

consolidação da pós-graduação em Educação Física elaborados por Chaves (2005). Segue 

quadro apresentando tal distribuição: 
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1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012

FURB UCB UFBA UFS UFSC UFU UNICAMP UNIJUÍ UTP

Figura 2- Quantidade de produções defendidas entre 1997-2012 dos docentes do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFS. 
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Período Total 

Pioneirismo (192-1992) 0 

Expansão (1993-1999) 2 

Consolidação (2000-2004) 5 

Posterior a 2004 7 

Total 14 

Quadro 5 - Distribuição da produção segundo períodos apontados por Chavez (2005). 

Outro dado que nos interessa nesta exposição é a área de defesa da produção, do 

programa de pós-graduação, pois das 14 produções, apenas 3 foram defendidas em programas 

de pós-graduação em Educação Física, do restante, 9 foram defendidas na área da Educação, e 

1 na de Ciência da nutrição e 1 na de Educação nas ciências. E que as duas dissertações 

defendidas no período de Expansão, não foram defendidas na área da Educação Física. Tais 

produções em programas da área de Educação Física foram defendidas nos anos de 2005, 2008 

e 2010, o que portanto as remonta para o período posterior à consolidação da pós-graduação 

em educação física no brasil, conforme Chaves (2005). 

Surge, portanto, uma questionamento que não pudemos desenvolver nesta pesquisa: 

porque no período de expansão da pós-graduação em educação física esse número maior de 

docentes procuraram programas strictu-sensu em outras áreas? Supondo que isso não ocorreu 

apenas com docentes da UFS, seria também importante descobrirmos para quais áreas foram 

direcionados os docentes dos cursos de Educação Física, o que em grande medida pode dar a 

direção dos cursos de formação de professores de Educação Física no Brasil, já que podemos 

ver que nesse caso particular nove docentes fizeram pós-graduação strictu-sensu em Educação, 

um fez em Educação para as Ciências, e outro fez para Ciência da Nutrição, tal questionamento 

também é acompanhado pela questão do desenvolvimento de todas as pós-graduações strictu-

sensu no Brasil. 

Como resultado da análise epistemológica tivemos a presença das seguintes 

tendências: 1- Empírico-analíticas; 2- Fenomenológico-hermenêuticas; 3- Crítico-dialéticas; e 

4- Pós-modernas, com a seguinte distribuição: 
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TENDÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS QUANTIDADE 

EMPÍRICO-ANALÍTICAS 2 

FENOMENOLÓGICO-HERMENÊUTICAS 6 

CRÍTICO-DIALÉTICAS 4 

PÓS-MODERNAS 2 

TOTAL 14 

Tabela 1- Tendências epistemológicas da produção dos docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFS. 

Dentre as tendências temos nos períodos de produção do conhecimento: Pioneirismo 

– nenhuma; Expansão – duas produções com tendência fenomenológico-hermenêutica; 

Consolidação – uma produção de tendência empírico-analítica, uma produção de tendência 

fenomenológico-hermenêutica, duas produções de tendência crítico-dialética e uma produção 

de tendência pós-moderna; no período posterior a 2004 – uma produção de tendência empírico-

analítica, três produções de tendência fenomenológico-hermenêutica, duas produções de 

tendência crítico-dialética e uma produção de tendência pós-moderna. Esta sequência mostra 

um crescimento desde os anos 2000 da tendência fenomenológico-hermenêutica e da pós-

moderna, no caso específico da produção destes docentes. 

Continuando com a exposição dos dados podemos também interpretá-los a partir das 

ementas dos Grupos de Trabalho Temáticos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte31 

(GTT’s do CBCE), os quais se encontram no Anexo B no presente relatório de pesquisa. Assim 

se apresentam as produções em relação aos GTT’s do CBCE: 

N. GTT’s QUANTIDADE 

01 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 0 

02 COMUNICAÇÃO E MÍDIA 1 

03 CORPO E CULTURA 3 

04 EPISTEMOLOGIA 1 

05 ESCOLA 1 

06 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO 0 

07 MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 5 

                                                 
31 O CBCE é a entidade científica da Educação Física/Ciências do Esporte no Brasil, foi criada em 1978, engloba 

Secretarias Estaduais e Grupos de Trabalhos Temáticos com liderança de uma Direção Nacional, com 

representação em vários órgãos governamentais e ligada à SBPC – Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento 

da Ciência, a qual por seu turno foi criada em 1948 (para mais informações conferir http://cbce.org.br/br/cbce e 

http://www.sbpcnet.org.br/site/asbpc/index.php?secao=304, acessados em 12/05/2013). 

http://cbce.org.br/br/cbce
http://www.sbpcnet.org.br/site/asbpc/index.php?secao=304
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08 MOVIMENTOS SOCIAIS 0 

09 POLÍTICAS PÚBLICAS 0 

10 LAZER E SOCIEDADE 1 

11 TREINAMENTO ESPORTIVO 2 

12 INCLUSÃO E DIFERENÇA 0 

Tabela 2- Disposição da produção dos docentes do curso de Licenciatura em Educação Física da UFS pelos GTT's do 

CBCE. 

