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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa, vinculada à linha de pesquisa Políticas para a Educação Básica e 
Superior e ao grupo de pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação, insere-se no 
âmbito de estudos sobre a pós-graduação, notadamente sobre a formação do pesquisador no 
campo da educação física e seus espaços de configuração epistemológica e de legitimidade no 
mundo acadêmico/científico. Buscou-se analisar as principais matrizes epistemológicas que 
fundamentam a formação do pesquisador em Educação Física, tomando-se como fonte de 
dados a estrutura curricular – disciplinas, ementas e bibliografias – dos Programas de Pós-
Graduação em Educação Física avaliados com conceito 5 na última avaliação trienal (2010) 
da Capes. A metodologia utilizada é de caráter qualitativo e a pesquisa caracteriza-se como 
documental por examinar o conjunto de documentos sistematizados pelos Programas e 
disponíveis no sítio da CAPES, com vistas a atender aos critérios de Avaliação Trienal. 
Privilegiou-se a análise das disciplinas, ementas e bibliografias dos Programas de modo a 
identificar as dimensões, os eixos teóricos e as categorias que definem as matrizes 
epistemológicas de formação do pesquisador em educação física. Os resultados apontaram do 
ponto de vista geral, em um olhar mais panorâmico, que os programas fundamentam-se em 
dimensões e eixos teóricos nos quais predominam em ordem de maior incidência o estudo de 
questões relativas às ciências naturais com discussões sobre saúde, qualidade de vida, 
treinamento desportivo, prescrição do exercício, nutrição, fisiologia, biomecânica; ciências 
humanas com a contribuição da filosofia, sociologia e antropologia para o estudo dos objetos 
da educação física tais como: esporte, lazer, movimento humano, dança; e por ultimo  
fundamentos da ciência com estudo dos referenciais da epistemologia (racionalidade, 
objetividade, produção do conhecimento) e da pesquisa (métodos-técnicas-instrumentos, e 
concepções de ciência). Do ponto de vista especifico, da identidade de cada programa por sua 
vez, observou-se que estes apresentam diferenças nas matrizes epistemológicas em relação à 
formação do pesquisador. O Programa da UFRGS privilegiou discussões relativas à 
dimensão ciências naturais, seguido da dimensão ciências humanas e por fim, dimensão 
fundamentos da ciência. Já o Programa da UFPR privilegiou de forma destacada a 
dimensão ciências naturais, seguida da dimensão ciências humanas e em terceiro lugar 
dimensão fundamentos da ciência. O Programa da UFSC revelou uma distribuição bastante 
equilibrada, verificando-se a presença da dimensão ciências humanas em primeiro lugar, 
seguida da dimensão fundamentos da ciência e da dimensão ciências naturais. A discussão 
sobre as matrizes epistemológicas dos processos de formação dos pesquisadores em educação 
física traz indícios para qual lugar estamos indo e para onde devemos chegar. Tal fato parece 
ser extremamente relevante para o futuro da educação física como área do conhecimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pós-Graduação; Formação do Pesquisador; Educação Física; 
Epistemologia 
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ABSTRACT 
 

 
This research is linked to the line of research “Policies for Basic Education and Higher 
Education”, and to the research group “Public Policies on the Curriculum and Assessment”, 
which is part of postgraduate studies, notably on training of the researcher in the field of 
physical education and its spaces of epistemological configuration and legitimacy in the 
scientific/academic world. It seeks to analyze the major epistemological bases that underlie 
the training of the researcher in physical education, as a source of data for the curricular 
structure - disciplines, syllabi and bibliographies – of post-graduation programs in physical 
education that received grade 5 in the last triennial Capes review (2010). The methodology is 
qualitative, and the research is characterized as documentary, as it examines the set of 
documents produced by the programs and available on CAPES website, in order to meet the 
criteria for the Triennial Review. The disciplines, syllabi and bibliographies of the Programs 
were analyzed, seeking to identify the dimensions, theoretical background, and categories that 
define the epistemological bases of researcher training in physical education. The results 
showed, from a general, panoramic point of view, that the programs are based on theoretical 
basis and dimensions in which the following are predominant, in descending order of 
frequency: study of issues relating to the natural sciences with discussions on health, quality 
of life, sports training, exercise prescription, nutrition, Physiology, and biomechanics; human 
sciences within the contribution of philosophy, sociology and anthropology to the study of the 
objects of physical education such as: sport, leisure, human movement, and dance; and finally, 
the foundations of science with the study of references of epistemology (rationality, 
objectivity, and production of knowledge) and research (methods, tools and 
techniques/concept of science). Focusing more specifically on the individual programs, 
differences were observed between them in relation to their epistemological basis in 
researcher training. The UFRGS program favored discussions concerning the natural 
sciences dimension, followed by the human sciences dimension and finally, the 
foundations of science dimension. The UFPR program, on the other hand, focused mainly 
on the natural sciences dimension, followed by the human sciences dimension, and finally, 
the foundations of science dimension. As for the UFSC program, it had a fairly balanced 
distribution, with the human sciences dimension first, followed by the foundations of 
science dimension and then the natural sciences dimension. The discussion of the 
epistemological basis of processes of researching training in physical education indicates 
where we are going and where we need to get to. This fact appears to be extremely relevant to 
the future of physical education as a field of knowledge. 
 
Keywords: Post-Graduation; Researcher Training; Physical Education; Epistemology 
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INTRODUÇÃO 

 

A tensão existente no campo da educação física que busca um espaço de legitimidade 

no mundo acadêmico/científico, e na forma de fazer ciência serviu de nascente para o presente 

estudo. Ocupar um lugar de destaque tanto nas escolas, nos clubes, nas associações, como no 

campo da intelectualidade passa necessariamente por uma construção de identidade científica. 

Sendo esta uma área extensa, complexa e heterogênea os pesquisadores se encontram em um 

terreno perigoso, cujo sucesso e fracasso de suas produções caminham quase que 

paralelamente. 

Em recente carta aos pesquisadores o CBCE - Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (2012) enfatiza a dificuldade de constituição e legitimação da área no campo 

cientifico, tendo em vista que a característica principal de seu objeto de estudo é a 

multi/interdisciplinariedade (reconhecida no comunicado 002/2012 pela Área 21: Educação 

Física – CAPES) principalmente com raízes biológicas e humanas. Na compreensão do 

CBCE, certa disputa e/ou polarização entre essas áreas podem fazer com que as discussões 

ora estejam de um lado, ora de outro o que, interfere na constituição da Educação Física como 

campo cientifico unitário.   

O presente trabalho tem como objetivo analisar as matrizes epistemológicas que 

orientam a formação do pesquisador em educação física nos Programas de Pós-Graduação da 

área avaliados com conceito 5 na avaliação trienal  da CAPES (Triênio 2010). 

O desejo de discutir a educação física a partir de uma perspectiva epistemológica 

fundamenta-se na crença de que os estudos epistemológicos oferecem ao pesquisador maiores 

indícios e possibilidades para refletir sobre o conhecimento produzido, os aportes teóricos e 

metodológicos inerentes à formação do pesquisador e partir disso discutir a educação física 

como uma área do conhecimento. 

Etimologicamente a epistemologia tem na composição grega sua origem, episteme 

(conhecimento) e logos (razão/explicação) e significa o estudo da natureza do conhecimento. 

O termo só apareceu no século XIX no dicionário filosófico, devido a grande evolução no 

conhecimento que obrigou a filosofia a um estudo crítico, de teor epistemológico. No campo 

da educação física a utilização do conceito de epistemologia refere-se aos “pressupostos 

teórico-filosóficos” que orientam a pesquisa científica e que definem e diferenciam as 

diversas abordagens teórico-metodológicas (CHAVES GAMBOA e SÁNCHEZ GAMBOA, 

2009; SÁNCHEZ GAMBOA, 2012; SÉRGIO, 2003). 
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A pesquisa epistemológica em educação física parece ser interessante justamente por 

considerar que em sua essência estão presentes dois tipos de racionalidade: a das ciências 

naturais e a das ciências humanas (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Para Mota de Souza (2011) a pesquisa epistemológica procura a investigação 

científica de um determinado campo do conhecimento e pretende estimular no meio 

acadêmico um processo de auto-reflexão e auto-crítica sobre seus resultados e sobre os 

processos e condições de sua produção. A epistemologia amplia a possibilidade de 

identificação de problemas, tendências, perspectivas de um determinado campo cientifico. A 

atividade epistemológica seria uma reflexão sobre a ciência, isto é, conhecer a ciência em seus 

processos de gênese, de formação e de estruturação.  

O presente trabalho situa-se na vertente da epistemologia crítica que é fruto da 

reflexão que os próprios cientistas fazem sobre a ciência que produzem. Trata-se de uma 

reflexão histórica sobre os pressupostos, os resultados, a utilização, os processos, o lugar, o 

alcance, os fundamentos, as ideias, os limites e a significação da atividade científica 

(JAPIASSU, 1992). 

Não se pretende aqui criar generalizações, nem citar se esta ou aquela formação é 

melhor ou pior, mas oportunizar ao campo científico o conhecimento de que saberes 

teórico/metodológicos tem se ofertado aos pesquisadores em formação e em que direção esta 

caminhando essa formação.   

Ao discutir as matrizes epistemológicas de formação dos pesquisadores nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação Física avaliados com o conceito 5 (cinco) no 

triênio de 2010, florescerão para o campo acadêmico cientifico, utilizando Thomas Kuhn 

(1975), os paradigmas vigentes e como eles se efetivam no terreno teórico/prático dos 

programas. 

Para KUHN (1975), paradigmas são “as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas, e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (2000, p.13). Acrescentando, um paradigma é 

caracterizado como uma lógica ou maneira de ver, decifrar e analisar a realidade que surge do 

termo grego “deiknumi” cujo sentido é indicar, mostrar ou demonstrar ou fornecer um modelo 

(CHAVES GAMBOA E SÁNCHEZ GAMBOA, 2009; SÁNCHEZ GAMBOA, 2007). 

A discussão sobre formação epistemológica do pesquisador e os paradigmas vigentes 

fornecem subsídios para uma reflexão do que compreendem como ciência, como se pensa a 

formação de pesquisadores na área, quais métodos e técnicas de pesquisa e para qual direção à 

produção do conhecimento em educação física tem caminhado.  
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O presente trabalho realiza uma análise curricular direcionando para discussões de 

caráter epistemológico, as quais, de acordo com Sánchez Gamboa (2002) podem ser definidas 

como estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, 

destinado à pesquisa científica, alimentando com constantes interrogações o desenvolvimento 

das ciências. A epistemologia oferece uma ferramenta para o questionamento dos 

fundamentos das ciências, os processos de produção do conhecimento e os parâmetros de 

confiabilidade e veracidade das pesquisas. 

No campo acadêmico da educação física tem se encontrado pesquisas cujo corte 

epistemológico de análise tem priorizado a produção científica, isto é os produtos desta 

produção tais como: TCC’s, dissertações e de teses. Importante trabalho nessa linha é o de 

Chavez Gamboa e Sanchez Gamboa (2009). Sua pesquisa, envolveu a produção cientifica de 

quatro Estados do nordeste brasileiro (Alagoas, Bahia, Pernambuco, e Sergipe) com a 

participação de 30 pesquisadores orientada pela seguinte questão: quais as características das 

dissertações e teses dos pesquisadores que atuam na área da Educação Física, nos Estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, no período de 1982-2004?  

Tal pesquisa buscou realizar um balanço crítico das pesquisas em educação física 

produzidas no nordeste brasileiro. Os resultados indicaram que as dissertações e teses 

pesquisadas abordam temáticas como: memória, cultura e corpo (21%), educação física 

escolar (20%), formação profissional/campo de trabalho (19%), epistemologia (9%), políticas 

públicas (9%), e atividade física e saúde (7%), recreação e lazer (6%), portadores de 

necessidades especiais (4%), movimentos sociais (4%), rendimento de alto nível (1%). 

Constatou-se a diminuição das abordagens analíticas e o aumento progressivo das tendências 

fenomenológico-hermenêuticas e crítico-dialéticas (CHAVES GAMBOA e SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2009).  

No mesmo trabalho, Chaves Gamboa e Sánchez Gamboa (2009), apresentam um 

breve histórico do movimento de investigação envolvendo estudos epistemológicos na 

Educação Física. Segundo os autores destacam-se nesta perspectiva os trabalhos de Silva 

(1990, 1997) que realizou uma análise da produção da Educação Física nos mestrados e 

doutorados do país; os de Faria Jr (1991) que analisou a produção do conhecimento na 

Educação Física brasileira e ainda os de Carlan (1996) que teve como objetivo de analisar as 

dissertações sobre o tema Educação Física Escolar no Brasil, especialmente as produzidas na 

UFSM, UFRGS, UFSC e Unicamp, entre os anos de 1980 e 1993.  
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Bracht (1999) também possui trabalhos relevantes em relação a essa temática, com 

objetivo de oferecer um balanço das mudanças epistemológicas na produção do conhecimento 

na área, nas últimas três décadas.  

Mota de Souza (2011) em sua tese doutoral também discutiu a epistemologia da 

educação física com enfoque na produção científica. Seu trabalho focalizou uma análise de 

teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da 

UNICAMP (1991-1998). Os resultados apontam que a maioria das pesquisas utiliza a 

abordagem empírico-analítica, seguida pela abordagem fenomenológico-hermenêutica, com 

alguma distinção encontra-se a abordagem dialética e recentemente a abordagem pós-

moderna.  

Além destes trabalhos é possível encontrar artigos publicados em revistas 

conceituadas em educação física, isto é revistas avaliadas pelas CAPES com Qualis A1, A2, 

B1 e B2, com direcionamento para análise da produção do conhecimento em educação física. 

Pode-se citar o trabalho de Bracht, com auxilio de outros pesquisadores (2011), na qual 

buscam realizar um mapeamento e uma avaliação da produção do conhecimento sobre o tema 

Educação Física Escolar e concluem que a crescente pluralidade das abordagens teóricas 

(após um período inicial- década de 1980 - de grande predomínio da perspectiva marxista), 

um maior equilíbrio entre estudos ensaísticos e pesquisas empíricas (após, também, grande 

predomínio dos ensaios) e, ainda, a presença e a influência, agindo como pano de fundo da 

produção do conhecimento sobre esse tema, do chamado Movimento Renovador da Educação 

Física brasileira.  

Em outro trabalho Neira (2012) identifica quais as principais contribuições da 

produção acadêmica brasileira sobre a docência em Educação Física. Já Mazo e outros 

colaboradores (2012) procuram investigar a produção científica sobre atividade física e 

envelhecimento em Programas de Pós-Graduação na área da Educação Física no Brasil. 

Destacam-se ainda o trabalho Correia e Franchini (2010) cujo objetivo era analisar a produção 

acadêmica em lutas, artes marciais e esportes de combate nas principais revistas acadêmicas 

de circulação nacional da área de Educação Física.  

Rosa e Leta (2010) realizaram uma primeira análise a partir de periódicos nacionais 

com objetivo de caracterizar num recorte a pesquisa contemporânea brasileira em educação 

física. Foram analisadas 595 publicações e os resultados apontaram que 431 publicações 

foram classificadas na grande área de ciências biológicas, 2 em medicina e 26 em ciências da 

saúde, em contra partida nas ciências humanas 127 publicações, cinco em ciências sociais 

aplicadas, 2 em linguística, letras e artes e 2 em ciências exatas e da terra. Para os 
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pesquisadores apenas 1/5 do conhecimento publicado nestes periódicos se destina a áreas que 

não são da biologia ou da saúde.  

Em um segundo estudo Rosa e Leta (2011) focalizaram seus trabalhos numa busca 

de dados coletados em relatórios anuais referentes às produções de 11 Programas de Pós-

Graduação inseridos na área de avaliação e área básica de educação física. Foram coletados 

5.628 títulos publicados pelos 11 programas. Os resultados apontaram a diversidade temática 

que compõem a pesquisa nesta área. Foram encontradas 136 temáticas dispersas em 35 

disciplinas, das quais as mais frequentes são: 527 em fisiologia do exercício, 488 em testes e 

instrumentos de análise, 310 em biomecânica, 299 em aspectos sociais aplicados à educação 

física e 206 em psicologia do esporte.  

Contribuindo Filho et al (2012), analisaram em seus estudos, a vinculação de oito 

revistas do campo da educação física. Os resultados apontaram um campo em pleno 

desenvolvimento ainda fundado na dicotomia entre as chamadas ciências duras e ciências 

moles. 

Todos esses trabalhos (artigos) publicados se encontram disponíveis nas revistas com 

extratos A1, A2, B1 e B2 avaliados pela CAPES no triênio de 2010. 

É possível concluir que a epistemologia da educação física tem desenvolvido um 

papel de grande valia para o surgimento de um campo intelectual de respeito e de um futuro 

promissor. Porém alguns questionamentos inquietam a todos os pesquisadores interessados 

por essa temática. O que tem se discutido em Epistemologia da Educação Física? Quais as 

vertentes de análise? Para qual direção caminham e quais as vertentes dessas produções? É a 

partir dessas questões que se oferece um breve levantamento desse percurso.  

Ao olharmos para a área da educação física no Brasil revelaremos que há uma 

discussão em torno de sua identidade epistemológica, especialmente na década de 1980, 

quando da chamada crise da educação física. Como cita Mota de Souza (2011) existem 

diferentes concepções de educação física, sobre qual é seu objeto, se ela é ou não é ciência, e 

sua própria nomenclatura é alvo de discussões. Alguns autores elaboraram propostas que 

visam atribuir outra denominação para a área como: Ciências do Esporte, Ciência da 

Motricidade Humana, Cultura Corporal de Movimento, Cinesiologia, Ciência do Movimento 

Humano. 

Iniciando a discussão sobre a epistemologia da educação física Bracht (1999) realiza 

uma serie de questões relativas à área, tais como: a educação física é uma ciência ou uma 

disciplina científica? Deve a educação física almejar ser uma ciência? Qual a epistéme 

predominante na educação física? Ciências naturais, ou ciências humanas? Quais são as 
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especificidades ou peculiaridades da questão epistemológica da educação física? O autor 

identifica em sua obra a disputa entre as duas grandes áreas: as ciências humanas e as ciências 

naturais e o problema que isso vem causando na educação física.  

Na produção do conhecimento em educação física predomina o enfoque disciplinar 

das disciplinas-mãe. Para o autor (BRACHT, 1999) a educação física é colonizada 

epistemologicamente por outras disciplinas e ainda que o movimento humano por si só não é 

um objeto cientifico e que a educação física não é uma ciência, mas está interessada na 

ciência, ou nas explicações cientificas.  

Mota de Souza (2011) disserta sobre essa tensão existente na educação física. Para a 

autora a superação do que ela chama de “colonialismo epistemológico” das grandes 

disciplinas é fundamental para a superação da fase de ciências aplicadas. A educação física 

torna-se um campo colonizado de métodos e teorias dessas “disciplinas mães” o que ocasiona 

que as problemáticas da educação física sejam apenas pontos de passagens dessas disciplinas. 

A educação física não deve consistir em aplicar instrumentos de outras disciplinas, pois 

estariam respondendo a questões de sua disciplina de origem.   

A educação física torna-se o campo colonizado onde são aplicados os métodos e as 

teorias das grandes ciências. O ponto de partida e o ponto de chegada são as teorias 

sociológicas, psicológicas, fisiológicas e não a educação física. Desta forma esse campo 

epistemológico tem a ação e prática como ponto crucial de análise. A educação define-se 

como uma ciência com relativa especificidade: a motricidade humana, as ações e reações, os 

movimentos do corpo humano e as praticas desportivas. (SANCHEZ GAMBOA, 1994) 

Sergio (1987) apresenta a proposta de uma nova ciência, a criação da Ciência da 

Motricidade Humana com objetivo de superação de uma cultura dualista que vê o corpo como 

inferior e separado da alma, para uma cultura não dualista, na qual corpo-sujeito é o todo, e 

que a verdade consiste no todo e não na somatória das partes (MOTA DE SOUZA, 2011).  

O trabalho de Tojal (1994) também defende a proposta da Ciência da Motricidade 

Humana alicerçado nas discussões de Manuel Sérgio. O autor discute a crise da educação 

física mundial e brasileira apresentando a teoria de alguns autores no sentido de levar a 

educação física a adotar conceitos, tais como de: Parlebas, Cagical, Le Boulch, Manuel 

Sérgio. 

Com base nas produções acima discutidas é possível perceber que a temática 

epistemologia da educação física ocupa um lugar relevante no meio acadêmico e que 

inúmeros pesquisadores direcionam seus trabalhos para essa temática. O presente estudo, por 

sua vez, direciona as discussões epistemológicas não para os produtos produzidos seja em 
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TCC’s, dissertações ou teses, mas aos processos epistemológicos de formação do pesquisador 

em educação física. 