 

Figura 3- Relação entre GTT's do CONBRACE e produção do conhecimento dos docentes do curso de 

licenciatura em Educação Física da UFS 

É interessante observarmos que nenhuma destas produções se enquadra nas ementas 

dos GTT’s Atividade Física e Saúde, Formação Profissional e Mundo do Trabalho, Políticas 

Públicas e Inclusão e Diferença. 

Todavia, cabe fazer algumas ressalvas sobre as ementas dos GTT’s do CBCE, primeira 

de que em que medida as ementas acompanham o desenvolvimento das pesquisas na área, 

segundo, em que medida as ementas abrangem tendências epistemológicas diferentes sobre um 

mesmo fenômeno da realidade. Entendemos que as ementas tendem a limitar a tendência 

epistemológica dos trabalhos a serem submetidos aos eventos, todavia, não fica apenas nisso, 

depreende-se disso que os pesquisadores responsáveis pelas ementas e por determinados GTT’s 

podem simplesmente escolherem as tendências que forem do seu agrado, fazendo com que a 
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ciência cuja finalidade, assim compreendemos, seja de diminuir a miséria humana, em outras 

palavras, atender a necessidades humanas concretas, passe a obedecer a aspectos meramente 

volitivos dos pesquisadores, algo extremamente servil ao processo de conformação com os 

ditames do capital. Esperamos que o avanço de pesquisas epistemológicas possibilitem uma 

melhoria desse problema quando estas possibilitem a visualização mais ampla da 

predominância de determinadas tendências epistemológicas e suas causas e efeitos. 

Feitas as supracitadas reflexões, exponhamos as produções encontrado e as 

dificuldades surgidas nesse percurso. Ressaltamos que utilizamos as produções coletadas na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, NUTESES, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações de cada IES nas quais foram defendidas e até versões impressas encontradas nas 

Bibliotecas ou com os próprios autores, portanto, não pudemos utilizar uma dissertação ou tese 

que não esteja disponibilizada para nossa análise. 

Surge uma questão a ser apresentada, a saber, porque a escolha pela análise das 

dissertações e teses dos docentes do curso de Licenciatura e não do Bacharelado ou dos dois 

cursos. Obviamente, é de suma importância abranger os dois cursos em termos da produção 

acadêmica dos docentes, porém, tais dados relativos aos registros dos demais relatórios de 

pesquisa dos docentes do curso de Bacharelado em Educação Física e sua análise serão 

realizados pelo Grupo GEPEL na pesquisa coletiva alinhada ao projeto EPISTEF. 

É também importante ressaltar a dificuldade em encontrar e/ou a disponibilização por 

parte dos autores dos seus referidos relatórios de pesquisa, o que dificulta sobremaneira o 

trabalho de pesquisa32. Em relação à produção dos docentes da Licenciatura em Educação Física 

da UFS temos os relatórios de pesquisa disponíveis, excepcionando-se a dissertação de 

mestrado do Professor José Carlos Carvalho Queiroz33. 

Dentre os docentes do Bacharelado tivemos dificuldade em conseguir exemplares 

digitais ou impressos de algumas teses defendidas na Europa, especificamente na Espanha, 

todavia, temos acesso aos seus resumos pela ferramenta de digital de consulta à base de dados 

de Teses e dissertações daquele país, TESEO34, nesta ferramenta de consulta encontramos 

resumos das teses dos professores Antônio César Cabral de Oliveira, do qual temos a tese 

completa em versão impressa, Pedro Jorge Moraes Menezes, Robelius de Bortoli, Carlos 

                                                 
32 Esse é, no nosso entendimento, um grave problema que mostra a contraditória relação entre produção social do 

conhecimento e apropriação privada deste em seu processo de socialização. 
33 Foi removido do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe do campi de São 

Cristóvão para o campi de Lagarto/SE. 
34 http://www.educacion.es/teseo, “Consulta de la Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO)” site do Governo 

da Espanha, Ministério de Educação, Cultura e Esporte, acesso em 14/10/2012 às 18h14min. 

http://www.educacion.es/teseo
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Roberto Rodrigues Santos, José Marcos Monteiro Freire, do qual temos exemplar impresso 

disponível na BICEN – Biblioteca Central da UFS, e Afrânio de Andrade Bastos, destes últimos 

não temos a versão completa impressa da tese. As dissertações e teses dos docentes do 

Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe (DEF/UFS) 

supostamente deveriam estar depositadas na Biblioteca Central (BICEN) localizada na Cidade 

Universitária Prof. José Aloísio de Campus, porém não aprecem na busca do sistema de busca 

integrado das bibliotecas da UFS (http://pergamum.bibliotecas.ufs.br), em consulta in lócus 

fomos orientados a buscar o Bibliotecário responsável para procurar esses exemplares que não 

aparecem catalogados no sistema de consulta ao acervo que é aberto a discentes, técnicos, 

docentes e público em geral no supracitado site de consulta ao acervo, realizamos a consulta na 

biblioteca junto ao bibliotecário e os exemplares não constavam nos registros internos do 

sistema, também nos foi esclarecido que os departamentos são responsáveis por entregar os 

relatórios de pesquisa na BICEN. 