Entendo que uma leitura do processo formativo do pesquisador traz questões mais 

complexas e mais profundas, tendo em vista que suas experiências de formação vinculam-se 

com outros aspectos como, por exemplo, as questões afetas as políticas de pós-graduação, as 

vertentes que orientam os projetos de pós-graduação de determinados programas, os quais 

influenciarão em suas produções futuras. 

E é aí que surge o locus da pesquisa. O por quê de se pesquisar na pós-graduação? 

Por que realizar tal pesquisa nesse local de ensino em detrimento de outro?  A pós-graduação, 

corroborando com Hostins (2005) caracteriza-se como o locus privilegiado de formação 

científica, isto é, é na pós-graduação que principalmente se efetiva a pesquisa, a produção do 

conhecimento e as discussões científicas. Se pensarmos no tripé universitário ensino, pesquisa 

e extensão, encontramos na pesquisa, mais precisamente na pós-graduação, o lugar, o espaço 

apropriado para discutir formação epistemológica. É neste contexto que o presente estudo se 

situa e é a partir dessas fontes que surgiram as discussões e as reflexões aqui empreendidas.  

Desde modo é o objetivo desse trabalho: analisar as matrizes epistemológicas que 

orientam a formação de pesquisadores nos Programas caracterizados pela CAPES como 

Programas de alto nível de desempenho (conceito 5), sendo esse o maior conceito admitido 

para programas que possuem apenas mestrado.  

Após estas discussões é possível expor as questões de pesquisa que norteiam o 

presente estudo: quais as principais vertentes teórico-metodológicas que orientam a formação 

do pesquisador nos Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu avaliados com conceito 5 pela 

Comissão de Avaliação da Área de Educação Física? Quais são os princípios e as tendências 

que orientam essa formação e como eles se estabelecem na organização curricular dos 

programas? Quais as aproximações epistemológicas que os programas apresentam entre si em 

relação à formação do pesquisador, considerando suas propostas curriculares?  

Para o alcance destes objetivos o trabalho é dividido da seguinte forma. No capítulo I 

apresento a metodologia expondo as características da pesquisa, as formas de coleta e análises 

dos dados; o Capítulo II tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica a respeito 

das condições históricas da Pós-Graduação brasileira; bem como da Pós-Graduação em 

Educação Física; como alguns pesquisadores da área receberam e criticaram tal política 

avaliativa; e as discussões existentes na epistemologia da educação física.  No Capítulo III 

tem como objetivo identificar os princípios e as tendências que orientam a formação do 

pesquisador em Educação Física e a maneira que os Programas organizam suas estruturas 
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curriculares. No Capítulo IV o objetivo é estabelecer um diálogo entre o material empírico 

coletado e uma crítica teórica sustentada em alguns dos autores e pressupostos utilizados nas 

disciplinas dos programas. Finalizando as Considerações Finais tem por objetivo apresentar 

os resultados encontrados na pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

METODOLOGIA 

 

1.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as principais matrizes epistemológicas 

que fundamentam a formação do pesquisador em Educação Física nos Programas de Pós-

Graduação Strictu Sensu avaliados com conceito 5, triênio de 2010 (período 2007 a 2009), 

pela CAPES, Comissão de Avaliação da área 21. Por essa razão, envolve uma metodologia de 

estudos qualitativos baseado em uma pesquisa documental.  

A pesquisa pode ser caracterizada como sendo documental definindo-se em uma 

coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias (MARCONI e LAKATOS, 2010). Nestes casos os documentos ainda não 

tiveram nenhum tratamento cabendo ao pesquisador desenvolver suas investigações e seus 

olhares (SEVERINO, 2007). 

As questões de pesquisa foram tratadas a partir de uma perspectiva qualitativa o que, 

por sua natureza e fundamentos evidencia o posicionamento epistemológico orientador da 

investigação, afinal, não é possível tratar de questões epistemológicas sem explicitar a partir 

de onde se fala e quais os referenciais que norteiam a pesquisa realizada.  

Para Chizzotti (2010) as pesquisas qualitativas possuem pressupostos contrários ao 

modelo experimental que defendem um padrão único de pesquisa para todas as ciências. A 

abordagem qualitativa parte do fundamento que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, não se reduzindo a dados isolados conectados por uma teoria explicativa.  

A abordagem qualitativa surgiu quando da atitude tradicional positivista de aplicar ao 

estudo das ciências humanas os mesmo princípios e métodos das ciências naturais o que 

causou uma tensão no campo acadêmico e resultou na elaboração de programas de tendências 

qualitativas. A quantificação dos fenômenos sociais apoia-se no positivismo, já as posições 

qualitativas baseiam-se especialmente na fenomenologia, no marxismo e mais recentemente 

nas abordagens de matriz pós-críticas e/ou pós-modernas.  

Todavia, pode-se distinguir dois enfoques predominantes na pesquisa qualitativa: os 

enfoques subjetivos-compreensivistas, com suporte nas idéias de Schleiermacher, Weber, 

Dilthey, Jaspers, Heidegger, Marcel Husserl, que privilegiam os aspectos subjetivos dos 

atores: e os enfoques crítico-participativos com visão histórico-estrutural dialética da 

realidade social que parte da necessidade de conhecer a realidade para transformá-la em 
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processos contextuais e dinâmicos complexos com suporte em Marx, Engels, Gramsci, 

Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm e Habermas (TRIVIÑOS, 2010). 

A maioria dos autores compartilham da ideia que a pesquisa qualitativa tem suas 

raízes nas práticas dos antropólogos e, em seguida dos sociólogos. O aparecimento da 

pesquisa qualitativa na Antropologia surgiu da percepção que os pesquisadores não 

conseguiam muitas informações sobre a vida dos povos através de uma tentativa de 

quantificação, e notaram que precisaram interpretar de forma mais ampla que rompia ao 

simples dado objetivo. Ao se depararem com inúmeros povos, das mais distintas etnias, 

carregados de costumes, crenças, valores a simples tentativa de explicar os fenômenos através 

de dados quantificáveis (número) não foi possível. Surge aí uma outra alternativa que 

possibilitava expor as características e as subjetividades inerentes de cada ser humano. 

Foi na década de 70 que apareceu a pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica 

como crítica ao positivismo, com suas bases teóricas de tipo idealista, privilegiando a 

consciência do sujeito e entendendo a realidade social como uma construção humana e não 

buscando as explicações dos fenômenos em suas raízes históricas. Em decorrência disso o 

enfoque fenomenológico é conservador e surge um novo olhar de reflexão dos fenômenos 

intitulado de histórico-estrutural empregando o método dialético, que é capaz de assinalar as 

causas e as consequências dos problemas, contradições, suas relações, suas qualidades, suas 

dimensões quantitativas, se existem e realizar através da ação um processo de transformação 

da realidade que interessa (TRIVIÑOS, 2010).   

Para o mesmo autor, “o teor de qualquer enfoque qualitativo que se desenvolve será 

dado pelo referencial teórico no qual se apoie o pesquisador” (TRIVIÑOS, 2010, p.125). Em 

face dessas questões a escolha por uma abordagem qualitativa, no presente estudo não se 

limita a descrever quais são os pilares teórico-metodológicos que orientam a formação do 

pesquisador, mas busca realizar uma crítica dessa realidade estudada fornecendo uma reflexão 

sobre os eixos teóricos priorizados, e as consequências disto para a área da Educação física e 

para a formação dos pesquisadores.  

Ao assumir essa concepção evidencia-se uma compreensão epistemológica crítica do 

objeto da Educação física. Significa assumir que a concepção de ciência e de pesquisa não 

está desvinculada da realidade histórico cultural, logo a epistemologia que define esta área 

não se sustenta a não ser nessa via de mão dupla que considera a dialética e indissociável 

relação entre aspectos subjetivos e objetivos, biológicos e sócio-culturais que estão presentes 

na constituição ontológica do homem.  
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Importantes autores da área tem defendido essa posição, com a qual nos identificamos. 

Destaco na pesquisa em epistemologia autores como Gamboa e Mota de Souza (2011) com 

suas contribuições da importância de pesquisas em epistemologia; na discussão sobre 

formação de pesquisadores Hostins (2006) e Bracht (1999), Betti, Pires (2004) que defendem 

uma posição da Educação Física como prática de intervenção pedagógica, portanto, social, 

compreende-se que, para além dos esforços a serem empreendidos no sentido da construção 

da teoria da e para a prática a partir do estabelecimento de disciplina-síntese que articule o 

“saber” e o “saber fazer” necessários a sua caracterização enquanto prática refletida, é 

fundamental que se recolha do cotidiano apontamentos do seu contexto histórico e cultural, 

afim de produzir-se assim teoria viva, dinâmica, que tenha na perspectiva da permanente 

transformação seu elemento fundante. 

 

1.2 A AMOSTRA  

 

Para melhor esclarecimento de como se procedeu à seleção dos programas 

participantes do estudo considerei relevante descrever como o atual sistema de avaliação dos 

programas de pós-graduação brasileira é realizado.  

Tal sistema abrange dois processos: a avaliação dos programas de pós-graduação e a 

avaliação das propostas de cursos novos de pós-graduação (www.capes.gov.br). Quanto à 

avaliação dos novos programas de pós-graduação o objetivo da CAPES é verificar a qualidade 

das novas propostas e se elas atendem ao padrão de qualidade requerido desse nível de 

formação. A avaliação dos programas já existentes, por sua vez, compreende o processo de 

avaliação anual e de avaliação trienal.  

A avaliação anual tem por objetivo o estabelecimento de um diálogo entre a Capes e 

as instituições promotoras de curso de mestrado e doutorado com vistas à orientação da 

atuação que possam elevar a qualidade de seu desempenho e superar os problemas que 

eventualmente estejam a enfrentar.  

A avaliação trienal é realizada ao final de cada triênio, sendo o ano de sua realização 

estabelecido pela sequencia histórica do processo de avaliação da Capes. Os resultados da 

avaliação podem ser contestados pelas instituições avaliadas e se expressam ao final em um 

conceito de 1 a 7. Os resultados da avaliação trienal realizada pela CAPES, além de indicarem 

a qualidade do desempenho e a posição relativa de cada programa no contexto de sua 

respectiva área, servem de referência para as decisões dos órgãos governamentais de 

investimento na pesquisa e na pós-graduação. 
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Ainda segundo a CAPES (www.capes.gov.br) os conceitos atribuídos aos programas 

são assim definidos: o conceito 6 (seis) e 7 (sete) exclusivos para os programas que ofereçam 

doutorado com nível de excelência, desempenho equivalente ao dos mais importantes centros 

internacionais de ensino pesquisa, alto nível de inserção internacional, grande capacidade de 

nucleação de novos grupos de pesquisa e ensino e cujo corpo docente desempenhe papel de 

liderança e representatividade na respectiva comunidade; o conceito 5 (cinco) é caracterizado 

por um programa de alto nível de desempenho, sendo esse o maior conceito admitido para 

programas que ofereçam apenas programas de mestrado; o conceito 4 (quatro) define-se com 

bom desempenho; já o conceito 3 (três) é caracterizado por um desempenho regular, 

atendendo a padrão mínimo de qualidade exigido e os conceitos 1 (um) e 2 (dois) 

caracterizam-se como desempenho fraco abaixo do padrão mínimo exigido.  

O atual sistema de avaliação dos Programas de Pós-Graduação no Brasil avalia de 

acordo com os seguintes itens: a Proposta do Programa; o Corpo Docente; o Corpo Discente 

Teses e Dissertações; Produção Intelectual e Inserção Social.  

Na concepção de Kuenzer e Moraes (2005), o novo modelo de avaliação, ao valorizar 

a produção científica, provocou o deslocamento da centralidade da docência para a 

centralidade da pesquisa. Em face desse enfoque introduziu-se a idéia de Programa e não mais 

de mestrado e doutorado, projetos e produtos de pesquisa; e, além disso, passaram a definir: 

os percursos curriculares, os seminários de pesquisa, e de dissertação, os orientadores já no 

início dos cursos e os objetivos de investigação.  

Segundo o relatório produzido pela Capes (CAPES, 2009) no período de avaliação 

de 2007 a 2009 (triênio 2010) a área da educação física possuía 38 programas de pós-

graduação, sendo que desses 38 programas 21 eram especificamente da área de educação 

física. Os demais programas eram ou da área de fisioterapia ou da área de fonoaudiologia. O 

quadro 1 apresenta os programas exclusivamente da área da educação física informados nos 

resultados de avaliação trienal 2010 (CAPES,2009). 

 
 
Quadro 1 – Conceitos atribuídos aos Programas de Pós-graduação na área de Educação Física na 
avaliação do triênio de 2010. 

Nome da IES Programa Conceito 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA EDUCAÇÃO FÍSICA                                             4 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EDUCAÇÃO FÍSICA                                             3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                             3 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS 

CIÊNCIAS DO ESPORTE                                         4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA EDUCAÇÃO FÍSICA                                             3 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO 

EDUCAÇÃO FÍSICA - FESP/UPE  
-  UFPB                          

3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO FÍSICA                                             5 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
EDUCAÇÃO FÍSICA - UEL - 
UEM                                  

4 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 
CIÊNCIAS DA ATIVIDADE 
FÍSICA                                 

3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                             3 

UNIVERSIDADE GAMA FILHO EDUCAÇÃO FÍSICA                                        4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL 

CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO                                 

5 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS EDUCAÇÃO FÍSICA                                             3 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO                                 

3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                             5 

UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO 

CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE                6 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO                                 

4 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS EDUCAÇÃO FÍSICA                                             4 

UNIVERSIDADE METODISTA DE 
PIRACICABA 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                             4 

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU EDUCAÇÃO FÍSICA                                             4 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EDUCAÇÃO FÍSICA                                             6 

FONTE: www.capes.gov.br (acessado em 25/02/2012) 
 

Como se observa, entre os 21 programas avaliados pela comissão no triênio de 2010 

apenas dois programas receberam o conceito 6, sendo estes destinados a duas universidades 

estaduais (São Paulo) e três programas receberam conceito 5, sendo estes de universidades 

federais e três estados diferentes, porém de uma mesma região.   

Previamente à delimitação da amostra analisei os conceitos e os Programas que 

foram avaliados como de excelência na área da Educação Física, isto é, os que receberam 

conceitos seis e cinco. Todavia, optei por definir como objeto de análise os Programas com o 

conceito 5 (cinco) , o que representa quase 15 % de todos os programas em educação física 

por: serem estes considerados Programas de excelência, situarem-se na região sul do país e 

pertencerem todos à mesma categoria administrativa, isto é, instituições públicas federais. 
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Considerei que a semelhança na conceituação, proximidade na localização (regional) e na 

identidade institucional ofereceria maior organicidade ao estudo e foram estas as razões da 

escolha.  

Os programas selecionados foram então: Programa de Pós-Graduação em Ciências 

do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande Do Sul- UFRGS; Programa 

de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná- UFPR e  

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da  Universidade Federal de Santa Catarina-

UFSC. 

Para que se compreendam quais são os programas, como eles se estabeleceram e 

quais os objetivos, a quantidade de docentes, se faz necessário à caracterização dos mesmos. 

Para esses objetivos serão utilizados os dados produzidos pelos Programas disponíveis no 

portal da CAPES intitulados de PO – Proposta do Programa, bem como o auxílio das Fichas 

de Avaliação dos Programas também disponíveis no sítio da CAPES (www.capes.gov.br). 

 

1.2.1 Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  

 

De acordo com o documento produzido pelo próprio programa, as atividades tiveram 

início com o mestrado acadêmico no ano de 1989 e em nível de doutorado no ano de 1999.  

O programa é contemplado por duas grandes áreas de concentração/linhas de 

pesquisa. São elas: Movimento Humano, Cultura e Sociedade divididos em Representações 

Sociais do Movimento Humano e Formação de Professores e Prática Pedagógica; e 

Movimento Humano, Saúde e Performance divididos em Atividade Física e Saúde, 

Atividade Física e Performance, Neuromecânica do Movimento Humano, Desenvolvimento 

da Coordenação e do Controle Motor.  

Segundo o relatório elaborado pelo próprio programa publicado no ano de 2009 

(CAPES, UFRGS, 2009) o programa conta com 22 docentes e 408 participantes.  

A estrutura Epistemológica de acordo com o documento é caracterizada a partir da 

convicção da possibilidade da constituição da cultura corporal do movimento humano como 

área de investigação da cultura geral, o programa compreende o campo das Ciências do 

Movimento Humano como transdisciplinar, ou seja, um complexo que prevê a convergência 

de várias disciplinas científicas, desde as vinculadas ao campo das ciências biológicas até as 

socioculturais passando, ainda, pela arte e pela filosofia.  
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Este tem por objetivo a produção do conhecimento e a formação de pessoal 

qualificado para o exercício das atividades de ensino e desenvolvimento científico e 

tecnológico, no âmbito das Ciências do Movimento Humano.  

O programa em sua auto avaliação salienta os seguintes pontos fortes: áreas de 

concentração consolidadas; docentes qualificados e que atuam em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; incremento qualitativo e quantitativo de publicações pelos docentes e 

discentes; o corpo docente tem demonstrado capacidade de captação de recursos financeiros 

através de projetos encaminhados para diversos órgãos de fomento; novo site do PPGCM; 

elaboração de novos critérios de credenciamento e recredenciamento do PPGCMH e 

elaboração de critérios para a distribuição de bolsas para o mestrado e doutorado.  

 

1.2.2 Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do 

Paraná – UFPR 

 

Intitulado de Programa de Pós-Graduação em Educação Física teve seu inicio com o 

mestrado acadêmico no ano de 2002 e o doutorado no ano de 2007. O programa possui uma 

área de concentração denominada “Exercício e Esporte”, e conta atualmente com 4 linhas 

pesquisa. São elas: Comportamento Motor; Atividade Física e Saúde; Fisiologia da 

Performance; Sociologia para o Esporte e Lazer.   

São 21 docentes e 71 outros participantes. O Programa possui o objetivo de 

qualificar recursos humanos para atuar em diferentes áreas de atuação da Educação Física e 

áreas afins; formar pesquisadores na área de Educação Física; ampliar e desenvolver o 

conhecimento e a crítica na área de concentração de Exercício e Esportes.  

O programa apresenta em sua auto avaliação os seguintes pontos fortes: produção 

intelectual foi melhorada e apresenta inserção internacional; grande capacidade de captar 

recursos financeiros; inserção de docentes nos cenários nacional e internacional e inserção dos 

alunos formados em instituições superiores.  

Em sua ficha de avaliação final apreciação é assim caracterizada. As linhas de 

pesquisa abrangem as disciplinas existentes no Programa, mostrando que existe uma relação e 

coerência com a área de concentração. O Programa apresenta inserção nacional já consolidada 

com parcerias com instituições nacionais e um Programa MINTER com a Universidade 

Paranaense de Umuarama iniciado em 2008. O programa tem caminhado para uma inserção 

também internacional. A infraestrutura é adequada para as dimensões do programa. Todos os 

professores possuem regime de tempo integral e de dedicação exclusiva. Vários docentes 
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participam de maneira destacada da editoria de periódicos, a participação de discentes e 

egressos da pós-graduação na publicação de artigos completos como autores e co-autores em 

periódicos indexados dos estratos compreendidos entre A1 e B5 é muito boa. A produção 

científica apresenta-se em franca expansão atingindo as metas propostas, e em relação à 

inserção internacional, destaca-se o Minter iniciado no triênio com a UNIPAR e a 

participação de docentes na rede CEDES. 

 

1.2.3 Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC 

 

O Programa teve início no ano de 1996 com a modalidade de mestrado iniciando o 

doutorado 10 anos depois no ano de 2006. O Programa possui 3 (três) linhas de pesquisa 

intituladas de: Atividade Física Relacionada à Saúde, divididas em Educação Física, 

Condições de Vida e Saúde; Processos e Programas de Promoção da Atividade Física. A 

segunda linha de pesquisa recebe o nome de Cineantropometria e Desempenho Humano 

divididas em: Estudo da inter-relação Morfologia e Função; Interação Exercício Físico, 

Aptidão Física e Desempenho no Esporte e no Trabalho e a última linha de pesquisa intitula-

se de Teoria e Prática Pedagógica divida em: Esporte e Lazer em Culturas Contemporâneas; 

Teorias sobre o Corpo e Movimento Humano na Sociedade e  por fim Teorias Pedagógicas e 

Didáticas do Ensino da Educação Física.  

O programa possui 24 docentes e 218 outros participantes tendo por objetivo central, 

segundo a proposta do programa, formar profissionais para atuar na docência e na pesquisa, 

desenvolvendo estudos avançados de modo a gerar, ampliar e aprofundar o conhecimento da 

área, propiciando o desenvolvimento profissional, com o compromisso de uma prática social 

voltada para a melhoria da qualidade de vida, no plano individual e coletivo.       

Os objetivos específicos do programa são: estimular e desenvolver a pesquisa na área 

de Educação Física; ampliar o processo de pesquisa na elaboração e desenvolvimento de 

projetos e outras modalidades de trabalho científico, e contribuir para o aprimoramento dos 

docentes de ensino superior e outros profissionais especializados da área, propiciando o 

aprofundamento de estudos nas áreas de concentração do Programa. De particular interesse 

para o Programa são as questões, de ordem teórica e prática, associadas ao ensino e a pesquisa 

naquilo que a educação tem a ver com o binômio- Educação e Saúde.  

Em sua apreciação pela comissão de avaliação da CAPES o Programa foi assim 

avaliado. 
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De acordo com a ficha de avaliação disponível no sítio da CAPES 

(www.capes.gov.br) o Programa apresenta três áreas de concentração já apresentadas. A 

proposta curricular é adequada demonstrando bases epistemológicas e metodológicas 

adequadas aos objetivos do Programa. Observa-se coerência entre às Áreas de Concentração, 

as Linhas de Pesquisa e os Projetos Desenvolvidos. O programa está consolidado e apresenta 

maturidade acadêmica, instalações e infraestrutura que atendem as atividades desenvolvidas 

pelos docentes e discentes. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foi realizada uma busca aos documentos oficiais elaborados pelos programas no 

triênio de 2010 selecionando nos Cadernos de Avaliação da CAPES, as informações 

referentes às disciplinas, ementas e bibliografias dos programas participantes da pesquisa.   

Esses materiais formam um conjunto de documentos preenchidos e atualizados on-

line, anualmente pelos Programas, num sistema denominado Coleta de Dados (DataCAPES). 

De posse desses documentos, a CAPES procede ao tratamento dos dados e à composição e 

emissão dos diferentes tipos de listagens, relatórios e tabelas requeridos pelos representantes e 

comissões de área e pelo CTC para a fundamentação do processo de avaliação. 

Esses documentos podem retratar a situação atual de cada programa de pós-

graduação e é formada pelo seguinte conjunto de relatórios: 1. Programa; 2. Teses e 

dissertações; 3. Produção Bibliográfica; 4. Produção Técnica; 5. Produção Artística; 6. 

Cadastro de Docentes; 7. Disciplinas; 8. Linhas de Pesquisa; 9. Projetos de Pesquisa. 

Tendo em vista que o presente estudo tem como objetivo refletir acerca dos pilares 

teóricos e metodológicos da formação do pesquisador optei na presente investigação, pelos 

relatórios das disciplinas. 

Nos relatórios das disciplinas publicados no DataCAPES  estão disponíveis as 

seguintes informações: ano base; código do programa; disciplina; nível de formação; créditos; 

sigla-número da disciplina; turma; carga horária; docente(s); número e carga horária docente; 

ementa e bibliografia. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados teve como foco o conjunto de documentos sistematizados pelos 

Programas, para responder as exigências da CAPES, focalizei aqueles referentes à estrutura 
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curricular – disciplinas, ementas e bibliografias- dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação Física, avaliados com conceito 5 (cinco) pela Comissão da Área da 21 no triênio de 

2010. 

Foi utilizada para a análise dos documentos a técnica de Análise de Conteúdo. 

Caracterizada como uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de 

um documento, elaborados em diferentes linguagens. Envolve em sua realização a análise de 

conteúdo, das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das mensagens. 

A análise de conteúdo analisa, interpreta as mensagens/enunciados de todas as formas de 

discurso, procurando ver o que está por detrás das palavras (SEVERINO, 2007). 

A análise da empiria seguiu a seguinte sistematização. Iniciei com uma leitura 

sistematizada dos documentos de avaliação dos Programas emitidos pela CAPES, CTC e 

Comissões de Avaliação da Área 21, no triênio de 2009 disponíveis no sítio da CAPES 

(www.capes.gov.br).  

No segundo momento realizei uma leitura de aproximação das disciplinas 

cadastradas no DataCAPES pelos Programas selecionados e divulgados nos Cadernos de 

Avaliação.  

No terceiro momento os dados foram tabulados em planilha eletrônica Excel 

realizando as seguintes configurações: 

 

Ano Programa Disciplina Sigla Ementa Nível Crédito C/H 

        

 

No quarto momento realizei uma leitura dos dados no sentido de elucidar e definir as 

categorias de análise. Nesta etapa foram analisadas 291 disciplinas – respectivas ementas e 

bibliografias- oferecidas pelos Programas nos 3 (três) anos que contemplam o triênio de 2010. 

No quinto momento através da leitura das ementas as palavras-chave foram 

elaboradas procurando elaborar uma síntese do conteúdo a ser trabalho. Pode-se ilustrar este 

procedimento com o exemplo da disciplina Bases Epistemológicas da Educação Física 

oferecida pelo Programa da UFSC no ano de 2007. 

Disciplina Ementa Palavras-chave 

Bases 
Epistemológicas da 
Educação Física 

O percurso da racionalidade e a epistemologia como 
meta-teoria do conhecimento. Disciplinaridade e 
cientificidade: a discussão epistemológica da ciência, 
suas caracterizações e sua crítica. O objeto de estudo: 
as principais concepções disciplinares de campo em 
Educação Física. 

Racionalidade e a 
epistemologia. 
Disciplinaridade e 
cientificidade, objeto de 
estudo. 
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 Dando sequencia, defini as categorias tomando como referência o nome das 

disciplinas e as palavras-chave procurando realizar uma primeira classificação. 

Posteriormente foram criados os eixos que representavam conceitos de maior amplitude e 

complexidade capazes de agrupar as categorias evidenciando suas semelhanças e 

proximidades. 

De posse das categorias e dos eixos foram definidas as dimensões que são as 

categorias mais amplas. As dimensões necessitavam ser capazes de agrupar ou generalizar 

características comuns dos eixos e evidenciar possíveis relações das disciplinas dos 

Programas. Procurou-se como critério de elaboração das dimensões a necessidade de agrupar 

e classificar todas as disciplinas que fazem parte do fenômeno e da formação do pesquisador 

em Educação Física. A título de ilustração, o exemplo da disciplina Bases Epistemológicas da 

Educação Física oferecida pelo Programa da UFSC no ano de 2007. 

 

Palavras-chave Categoria Eixo Teórico Dimensão 

Racionalidade e a 
epistemologia. 
Disciplinaridade e 
cientificidade, objeto de 
estudo. 

 
Epistemologia da 
Educação Física 

 
Epistemologia 

 
Dimensão 
Fundamentos da 
Ciência 

  

A elaboração das categorias, dos eixos teóricos e das dimensões desenvolveu-se em 

um processo continuo de movimento do particular para o geral e do geral para o particular. 

Através de inúmeras leituras e releituras as categorias, eixos e dimensões eram criadas, 

transformadas, reelaboradas procurando dar subsídios para a reflexão de como vem ocorrendo 

o processo de formação dos pesquisadores em educação física.   

Os documentos oficiais sistematizados pelos Programas de Pós-Graduação em 

Educação Física constituíram em fontes ricas para a análise e discussão.  
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CAPÍTULO II 

PÓS-GRADUAÇÃO E A EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Considerando os propósitos da pesquisa realizei uma revisão bibliográfica a respeito 

de como se compreende as condições históricas que direcionam a configuração da Pós-

Graduação brasileira; bem como da Pós-Graduação em Educação Física; como alguns 

pesquisadores da área receberam e criticaram tal política avaliativa; e as discussões existentes 

no campo da epistemologia da educação física.    

Considerei relevante compreender o contexto em que a Pós-Graduação se instalou e se 

consolidou, assim como em que terreno os Programas analisados se inserem, e em que e para 

qual política avaliativa respondem.  

Para uma reflexão epistemológica da formação do pesquisador em Educação Física é 

necessário à compreensão de como os Programas adaptaram suas práticas à política avaliativa 

em vigor, tendo em vista que o recebimento de um conceito 5 (cinco) responde aos critérios 

estabelecidos pelas comissões de avaliação.  

 

2.1 Processo de Implantação da Pós-Graduação Brasileira 

 

O primeiro momento da discussão tem como objetivo analisar o percurso histórico da 

pós-graduação brasileira, como foi sua implantação e a repercussão no meio acadêmico no 

momento de sua implantação.  

Segundo os dados fornecidos pela CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoa de Nível Superior (www.capes.gov.br) e as pesquisas já realizadas a expansão do 

número de vagas e consequente aumento de ingresso de alunos nos programas de Pós-

Graduação no Brasil tem crescido triênio após triênio, isso tem fornecido ao campo 

acadêmico um objeto de pesquisa bastante instigante e promissor.   

Segundo Oliveira e Fonseca (2010) de 1998 a 2008 ocorreram crescimentos 

significados quanto ao objeto pós-graduação. Em relação ao número de programas o aumento 

foi de 104%, já o crescimento dos programas mestrados/doutorados foi de 71,4%, 

contabilizando 1.248 programas. Outro quesito importante salientado pelos autores é o 

crescimento de 98,8% no número de docentes atuando nos programas bem como o número de 

matrículas chegando o crescimento à casa de 97,3%. Sem falar ainda no aumento de número 

de alunos titulados e do investimento em bolsas de pesquisa. 
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Porém, como se deu a implantação dos Programas de Pós-Graduação no Brasil? De 

que forma aconteceu a implantação das políticas de avaliação desse sistema? 

A Pós-Graduação brasileira segundo Hostins (2006) foi efetivamente reconhecida 

como modalidade de ensino a partir de 1965 com a emissão do Parecer n 977/65 pelo 

Conselho Federal de Educação – CFE ,e o que aparece em aparente contradição, foi o Regime 

Militar quem elegeu como prioridade a formação do pesquisador e docente no contexto 

universitário. Existiram algumas iniciativas nos anos de 1930 e depois com a criação da 

CAPES e do CNPq, porém, foi efetivamente em 1965 o aparecimento da pós-graduação 

brasileira. 

O objetivo e o plano do Regime Militar de acordo com Germano (1993) para a 

implantação e fomento dos programas de pós-graduação era o desenvolvimento de projetos 

tecnológicos de grande porte. Corroborando Trindade (2003) acrescenta que o ideal 

nacionalista de construção de um país forte/potência conduziu a articulação entre os militares 

e os representantes das comunidades científicas e universitárias resultando na definição de 

políticas que produziram efeitos transformadores.  

Acrescentado, para Fonseca e Oliveira (2010) o objetivo dos militares era elevar os 

padrões de desempenho e o planejamento para a expansão dos cursos, o que implicou na 

estruturação de um sistema de avaliação contínuo e integrado aos planos de Pós-Graduação 

subsequentes. 

A Pós-Graduação naquele tempo segundo Hostins (2006) era enfatizar o 

aprofundamento do saber adquirido no âmbito da graduação, além da oferta de ambiente e de 

recursos adequados para a livre investigação científica. 

A pós-graduação deveria se destinar à formação de pesquisadores e docentes para os 

cursos superiores – o que a distinguiria dos cursos com simples especialização- e fazer-se em 

dois ciclos sucessivos, equivalentes ao de máster e doctor da sistemática americana, e 

constituir-se em atribuições as universidades, antes que de estabelecimentos isolados 

(BRASIL, 1965). 

Hostins (2006) destaca a nítida presença americana no movimento de consolidação da 

pós-graduação e de reforma do ensino superior brasileiro, o que, em grande medida, explica o 

interesse e apoio do regime militar.  

Em 1976 que a CAPES encarregou-se da implantação de um sistema de avaliação da 

Pós-Graduação no Brasil por meio de comissões e a avaliação por pares. O objetivo era a 

formação de professores universitários, o desenvolvimento da pesquisa, e o treinamento eficaz 

de técnicos e trabalhadores intelectuais de alto nível. (BRASIL, 1998). 
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Ao longo dos anos de 1980 houve maior investimento na estruturação e no 

aperfeiçoamento do sistema de monitoração e avaliação dos programas. Nesse período 

também houve maior participação da comunidade acadêmica no processo avaliativo, com a 

criação de comissões de especialistas e a realização de visitas in loco, por consultores das 

respectivas áreas de conhecimento (MORAES, 2002; KUENZER E MORAES, 2005).   

Analisando o percurso das políticas de Pós-Graduação no Brasil, principalmente nos 

primeiros 20 anos, observa-se que, inicialmente, buscou-se a capacitação dos docentes para 

atuar nas universidades, desenvolvimento da atividade científica e um aumento progressivo de 

sua importância estratégica no cenário do ensino superior e da Ciência e Tecnologia. 

Posteriormente com a consolidação da pós-graduação, a partir dos anos 80 a avaliação tornou-

se o centro das preocupações, e por fim, o enfoque foi o desenvolvimento da pesquisa na 

universidade e o estreitamento do tripé ciência/tecnologia e setor produtivo (HOSTINS, 

2005). 

Neste período ocorreu a consolidação da sistemática da avaliação, que não somente se 

aperfeiçoou como também incorporou a participação efetiva da comunidade acadêmica 

(HOSTINS, 2006) 

Já naquele tempo o sistema de avaliação sofria algumas críticas quanto ao modelo 

empregado. Como podemos citar Fávero (1999) que destaca: o predomínio dos indicadores 

quantitativos; a valorização do produto em detrimento do processo; a classificação 

hierárquica; a constituição de um único padrão de universidade e de pós-graduação e a 

penalização dos já penalizados.    

Os acontecimentos históricos do final dos anos 1980 que se acentuaram nos anos 1990 

foram determinantes para a alteração da identidade e a precarização do espaço público nas 

universidades, além da consolidação do modelo de Estado regulador que, no cenário mundial, 

determinou a relevância dos processos avaliativos nas políticas educacionais (HOSTINS, 

2006). 

O ano de 1996 marcou a proposição de mudanças nas sistemáticas de avaliação da 

pós-graduação. A CAPES introduziu um “novo paradigma de referência”, fortalecida pela 

concepção de que era necessário introduzir indicadores que pudessem expressar nos níveis de 

concorrência e competitividade entre os programas (HOSTINS, 2006). 

Essa política de avaliação também recebeu algumas recomendações apresentadas por 

um grupo de consultores internacionais. Entre as recomendações apresentadas pode-se 

destacar: a adoção de um intervalo maior entre uma avaliação e outra; a definição de 

categorias de classificação; a simplificação de da tarefa de coleta de dados; a indicação do 
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tempo médio de titulação; o acompanhamento das carreiras dos doutores recém-titulados; a 

apresentação dos relatórios pelos programas; a inclusão de auto-avaliação; visitas in loco; 

informações referentes à infraestrutura, aos fundos para a pesquisa e ao suporte técnico 

(BRASIL, 1997).  

O modelo de avaliação atual consolidou-se entre os anos de 1998 e 2003 após um 

período de reformulações e sucessivas adaptações da sistemática iniciada em 1976-1977. No 

início de 1990 a CAPES criou um novo modelo avaliativo, sustentado em novos paradigmas 

de avaliação continuada e diagnóstica, após desencadear medidas voltadas à análise do 

sistema de avaliação e da situação da pós-graduação no país (HOSTINS, 2006).   

O modelo buscava indicar a qualidade e posição relativa de cada programa/curso nas 

respectivas áreas de conhecimento, produzindo uma avaliação classificadora que se torna 

referência para as políticas de fomento, sobretudo do governo federal (OLIVEIRA E 

FONSECA, 2010). 

Ainda segundo os autores essa trajetória histórica tanto da pós-graduação como de seu 

sistema de avaliação desde a década de 1970 institui modelos distintos de avaliação. Essa 

trajetória é considerada, em geral, exitosa pela comunidade acadêmica, em razão do tamanho 

e relevância do sistema e ainda, da qualidade dos programas ofertados em todo o país. 

Como já exposto, a pós-graduação brasileira e seu sistema de avaliação é um objeto de 

estudo bastante complexo, tendo em vista as inúmeras modificações ocorridas ao longo de seu 

percurso histórico. Para sua reflexão e crítica se faz necessário um olhar bastante aguçado 

para interpretar as inúmeras forças que interferiram e interferem nesse campo de estudo.   

Dos anos de 2003 a 2010 observou-se na pós-graduação o fortalecimento e o 

aperfeiçoamento do modelo de avaliação da CAPES, com objetivo de medir o desempenho 

dos programas/cursos, incentivar a produtividade, ampliar a pesquisa científica e criar um 

“padrão mínimo de qualidade”. Tornando-se referência para o processo de tomada de decisão 

de políticas para a área e principalmente para bolsas de estudo e pesquisa (OLIVEIRA E 

FONSECA, 2010). 

Fica evidente com a explanação do percurso histórico da pós-graduação e de seu 

sistema de avaliação que o governo enquanto regulador da política instituiu diferentes 

modelos de avaliação e em geral, segundo Oliveira e Fonseca (2010), sua trajetória é 

considerada exitosa pela comunidade acadêmica. 
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2.2 Processo de implantação da Pós-Graduação em Educação Física no Brasil 

 

No ano de 1970 foi elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura e pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada um diagnostico da educação física e desportos no Brasil, 

com objetivo de realizar um levantamento das carências da área e definir metas de 

desenvolvimento para o setor. O principal problema era a inexistência de cursos de mestrado e 

doutorado, mesmo como essa constatação no I PNPG a área de educação física não foi 

incluída, o que ocasionou um mal estar por parte de um conjunto de professores de educação 

física. Em decorrência desta critica a Secretaria de Educação Física e Desportes do MEC 

elaborou um grupo de consultores externos com objetivo de elaborar um projeto para a 

implantação e o desenvolvimento da pós-graduação em educação física no país (KROEF; 

NAHAS, 2003). 

Em 1978 foi realizado um seminário de pós-graduação em educação na qual foi 

sugerido principalmente a necessidade de incentivar a pós-graduação lato sensu para atender 

aos professores das instituições de ensino superior, tendo em vista que não conseguiam 

condições de afastamento, por longo período, para a obtenção da titulação de mestrado. No 

mesmo período os professores que possuíam mestrado em educação física ou em áreas como 

da educação, psicologia foram incentivados com bolsas de estudos a cursar doutorado fora do 

país. Houve um numero substancial de professores que realizaram seus estudos em 

instituições alemãs e os professores titulados nos Estados Unidos, passaram a lecionar nos 

cursos de mestrado da Universidade de São Paulo; Universidade Federal de Santa Maria e na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (KROEF; NAHAS, 2003). 

Segundo Tani (200) o primeiro programa de mestrado a ser implantado no Brasil foi o 

da Universidade de São Paulo – USP – e o de doutorado na mesma instituição, em 1989. No 

ano de 2000 existiam em funcionamento dez programas de mestrado e cinco de doutorado. 

Nota-se que o numero de programas de pós-graduação na educação física tem crescido triênio 

após triênio e que tem se construído um campo teórico bastante forte e promissor.  

A seguir apresento as criticas que o atual modelo de avaliação recebeu e tem recebido 

no decorrer de sua implantação e exploro as discussões acerca da pós-graduação em educação 

física.  

 

2.3 Crítica ao modelo de avaliação 
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Serão elencados três eixos de discussão para a apresentação das críticas. Eixo um: 

intitulado de caráter “homogeneizador” do modelo; Eixo dois”: quatitivismo” ou 

“produtivismo”; e por último eixo três: intitulado de outras críticas apresentadas pelos 

pesquisadores.  

 

2.3.1 Caráter homogeneizador do modelo 

 

A primeira crítica que pode ser elencada é o que os pesquisadores intitulam de caráter 

homogeneizador do modelo de avaliação. Segundo os intelectuais é atribuído um mesmo e 

único modelo para avaliar programas heterogêneos com características peculiares e regionais. 

Segundo Moraes (2002) as instituições de ensino superior e seus programas de pós-

graduação são hoje cada vez mais desiguais e heterogêneos. A autora apresenta um exemplo 

que esclarece sua crítica. Entre as universidades públicas federais e estaduais há programas de 

universidades de regiões mais bem desenvolvidas em termos de recursos e programas em 

regiões menos desenvolvidas, há as que possuem forte inserção comunitária, há as que são 

mais universalizadas e ainda existem as universidades de grande, médio e pequeno porte. 

Existem ainda as universidades particulares e algumas comunitárias, isto caracteriza como o 

sistema é heterogêneo e diversificado e complexo. 