Outra questão que se faz mister explicitar é a intencionalidade que se faz presente na 

produção do conhecimento e na atividade dos docentes de um curso de Licenciatura, não 

obstante entendermos que a Educação Física é uma só e que a dicotomia Licenciatura x 

Bacharelado é um retrocesso para o processo histórico Educação Física e da própria 

humanidade, pois estes tem uma função social diferenciada daqueles outros que tem suas ações 

de pesquisa e formação de pesquisadores em certas medidas voltadas para uma determinada 

concepção de ciência predominantemente calcada no positivismo ou nas abordagens empírico-

analíticas, com temáticas situadas da área da saúde, e que em geral, desconsideram a 

historicidade, a luta de classes, a produção social da existência, enfim, se pauta por uma relação 

entre causa e efeito e declara para si uma suposta neutralidade axiológica entre outras 

características, mais uma vez fazemos uma ressalva, de que entendemos que todas as áreas de 

conhecimento deveriam se organizar numa totalidade, que o corte que se forma entre ciência e 

filosofia, entre ciências naturais e humanas, deve ser compreendido radicalmente e superado, e 

que as bases para tal tarefa foram dadas por Marx na sua concepção de “ciência positiva”35. O 

                                                 
35 Segundo Mészáros (2008) “No momento em que o princípio de “buscar a idéia na própria realidade” apareceu 

no horizonte de Marx, havia sido criada uma tensão que não podia ser solucionada dentro dos limites da filosofia 

como tal. A partir desse insight seguiram-se dois outros passos em vista de uma necessidade premente, os quais, 

entretanto, só foram enunciados de maneira completa alguns anos depois. O primeiro se refere ao caráter insolúvel 

da problemática filosófica do passado, inerente à tentativa dos filósofos de encontrar soluções na própria filosofia 

(isto é, dentro das limitações auto-impostas pela forma de teoria mais abstrata). E o segundo se refere ao fato de 

que a constituição de uma forma adequada da teoria deve ser concebida como parte essencial da unidade entre 

teoria e prática” (MÉSZÁROS, 2008, p. 99). Marx se recusava a modelar a filosofia pelas ciências naturais, pois 

as considerava abstratamente materiais e sujeitas às mesmas determinações da práxis social que separam teoria e 

prática e as fazem desenvolver-se de forma crescentemente fragmentária em lugar de sustentar seu 

desenvolvimento unificado em uma estrutura integrada, tal preocupação de Marx “[…] significava uma 

http://pergamum.bibliotecas.ufs.br/
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que queremos ressaltar nesse momento é que conforme aponta Saviani (2008) o objetivo do 

pesquisador é fazer avançar a ciência, enquanto o objetivo do professor é fazer avançar o aluno, 

avançar em direção a apropriação da cultura socialmente produzida e historicamente acumulada 

pela humanidade e uma formação humana onilateral. Obviamente não entendemos essa questão 

como uma proposição estanque, mas que aponta para tendências segundo a atividade 

intencional e teleologicamente orientada que age sobre determinada porção da matéria em 

questão, ou seja, em sua práxis o pesquisador se dirige a um fim que não é plenamente o mesmo 

do professor, claro que o professor também pode ser um pesquisador36 e assumir as duas 

funções, mas uma delas será predominante. 

Ao entendermos que a produção e socialização do conhecimento, a apropriação do 

conhecimento pelo sujeito e sua organização, transmissão e avaliação das matérias de ensino, 

são elementos indissociáveis (LACKS, 2004), entendemos que o que Saviani (2008) coloca 

sobre a função social diferenciada da atividade específica dos dois sujeitos, o professor e o 

pesquisador, é uma proposição complementar, pois tais atividades tendem e se apresentarem 

como um momento predominante dessa relação indissociável (professor não apenas ensina, mas 

também pesquisa, pesquisador não apenas pesquisa, mas também ensina, em suma, pesquisar e 

ensinar são objetivações humanas genéricas). 

Portanto, deduz-se que os docentes de um curso de licenciatura deveriam ter como 

problemática em geral a formação humana, ao passo que para um curso de bacharelado se 

ressaltariam processos de ordem biológica, fisiológica, química, bioquímica, biomecânica, etc., 

o que pode confirmar-se ou não no momento de análise da produção desses docentes. 