O exemplo detalhado da autora subsidia um ponto tenso da política de avaliação da 

pós-graduação brasileira. Como avaliar com um mesmo modelo algo tão múltiplo e 

complexo? O atual sistema de avaliação nas palavras de Moraes (2002, p. 209) “até admite a 

diversidade, mas em sua monopólica apreensão, homogeneíza o desigual”.  

Baia Horta (2009) apresenta uma pesquisa realizada com coordenadores de programas 

de pós-graduação que a crítica ao caráter homogeneizador do modelo também é questionado.  

Segundo o autor os coordenadores, das mais diferentes áreas, criticam o modelo de 

avaliação e, enfatizam a necessidade de se levar em conta a especificidade de cada grande 

área, de cada área, de cada programa e das diferentes regiões do país. 

Horta (2009) apresenta falas dos coordenadores quanto às críticas às especificidades 

das grandes áreas, as áreas de conhecimento, aos programas e as diferenças regionais.   

Segundo os coordenadores, no quesito dos programas, não há suficiente flexibilidade 

do modelo, o mesmo precisa levar em consideração as características do contexto dos 

programas, e ainda que a avaliação veja os programas em si, sem comparações com os que se 

encontram em outras regiões e situações. 
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Oliveira e Fonseca (2010) também apresentam críticas ao atual modelo de avaliação 

em relação ao eixo um de análise. Segundo os autores mesmo que os processos de avaliação 

incluam comissões formadas por professores universitários representantes de todas as áreas, o 

atual modelo não considera as características de cada área. Os critérios tendem a ser 

unificados, privilegiando as áreas hegemônicas.   

Outros pesquisadores que discutem e criticam o modelo homogeneizador de avaliação 

são Verhine e Dantas (2009). Para os autores o desafio que se coloca é manter a qualidade de 

um sistema que propicia a titulação em todo o país, por um lado, e responder a diversidade 

crescente por outro. Esse é um questionamento que precisará ser respondido: como produzir 

um sistema de avaliação que ao mesmo tempo seja imparcial, e consiga acrescentar as 

peculiaridades de cada programa e de cada região? 

 

2.3.2 Quantitivismo/Produtivismo 

 

O segundo eixo das críticas recebidas em relação ao atual sistema de avaliação da pós-

graduação é o que os pesquisadores nominaram de quantitivismo, ou produtivismo.  

Segundo os pesquisadores o quantitivismo ou produtivismo pode ser caracterizado 

pelo trabalho que os professores têm direcionado dentro dos programas de pós-graduação, a 

grande parte ou até todos seus esforços a questão de produção bibliográfica.  

Hey e Catani (2010) ressaltam isso como algo preocupante que vem acontecendo no 

funcionamento dos programas. Para eles os professores que produzirem mais em periódicos 

qualificados, de preferência em línguas estrangeiras, fixa legitimamente o seu nome e obtém 

mais financiamento para suas pesquisas. Os programas com uma maior publicação em 

periódicos, principalmente internacionais, terão maior qualificação e prestígio. 

Ainda segundo os autores em decorrência do quantitivismo/produtivismo os 

professores têm fugido do ensino na graduação ou se dedicado pouco a ele, procurando 

concentrar ao máximo sua carga didática na pós-graduação com o objetivo de maior produção 

acadêmica.  

Em decorrência dessa exacerbada busca por produção, Bianchetti e Souza (2007) 

alertam que atualmente tem sobressaído uma maldisfarçada e talvez induzida competição e 

que o atual sistema de avaliação está mais voltado para a avaliação da produção de indivíduos 

do que para a avaliação dos programas como um todo. 

O que vem acontecendo tanto entre programas, como entre professores é uma 

competição, às vezes velada, por prestígio. Os critérios quantitativos tem se sobressaído em 
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detrimento dos critérios qualitativos. Tem se visto na prática a ânsia por cada vez mais 

produção o que acarreta muitas vezes em produções requentadas.  

A crítica formulada por Kuenzer e Moraes (2008) reflete que a exacerbação 

quantitativista só avalia o que pode ser mensurado. A qualidade da produção dificilmente 

pode ser mensurada. A quantidade recebe um valor maior de importância em detrimento da 

qualidade das produções.   

Para as autoras o que vivemos é um verdadeiro surto produtivista em que o conta é 

publicar, não importa qual versão requentada de um produto, ou várias versões maquiadas de 

um produto novo. A quantidade tornou-se meta dos pesquisadores.  

Em outro trabalho publicado, Bianchetti e Machado (2009) apresentam um viés de 

reflexão preocupante em relação ao quantitivismo/produtivismo. Segundo os autores o 

produtivismo acadêmico transformou os intelectuais em estressados, medicados, e alienados. 

Colaborando Hey e Catani (2010) alertam que os pesquisadores têm vivido um processo de 

intensificação e de precarização do trabalho, por consequência acabam deixando de lado sua 

vida pessoal e familiar se tornando reféns do produtivismo acadêmico. O que tem se visto são 

seres humanos ultrapassando até mesmo seus limites físicos em detrimento de um maior 

prestígio pessoal e de status.  

Para Oliveira e Fonseca (2010) o predomínio de uma avaliação quantitivista, acaba 

implicando em alterações nos objetivos, valores e processos educativos dos programas. Nessa 

concepção a avaliação acaba se restringindo à mensuração do desempenho, dos produtos, 

deixando em segundo plano a história, a identidade, os compromissos sociais, as 

peculiaridades de cada programa/instituição.   

Essa mudança de cultura “imposta” pela necessidade de publicação assume 

características peculiares como as coautorias, criação de centenas de periódicos para escoar 

toda essa produção, inúmeros eventos científicos e cada vez mais presente criação de 

coletâneas (HEY E CATANI, 2010). 

 Segundo Horta (2009) em seu trabalho de ouvir os coordenadores de programas a 

crítica a valorização da questão produtivista também é presente. Segundo os coordenadores é 

preciso aperfeiçoar os mecanismo de avaliação para que privilegiem a qualidade da formação 

e não o restrito direcionamento a aspectos quantitativos. 

Fonseca e Oliveira (2010, p.125) finalizam indicando que “é preciso superar essa visão 

reducionista da pesquisa e da produção como acumulação quantitativa do conhecimento, 

sugerindo que o processo de elaboração e reelaboração do conhecimento constitui uma das 

maneiras mais efetivas de afirmar o seu teor emancipatório.  
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2.3.3 Outras críticas  

 

O último eixo de análise das críticas elaboradas pelos autores é a apresentação de 

outras críticas quanto ao sistema adotado pela CAPES de avaliação da pós-graduação 

brasileira.  

Oliveira e Fonseca (2010, p.45) apresentam de forma breve o resumo das principais 

críticas ao modelo. Segundo os autores, o “debate mais recente enfatiza a questão do 

quantitivismo versus qualidade da produção, formação consistente versus formação 

aligeirada, ênfase na avaliação versus projeto de formação, trabalho individual versus trabalho 

cooperativo”. Finalizando os autores assinalam que a forte indução e “pressão” do modelo de 

avaliação imposto pela Capes, tem prejudicado a autonomia institucional dos programas nas 

diferentes regiões e estados do país. 

Para Fonseca e Oliveira (2010) o atual modelo de avaliação não tem propiciado uma 

interlocução entre docentes, pós-graduandos e CAPES, produzindo-se assim, uma tensão 

sobre os indivíduos envolvidos nesse processo que se sentem cada vez mais moldados, 

pressionados e tolhidos em sua capacidade intelectual. 

Outra crítica formulada por Horta e Moraes (2009) ao atual modelo de avaliação é que 

os programas que receberam conceitos 6 e 7 são definidos exclusivamente a partir de um 

único parâmetro, qual seja, o da produção cientifica internacional, já os demais programas 

com qualificações menores são avaliados por todos os outros quesitos de avaliação. 

Tem se visto um direcionamento dos programas de excelência para a publicação de 

trabalho em revistas internacionais.    

Bianchetti e Sguissaradi (2009) em seu trabalho intitulado a avaliação no “modelo 

Capes de avaliação” apresenta a fala e as observações de experts internacionais quanto ao 

modelo de avaliação que podem ser suficientes para responder sobre a natureza e o perfil do 

modelo atual de avaliação. 

Em relação aos pontos positivos os pesquisadores destacam; a amplitude, a 

abrangência e o enorme impacto do modelo de avaliação; a subjetividade e o bom senso dos 

avaliadores e a possibilidade de comparabilidade entre programas das mesmas áreas. 

Aos aspectos questionáveis/negativos os pesquisadores apontam: que o modelo avalia 

a qualidade apenas com base em dois tipos de dados: qualidade e quantidade dos recursos de 

entrada e produção de saída; outro ponto é que o modelo esta centrado na pesquisa e sua 

excelência; a padronização do modelo questionável tendo em vista a heterogeneidade; o 
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período de avaliação de três anos, que seria muito curto; a comparação entre Programas da 

área; a ausência de critério como: gasto em pesquisa, gastos com biblioteca: impacto no 

mercado de trabalho; curto tempo de formação dos alunos; os critérios de produtividade e o 

número excessivo de indicadores quantitativos; a extrema falta de elementos de observação 

do processo formativo; a falta de instâncias de autoavaliação; a incapacidade de avaliar a 

qualidade das dissertações e teses e por fim a falta de participação dos pós-graduandos e a 

medida de impacto dos Programas. 

Os autores Oliveira e Fonseca (2010) refletem que ainda, carecemos de estudos 

capazes de aferir a qualidade dos cursos para além de uma abordagem limitada a critérios 

quantitativos, e acrescentam a falta de estudos que abranjam todas as áreas do conhecimento.  

Moraes (2002) refere-se ao fato do atual modelo de avaliação da pós-graduação 

brasileira induz os programas a reduzir o tempo de duração de cursos de mestrado e 

doutorado. Para a autora o trabalho de elaborações de dissertações e teses curtas, bem como o 

de ministrar disciplinas voltadas à preparação, a qualquer custo e em prazo avaro tem sido 

bastante desgastante e penoso. Ainda, o atual modelo estabeleceu seu próprio critério de 

avaliação e, consequentemente, de exclusão, deixando de lado as especificidades das áreas, e 

a valorização da relação entre as propostas dos programas e o impacto de sua atuação na 

sociedade. 

 

2.4 Pós-graduação em Educação Física: com a palavra os pesquisadores 

 

O atual modelo de avaliação utilizado pela CAPES para avaliar a qualidades dos 

Programas de Pós-Graduação no Brasil foi e ainda é alvo de inúmeras críticas formuladas 

pelos pesquisadores. Na área de educação física tal fato também não é diferente. Apresento a 

seguir as discussões produzidas pelo corpo teórico da área sobre a pós-graduação e a relação 

com a educação física brasileira. 

No ano de 2000 Tani discutiu sobre alguns aspectos que se caracterizam como 

importantes desafios da pós-graduação em educação física. São elencados seis grandes blocos 

de discussão.  

O primeiro diz respeito à incipiência da área e demanda reprimida. Para o autor 

seria necessário adotar alguns posicionamentos tais como: uma postura mais rigorosa de 

controle, por parte dos órgãos competentes, para inibir a expansão desenfreada de cursos de 

graduação estabelecendo critérios de qualidade; uma necessidade de expansão da pós-

graduação em educação física para atender a demanda reprimida; um fortalecimento dos 
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programas já implantados, melhorando a qualidade; e por fim uma a adoção de critérios de 

qualidade bem elaborados na recomendação de novos programas (TANI, 2000). 

O segundo tópico o autor salienta que existe uma heterogeneidade muita grande na 

base epistemológica dos diferentes programas o que acarreta certa dúvida a própria 

identidade acadêmica. Alguns programas optaram pela denominação de Ciências do 

Movimento Humano como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria, outros seguiram 

uma linha mais tradicional como a Universidade de São Paulo, a Universidade Gama Filho, 

Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade 

Federal de Santa Catarina que optaram por manter a nomenclatura de Programas de Pós-

Graduação em Educação Física, ainda encontra-se os programas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual de Santa Catarina que denominam-se Ciências 

do Movimento Humano. Essa discussão não remete apenas ao problema terminológico, existe 

sim um problema de base epistemológica. Sem uma identificação de identidade corre-se o 

risco de formar mestres e doutores que não sabem do que se trata (TANI, 2000). 

Outro foco de discussão é o corpo docente e o corpo discente. Para os professores a 

dificuldade de recursos humanos qualificados é evidente. Os professores atuantes nos 

programas de pós-graduação apresentam uma alta heterogeneidade quanto à produção 

intelectual. Alguns produzem muitos outros produzem poucos. Já em relação ao corpo 

discente é preciso que se estimule a produção cientifica desde cedo, para o autor a formação 

de um bom pesquisador inicia-se na graduação, passando pelo mestrado, chegando ao 

doutorado é não havendo um fim (TANI, 2000). 

A busca por um perfil docente é explorado por Tani, pois historicamente a Pós-

Graduação no Brasil tem perseguido dois objetivos: a formação de recursos humanos 

qualificados e a formação de pesquisadores qualificados. Tais objetivos fortaleceram a criação 

de um perfil docente caracterizado como um professor que pesquisa. Acreditava-se que tal 

perfil seria capaz de uma melhoria no ensino da graduação. É preciso uma ruptura com a 

concepção de um professor que pesquisa para um perfil de professor que pesquisa. Esse perfil 

de professor estaria mais capacitado para promover a integração da graduação com a pós-

graduação (TANI, 2000). 

Ultimo eixo de discussão de Tani (2000) sobre os desafios da pós-graduação em 

educação física vai ao encontro do desequilíbrio regional e programas alternativos. Faz-se 

necessário a diluição da concentração de programas em funcionamento na região sul e sudeste 

do país.  
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Mais uma vez o autor enaltece o problema de base epistemológica da educação física 

como o principal desafio da pós-graduação em educação física. É preciso que se tenha uma 

identidade acadêmica claramente definida (TANI, 2000). 

Outro trabalho de destaque foi elaborado pelo professor Valter Bracht apresentado 

como contribuição ao Fórum Permanente de Pós-Graduação em Educação Física promovido 

pelo CBCE no ano 2006 que tem como objetivo configurar uma política cientifica para a 

Educação Física no âmbito da Pós-Graduação.  

O autor traz para a discussão um ponto de tensão existente na educação física, que é: 

qual o seu lugar de posicionamento como área do conhecimento. Na classificação da CAPES 

e do CNPQ a educação física está alocada na grande área de Ciências da Saúde. Seu 

posicionamento pode ser identificado pelo processo histórico de constituição da educação 

física brasileira. Os primeiros passos da educação física para legitimar-se como prática social 

vieram principalmente do campo médico, ou de uma concepção pedagógica do conhecimento 

médico a respeito do corpo e da atividade física. Em seu percurso de constituir-se a educação 

física sempre esteve suscetível a diferentes instrumentalizações que conferiram diferentes 

caracterizações influenciadas, por exemplo, pela instituição militar e instituição esportiva. 

Hoje alem de tais influencias o mundo contemporâneo com seus inúmeros processos, crenças, 

valores, implicam uma convivência com muitas e diferente visões de seu desenvolvimento o 

que acarreta uma difícil aceitação por alguns pensadores no enquadramento da educação 

física na grande área das ciências da saúde (BRACHT, 2006). 

Apesar da alocação na grande área das ciências da saúde pareça pertinente, nos 

últimos trinta anos houve um grande crescimento de discussões advindas dos referencias 

teórico-metodológico das ciências humanas o que também parece pertinente outra alocação na 

grande área de ciências humanas. Para o autor pode-se dizer que não há predomínio dos 

aportes das ciências naturais ou dos aportes das ciências humanas e que a alocação em apenas 

uma das grandes áreas é arbitrária (BRACHT, 2006). 

É comum ouvir falar que o que caracteriza a educação física é que ela possui um 

objeto multi ou interdisciplinar, isto explica como o esporte pode estar vinculado a educação 

física com a fisiologia, sociologia, biologia. Um questionamento que permeia a educação 

física é se existiria um objectualização que seria pertinente somente à área da educação física? 

Uma visão empirista de ciência toma um fenômeno, como o esporte, como um objeto 

científico. Há uma confusão entre o plano fenomenológico e o epistemológico. O que define 

um objeto de uma ciência é a construção de uma problemática compartilhada. Assim, por 

exemplo, uma pesquisa sociológica tomando o esporte como foco de discussão, poderia ser 
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entendida como uma pesquisa na área de educação física se estabelecesse uma relação 

explicita com a problemática da área, caso contrário, seria somente uma pesquisa da área da 

sociologia (BRACHT, 2006). 

O enquadramento da educação física na grande área das ciências médicas e da saúde, 

não é nem mais nem menos justificável do que o enquadramento na grande área ciências 

humanas. Se ela permanecer em uma ou em outra é preciso que as pessoas envolvidas no 

processo não percam de vista que tal alocação é arbitraria simplesmente porque não é possível 

a alocação em duas grandes áreas. Uma das alternativas propostas por Bracht seria que os 

programas optassem em qual grande área gostariam de ser alocados (BRACHT, 2006). 

Outro fator importante para o autor é a avaliação da produção intelectual da área da 

educação física. O posicionamento nas ciências naturais ou nas ciências humanas influencia 

na concepção adotada de ciência e na forma de produzir conhecimento e é preciso que os 

órgãos de fomento em seu processo de avaliação, sejam sensíveis a essas diferenças 

(BRACHT, 2006). 

Destaca-se o debate produzido entre Kokubun (2003, 2004) e Betti, Carvalho, Daolio 

e Pires (2004) acerca dos desafios da pós-graduação em educação física no Brasil.  

O artigo que deu início ao debate entre os pesquisadores foi o de Kokubun com 

objetivo de apresentar os indicadores objetivos através de dados quantitativos da pós-

graduação em educação física. Os dados obtidos pelo autor apontam que: a oferta e a 

demanda por titulados no magistério poderá ser equilibrada brevemente; a formação do corpo 

docente ainda é muito heterogênea; a capacidade de produção de pesquisa é desequilibrada 

nas instituições; e a produção intelectual é baixa (KOKUBUN, 2003). 

A pós-graduação em educação física no Brasil tem sido principalmente um meio para 

a formação de recursos humanos para o magistério. Esta prioridade tem obscurecido outro 

aspecto, mais importante, da pós-graduação, que é a produção de conhecimentos relevantes 

para a área. Não é possível oferecer pós-graduação de qualidade sem a existência de 

atividades consolidadas de pesquisa (KOKUBUN, 2003). 

Kokubun reflete sobre a indefinição da identidade da área como Bracht. Essa disputa 

não contribuiu para o futuro da pós-graduação. As discussões precisam ser direcionadas 

admitindo essa pluralidade e buscando um ponto de equilíbrio entre esses extremos 

(KOKUBUN, 2003). 

Sua principal crítica é a respeito da produção intelectual na área da educação física. 

Para o autor ela ainda é muito baixa, pouco relevante e boa parte dos docentes não possui nem 

produções significativas, bem como convênios com outras instituições nacionais e 
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internacionais. O artigo elabora criticas substanciais ao estado da pós-graduação em educação 

física naquela época.  

A partir da crítica do artigo de Kokubun (2003), Betti; Carvalho; Daolio e Pires (2004) 

elaboraram questões e sugestões ressaltando a complexidade das práticas científicas e 

pedagógicas dos programas da área. A primeira crítica elaborada pelos pesquisadores é a 

utilização, somente de aspectos quantitativos para analise da pós-graduação em educação 

física. Nas palavras dos autores dados sociais podem ser relevantes sem ter significado 

estatístico, e ser estatisticamente significativos sem ter significação sociológica. No próprio 

titulo do artigo de Kokubun para os autores traduz sua lógica ao referir-se a “indicadores 

objetivos” (sinônimos de quantitativos). No decorrer do texto Kokubun faz uso de expressões 

que evidenciam tal posicionamento tais como: a análise fria dos dados leva-nos a; os dados 

apontam objetivamente tendências, que remetem uma concepção de ciência como se os dados 

falassem por si só (BETTI etal, 2004). 

A proposta de Betti, Carvalho, Daolio e Pires (2004) é sugerir outra leitura dos dados 

apresentados por Kokubun.  

A primeira premissa é que os programas de pós-graduação têm considerado 

primordialmente para a formação de recursos humanos para o magistério superior. Para os 

autores o que se observa é uma preocupação acentuada com a quantidade de produção, mas 

não necessariamente com a qualidade. A frequente ausência dos docentes em sala de aula, 

sendo substituídos por alunos de pós-graduação concorrem para a definição de um perfil de 

egresso inadequado. A partir disso é elaborado o seguinte questionamento: “como formar 

docentes com essas características em dois anos, com número reduzido de créditos em 

disciplinas, sob pressão por publicar, participar de eventos científicos e estudar”? (BETTI 

etal, 2004, p. 185).  