Assim, importantes questionamentos devem ser feitos diante das produções que temos 

em vista: onde se formaram esses professores? Sob que bases foram formados? Quem os 

orientou? O que estão fazendo em termos de pesquisa, ensino extensão? Quais as tendências 

epistemológicas que se fazem presentes em suas produções? Que relações tem tal produção 

com seu momento e contexto histórico-social? Que problemáticas são tratadas? A quais 

interesses essa produção tende a atender? Que concepção de homem é defendida? Que 

concepção de sociedade, de História? Que projeto Histórico? Que teorias pedagógicas? Em que 

                                                 
reorientação da filosofia, inequivocamente clara e radical, voltada para os “homens reais e ativos”; na direção do 

seu “real processo de desenvolvimento, perceptível empiricamente”; em direção a seu “processo de vida material” 

considerado dialeticamente como um processo de vida ativo; em resumo: em direção à representação “da atividade 

prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens”” (MÉSZÁROS, 2008, p. 103-4), enfim, tal “ciência 

positiva” como entendida por Marx é necessariamente totalizante e por isso não pode existir no plural, como 

ciências positivas, termo usado pelos empiristas de sua época. 
36 É importante ressaltarmos que rejeitamos as teorias do professor pesquisador, do professor reflexivo, da 

epistemologia da prática e etc., as que configuram as pedagogias do lema “aprender a aprender” (Cf. Duarte, 2006). 
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momento histórico produziram conhecimento? Que concepção de ciência é defendida? 

Todavia, tais questionamentos não puderam ser respondidos nos limites deste trabalho por 

limitações de tempo. Ressaltamos que no espaço desta pesquisa não pudemos nos deter a todas 

as questões, assim, as mesmas, exploradas ou não, servem para sinalizar pesquisas posteriores. 



65 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que pudemos observar sobre a produção do conhecimento sobre o conhecimento 

produzido em Educação Física é que tais estudos vem crescendo, o que mostra tanto o aumento 

de interesse pelas chamadas “pesquisas das pesquisas” como também é uma expressão da 

necessidade de se avaliar o conhecimento produzido, sob que bases é produzido, a que 

interesses atende, que tendências se seguem, como se organizam geograficamente tais 

tendências, interesses, etc., que tendências pedagógicas se alinham às diferentes tendências, o 

que tudo isso mostra para o processo produtivo, para o processo de controle ideológico por 

meio da ciência e para as políticas públicas como propostas de intervenção baseadas em 

pesquisas científicas, etc.. 

É importante destacar que tivemos três períodos de desenvolvimento da Pós-

Graduação em Educação Física na Região Nordeste do Brasil apontados por Chaves (2005):  

pioneirismo, expansão e consolidação, e nós apontamos também para o período posterior, já 

que a pesquisa supracitada foi defendida em 2005 e tais dados estão em constante movimento. 

Chamou-nos atenção que dentre as 14 produções em estudo, apenas três foram defendidas em 

programas de Pós-Graduação em Educação Física, e isso aconteceu a partir do período de 

consolidação desta no Nordeste (anos 2000 em diante). O que nos mostra, neste caso, que 

poucos docentes fizeram seus mestrados e/ou doutorados na área da Educação Física, o que não 

nos parece um dado preocupante, mas que deve ser observado em relação ao momento pelo 

qual passa a Pós-Graduação em Educação Física no Brasil, sobre o que vale ressaltar é também 

o período no qual constatamos a maior parte das defesas (anos 2000 em diante): somando 12 

produções. 

A área na qual foram defendidas as produções é importante na medida em que traz 

consequências do ponto de vista das tendências epistemológicas dominantes nas demais áreas, 

incluindo a própria Educação Física, já que várias produções que encontramos foram 

defendidas na área da Educação e isso ocorreu em um momento no qual acreditamos que fora 

predominante a tendência empírico-analítica na área da Educação Física e um tanto menos 

presente na área da Educação. 

Identificar as tendências epistemológicas está para além de apenas classificar 

epistemologicamente a produção do conhecimento; no nosso entendimento trata-se de mostrar 

exatamente as relações que há entre o que é predominante em determinados momentos 

históricos e buscar compreender porque são dominantes, e além disso, identificar a estrutura 

lógica interna da relação entre pergunta científica e resposta científica. Todavia, toda ação 
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humana é consciente, intencional e imersa nas contradições da realidade concreta, portanto, 

ressaltamos que o conhecimento da realidade não é um fim em si mesmo, mas é preciso 

conhecer para modificar. 

A formação de professores está mediada pela formação dos pesquisadores, e portanto, 

pela produção do conhecimento por eles realizada, por isso mesmo, a produção forma uma 

unidade contraditória com a socialização do conhecimento e com as formas de mediação da 

apropriação desse conhecimento na dinâmica curricular, o que entendemos valer também para 

a educação básica. Não queremos defender algum tipo de determinismo científico sobre a 

educação básica, mas que há uma série de mediações que devem ser investigadas na realidade 

concreta, e que não escapam às determinações mais gerais do modo de produção, sendo portanto 

mediações históricas específicas, e neste complexo entendemos que a produção do 

conhecimento é um momento predominante, pois forma docentes do ensino superior que 

estarão na formação de professores da educação básica de acordo com tendências político-

econômicas, ideológicas, teórico-metodológicas, concepções ontológicas, tendências 

gnosiológicas, epistemológicas e axiológicas, éticas e estéticas, etc.. 

Podemos sintetizar que a análise da produção do conhecimento dos docentes do curso 

de Licenciatura em Educação Física da UFS apresentou algumas generalidades: 

1- Predominam as produções na área da Educação; 

2- Predomina a tendência epistemológica fenomenológico-hermenêutica, seguida das 

tendências crítico-dialética, empírico-analítica e pós-moderna, sendo as duas 

últimas com o mesmo número de produções; 

3- Em relação ao período de defesas das produções, constatamos que as produções na 

área da Educação Física, apenas três das quatorze produções, foram defendidas no 

período de consolidação da Pós-Graduação em Educação Física no Nordeste do 

Brasil; 

4- A maior parte das produções, doze das quatorze, foram defendidas a partir dos anos 

2000, um momento de um grande crescimento da Pós-Graduação na Região 

Nordeste do Brasil, não somente para a área da Educação Física; 

Embora possamos fazer tais síntese, estamos cientes de que esta pesquisa tem várias 

lacunas que não pudemos nos aprofundar, esperamos que possam servir para estudos 

posteriores. Não obstante a isso, entendemos ser importante para a Educação Física e o curso 

de Licenciatura em Educação Física da UFS esse tipo de pesquisa, bem como ser realizada 

também em relação aos docentes do curso de Bacharelado em Educação Física, como também 

devem ser desdobrados estudos que investiguem as bases pedagógicas dos cursos, investigando 
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mais detalhadamente as relações entre as tendências epistemológicas e as pedagogias e não 

somente em relação à Educação Física. 

Além disso, tendo a ciência como uma ferramenta para o alívio da miséria humana é 

indispensável que ela seja uma produção consciente dos homens, que atenda às necessidades 

humanas, que cumpra um papel social de transformação. Enfim, que não seja um objeto externo, 

alheio, estranho e hostil aos seres humanos, que seja um meio de auto realização humana. 
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA (MATRIZ EPISTEMOLÓGICA) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Nome do docente / Lattes Nome do autor da dissertação ou tese que está sendo analisada. 

Coletado do Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Currículo 

Lattes. 

Endereço Currículo Lattes 

Link informado na página do Currículo Lattes. 

Titulação Pós-Graduação 

(M/D/PD) 
Registrar o nível a que corresponde à dissertação ou tese que está 

sendo analisada. M = Mestrado; D = Doutorado; e PD = Pós-

doutorado. 

IES da titulação Pós-

Graduação 
Sigla da instituição onde foi defendida a dissertação ou tese que 

está sendo analisada. 

Área do Curso de Pós-

Graduação stricto sensu 
Fonte: Banco de Teses da CAPES, endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação e dissertação ou tese. 

Título da pesquisa 
Registrar a pesquisa que está sendo analisada, conforme aparece 

no Banco de Teses da CAPES. 

Ano de defesa 

 
Fonte: Banco de Teses da CAPES, endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação e dissertação ou tese. 

Orientador 
Fonte: Banco de Teses da CAPES, endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação e dissertação ou tese. 

Resumo 
Fonte: Banco de Teses da CAPES, endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação e dissertação ou tese. 

Palavra-chave 1, 2, 3 

 
Fonte: Banco de Teses da CAPES, endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação e dissertação ou tese. 

Principais temáticas tratadas 

 Síntese baseado nos GTT’s do CBCE. 

Definição do problema/ 

questão principal 

 

Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese. 

Objetivo geral 

 
Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese. 

Tipo de pesquisa (metodologia 

predominante) 

 

Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese. 

Fonte de coleta das 

informações 
Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese. 
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Origem dos dados e ou 

informações 

Sigla do estado onde a pesquisa foi realizada. 
Pesquisa empírica. 

Origem dos dados e/ou  

informações 

Pesquisa bibliográfica ou 

documental 
Para pesquisa teórica, registro conforme as fontes de dados, se é 

uma pesquisa bibliográfica (PB) ou pesquisa documental (PD). 

Técnicas predominantes na 

coleta de dados 
Instrumentos e/ou técnicas utilizadas na coleta de informações. 

Destacar as mais importantes. Dado retirado do resumo ou do 

corpo do texto da dissertação ou tese. 

Técnicas ou formas de 

tratamento dos dados 
Formas de organização, agrupamento, ou sistematização dos 

dados. Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da 

dissertação ou tese na parte em que trata da metodologia. 