A segunda premissa é a necessidade de um terço de seus docentes com titulação 

mínima de mestre com o número de programas existentes seria atingida em cinco anos. Para 

os autores a arbitrariedade dessa precisa é porque temos que ter somente um terço de 

professores titulados?  É necessária a formulação de uma política de expansão da pós-

graduação em Educação Física que amplie o número de vagas, criação de novos programas e 

a garantia de boa qualidade dos programas. Outra crítica elaborada pelos pesquisadores na 

leitura dos dados refere-se ao tipo de publicação por grande área do conhecimento. Parece 

impróprio a comparação de uma área (educação física) com uma grande área (exatas, 

biológicas, humanas). E ainda, refutando Kokubun, é preciso compreender que nas Ciências 

Humanas o livro/capítulo, divulga o próprio relatório da pesquisa realizada e é o veiculo mais 
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adequado para os trabalhos nessas áreas, pois os trabalhos são mais longos e ficaria 

prejudicado se restrito a poucas paginas nas revistas científicas (BETTI; etal, 2004).  

Uma das afirmações mais contundentes dos pesquisadores é que com a manutenção 

dos critérios atuais de valoração das publicações muitos pesquisadores concordam que a 

subárea pedagógica/sociocultural poderá extinguir. Já se observam docentes migrando para a 

área de educação, que aparentemente adota critérios mais compatíveis com o perfil de 

produção (BETTI; et al, 2004). 

A falta de identidade epistemológica ou pluralidade é foco de discussão dos 

pesquisadores. A busca por uma unidade epistemológica é impossível em uma área 

multidisciplinar aonde cada pesquisador verá o objeto de modo diferente. O problema não 

estaria na grande diferença epistemológica dos programas, mas na sua froxidão. As 

instituições adotam diferentes denominações para seus programas sem fundamentos 

epistemológicos bem estruturados. Finalizando os pesquisadores destacam a intenção de 

contribuir na educação física com objetivo de refinar os instrumentos de coleta de dados, 

acrescentando indicadores qualitativos, visando superar o modelo tradicional de ciência, 

baseado na superespecialização, hierarquia e divisão dos trabalhos, e acumulação do 

conhecimento como meta. O desejo é o trabalho colaborativo, a formação generalista, e a 

transformação do conhecimento. (BETTI; etal, 2004).   

Sacardo (2007) também toma a pós-graduação em educação física como foco de suas 

discussões, mas precisamente aos critérios de avaliação adotados pela CAPES. Nota-se a 

aplicação de um único modelo de avaliação dos programas para áreas tão distintas. A autoria 

traz as questões elaboradas por Lovisolo para contribuir com suas análises. Outro fator 

discutido é o excessivo valor dado às publicações internacionais. De modo geral a política 

avaliativa atual compromete diretamente a formação docente do pesquisador, gerando uma 

adequação aos padrões ditados pelos órgãos de fomento (SACARDO, 2007). 

Os trabalhos acima apresentados procuraram dar informações do que tem se discutido 

na relação entre educação física e a pós-graduação. Ficou evidente que questões de caráter 

epistemológico ocupam lugar de destaque na preocupação dos pesquisadores. Há ainda certa 

crise de identidade, inúmeras vezes os autores atribuíram falta de identidade cientifica como 

fator preponderante para as tensões existentes na educação física. O presente trabalho 

tomando como foco os programas de pós-graduação através das análises das disciplinas dos 

programas procura contribuir para as discussões existentes na área.   
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2.5 Epistemologia da Educação Física 

 

A história da Educação Física no Brasil aproxima-se, em muitos momentos, com a dos 

militares. A criação da Escola Militar pela Carta Régia de 04 de dezembro de 1810; a 

introdução da Ginástica Alemã, no ano de 1860; a fundação, pela missão militar francesa, no 

ano de 1907; a portaria do Ministério da Guerra, criando o Centro Militar de Educação Física 

são exemplo da presença das instituições militares na constituição da educação física 

brasileira (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Marcadas pela influência das instituições militares – regidas pelos princípios 

positivistas que chamou para si a responsabilidade pelo estabelecimento da ordem social – a 

Educação Física no Brasil, desde o século XIX, foi entendida como de extrema importância 

para desenvolver o individuo “forte”, “saudável”. Tal aproximação levou associar a Educação 

Física à Educação do Físico, à Saúde Corporal, com influência não somente dos militares, 

mas também os médicos. A presença marcante da saúde fez com que os higienistas 

abraçassem a educação física, definindo-lhe um papel de substancial importância, que era o de 

criar um corpo saudável, robusto e harmonioso. Porem, a fato de apropriação da educação 

física como elemento educacional enfrentava barreiras, tendo em vista vinculá-la ao trabalho 

manual, físico, desprestigiadíssimo em relação ao trabalho intelectual, característica marcante 

do trabalho dos escravos (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Já na década de 1930 com as mudanças havidas no reordenamento econômico-social 

sugeriram, através dos estímulos à Educação Física, a concretização de uma identidade moral 

e cívica brasileira envolvidos com os princípios de Segurança Nacional, tanto a temática da 

eugenia da raça, quanto aquela inerente a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 

referente a necessidade de adestramento físico, em um primeiro momento necessário a defesa 

da Pátria, e, em um segundo momento, implantando no país, mão de obra fisicamente 

adestrada e capacitada. Já no período pós – 64 no ensino superior com a intenção de vê-la 

colaborar, através de seu caráter lúdico-esportivo, com o esvaziamento de qualquer tentativa 

de rearticulação do Movimento Estudantil (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Durante o processo de constituição da educação física brasileira é possível perceber 

como a educação física foi e é utilizado como ferramenta para adestramento e alienação da 

população brasileira. 

O percurso histórico se faz necessário em tal pesquisa para entendermos que a 

produção do conhecimento em educação física é compatível com o momento histórico, isto é, 

os valores, as crenças, as funções de determinado tempo/espaço.  
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Na área da Educação Física o uso do termo epistemologia vem se referindo aos 

“pressupostos teórico-filosóficos” que definem e diferenciam as diversas abordagens teórico-

metodológicas utilizadas na pesquisa científica. O processo de elaboração da pesquisa na 

Educação Física não é alheio ao próprio desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica 

do país. As pesquisas estão relacionadas com fatores tais como: as políticas de ciência e 

tecnologia; com os Planos Nacionais de Pós-Graduação e com a evolução dos paradigmas 

científicos dominantes e com as próprias condições dos centros e programas de pesquisa da 

área (CHAVES GAMBOA E SÁNCHEZ GAMBOA, 2009).  

Dentre os paradigmas dominantes na educação física podemos identificar a influência 

em primeiro lugar, dos modelos de pesquisa desenvolvidos na biologia e na psicologia e 

posteriormente na sociologia e na antropologia. Dentre os resultados encontramos por 

pesquisadores tais como: Silva (1990); Faria Jr (1987 e 1991); Gaya (1993); Carlan (1996); 

Bracht (1999) apontam que a produção do conhecimento baseia-se na concepção empírico 

analítica de ciência e de menos grau o crescimento das pesquisas fundamentadas na 

fenomenologia e no materialismo dialético, e principalmente que desde a década de 80 

consolidou a discussão da identidade epistemológica e o debate sobre o objeto da Educação 

Física (CHAVES GAMBOA E SÁNCHEZ GAMBOA,2009). 

A preocupação pelo predomínio de disciplinas oriundas seja das ciências naturais, seja 

das ciências humanas ou sociais, e o interesse pelas matrizes teóricas significa a superação de 

questões meramente instrumentais, técnicas e metodológicas para as teóricas e 

epistemológicas (CHAVES GAMBOA E SÁNCHEZ GAMBOA, 2009). 

O trabalho de Valter Bracht (1999) traz reflexões importantes para o debate 

epistemológico da educação física. Para o autor a educação física é, em certo sentido, filha da 

ciência moderna, e o casamento entre a educação física e a ciência sempre foi almejado. A 

crise de identidade da educação física nos anos 80 e 90 é resultado da incapacidade da 

educação física concretizar tal união. O desejo em tornar-se ciência e a dependência de outras 

disciplinas favorece para a instalação da crise. 

Bracht (1999) entende a educação física como uma prática pedagógica que 

trata/tematiza as manifestações da nossa cultura corporal e que essa prática busca 

fundamentar-se em conhecimentos científicos, oferecidos por outras disciplinas. Ou seja, a 

educação física vem ao longo do tempo incorporando conhecimentos de outros campos 

científicos, assim a educação física não é uma ciência, mas está interessada na ciência, ou nas 

explicações cientificas. 
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Ambos os autores Bracht (1999) e Betti (1996) entendem que as posições sobre 

identidade epistemológica da educação física, podem ser resumidas e classificadas em dois 

grandes grupos: aqueles que entendem que a própria educação física é uma ciência ou que no 

seu âmbito se constituiu uma nova ciência denominada de Ciência da Motricidade Humana, 

Ciência do Movimento Humano, Cinesiologia; e aqueles que entendem como uma prática 

pedagógica, como uma prática social de intervenção e que enquanto prática humana necessita 

ser teorizada. Tanto Bracht como Betti se encontram no segundo grupo de classificação. 

Aos olharmos para a área da Educação Física no Brasil podemos perceber que há um 

acumulo de discussão em torno de sua identidade epistemológica, especialmente após os anos 

80, quando da chamada crise da educação física. Como já citado anteriormente, a educação 

física desempenhou função social e política, destinada a produzir corpos uteis, dóceis, 

alienados, apolíticos e adaptados ao processo produtivo. A partir dessa década começam a 

surgir movimentos renovadores na educação física brasileira. Pode-se apontar a proposta 

crítico-superadora, de um coletivo de autores e a proposta crítico-emancipatória, de Elenor 

Kunz (MOTA DE SOUZA, 2011). 

A proposta crítico-superadora baseia-se na pedagogia histórico-crítica e assume como 

objeto da área de conhecimento da educação física a cultura corporal de movimento. Propõe 

que o conhecimento seja tratado de forma historicizada, embasa-se na luta por justiça social. 

Tem como intenção a produção crítica dos conhecimentos pelos alunos. Já a proposta crítico-

emancipatória, de Elenos Kunz, vê o movimentar-se dos seres humanos como um fenômeno 

fundamental. Para estudar este “se movimentar” é necessário uma compreensão filosófico-

antropológica da corporeidade (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Sobre a cientificidade da educação, se é ou não ciência, Betti (1996) classifica os 

discursos sobre a educação física em dois grupos: a matriz científica que entende a educação 

física como área do conhecimento e a matriz pedagógica que a concebe como pratica social de 

intervenção (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Para Sanchez Gamboa (2007) a superação de “ciências aplicadas” e das flutuações 

epistemológicas poderá acontecer com a reversão do circuito do conhecimento. Toma-se de 

partida e de chegada à própria educação física. Acrescentando, o objeto de pesquisa é a ação, 

à prática, com isso a educação física desafia as atuais classificações das ciências, divididas em 

básicas e aplicadas. 

Outra alternativa para superação da concepção de ciência aplicada é entendê-la como 

ciências práticas, ou ciências da ação. Na educação física os pontos de partida e de chegada 

são os fenômenos do movimento humano, da cultura corporal, da motricidade humana. Alem 
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de desafiar a classificação de ciências básicas e ciências aplicadas, desafia também a 

classificação entre ciências naturais e ciências humanas (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Ao estar no meio desta tensão existente a educação física pode revelar o quanto é falsa 

e reducionista esta separação. “A humanização do corpo, do gesto, do sentir, do agir, do 

mover-se, do pensar, do falar, do conhecer, do expressar... é só uma humanização e deve ser 

feita de forma integral e total, se pretendemos superar a esquizofrenia do mundo moderno” 

(MOTA DE SOUZA, 2011 p.31). 

Para Mota de Souza (2011) o processo de conter dentro de sua constituição tanto os 

referencias teóricos das ciências naturais, como os referencias das ciências humanas, pode ser 

justamente seu diferencial. Tal característica pode contribuir para uma área rica de 

confluência para a gestação e nascimento de uma nova cultura cientifica. A superação da 

dualidade naturais/humanas é a mesma superação de todas as outras existentes na educação 

física. Tais como: corpo/mente; teoria/prática; sujeito/objeto. 

A educação física como ciência da prática, considerando uma relação contraditória 

entre teoria e prática, desafia as atuais classificações e tem a possibilidade de participar da 

construção de uma nova cultura científica (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Da Costa e Duarte (2003) compreendem as questões relativas à epistemologia da 

educação física classificadas em tendências cientificista; (Manuel Sergio e Go Tani) e de 

alguns outros autores inclinados para o exercício profissional (Hugo Lovisolo) e profissional 

pedagógico (Mauro Betti). 

Na tendência cientificista desenvolvida por Manuel Sergio a educação física é um 

conteúdo da Ciência da Motricidade Humana, ciência da compreensão e da explicação de 

condutas motoras, visando ao desenvolvimento global do individuo e da sociedade na relação 

entre o físico-biológico e o antropológico. Na concepção de Manuel Sergio (1989) o 

progresso da ciência é sempre consequência de um corte epistemológico. Nessa concepção a 

educação física deve ser compreendida como pré-ciência ou rama pedagógico da Ciência da 

Motricidade Humana (DA COSTA; DUARTE, 2003). 

Já Go Tani a educação física por ser uma forma de aplicação (prática) de ciências 

(teorias), a partir das novas oportunidades de emprego. Para o autor a educação física 

caracterizaria como uma área de pesquisa eminentemente aplicada. Go Tani lança uma 

proposta que muda a nomenclatura da educação física para cinesiologia, tendo como objeto o 

estudo do movimento humano, e específicos do esporte, exercício, ginástica, jogo e dança. 

Assim como Manuel Sergio, Go Tani  percebe sua teoria como sistêmica, procurando 
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entender o todo a partir das partes em interação com o meio ambiente (DA COSTA; 

DUARTE, 2003). 

As inclinações profissionais e pedagógicas encabeçadas por Lovisolo e Betti lutam 

para explicar prática pedagógica e sociocultural bem fundamentada procurando explicar as 

práticas da educação física. Lovisolo trata de duas questões da educação física. A primeira 

refere-se a hegemonia, no sentido da dificuldade da educação de construir uma identidade 

acadêmica. E a segunda relacionada à um conjunto de questões derivadas da regulamentação 

profissional e reconhecimento social da profissão. Já Betti se preocupa com a legitimação da 

educação física através da busca de um objeto de estudo (DA COSTA; DUARTE, 2003). 

Em resumo, Hugo Lovisolo compreende a educação física como a arte de mediação 

entre disciplinas e conhecimentos científicos, mediação entre valores e objetivos das mais 

variadas formas de intervenção. Já Mauro Betti se preocupa com a busca de legitimidade 

acadêmica exatamente através da delimitação que permita delimitar um objeto de estudo (DA 

COSTA; DUARTE, 2003). 

O presente capítulo surgiu da necessidade de situar os programas participantes da 

pesquisa em um terreno mais amplo, apresentando como a pós-graduação brasileira, bem 

como a pós-graduação em educação física instalou-se, como foi elaborada a política de 

avaliação e à partir de quais critérios os programas são avaliados.  

Foram elencadas as discussões existentes produzidas pelos pesquisadores da área de 

educação física acerca da pós-graduação em educação física, esclarecendo quais os desafios 

pertinentes à área e uma caracterização do que tem se discutido em epistemologia da 

educação física. 

É nesse terreno e nesse campo de embates que a formação dos pesquisadores em 

educação física se instala e é a partir dele que será possível compreender o desenho curricular 

construído pelos Programas, as dimensões ou áreas do conhecimento priorizadas e os eixos 

organizadores dessa formação.   
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CAPÍTULO III 

DIMENSÕES E EIXOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAM A 

FORMAÇÃO DO PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

3.1 O desenho curricular dos programas 

 

O propósito do estudo foi analisar as matrizes epistemológicas que sustentam a 

formação do pesquisador em Educação Física, nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

avaliados com o conceito 5 (cinco) pela CAPES no triênio de 2010. Na análise dos dados 

procurei identificar os princípios e as tendências que orientam a formação do pesquisador em 

Educação Física no período e a maneira como os Programas organizam suas estruturas 

curriculares. 

O atual subitem tem como objetivo apresentar o desenho curricular dos programas, o 

número de disciplinas, sua organização ao longo dos 3 (três) anos de análise e as alterações 

curriculares existentes no período do triênio de 2010. 

O número de disciplinas oferecidas pelos programas, por ano, durante o triênio 2010, 

pode ser observado no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Número de disciplinas oferecidas pelos Programas de Pós-Graduação em Educação Física, 
com conceito 5 no triênio de avaliação continuada da CAPES 2007-2009 
Programas Número de disciplinas 

2007         2008         2009  

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 37 37 34 

UFPR- Universidade Federal do Paraná 25 33 34 

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina 29 29 33 

Fonte: www.capes.gov.br 
 

Pode-se verificar que os programas citados, nos três anos da avaliação continuada, 

oferecem um número equilibrado de disciplinas. Tanto nos Programas da UFRGS como o da 

UFSC as disciplinas mantiveram um número praticamente constante no triênio. A pequena 

mudança no programa da UFRGS aconteceu no ano de 2009 com a diminuição de 37 para 34 

disciplinas. Em contrapartida o programa da UFSC apresentou um acréscimo no ano de 2009 

de 4 (quatro) disciplinas, passando de 29 para 33 disciplinas. 

Nota-se que ao final do triênio os programas possuem praticamente o mesmo número 

de disciplinas ofertadas, os programas da UFRGS e UFSC possuem 34 disciplinas e apenas o 
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programa da UFPR possuindo 33 disciplinas. O que é possível afirmar que em relação ao 

número de disciplinas os Programas são muito parecidos. 

As maiores mudanças curriculares ocorreram no programa da UFPR. Em 2007 o 

programa contava com 25 disciplinas, no ano de 2008 foram oferecidas 33 disciplinas e em 

2009 foram oferecidas 34 disciplinas.  

A partir da exposição das disciplinas ofertadas pelos programas nos anos de 2007, 

2008 e 2009 é possível discutir as dimensões, os eixos e as categorias de analise da formação 

do pesquisador em educação física.   

 

3.2 Dimensões, Eixos Teóricos e Categorias que norteiam a organização curricular de 

formação do pesquisador em Educação Física  

 

Para o trabalho de análise tomei como referência a análise das estruturas curriculares 

– disciplinas, ementas e bibliografias – dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física 

participantes do estudo. O foco principal de discussão foram às dimensões, os eixos teóricos e 

as categorias que nortearam a organização curricular dos Programas. Estes foram elaborados 

por meio do processo de leitura, sistematização e análise do material empírico. 

O processo de elaboração das dimensões, dos eixos teóricos, bem como das 

categorias mostrou-se difícil e complexo requerendo análise meticulosa e um trabalho 

complexo de abstração e classificação. 

No universo das disciplinas ofertas pelos Programas selecionados para o estudo os 

conteúdos privilegiados na formação do pesquisador em Educação Física, no período de 2007 

a 2009, podem ser agrupados em três dimensões assim denominadas: 1- Dimensão Ciências 

Naturais; 2- Dimensão Ciências Humanas e 3- Dimensão Fundamentos da Ciência. E 

ainda em cinco eixos teóricos assim denominados: 1- Educação; 2- Enfoque 

Socioantropológico e Filosófico da Educação Física; 3- Epistemologia; 4- Metodologia 

Científica; 5- Saúde.  

As dimensões e os eixos teóricos analisados possuem uma relação de grande 

proximidade e expressam como é complexa e abrangente a área de estudo do campo da 

Educação Física, pois buscam compreender os fenômenos da educação física através de 

perspectivas: culturais, históricas, filosóficas, educacionais, biológicas, humanas alem de 

aprofundarem questões como teoria e metodologia de pesquisa.  
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3.2.1 A distribuição das disciplinas nas dimensões da formação do pesquisador em 

educação física 

 

A aproximação com o material empírico mediante inúmeras leituras possibilitou a 

elaboração das dimensões e dos eixos como alternativa capaz de interpretar o fenômeno da 

formação do pesquisador em educação física nas suas mais diferentes perspectivas.  

Agrupei na Dimensão Fundamentos da Ciência disciplinas que direcionavam suas 

ementas para questões relativas à produção do conhecimento, ciência, campo cientifico, 

métodos e técnicas de pesquisa realizando um paralelo entre a epistemologia e pesquisa. O 

objetivo da dimensão era realizar uma relação entre as concepções filosóficas de interpretação 

da realidade e quais os caminhos de pesquisa utilizados para refletir sobre essa realidade. 