Principais resultados 

Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese, na parte da conclusão / considerações finais. Principais resultados 

esperados 

Conclusão principal 
Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese, na parte da conclusão / considerações finais. 

Principais recomendações ou 

propostas 
Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese, na parte da conclusão / considerações finais. 

Concepção de ciência 

 
Dado tomado da introdução ou capítulo relativo à metodologia no 
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Critérios de cientificidade ou 

de prova científica 

 

Dado tomado da introdução ou capítulo relativo à metodologia no 

texto completo da dissertação ou tese. 

 

Critérios de 

objetividade/subjetividade 
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texto da dissertação ou tese. 
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temporalidade/historicidade 

 

(Periodicidade do registro dos dados da pesquisa). Alternativas do 

registro no presente conjuntural, tempo curto, tempo longo, 

análise sincrônica, diacrônica, etc. fixação, evolução, 

transformação dos objetos ou fenômenos estudados. 

 

Concepção de espaço, 

realidade, visão do mundo 

 

Pressupostos ontológicos relativos à localização e especificidades, 

dinâmica e movimento dos fenômenos ou objetos estudados. 

Concepções de ordem, desordem, equilíbrio, conflito; relação 

com contextos e entornos dinâmicos, ou não, onde se situam os 

objetos ou fenômenos estudados. Dado retirado do resumo ou do 

corpo do texto da dissertação ou tese, na parte da metodologia / 

referencial teórico. 
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Concepção de 

homem/sociedade 

 

Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese, na parte do referencial teórico. 

Concepção de 

educação/educação física 

 

Dado retirado do resumo ou do corpo do texto da dissertação ou 

tese. 

Abordagem Epistemológica 

predominante 

 

Síntese, considerando o tipo de pesquisa, técnicas, critérios de 

cientificidade, critérios de subjetividade/objetividade, 

pressupostos gnosiológicos e ontológicos. 

 

 

 

  



IV 

ANEXO B - GTT’S CBCE 

GTT EMENTA 

1. Atividade 

Física e Saúde 

Estudos de diferentes possibilidades de análises e intervenções em saúde – considerada 

como objeto não particular de um campo de conhecimento – e que, portanto, assumem 

a compreensão do fenômeno a ela relacionado por meio de diferentes saberes (da saúde 

coletiva, fisiologia, sociologia, filosofia, entre outros). 

2. Comunicação e 

Mídia 

Estudos relacionados à comunicação, mídia e documentação, notadamente os meios 

(jornal, revista, Tv, rádio, internet e cinema) no âmbito das Ciências do 

Esporte/Educação Física. Análise crítica e interpretação dos processos de produção, 

difusão e recepção das informações, das mídias e tecnologias comunicacionais e suas 

implicações políticas, econômicas, culturais e pedagógicas. 

3. Corpo e 

Cultura 

Estudos das diferentes manifestações da cultura corporal, desenvolvidas a partir de 

distintas matrizes teóricas próprias ao campo das Ciências Sociais e das Artes. 

4. Epistemologia 

Estudos dos pressupostos teórico-filosóficos, presentes nos diferentes projetos de 

delimitação da Educação Física, voltados para o fomentar da atividade epistemológica 

como interrogação constante dos saberes constituídos neste campo do conhecimento. 

5. Escola 

Estudos sobre a inserção da disciplina curricular, Educação Física, no âmbito da 

Educação Escolar, ao seu ordenamento legal e das distintas perspectivas metodológicas 

animadoras das suas práticas pedagógicas. 

6. Formação 

Profissional e 

Mundo do 

Trabalho 

Estudos acerca dos distintos aspectos do processo profissional concernente à área de 

conhecimento Educação Física. Estudos sobre a relação da formação e a inserção do 

profissional desta área de conhecimento no mundo do trabalho. 

7. Memórias da 

Educação 

Física e Esporte 

Estudos das diferentes manifestações dos campos da Educação Física e do Esporte 

voltados para a preservação da memória e que tenham por base suportes teórico-

metodológicos de diferentes campos disciplinares e suas relações com a história como 

processo. 

8. Movimentos 

Sociais 

Estudos de índole interdisciplinar voltados para a análise das problemáticas relativas 

aos movimentos sociais e das parcelas minoritárias da população, detectados tanto no 

meio rural quanto no urbano a partir de modelos teórico-metodológicos que 

transcendem as formas tradicionais de pesquisa. 

9. Políticas 

Públicas 

Estudos dos processos de formulação, adoção e avaliação das políticas públicas de 

Educação Física, Esporte e lazer. Estudos das concepções, princípios e metodologias 

de investigação adotados na consecução de políticas públicas, voltados para a 

apreensão da produção de bens e serviços públicos relativos à Educação Física, Esporte 

e Lazer. 

10. Lazer e 

Sociedade 

Estudos de ordem conceitual e/ou empírica sobre o lazer e possíveis articulações com 

temáticas afins, vinculados às práticas e problemas da Educação Física e Ciências do 

Esporte, em interface com as Ciências Sociais e Humanas. 

11. Treinamento 

Esportivo 

Estudos das diferentes manifestações das Ciências do Esporte e Educação Física 

centradas no foco do desempenho e tendo como base diferentes campos de investigação 

que permitem a análise do treinamento esportivo e do fenômeno do desempenho: 

pedagogia, psicologia, fisiologia, biomecânica, entre outras. 

12. Inclusão e 

Diferença 

Acolhe trabalhos que tratam de um campo de conhecimento das Ciências Sociais, 

Humanas e Biológicas na Sociedade, Escola e Educação Física entendendo as 

diferenças em seus múltiplos sentidos identitários de pessoas posicionadas nas suas 

classes sociais, econômicas, culturais, de raça/etnia, gênero, religiosidade, com 

necessidades especiais, etc, e que produzem e são produzidas na inclusão/exclusão. 
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ANEXO C - RESOLUÇÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU) E 

CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA (CONEPE)37 

RESOLUÇÕES CONSU 

Número/Ano Ementa Arquivo 

038/2006 
APROVA A CRIAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

BACHARELADO HABILITAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE.  

Ver  

007/1974 
AUTORIZA A CRIAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA E TÉCNICO DE DESPORTOS DA 

UNIVERSIDADE.  

Ver  

001/1972 
DECIDE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS E DETERMINA O 

CONCURSO DE PROFESSORES ORIENTADORES DE 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS.  

Ver  

027/1970 
APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CENTRO 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE.  

Ver  

026/1970 
AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE.  

Ver  

Quadro 6: Resoluções CONSU (Conselho Universitário) sobre Educação Física na Universidade Federal de Sergipe. 

RESOLUÇÕES CONEPE 

Número/Ano Ementa Arquivo  

028/2012 
 Aprova exclusão de pré-requisito de disciplinas do Curso de 

Graduação em Ciência da Atividade Física e do Esporte e dá 

outras providências.  

 ALTERAÇÕES:  

 ALTERA a Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho de 2011.  

 ALTERA a Resolução nº 070/2011 , de 22 de Julho de 2011. 

Ver  

070/2011 
Aprova alterações na Departamentalização e Ementário do 

Departamento de Educação Física dá outras providências.  

ALTERAÇÕES:  

 ALTERADA PELA Resolução nº 028/2012 , de 26 de Março 

de 2012.  

 REVOGA a Resolução nº 020/2011 , de 1 de Março de 2011.  

Ver  

054/2011 
Aprova criação do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física, seu Regimento Interno e a Estrutura Curricular do Curso 

de Mestrado em Educação Física.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGA a Resolução nº 032/2011 , de 13 de Junho de 2011.  

Ver  

                                                 
37 Consulta realizada em 24/10/2012 e atualizada em 24/02/2013 no site www.sigrh.ufs.br, Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos da Universidade Federal de Sergipe. 
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032/2011 
Aprova criação do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física, seu Regimento Interno e a Estrutura Curricular do Curso 

de Mestrado em Educação Física.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 054/2011 , de 22 de Julho 

de 2011.  

Ver  

020/2011 
APROVA ALTERAÇÕES NA DEPARTAMENTALIZAÇÃO E 

NO EMENTÁRIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 070/2011 , de 22 de Julho 

de 2011.  

 REVOGA a Resolução nº 081/2006 , de 30 de Agosto de 2006.  

OBSERVAÇÃO: REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 

81/2006/CONEP  

Ver  

019/2011 
APROVA ALTERAÇÕES NO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 

LICENCIATURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGA a Resolução nº 080/2006 , de 30 de Agosto de 2006.  

 REVOGA a Resolução nº 082/2006 , de 30 de Agosto de 2006.  

OBSERVAÇÃO: REVOGA AS RESOLUÇÕES N° 

080/2006/CONEP E 082/2006/CONEP.  

Ver  

082/2006 
APROVA NORMAS DE ESTÁGIO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA MODALIDADE 

LICENCIATURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 019/2011 , de 1 de Março 

de 2011.  

OBSERVAÇÃO: REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N° 

019/2011/CONEPE.  

Ver  

081/2006 
APROVA A DEPARTAMENTALIZAÇÃO E O EMENTÁRIO 

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 020/2011 , de 1 de Março 

de 2011.  

 REVOGA a Resolução nº 013/1992 , de 24 de Setembro de 

1992.  

OBSERVAÇÃO: REVOGA AS RES. Nº 13/92/CONEP, 

04/93/CONEP E 12/96/CONEP. REVOGADA PELA 

RESOLUÇÃO N° 020/2011/CONEPE.  

Ver  

080/2006 
APROVA O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA MODALIDADE 

LICENCIATURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 019/2011 , de 1 de Março 

de 2011.  