Pode-se mostrar como exemplo a disciplina Epistemologia da Pesquisa Científica oferecida 

pelo Programa da UFRGS que em um trecho de sua ementa assim descreve: “A disciplina 

focaliza problemas epistemológicos relacionados à pesquisa científica a partir das principais 

vertentes teóricas da Filosofia da Ciência. É dedicada atenção a justificação e objetividade 

do conhecimento científico, ao problema da indução, ao critério de demarcação entre ciência 

e não-ciência, e ao conceito de ciência enquanto processo historicamente constituído” 

(CAPES, UFRGS,2007). Outro exemplo de disciplina Metodologia da Pesquisa Científica 

oferecida pelo Programa da UFPR que em um trecho de sua ementa assim descreve: “Estudo 

dos fundamentos, princípios, métodos e técnicas de pesquisa científica e sua aplicação na 

análise e no delineamento de pesquisa. Inferência causal. Teoria e pesquisa. natureza e 

causalidade. Projeto de pesquisa. Projetos de pesquisa experimental. Experimentos. Projetos 

de pesquisa quasi-experimentais. Pesquisa não-experimental. Operacionalização da 

pesquisa. Análise de conteúdo. Pesquisa por amostragem” (CAPES, UFPR, 2007). 

Na Dimensão Ciências Humanas as ementas que procuravam refletir sobre  a 

compreensão dos saberes que partem do homem como objeto de estudo e voltam para o 

homem como objeto do conhecimento. São eles: saberes psicológicos, sociológicos, 

antropológicos, filosóficos e/ou estéticos. As disciplinas trabalhadas nesse eixo privilegiam a 

interpretação, a crítica e a contextualização de significados e valores produzidos nas 

experiências individuais e de grupos indispensáveis ao sentido de vida dos seres humanos em 

sociedade e na história. Trata-se de uma concepção crítica sobre a educação, a educação 

física, o movimento humano, o esporte, o lazer com contribuições da sociologia, filosofia e 

antropologia. São exemplos: o papel social da educação física na escola, na sociedade, tendo 

como arcabouço teórico pensadores sociais, antropólogos e filosóficos. Para melhor ilustrar 
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segue em trecho da ementa da disciplina Estudos Antropofilosóficos do Movimento 

Humano ofertado pelo programa da UFSC: “Fundamentos teóricos para a análise e 

compreensão do Movimento Humano na Educação Física. A compreensão morfo-funcional e 

fenomenológica do Movimento Humano. Estudos fenomenológicos da percepção, 

corporeidade e expressividade. Movimento Humano e Linguagem” (CAPES, UFSC, 2008). 

Para melhor visualização cito a disciplina Historia do Corpo ofertada pelo programa da 

UFRGS: “Partindo da compreensão de que o corpo é uma construção histórica e cultural, 

esta disciplina pretende analisar diferentes discursos e práticas que, em diferentes contextos 

históricos, colaboraram para a construção de diferentes representações sobre o corpo. O 

movimento humano sistematizado nas práticas corporais e esportivas serão abordados a 

partir do referencial teórico da História Cultural” (CAPES, UFRGS, 2007). 

Por fim, na Dimensão Ciências Naturais agrupei disciplinas que procuravam 

discutir questões advindas das Ciências das Biológicas direcionando para discussões tais 

como: qualidade de vida, saúde coletiva, fisiologia, programas de saúde, reabilitação. Para 

ilustrar segue trecho da ementa da disciplina Atividade Física, Exercício e Saúde ofertada 

pelo programa da UFPR “Estudo da Associação entre Atividade Física, Exercício, Aptidão 

Física com os indicadores da Saúde” (CAPES, UFPR, 2009).  Outra disciplina para auxiliar 

no exemplo é Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida ofertada pelo programa da 

UFSC. Segue o trecho da ementa: “Estilo de vida, aptidão física e saúde. Níveis habituais de 

atividade física no trabalho e lazer. Adaptações orgânicas decorrentes do exercício físico e 

da inatividade. Fatores motivacionais para um estilo de vida ativo” (CAPES, UFSC, 2007). 

A elaboração dessas três dimensões procura acompanhar o debate existente no 

campo da educação física sobre sua diversidade de campo científico. Seu posicionamento ora 

nas ciências da saúde, ora nas ciências humanas tem causado certo mal estar acadêmico, e a 

terceira dimensão Ciência vem dar subsídios para discussão sobre qual concepção de ciências 

tem sido adotada pelos Programas para dar suporte à formação dos pesquisadores. 

A análise das dimensões fornece elementos consideráveis para a reflexão daquilo que 

a carta endereçada aos pesquisadores em educação física discutia (CBCE, 2012). A superação 

da guerra entre as grandes ciências.  

 Ao discutirmos a formação do pesquisador em educação física e analisarmos as 

matrizes epistemológicas da formação nasceram indícios para qual lado o pendulo tem se 

direcionado; se é possível elucidar algum privilegio; se há um predomínio das ciências 

biológicas ou um predomínio de questões de ordem humanas; e por consequência como se 

tem visto as questões relativas à ciência. 
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A quadro 3 apresenta o detalhamento das 3 (três) dimensões , seus respectivos eixos 

teóricos e suas categorias, evidenciando o trabalho de análise e agrupamento das disciplinas 

pertencentes as matrizes curriculares da  formação do pesquisador em educação física. 

 
Quadro 3 - Dimensões, eixos teóricos e categorias da formação do pesquisador em Educação Física 
nos Programas avaliados pela CAPES com conceito 5 no triênio 2010. 

DIMENSÕES EIXOS TEÓRICOS CATEGORIAS 

 
 
 
 

Dimensão 
Ciências 

Humanas 
 

Educação 
 

Crescimento, Desenvolvimento e 
Aprendizagem 
Esportes 

Formação Docente 

Teoria e Prática Pedagógica 

Enfoque Socioantropológico e 
Filosófico da Educação Física 

 

Aprendizagem Social 

Comunicação e Mídia 

Corpo e Cultura 

Enfoque Sociofilosófico 

Políticas Públicas, Esporte/Lazer, e 
Sociedade 

Dimensão 
Fundamentos 

da Ciência 
 

Epistemologia 

Epistemologia da Pesquisa Científica 

Epistemologia da Educação Física 

Epistemologia da Educação Física e 
Metodologias de Pesquisa em Educação 
Física 

Metodologia Científica 

Estágio 

Metodologias de Pesquisa 

Metodologias de Pesquisa em Educação 
Física 
Seminários 

Dimensão 
Ciências 
Naturais 

 

Saúde 

Atividade Física e Qualidade de Vida 

Biomecânica e Cineantropometria 

Fisiologia 

Nutrição e Psicologia 

Prescrição do exercício e Treinamento 
Desportivo 
Programas e Saúde Coletiva 

Reabilitação 

Saúde/Educação 

Fonte: Produção do pesquisador, 2012. 
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Como se observa no quadro 3 , tomando como base o material empírico analisado a 

formação do pesquisador em educação física estrutura-se em 3 dimensões,  5 eixos teóricos e 

23 categorias. Significa dizer que a formação nessa área tem priorizado questões tanto de 

ordem biológica, como humana e científica. 

Um panorama mais geral das características dos programas permite identificar um 

total de 291 disciplinas pertencentes aos 3 (três) programas nos anos de 2007, 2008 e 2009. 

Das 291 disciplinas analisadas nos três programas, 115 disciplinas foram pertencentes à 

Dimensão Ciências Naturais, 98 disciplinas à Dimensão Ciências Humanas e 78 

disciplinas pertencentes à Dimensão Fundamentos da Ciência como elucida o gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Distribuição das disciplinas nas Dimensões da formação do pesquisador em Educação 

Física nos Programas da UFRGS, UFPR e UFSC.

 

Fonte: Construção do pesquisador, 2012.  

 

Como demonstra o gráfico 1, os Programas de Pós-Graduação em Educação Física 

analisados no período de 2007 a 2009 priorizaram estudos de temáticas na seguinte ordem: 

primeiro, a dimensão Ciências Naturais; segundo a dimensão Ciências Humanas; e por ultimo 

a dimensão Ciência.  

De certa forma as três dimensões aparecem de forma equilibrada na apreciação 

global dos programas. O que indica à principio, uma superação da ideia do predomínio da 

dimensão biológica. Porém essa caracterização ocorreu tendo como ponto de partida o 

somatório dos três programas. Para uma discussão se isso realmente se efetivou nos terrenos 

de cada programa se faz necessário uma segunda análise individualizada de cada programa.   

Ao realizarmos uma apreciação mais individualizada, é possível verificar que os 

programas apresentaram informações heterogêneas, o que tornou possível uma diferenciação 

39%

34%

27% Dimensão Ciências Naturais

Dimensão Ciências Humanas

Dimensão  Fundamentos da

Ciência
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entre os mesmos em relação às disciplinas pertencentes às dimensões de formação do 

pesquisador. O Programa da UFRGS apresentou 45 disciplinas pertencentes à Dimensão 

Ciências Humanas, 32 disciplinas à Dimensão Ciências Naturais e 31 disciplinas 

pertencentes à Dimensão Fundamentos da Ciência.  

Já o Programa da UFPR apresentou 52 disciplinas pertencentes à Dimensão 

Ciências Naturais, 24 disciplinas à Dimensão Ciências Humanas e 16 disciplinas 

pertencentes à Dimensão Fundamentos da Ciência. O Programa da UFPR diferencia-se em 

relação ao número de disciplinas na distribuição nas dimensões. Há um grande 

direcionamento de disciplinas para questões relacionadas à saúde, atividade física, exercício 

físico, qualidade de vida e fisiologia. 

O Programa da UFSC revelou uma distribuição bastante equilibrada das 

disciplinas, tendo em vista que 31 disciplinas situam-se na Dimensão Ciências Humanas, 31 

disciplinas na Dimensão Fundamentos da Ciência, e 29 disciplinas pertencentes à 

Dimensão Ciências Naturais. É possível concluir que o Programa da UFSC não apresenta 

predominância em nenhuma das dimensões.  

O quadro 4 evidencia essa realidade, a partir da análise de dados percentuais.  

 

Quadro 4 - Número de disciplinas pertencentes às Dimensões de formação do pesquisador em 
Educação Física por Programas  

 

Programas 

UFRGS UFPR UFSC 

Número de disciplinas em % 

Dimensão Ciências 

Naturais 

 

29% 

 

57% 

  

      32% 

Dimensão Ciências 

Humanas 

 

42% 

 

26% 

 

34% 

Dimensão 

Fundamentos da 

Ciência 

 

 

29% 

 

 

17% 

 

 

34% 

Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

A heterogeneidade dos programas é possível de ser caracterizada tendo em vista 

distribuição das disciplinas nas diferentes dimensões. Os programas apresentaram diferenças 

substanciais entre em si e é possível concluir, num primeiro momento, que os programas 

privilegiam concepções diferentes de formação do pesquisador em educação física.  
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As dimensões e os eixos teóricos elaborados possuem uma relação intima de extrema 

proximidade. Em decorrência disso apresento a distribuição das disciplinas nos eixos teóricos 

de formação do pesquisador em Educação Física. 

 

3.2.2 A distribuição das disciplinas nos eixos teóricos da formação do pesquisador em 

educação física 

 

É preciso que se compreenda que os eixos teóricos não são isolados das dimensões. 

Estes nasceram da proximidade com as dimensões, as quais serão discutidas neste item.  

A dimensão Ciências Humanas possui dois eixos teóricos. São eles: enfoque 

educacional; e enfoque socioantropológico e filosófico da educação física.  

A dimensão Ciências Naturais direciona os estudos para eixo teórico saúde. E por 

fim a dimensão Fundamentos da Ciência possui dois eixos teóricos: epistemologia; e 

pesquisa. 

Agrupei no Eixo Teórico Educação disciplinas que se propunham a discutir 

aspectos relacionados ao fenômeno educacional como um todo, especialmente das questões 

advindas da formação do professor de educação física, ou seja, do campo das licenciaturas 

tais como: formação docente; crescimento, desenvolvimento e aprendizagem; pedagogia do 

esporte, entre outros. Como exemplo, destaco o trecho da ementa da disciplina Processo de 

Ensino e Aprendizagem “Teorias, objetivos, princípios e estratégias de intervenções motoras. 

Pressupostos teóricos do ensino e aprendizagem de habilidades motoras. Indivíduos com 

dificuldades e atrasos motores, portadores de necessidades educativas especiais e 

intervenções motoras essenciais” (CAPES, UFRGS, 2007). 

O Enfoque Socioantropológico e Filosófico da Educação Física privilegia estudos 

do campo da sociologia, antropologia e filosofia articuladas às questões do campo da 

Educação Física como: movimento humano; educação ; lazer; esportes. Como exemplo a 

ementa da disciplina Fundamentos Humanísticos da Educação Física. “Fundamentos sócio-

filosóficos e educacionais para a Educação Física. Análise dos fundamentos e as relações 

para Indivíduo-Sociedade, Escola-Ensino, Movimento Humano -Esportes no Contexto do 

processo ensino-aprendizagem da Educação Física” (CAPES, UFSC, 2009). 

O Eixo Teórico Epistemologia caracterizou-se como conteúdos que procuravam 

direcionar os estudos para questões gerais da ciência e da produção do conhecimento na área 

da educação e da educação física como: produção do conhecimento; campo cientifico; 

ciência; e objeto de pesquisa da educação física. Como exemplo cito um trecho da ementa da 
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disciplina Epistemologia da Pesquisa Científica oferecida no Programa UFRGS no ano de 

2007. “A disciplina focaliza problemas epistemológicos relacionados à pesquisa científica a 

partir das principais vertentes teóricas da Filosofia da Ciência. é dedicada atenção a 

justificação e objetividade do conhecimento científico, ao problema da indução, ao critério 

de demarcação entre ciência e não-ciência, e ao conceito de ciência enquanto processo 

historicamente constituído...” (CAPES,UFRGS, 2007). 

Selecionei para o Eixo Teórico Metodologia Científica disciplinas que 

encaminhavam seus estudos para aspectos relativos a métodos e técnicas de pesquisa. 

Procurei destacar quais instrumentos são privilegiados e quais são negligenciados no processo 

de formação do pesquisador em Educação Física nos Programas estudados. Como exemplo a 

ementa da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. “Estudo dos fundamentos, 

princípios, métodos e técnicas de pesquisa científica e sua aplicação na análise e no Saúde 

delineamento de pesquisa. Inferência causal. Teoria e pesquisa. natureza e causalidade. 

Projeto de pesquisa. Projetos de pesquisa experimental. Experimentos. Projetos de pesquisa 

quasi-experimentais. Pesquisa não-experimental. Operacionalização da pesquisa. Análise de 

conteúdo. Pesquisa por amostragem” (CAPES, UFPR, 2007). 

O ultimo Eixo Teórico Saúde agrupa as disciplinas que direcionavam suas 

discussões para a educação física e sua relação com a saúde: exercício, atividade física e 

saúde, qualidade de vida, etc. Como exemplo apresento a ementa da disciplina Aptidão Física, 

Prescrição do Exercício na Promoção da Saúde. “Evolução conceitual e tendências na 

abordagem da aptidão física. Princípios gerais do condicionamento físico. Aptidão Física 

Relacionada à saúde: testes e prescrição de atividades. Medidas da Atividade Física 

Habitual. Programas de Promoção da Atividade Física” (CAPES, UFSC, 2007). 

A elaboração desses 5 eixos teóricos permite uma reflexão sobre o processo de 

formação do pesquisador. Nos programas analisados, esse processo contempla, em maior ou 

menor proporção à aspectos educacionais, sociológicos, antropológicos, filosóficos, 

epistemológicos/pesquisa e questões da saúde. 

Para uma compreensão mais apurada da distribuição das disciplinas nos eixos 

teóricos, apresento o gráfico a seguir.  
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Gráfico 2- Distribuição das disciplinas nos Eixos Teóricos de formação do pesquisador em Educação 
Física nos Programas de Pós-Graduação da UFRGS, UFPR e UFSC 

 
Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

Os Programas da UFRGS, UFPR e UFSC priorizaram seus estudos, tendo como 

referencia os eixos teóricos, na seguinte ordem: primeiro o eixo Saúde com 115 disciplinas 

vinculado à dimensão das ciências naturais; segundo o eixo Metodologia Científica com 67 

disciplinas vinculado à dimensão ciência; terceiro o eixo Enfoque Socioantropológico e 

Filosófico da Educação Física com 57 disciplinas vinculado à dimensão ciências humanas ; 

quarto o eixo Educação com 41 disciplinas vinculado à dimensão ciências humanas; e por 

ultimo o eixo Epistemologia com 11 disciplinas vinculadas à dimensão ciência. 

Nessa avaliação geral dos Programas é possível concluir que há um predomínio 

substancial em questões relativas à saúde estes vinculados a dimensão ciências naturais. O 

eixo Saúde apresentou 115 disciplinas enquanto o eixo Metodologia Científica vinculado ao 

eixo ciência, ocupou o segundo lugar, com 67 disciplinas. O eixo saúde apresentou quase o 

dobro de disciplinas em relação ao segundo lugar eixo pesquisa. Questões de ordem 

epistemológica foram pouco trabalhadas durante os anos de análise, tendo em vista que 

apenas 11 disciplinas procuraram em suas ementas direcionar suas discussões para essa 

temática.  

As dimensões e os eixos teóricos possuem uma relação de extrema proximidade 

sendo possível demonstrar, o predomínio de questões da saúde. Os eixos teóricos 

apresentaram maior diferença entre si possivelmente porque na dimensão ciências naturais foi 
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Eixo Teórico Metodologia Científica
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elaborado apenas um eixo teórico, enquanto na dimensão humanas e na dimensão ciência 

foram elaborados dois eixos teóricos em cada uma delas.  

Algo necessário a ser pontuado é o lugar pouco expressivo do eixo teórico 

epistemologia. Se epistemologia é a investigação científica de um determinado campo do 

conhecimento e pretende estimular no meio acadêmico um processo de auto-reflexao e auto-

crítica sobre seus resultados e sobre os processos e condições de sua produção (MOTA DE 

SOUZA, 2011), por que tais discussões não ocupam lugar de destaque no âmbito da pós-

graduação em Educação Física? Tal evidência torna-se preocupante e passível de críticas, 

especialmente porque a área muito tem debatido sobre sua identidade científica . 

Como nas dimensões, após uma caracterização geral dos Programas, procuro 

explanar a distribuição das disciplinas nos eixos teóricos no terreno de cada Programa 

participante do estudo.  

Inicio com o Programa da UFRGS. Para ilustrar a distribuição das disciplinas nos 

eixos teóricos apresento o gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - Distribuição das disciplinas nos Eixos Teóricos da formação do pesquisador em Educação 
Física no Programa da UFRGS 

 
Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

O Programa da UFRGS, no triênio de 2010, priorizou os seguintes eixos teóricos em 

sua matriz curricular na seguinte ordem: primeiro eixo Saúde com 32 disciplinas vinculadas à 

dimensão ciências naturais; segundo eixo Metodologia Científica 26 disciplinas vinculadas à 

dimensão fundamentos da ciência; terceiro eixo Educação com 24 disciplinas vinculadas à 

dimensão ciências humanas; quarto eixo Enfoque Socioantropológico e Filosófico da 
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Educação Física com 21 disciplinas vinculadas à dimensão ciências humanas; e por ultimo 

eixo Epistemologia com 5 disciplinas vinculado à dimensão ciência  

Como se observa, o predomínio dos estudos sobre as ciências naturais também foi 

constatado no programa da UFRGS, porem foi possível verificar que os demais eixos teóricos 

ocuparam um lugar relevante nos currículos, com ressalvas para o eixo teórico epistemologia 

que apresentou apenas 5 disciplinas.   

O Programa da UFPR apresenta a seguinte distribuição das disciplinas nos eixos 

teóricos.  

Gráfico 4 - Distribuição das disciplinas nos Eixos Teóricos da formação do pesquisador em Educação 
Física no Programa da UFPR 

 
Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 

 

O Programa da UFPR priorizou os eixos teóricos em sua matriz curricular no triênio 

de 2010 na seguinte ordem: primeiro eixo Saúde com 52 disciplinas (57%) vinculadas à 

dimensão ciências naturais; segundo eixo Metodologia Científica 16 disciplinas (17%) 

vinculadas à dimensão fundamentos da ciência; terceiro eixo Enfoque Socioantropológico e 

Filosófico da Educação Física com 16 disciplinas (17%) vinculadas à dimensão ciências 

humanas; terceiro eixo Educação com 8 disciplinas também vinculadas à dimensão ciências 

humanas. O eixo Epistemologia não contemplou nenhuma disciplina nos três anos de analise. 

Em sua matriz curricular o Programa da UFPR direcionou suas disciplinas para os 

estudos de questões das ciências biológicas evidenciando uma tendência em definir seu objeto 

de estudo e direcionar seu corpus teórico de formação do pesquisador, prioritariamente, na 

direção da abordagem das ciências naturais. Também chama atenção o fato de, no programa, 
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não haver oferta de disciplinas que possibilitem ao pesquisador compreender as matrizes que 

direcionam a produção do conhecimento em geral e em específico na Educação física. 

Já o Programa da UFSC foi assim caracterizado em relação ao numero de disciplinas 

pertencentes aos eixos teóricos.  

Gráfico 5 - Distribuição das disciplinas nos Eixos Teóricos da formação do pesquisador em Educação 
Física no Programa da UFSC 

 
Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

Os eixos teóricos priorizados no Programa da UFSC no triênio de 2010 foram: 

primeiro eixo Saúde com 31 disciplinas vinculadas à dimensão ciências naturais; segundo 

eixo Metodologia Científica 25 disciplinas vinculadas à dimensão fundamentos da ciência; 

terceiro eixo Enfoque Socioantropológico e Filosófico da Educação Física com 20 

disciplinas derivadas da dimensão ciências humanas; quarto eixo Educação com 9 disciplinas 

vinculadas à dimensão ciências humanas e, por ultimo, o eixo Epistemologia com 6 

disciplinas. 

É possível verificar mais uma vez a predominância do eixo teórico saúde, porem os 

outros eixos teóricos ocuparam lugares relevantes no currículo. 

Algo importante a ser salientado é que em todos os programas o eixo teórico saúde 

ocupou o primeiro lugar, seguido do eixo teórico pesquisa e em todos os programas o eixo 

teórico epistemologia ocupou o ultimo lugar. 

Se refletirmos sobre a dimensão fundamentos da ciência, seus dois eixos teóricos 

ocuparam lugares distintos nos programas. O eixo teórico metodologia científica em todos os 

programas ocupou o segundo lugar na distribuição das disciplinas e o eixo teórico 
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epistemologia repetiu o ultimo lugar nos três programas. Tal fato parece dar indícios de que 

quando trabalhado o conceito de ciência tem se priorizado a instrumentalização do 

pesquisador. A oferta maior de disciplinas tem direcionado para questões relativas a métodos, 

técnicas e instrumentos de pesquisa. 

Após as discussões das dimensões e dos eixos teóricos da formação do pesquisador 

em educação física floresce um questionamento em relação a política e aos critérios de 

avaliação utilizados na Avaliação da Capes: é possível afirmar que os programas avaliados 

com conceito 5 possuem uma característica única? Como avaliar com um mesmo modelo algo 

tão múltiplo e complexo?  

O atual sistema de avaliação, com o auxilio e clareza das palavras de Moraes (2002, 

p. 209) “até admite a diversidade, mas em sua monopólica apreensão, homogeneíza o 

desigual”. Isto é, a avaliação privilegia critérios que dão conta da produção, mas não se 

preocupa com as questões qualitativas de fundo que definem como a produção de ciência se 

desenvolve, quais as matrizes filosóficas que lhe dão sustentação, qual a concepção de 

conhecimento que está em debate na área. 

Ficou evidenciado nos dados que o recebimento de um mesmo conceito, no caso o 

cinco, não assegura uma unidade epistemológica no interior dos programas. O conceito é o 

mesmo, mas o processo formativo pelo qual o pesquisador percorre é diferente em todos os 

programas. É possível concluir e afirmar que os pilares teórico-metodológicos, bem como a 

distribuição das disciplinas, tanto nas dimensões, como nos eixos são distintos no terreno de 

cada programa.  

Em face desse mapa de localização dos Programas em relação às dimensões, e os 

eixos teóricos, pode-se indagar: que conceitos e temáticas foram privilegiados em cada uma 

das dimensões, em cada eixo teórico e como se organizaram na estrutura curricular dos 

programas? E o que as ementas nos informaram ou indiciariamente nos revelam dos 

principais conceitos estudados? 

A descrição e o detalhamento dos conceitos que constituem as dimensões, os eixos 

teóricos dos programas têm como objetivo apresentar os conteúdos das ementas e elucidação 

das vertentes teórico-metodológicas que fundamentam a formação do pesquisador e a 

produção do conhecimento em Educação Física no Programas de Pós-Graduação em estudo. 

Os Quadros 5 a 7 evidenciam os principais conceitos trabalhados em cada uma das 

dimensões.  
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Quadro 5 - Categorias que compõem a dimensão Ciências Naturais nas disciplinas dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação Física avaliados com conceito 5 pela CAPES no período de 2007 a 2009. 

Dimensão Eixo Teórico Categoria 

 

 

 

Dimensão Ciências 

Naturais 

 

 

 

 

Saúde 

Atividade Física e Qualidade de Vida 

Biomecânica e Cineantropometria 

Fisiologia 

Nutrição e Psicologia 

Prescrição do Exercício e Treinamento 

Desportivo 

Programas e Saúde Coletiva 

Reabilitação  

Saúde/Educação 

Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

O Quadro 5 destaca os conceitos estudados na dimensão Ciências Naturais, e mais 

especificamente, no eixo teórico saúde. Os trechos escritos em itálico representam 

trechos/palavras-chave das ementas pertencentes às categorias. Enfatizou-se o estudo sobre: 

atividade física e qualidade de vida; biomecânica e cineantropometria; fisiologia; nutrição e 

psicologia; prescrição do exercício e treinamento desportivo; programas e saúde coletiva; 

reabilitação e saúde/educação. 

A análise das ementas indicou na categoria atividade física e qualidade de vida o 

estudo da relação entre estilo de vida, aptidão física e saúde, os beneficio e os prejuízos do 

exercício físico na saúde, atividade física como um dos principais fatores para a prevenção e 

manutenção da saúde. Tal categoria apresentou uma relação de proximidade entre o papel da 

educação física para uma vida melhor, mais saudável e com mais saúde.  

Em biomecânica e cineantropometria terminologia e conceitos em biomecânica, 

análise, interpretação e modelação de sistemas biológicos, princípios e mecanismos, medidas 

antropométricas, composição corporal, métodos cineantropométricos e testes. Já em 

fisiologia enfatizou respostas e adaptações fisiológicas do organismo ao exercício físico, 

fontes energéticas, sistema cardiorespiratório, sistema neuromuscular, sistema endócrino, 

treinamento em condições especiais, adaptações fisiológicas no meio líquido em repouso e 

em movimento. 

A categoria nutrição e psicologia discutiu importância de cada nutriente na 

manutenção da saúde, suplementação, vertentes teóricos da Psicologia do Esporte, 
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avaliação, testes, programa de treinamento de competências psicologias, treinamento mental, 

motivação, autoconfiança, estresse e ansiedade, personalidade, teorias e instrumentos 

diagnósticos. Em prescrição do exercício e treinamento desportivo treinamento, preparação 

para o rendimento desportivo, desenvolvimento dos fatores técnicos, físicos, estratégico-

táticos, prescrição do exercício físico nas diferentes etapas do desenvolvimento humano, 

controle de treinamento.  

Programas e saúde coletiva estudaram saúde coletiva/epidemiologia e educação 

física, programas de promoção, saúde e integralidade.  

Em reabilitação as discussões se fundamentaram ainda de forma ainda incipiente, em 

exercício físico como forma de reabilitação de crianças, adolescentes e adultos em condições 

especiais de saúde, inclusão, estilo de vida saudável. E por fim em saúde/educação literatura, 

pesquisa e práticas históricas da educação física ligadas ao binômio educação e saúde, 

saúde na educação e educação para a saúde.  

Apesar das especificidades desses conceitos, boa parte deles assumiu com clareza 

aquilo apontado por Bracht (1999); Sánchez Gamboa (1994); e Mota de Souza (2011) que é o 

“colonialismo epistemológico”. Os conceitos trabalhados na dimensão ciências naturais e no 

eixo teórico saúde vieram da biologia, da fisiologia, da anatomia, só para indicar alguns 

exemplos. 

No que refere-se à dimensão Ciências Humanas evidenciaram-se os seguintes 

conceitos (Quadro 6):  

 

Quadro 6 - Categorias que compõem a dimensão Ciências Humanas nas disciplinas dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação Física avaliados com conceito 5 pela CAPES no período de 2007 a 2009.  

Dimensão Eixo Teórico Categorias 

 

 

 

 

 

Ciências Humanas 

 

 

 

Educação 

Crescimento, 

Desenvolvimento e 

Aprendizagem 

Esportes 

Formação Docente 

Teoria e Prática Pedagógica 

 

Enfoque 

Socioantropológico e 

Filosófico da Educação 

Física 

Aprendizagem Social 

Comunicação e Mídia 

Corpo e Cultura 

Enfoque Sociofilosófico 

Políticas Públicas, 
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Dimensão Eixo Teórico Categorias 

esporte/lazer e Sociedade 

Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

 O Quadro 6 destaca os conceitos estudados na dimensão Ciências Humanas, e mais 

especificamente, o direcionamento para os dois eixos teóricos Educação e Enfoque 

Socioantropológico e Filosófico da Educação Física.  

Inicio através da analise das ementas com os conceitos trabalhos no primeiro eixo 

teórico Educação. Em crescimento, desenvolvimento e aprendizagem focalizou-se estudos em 

fatores, estágios, conceitos do crescimento, aquisição e manutenção de habilidades de 

movimento, controle e coordenação de movimentos, teorias e modelos do controle motor e da 

aprendizagem, aprendizagem motora e intervenções motoras. Já em esportes a reflexão da 

pluralidade do esporte, ensino das modalidades, processo de ensino, abordagem tecnicista, 

princípios éticos.  

Na categoria formação docente enfatizou-se estudos em programas, teorias, práticas 

curriculares, formação inicial e continuada, desenvolvimento profissional, cultura docente, 

teoria critica e antropologia. Em teoria e prática pedagógica aspectos sugeridos pelos alunos 

na área de teoria e prática pedagógica em educação física.  

Na segunda vertente dos conceitos trabalhos pelos programas em suas ementas o 

eixo teórico enfoque Socioantropológico e Filosófico da Educação Física foram trabalhados 

os seguintes conceitos. Em aprendizagem social foram trabalhados constituição e significado 

da educação física, dimensão social-antropológica do esporte, papeis sociais, atitudes, 

interesses e habilidades sociais. Em comunicação e mídia os trabalhos foram direcionados 

para discussões em abordagem sociocultural das diferentes manifestações da educação física 

relacionada a mídia, discurso midiático na constituição da cultura de movimento, 

informática e sociedade, softwares e aplicativos na educação física e o esporte midiatizado.  

Já em corpo e cultura discursos e práticas na construção de representações sobre o 

corpo, uso do corpo, saúde, beleza, gênero, sexualidade, consciência corporal, educação 

postural e compreensão de como os processos sociais são constituídos. 

Em enfoque sociofilosófico foram trabalhos os conceitos dos fundamentos teóricos 

para analise e compreensão do movimento humano, estudos fenomenológicos da percepção, 

corporeidade e expressividade, linguagem, fundamentos sociofilosóficos, relação indivíduo-

sociedade, escola-ensino, movimento humano –esportes e  fundamentos das ciências humanas 

e sociais. E finalizando os conceitos trabalhados nos eixos teóricos na dimensão Ciências 
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Humanas na categoria políticas públicas, esporte/lazer e sociedade enfatizou-se estudos em 

esporte, estado e a política, esporte/lazer a partir de um olhar sociocultural, studo das 

tendências, relações e consequências do fenômeno esportivo, modelos sociológicos, teoria 

figuracional e o esporte/lazer e fundamentos teórico-metodológicos das ciências humanas. 

Na Dimensão Fundamentos da Ciência destaquei o seguinte quadro conceitual: 

 
Quadro 7 - Categorias que compõem a dimensão fundamentos da Ciência nas disciplinas dos 
Programas de Pós-Graduação em Educação Física avaliados com nota 5 pela CAPES no período de 
2007 a 2009. 

Dimensão Eixo Teórico Categorias 

 

 

 

 

 

Dimensão Fundamentos da 

Ciência 

 

 

 

Epistemologia 

Epistemologia da Educação 

Física 

Epistemologia da Educação 

Física e Metodologias de 

Pesquisa em Educação Física 

Epistemologia da Pesquisa 

Científica 

 

 

Metodologia Científica 

Estágio 

Metodologias de Pesquisa 

Metodologias de Pesquisa em 

Educação Física  

Seminários 

Fonte: Construção do pesquisador, 2012. 
 

O Quadro 7 destaca os conceitos estudados na Dimensão Fundamentos da Ciência, e 

como na dimensão anterior dividi em duas grandes vertentes, epistemologia e educação.  

Explorando os conceitos trabalhos na dimensão fundamentos da Ciência inicio com 

as disciplinas cuja ementa direcionaram suas discussões para o eixo teórico epistemologia. 

Em epistemologia da educação física focalizou-se trabalhos em racionalidade, conhecimento, 

disciplinaridade, cientificidade, epistemologia da ciência, objeto de estudo e entidades de 

apoio a pesquisa. Em epistemologia da educação física e metodologia da pesquisa em 

educação física conhecimento cientifico, produção do conhecimento e estratégias qualitativas 

e quantitativas da pesquisa cientifica em ciências do movimento humano. Finalizando a 

primeira vertente em epistemologia da pesquisa cientifica evidenciou-se estudos em filosófica 

da ciência, justificação e objetividade do conhecimento cientifico, ciências e não ciência, 



70 

 

indutivismo, falsificacionismo, metodologia dos programas de pesquisa, da teoria dos 

paradigmas e anarquismo epistemológico.  

Na segunda vertente foram trabalhados os conceitos da categoria estágio: estágio 

docência, organização, planejamento e ministração de disciplina. Em metodologia de 

pesquisa evidenciou-se instrumentos de coleta de informações, dimensões quantitativas e 

qualitativas, técnicas de analise estatística, fundamentos, princípios, métodos e técnicas de 

pesquisa científica, pesquisa experimental, projetos de pesquisa quasi-experimental, pesquisa 

não-experimental, operacionalização da pesquisa, análise de conteúdo e pesquisa por 

amostragem.  

Na metodologia de pesquisa em educação física discutiu-se abordagens quantitativas 

e qualitativas, tipos, estratégias e etapas de investigação, abordagens de pesquisa em 

educação física, abordagens epidemiológicas, Cinemetria, eletromiografia, Dinamometria e 

Eletrogoniometria. Em seminários evidenciou-se discussões sobre seminários de dissertação 

e tese, estudos individuais e praticas de pesquisa.  

Após a explanação das distribuições das disciplinas nas dimensões, nos eixos 

teóricos e nas categorias, realizo as discussões dos dados coletados procurando refletir como 

essas informações podem contribuir para o campo acadêmico da educação física. 
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CAPÍTULO IV  

COMPREENDENDO AS BASES EPISTEMOLÓGICAS DAS DIMENSÕES E EIXOS 

ESTUDADOS 

 

No presente capítulo busco estabelecer um diálogo entre o material empírico coletado 

e uma crítica teórica sustentada em alguns dos autores e pressupostos utilizados nas 

disciplinas dos programas. 

A análise dos conceitos que configuraram as ementas e a vinculação com os principais 

autores – viabilizada pela identificação das bibliografias mais citadas – permitiu levantar 

alguns princípios e tendências das matrizes teórico-metodológicas norteadoras da formação 

do pesquisador em Educação Física nos Programas Federais em Educação Física do Sul do 

País.   

 

4.1 Os fundamentos da Ciência: reflexões e autores que subsidiam essa dimensão 

 

O amplo e diversificado quadro que configurou a Dimensão Fundamentos da Ciência 

dos estudos nos Programas em Educação Física, no período de 2007-2009 (Triênio 2010), 

permitiu identificar discussões relativas à racionalidade, conhecimento, conhecimento 

científico, cientificidade, epistemologia da ciência, objetos de estudo, filosofia da ciência e 

métodos e técnicas de pesquisa, questões com as quais o pesquisador e educação física estão 

envolvidos.  

Não pretendi fazer uma catalogação extensa ou um enquadramento teórico de todos 

os autores que participaram desse debate, tanto nas discussões afetas à epistemologia e a 

ciência, mas apresentar as principais discussões produzidas pelos autores selecionados. 

Como evidenciado no capítulo III as discussões sobre Ciência em Educação Física 

tratam especialmente do debate sobre racionalidade. Esse é um tema recorrente no campo da 

ciência notadamente nos últimos anos em que se põe em análise os paradigmas de 

cientificidade.  

A observação atenta às bibliografias utilizadas nas disciplinas permitiu observar a 

presença significativa de autores nos três programas como Pedro Demo; Humberto Eco; 

Thomas Kuhn; Lakatos e Marconi; Vicente Molina Neto; Augusto Triviños; Hilton Japiassu, 

Rubem Alvez; Andrery. M.; Fred Kerlinger. 

 Em uma primeira apreciação é possível concluir que a maioria das obras que se 

repetiram nos três programas apresentam um caráter quase que “enciclopédico”, isto é 
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servindo como suporte para a compreensão das técnicas/métodos/enfoques de pesquisa de 

maneira geral. 

Destaco nessa dimensão a presença ainda insipiente de autores advindos da educação 

física, exceto a presença de Valter Bracht; Manuel Sergio; João Batista Tojal e Antônio Gaya. 

Apesar de alguns autores servirem de base para os três programas participantes do 

estudo, como citado anteriormente, os Programas de Pós-Graduação em Educação Física 

apresentam características singulares nas escolhas dos autores, o que oportuniza uma 

heterogeneidade nas matrizes epistemológicas no que compete a Dimensão Fundamentos da 

Ciência.   

Para a análise das matrizes epistemológicas utilizo a classificação elaborada por 

Hostins (2005, p. 129), fundamentada nas explicações de Pessoa Jr (1993) que possibilita o 

reconhecimento de algumas modalidades de definição primária da Ciência, da instituição 

social do seu campo, notadamente na área das teorias científicas que se situam em torno das 

seguintes posições: 

- Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento: que abrange os propulsores da ciência 

moderna, com Newton, Descartes, Hume, Kant e Hegel e do positivismo no qual se incluem 

pensadores como Comte, Laplace, Durkheim, Locke; os representantes da “nova” filosofia da 

ciência, ou teorias globalistas, ou ainda da filosofia da ciência contemporânea, a saber: 

Bachelard; Kuhn, Lakatos, Latour, Toulmin, Feyerabend. 

- Sociologia da Ciência destacando-se nesse âmbito; a) Teoria Crítica com as duas gerações 

de pensadores da Escola de Frankfurt; b) Teoria do Relativismo Epistêmico com um leque de 

autores considerados de postura relativista (pós-modernos, pós-estruturalista, pós-críticos) 

como Baudrilard, Foucault, Heidegger, além de Boaventura Sousa Santos, c) Materialismo 

Histórico com os pensadores clássicos: Marx, Engels, Gramsci. 

A observação dos dados coletados permitiu concluir que alguns programas 

vincularam seus estudos em autores situados na vertente da Filosofia das Ciências, e da Teoria 

do Conhecimento, enquanto outros priorizaram as vertentes da Sociologia da Ciência. 

O Programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS privilegiou 

o estudo da “nova” filosofia da ciência, no âmbito da Filosofia da Ciência e Teoria do 

Conhecimento, com a presença dos pensadores Feyrabend, Lakatos, I; Karl Popper e Thomas 

Kuhn considerados filósofos do crescimento do conhecimento científico. A presença de 

Chalmers situado na epistemologia da ciência (abordagem histórico-epistemologicas) e Losee 

com a obra filosofia da ciência precisa ser destacada, assim como o espaço ocupado por 
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Hilton Japiassu situado no materialismo histórico, com a obra Introdução ao Pensamento 

Epistemológico, no âmbito da Sociologia da Ciência.  

Autores nacionais como Rubem Alves, Pedro Demo também foram destacados nas 

ementas das disciplinas. Pesquisadores advindos da área da educação física não ocuparam 

lugar de destaque na discussão sobre ciência ou epistemologia no Programa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, no que tange a Dimensão Fundamentos da Ciência, exceto 

Antônio Gaya e Kipinis. 

A forte presença de pesquisadores situados no campo da “nova” filosofia da ciência, 

no programa da UFRGS oportuniza um esclarecimento sobre como se estabelece esse 

pensamento. 