 REVOGA a Resolução nº 013/1992 , de 24 de Setembro de 

1992.  

Ver  
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 REVOGA a Resolução nº 012/1996 , de 19 de Dezembro de 

1996.  

OBSERVAÇÃO: REVOGA AS AS RES. N° 13/92/CONEP, N° 

04/93/CONEP E A N° 12/96/CONEP. REVOGADA PELA 

RESOLUÇÃO N° 019/2011/CONEPE.  

079/2006 
APROVA NORMAS DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

DA ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE MODALIDADE - 

BACHARELADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho 

de 2011.  

Ver  

078/2006 
APROVA O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITAÇÃO CIÊNCIA DA 

ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE-MODALIDADE 

BACHARELADO, CURSO 252 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 069/2011 , de 22 de Julho 

de 2011.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA P/ RES. Nº 076/2009/CONEPE.  

Ver  

046/2002 
SUBSTITUI A RES . N° 29/2002/CONEP - REFERENTE 

CURSOS 705, 725, 745, 765 E 785 - EDUCAÇÃO FÍSICA HAB. 

LICENCIATURA.  

OBSERVAÇÃO: SUBSTITUE RES. N° 29/2002/CONEP.  

Ver  

029/2002 
APROVA PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITAÇÃO LICENCIATURA - 

PQD - 3.  

OBSERVAÇÃO: SUBSTITUIDA PELA RES. N° 

46/2002/CONEP.  

Ver  

014/2002 
APROVA ALTERAÇÃO DOS CURSOS 705, 725, 745, 765 E 

785 - EDUCAÇÃO FÍSICA DO PQD - 2.  

OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. N° 06/98/CONEP.  

Ver  

007/1998 
APROVA RETIRADA DAS DISCIPLINAS: EDUCAÇÃO 

FÍSICA I, II (203012) DOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO 

DA UFS.  

Ver  

012/1996 
APROVA RESOLUÇÃO N° 04/93/CONEP E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. (REF. CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA).  

ALTERAÇÕES:  

 REVOGADA PELA Resolução nº 080/2006 , de 30 de Agosto 

de 2006.  

OBSERVAÇÃO: REVOGADA PELAS RES. 80/2006/CONEP 

E RES. 81/2006/CONEP.  

Ver  

004/1993 
APROVA ALTERAÇÕES DE ARTIGOS E ANEXOS DA 

RESOLUÇÃO 13/92/CONEP (CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA).  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. N° 12/96/CONEP. 

REVOGADA PELAS RES. 80/2006/CONEP E RES. 

81/2006/CONEP.  

Ver  
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013/1992 
APROVA PROJETO DIDÁTICO CIENTÍFICO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  

ALTERAÇÕES:  
 REVOGADA PELA Resolução nº 080/2006 , de 30 de Agosto 

de 2006.  

 REVOGADA PELA Resolução nº 081/2006 , de 30 de Agosto 

de 2006.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. N° 04/93/CONEP. 

REVOGADA PELAS RES. 80/2006/CONEP E RES. 

81/2006/CONEP.  

Ver  

031/1990 
APROVA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE VAGAS PARA O 

VESTIBULAR DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA.  

Ver  

016/1987 
EXTINGUE O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA DO 

CONCURSO VESTIBULAR.  

Ver  

015/1986 
TRANSFERE DISCIPLINAS PARA O DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E CRIA MATÉRIAS DE ENSINO.  

Ver  

005/1981 
TRANSFERE AS DISCIPLINAS CMFAF I E CMFAF II PARA 

O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(COMPONENTES MORFO FUNCIONAIS DA ATIVIDADE 

FÍSICA I E II ).  

Ver  

022/1980 
APROVA TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Ver  

022/1977 
APROVA AS NORMAS PARA O EXAME DE APTIDÃO 

FÍSICA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(MASCULINA E FEMININA), BEM COMO OS TESTES DE 

HABILITAÇÃO MOTORA E CONDICIONAMENTO FÍSICO.  

Ver  

023/1976 
APROVA TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA PARA O CURSO 

DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Ver  

012/1976 
APROVA CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (II GRAU) E EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E TÉCNICO DE DESPORTOS (MASCULINA E 

FEMININA).  

Ver  

011/1976 
FAZ CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Ver  

037/1975 
APROVA TESTES PRÁTICOS E SEUS VALORES PARA O 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Ver  

015/1975 
APROVA CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM I E II 

GRAUS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E TÉCNICO DE 

DESPORTO.  

Ver  

026/1974 
APROVA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GINÁSTICA 

PROMOVIDO PELO CCEFD CENTRO CIVISMO, 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO.  

Ver  

001/1972 
APROVA REGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Ver  

033/1971 
APROVA ALUNOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  Ver  

Quadro 7: Resoluções CONEPE (Conselho de Ensino e Pesquisa) sobre Educação Física na Universidade Federal de 

Sergipe. 
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