Inicio com Thomas Kuhn e sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas 

publicada inicialmente em 1962, cuja proposta teórico-metodológica ou “revolução 

científica”, se desvincula da base empiricista, da observação e do método científico, da ideia 

de neutralidade e objetividade do pesquisador, enfatizando o papel desempenhado pelo 

paradigma nas realizações científicas. Esse historiador da ciência ocupa um lugar importante 

na instalação do que se denominou uma "nova" filosofia da ciência, ou teorias globalistas da 

ciência. Suas ideias, na década de 1950 e 1960, propunham romper com a distância existente 

entre o pensamento lógico de ciência, advindo da influência do positivismo nessa área, e a 

prática concreta da ciência.  “Os antecedentes desta abordagem remontam ao filósofo da 

ciência francês Gaston Bachelard (O Novo Espírito Científico, 1934), e na década de 50 

incluem autores como Michael Polanyi, Willard Quine, Paul Feyerabend, Norwood Hanson e 

Stephen Toulmin” (PESSOA JR, 1993, p. 4).  

Para Kuhn a historia da ciência se dá na escolha de novos e sucessivos paradigmas 

pela comunidade de pesquisadores sempre que determinado quebra-cabeça exigir uma 

solução determinada ou devido ao surgimento de problemas não resolvidos. A característica 

principal de uma revolução cientifica está não apenas na passagem de um paradigma a outro, 

mas principalmente no esquecimento das questões e respostas do paradigma anterior (KUHN, 

2000; HOSTINS, 2005). 

Para Pessoa Jr (1993, p.5) o termo "paradigma", central na concepção de Kuhn, é 

usada em duas acepções. “De maneira mais geral, um paradigma é toda a constelação de 

crenças, valores, problemas, imagens, metas, etc. que é compartilhada por membros de uma 

dada comunidade. De uma maneira mais restrita, um ‘exemplo paradigmático’ é um modelo 

que exemplifica as regras e critérios explícitos que guiam a atividade de resolução de 

charadas da ciência normal”. 
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Por considerar o conjunto de crenças que permeia determinada comunidade de 

cientistas, por discordar de interpretações padronizadas e unânimes e por considerar que um 

pesquisador pode concordar na identificação de um paradigma, mesmo não estando de 

acordo, pode-se atribuir à proposta de Kuhn, e de outros importantes filósofos, a posição 

relativista de compreensão da ciência e da atividade científica (HOSTINS, 2005). 

Outros pensadores de destaque estudados no programa da UFRGS são Lakatos e 

Paul Feyerabend também situados nas teorias globalistas. Lakatos toma como unidade de 

análise, não uma teoria científica, mas um programa de pesquisa, ou uma tradição de teorias 

que possuem um núcleo duro em comum. Já Paul Feyerabend em seu livro Contra o Método 

(1975), emprega a analogia política da “anarquia” para caracterizar a ciência. Para ele a 

ciência não é um empreendimento racional e não há regras rigorosas que devem sempre serem 

usadas pelos cientistas; ela depende de fatores não-racionais como a persuasão, a retórica, a 

criatividade, sendo assim a pluralidade de teorias, métodos e técnicas é essencial para o 

sucesso da ciência (HOSTINS, 2005). 

De acordo com Pessoa Jr (1993) há alguns pontos que definem a posição dos 

globalistas da ciência. Entre eles destaco: 

a) A indistinção entre linguagem observacional e linguagem teórica pois acreditam que 

qualquer observação é impregnada pela teoria do observador, logo torna-se impossível 

afirmar sua neutralidade. 

b) A transição de uma teoria para outra não é uma ampliação cumulativa de conhecimento, 

mas uma ruptura (Bachelard). Mesmo os conceitos denominados pelo mesmo nome mudam 

de significado de uma teoria para outra, quando ocorre esta ruptura.  

c) Os méritos de uma teoria não se devem a sua capacidade de detalhar o observado por meio 

de procedimentos lógicos de confirmação ou falseamanto, mas essencialmente leva em 

consideração o contexto social e histórico. Este determina porque uma teoria é preferida em 

relação a outra, inclusive porque os dados observacionais podem ser igualmente confirmados 

por duas ou mais teorias. 

d) Rejeita-se a ideia, tão grata ao empirismo lógico, de que uma teoria científica se assenta em 

"dados observacionais" ou "sentenças protocolares".  

f) Deixa-se de valorizar a observação e prática experimental e privilegia-se a teoria.  

Outro autor estudado no programa da UFRGS é Hilton Japiassu. Seus debates são 

acerca da epistemologia. Sua obra Introdução ao Pensamento Epistemológico (1992) tem o 

propósito de explorar alguns caminhos que se abriram à epistemologia contemporânea, com 

objetivo de fornecer um conjunto de elementos e de instrumentos de reflexão epistemológica 
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sobre os processos de gênese, de desenvolvimento, de estruturação e de articulação dos 

conhecimentos científicos (JAPIASSU, 1992). 

Seu trabalho discute sobre a epistemologia genética de J. Piaget; a epistemologia 

histórica de G. Bachelard; a epistemologia “racionalista-crítica” de K. Popper, a 

epistemologia “arqueológica” de M. Foulcault e a epistemologia crítica. De forma breve 

apresento as epistemologias, com seus respectivos conceitos. 

A epistemologia genética de J. Piaget é a extensão da metodologia que possibilitou a 

Piaget a realização de excelentes trabalhos sobre o desenvolvimento da criança, e pode ser 

definida como o estudo da constituição dos conhecimentos válidos. Estabelece-se assim a 

relação entre as condições de acesso, isto é, os processos de aquisição dos conhecimentos, e 

as condições propriamente constitutivas. Portanto só há ciência quando estiverem reunidos 

esses três elementos: elaboração de fatos; formalização lógico-matemática; e controle 

experimental. Piaget defende a constituição de uma epistemologia científica, livre de toda 

teoria filosófica ou de qualquer contaminação ideológica do conhecimento (JAPIASSU, 

1992). 

Já a epistemologia histórica de G. Bachelard, a qual influenciou o pensamento de 

Kuhn, está marcada por uma reflexão sobre as filosofias implícitas nas práticas efetivas dos 

cientistas. O projeto consiste em dar às ciências a filosofia que elas merecem. A 

epistemologia de Bachelard propõe uma análise da história das ciências, de suas revoluções, 

bem como das demarcações do espírito científico. Bachelard se opôs a Augusto Comte, 

(considerado pai do positivismo) sobre quando este pretendeu coordenar as diversas ciências e 

indicar-lhe os caminhos a seguir. O pensador se propôs a construir uma epistemologia visando 

à produção de conhecimentos científicos sob todos os seus aspectos: lógico, ideológico, 

histórico. Surgiu assim a epistemologia como produto da ciência criticando-se a si mesma, 

definindo-se como uma disciplina que toma o conhecimento científico como objeto de 

investigação levando em conta a historicidade desse objeto. A epistemologia deverá aplicar-

se, não mais à natureza e ao valor do conhecimento, mas às ciências em vias de se fazerem e 

em suas condições reais de crescimento (JAPIASSU, 1992). 

A epistemologia “racionalista-crítica” de K. Popper foi elaborada ao passo da 

corrente de pensamento chamada de empirismo lógico ou neopositivismo, originada no circulo 

de Viena. Popper combateu vigorosamente os dois movimentos filosóficos que inspiraram, de 

um lado, o neopositivismo lógico, e do outro, a filosofia linguística ou da linguagem 

ordinária. A teoria de Popper não visa, em absoluto, explicar como as hipóteses e as teorias 

podem ser livremente criadas. O segundo elemento da filosofia das ciências de Popper é que 



76 

 

não podemos passar, por indução, das observações dos dados empíricos às hipóteses 

propriamente científicas. Popper se considera ao mesmo tempo um racionalista, um empirista 

e um realista, refutando toda espécie de convencionalismo, de pragmatismo e de subjetivismo 

(JAPIASSU, 1992).  

A epistemologia “arqueológica” de Michel Foulcault situa-se no campo da sociologia 

da ciência, especialmente por levar em conta os estudos "microscópicos"  e análise de como o 

conteúdo da ciência é "construído". Não se trata de uma teoria do método científico, mas de 

uma teoria do dispositivo que funda o sistema das ciências, seu campo epistemológico, sua 

estrutura e sua história. A arqueologia proposta por Foulcault não visa a descoberta da origem 

do homem, mas o fundamento das ciências humanas. O importante não é o objeto tratado por 

uma ciência, mas o lugar que ocupa no espaço do saber (JAPIASSU, 1992). 

Por fim a epistemologia crítica é fruto da reflexão que os próprios cientistas fazem 

sobre a ciência que produzem. Trata-se de uma reflexão histórica sobre os pressupostos, os 

resultados, a utilização, os processos, o lugar, o alcance, os fundamentos, as ideias, os limites 

e a significação da atividade científica. Tem o objetivo de mostrar que as ciências não se 

impõem mais por si mesmas; que seus resultados não poderão mais se impor-se de modo 

evidente e triunfante; que não serão mais a verdade das sociedades; que os pesquisadores 

precisam interrogar-se sobre seus significados. A epistemologia crítica tem por objetivo 

essencial interrogar-se sobre a responsabilidade social dos cientistas e dos técnicos 

(JAPIASSU, 1992). 

A obra do pesquisador Hilton Japiassu serviu de base não somente nos estudos do 

programa da UFRGS, mas também no programa da UFPR e da UFSC. 

É possível destacar, através da análise dos dados que o Programa da UFRGS enfatiza 

também estudos da obra de pensadores brasileiros como: Pedro Demo com a obra 

Metodologia Científica em Ciências Sociais; Rubem Alves com a obra Filosofia da Ciência: 

Introdução ao Jogo e suas Regras; e Umberto Eco com a obra Como se faz uma Tese em 

Ciências Humanas.  

O Programa da Universidade Federal do Paraná - UFPR recorreu prioritariamente 

aos pensadores considerados filósofos do conhecimento científico dos quais se destacam Karl 

Popper e Thomas Kuhn. Da mesma forma que o programa da UFRGS, o programa da UFPR 

privilegiou estudos de Pedro Demo, Humberto Eco e Antônio Severino como autores 

nacionais e ainda, a presença de Andery et al. 

Tendo em vista que a Dimensão Fundamentos da Ciência ocupou o ultimo lugar na 

distribuição das disciplinas nas dimensões de formação do pesquisador, foi possível verificar, 
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realizando um panorama com os demais programas, que o número de bibliografias é bastante 

inferior; que questões acerca da ciência, bem como de epistemologia não ocupam lugar de 

destaque no programa; e não foi possível encontrar nas bibliografias pesquisadores advindos 

da área da educação física.  

Nesse sentido, há que se indagar sobre as consequências da inexistência desse debate 

na constituição do perfil do pesquisador da Educação Física e nos modos como este concebe a 

produção do conhecimento na área.  

O Programa da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC se destacou entre 

os demais por revelar uma consistente oferta de disciplinas e conteúdos que viabilizaram para 

o pesquisador em formação o estudo de um amplo leque de vertentes: das modalidades da 

Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento à Sociologia da Ciência.  

Na primeira vertente a ênfase para os estudos do pensador Auguste Comte, 

considerado o pai do positivismo, bem como representantes da “nova” filosofia das ciências, 

tais como: Latour situado na filosofia da ciência contemporânea (construtivismo social), e 

Thomas Kuhn.  

Na segunda vertente, foi oportunizado o estudo da Teoria Crítica com os pensadores 

da Escola de Frankfurt, com destaque para Jurgen Habermas; a Teoria do Relativismo 

Epistêmico, Programa Forte, e Teoria do Interesse citando o espaço de Michael Foucault para 

discutir sobre a crise da modernidade, além de Boaventura Sousa Santos, localizado entre os 

pensadores da pós-modernidade. É possível verificar também uma presença considerável de 

pesquisadores da educação física tais como: Valter Bracht; Manuel Sergio; João Batista Tojal. 

Alem dos pesquisadores situados anteriormente nas modalidades filosóficas alguns 

outros serviram de base no processo de formação do pesquisador. Tais como: Rubem Alves; 

Chatelet; Cupani; Marilena Chauí; Hilton Japiassu, Lawy; Maturana e Edgar Morin. 

De certa forma é possível verificar a presença de discussões acerca do positivismo, 

alicerçado em Comte, do materialismo histórico-dialético, com base em Habermas e da pós-

modernidade, com base em Foucault e Souza e Santos.  

Augusto Comte com sua filosofia é considerado o percussor do positivismo. Com a 

obra Curso de filosofia positiva marca a instauração da filosofia da ciência como disciplina. O 

positivismo vê a ciência como estado definitivo do desenvolvimento do conhecimento 

humano, superando tanto o estado das concepções mítico-religiosas, como das forças abstratas 

e metafísicas (HOSTINS, 2005). 

A teoria positivista de Augusto Comte considera as ciências naturais como o modelo 

de toda cientificidade e também que o atraso das disciplinas humanas poderia ser recuperado 
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caso adota-se as mesmas normas e os mesmos métodos já em vigor nas ciências naturais. No 

positivismo estuda-se o que é para se deduzir o que será, baseado na invariabilidade das leis 

naturais. O autor expõe sua teoria sobre a “lei dos três estados”: o estado teológico ou fictício 

(ponto de partida), o estado metafísico ou abstrato (transição), e o estado científico ou 

positivo. Os primeiros são produtos da imaginação, só o ultimo é produto da razão (MOTA 

DE SOUZA, 2011). 

No âmbito das Teorias Críticas, que se opõem radicalmente às posições positivistas e 

neopositivistas, o autor estudado no programa da UFSC é Jurgen Habermas da teoria crítica 

situado na segunda geração da Escola de Frankfurt.  

O filósofo dá continuidade à tradição intelectual inaugurada por Adorno e 

Horkheimer, e de forma mais genérica ao Marxismo Ocidental. Propõe uma ruptura com o 

paradigma do trabalho e assume um paradigma de orientação linguística. Busca a 

consolidação dos fundamentos da Teoria Crítica defendendo a natureza pragmático-

comunicativa da razão – Teoria do Agir Comunicativo – estabelecendo uma relação entre os 

proferimentos linguísticos e as pretensões e de validade universais (HOSTINS, 2005). 

Habermas recorre a uma fundamentação que lhe possibilita escapar dos 

afunilamentos produzidos pelos parâmetros da filosofia da consciência e superar o paradigma 

da produção. Preconiza o abandono da filosofia clássica do sujeito e busca pontos de apoio de 

preferência no pragmatismo americano, na filosofia analítica e na moderna filosofia da 

linguagem (HOSTINS, 2005). 

Habermas desenvolveu estudos que relacionam a pesquisa científica com as visões 

de mundo e os interesses humanos defendendo a teses da não neutralidade do conhecimento 

científico. Ele aponta três grandes interesses que orientam o trabalho de conhecimento da 

realidade. O interesse pelo controle e manipulação dos fenômenos, o interesse específico pela 

compreensão da linguagem e o interesse pela transformação da realidade, o interesse crítico e 

emancipador. Essa articulação se fundamenta na tese da inseparabilidade do pensamento 

humano das três dimensões fundamentais da vida humano: o trabalho, a linguagem e o poder, 

as quais se relacionam com os três tipos de interesses humanos: o técnico de controle, o 

prático de consenso e o crítico emancipador. Desta forma esses três interesses identificam-se 

com os três tipos predominantes de abordagem de pesquisa: empírico-analítica, a 

fenomenologia-hermenêutica, e crítico-dialética (CHAVES GAMBOA e SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2009).  

Para Mota de Souza (2011) Habermas desenvolve teorias epistemológicas que 

criticam radicalmente o positivismo e a exclusão em relação à filosofia e analisa a separação 
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entre a filosofia e a ciência e propõe uma reflexão que recupere as relações da ciência com o 

processo histórico da sociedade. Essa epistemologia na crítica ao positivismo questiona o 

mito da ciência como progresso, como sendo neutra, e o mito da ciência como conhecimento 

totalmente objetivo.  

As questões afetas ao pós-estruturalismo, pós-modernismo também ocuparam lugar 

relevante na dimensão fundamentos da ciência no programa da UFSC. Destaco a seguir as 

contribuições de Boaventura Souza Santos realizando um breve resumo de seus pensamentos. 

Boaventura Souza Santos é um sociólogo português que aborda a ciência no marco 

de uma análise sociológica, destacando a obra A crítica da razão indolente, na qual discute a 

transição paradigmática vivenciada pela ciência nos dias atuais, ideias estas defendidas por 

Kuhn e desenvolve a tese que o paradigma sócio-cultural da modernidade deverá deixar um 

espaço a um novo paradigma (HOSTINS, 2005). 

As teorias pós-modernas são muitas e diversas. Boaventura Souza Santos já não 

utiliza mais o termo pós-moderno. Em vez disso passou a realizar uma crítica à ciência 

moderna e seu caráter eurocêntrico e ocidental, sobre a perspectiva pós-colonialista. A ciência 

pós-colonialista, defendida por Santos, é o que preconiza um movimento de diálogo entre 

outros saberes, em uma ecologia de saberes (MOTA DE SOUZA, 2011). 

A ecologia de saberes é posição epistemológica que permite começar um novo tipo 

de relacionamento entre o saber científico e os outros saberes. A condição de existência de 

uma ecologia de saberes é o diálogo entre os mais variados tipos de saberes e o 

reconhecimento da incompletude de todos os saberes (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Além de Boaventura Souza Santos pude destacar a presença de outros autores 

situados na abordagem pós-moderna, pós-estruturalista. São eles Michel Foucault e Edgar 

Morin. 

É preciso salientar o lugar de destaque no programa da UFSC na dimensão 

fundamentos da ciência dos pensadores da área da educação física como: Valter Bracht; 

Manuel Sergio; João Batista Tojal.  

O objeto principal das discussões advindas dos pesquisadores da área da educação 

física é a relação entre a educação física e a ciência. 

Bracht (1999) realiza uma serie de questões relativas à área, tais como: a educação 

física é uma ciência ou uma disciplina científica? Deve a educação física almejar ser uma 

ciência? Qual a epistéme predominante na educação física? Ciências naturais, ou ciências 

humanas? Quais são as especificidades ou peculiaridades da questão epistemológica da 

educação física? O autor identifica em sua obra a disputa entre as duas grandes áreas: as 
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ciências humanas e as ciências naturais e aponta a necessidade da reflexão epistemológica 

para o amadurecimento da área.  

Na produção do conhecimento em educação física predomina o enfoque disciplinar 

das disciplinas-mãe. A educação física é colonizada epistemologicamente por outras 

disciplinas e ainda que o movimento humano por si só não é um objeto cientifico; que a 

educação física não é uma ciência, mas está interessada na ciência, ou nas explicações 

cientificas (BRACHT, 1999).  

Outro ponto discutido por Bracht é tensão existente na educação física, que é o seu 

lugar de posicionamento como área do conhecimento. 

Apesar da alocação na grande área das ciências da saúde pareça pertinente, nos 

últimos trinta anos houve um grande crescimento de discussões advindas dos referenciais 

teórico-metodológicos das ciências humanas o que também parece pertinente outra alocação 

na grande área de ciências humanas. Para o autor pode-se dizer que não há predomínio dos 

aportes das ciências naturais ou dos aportes das ciências humanas e que a alocação em apenas 

uma das grandes áreas é arbitrária (BRACHT, 2006). 

Alem dos trabalhos de Valter Bracht, na dimensão fundamentos da ciência no 

programa da UFSC encontram-se os trabalhos de Manuel Sergio e João Batista Tojal. 

Ambos os pesquisadores defendem a tese da criação de uma nova ciência. A Ciência 

da Motricidade Humana com objetivo de superação de uma cultura dualista que vê o corpo 

como inferior e separado da alma, para uma cultura não dualista, na qual corpo-sujeito é o 

todo, e que a verdade consiste no todo e não na somatória das partes (MOTA DE SOUZA, 

2011). 

A ciência da motricidade humana aponta para o ser humano, na sua globalidade, 

rompendo com a concepção de corpo/mente, entendendo que o movimento exige a 

participação de uma complexidade (SERGIO, 1995). 

Na epistemologia desenvolvida por Manuel Sergio a educação física é um conteúdo da 

Ciência da Motricidade Humana, ciência da compreensão e da explicação de condutas 

motoras, visando ao desenvolvimento global do individuo e da sociedade na relação entre o 

físico-biológico e o antropológico. Na concepção de Manuel Sergio (1989) o progresso da 

ciência é sempre consequência de um corte epistemológico. Tal concepção vincula-se ao 

pensamento de Thomas Kuhn e Bachelard que defendem, como vimos, a posição das rupturas 

epistemológicas na ciência. Nessa concepção a educação física deve ser compreendida como 

pré-ciência ou rama pedagógico da Ciência da Motricidade Humana (DA COSTA e 

DUARTE, 2003). 
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Ao final da discussão das ideias e dos autores que subsidiaram as discussões na 

dimensão fundamentos da ciência nos programas da UFSC; UFRGS; e UFPR, é possível 

verificar uma diferenciação substancial nas matrizes epistemológicas dos programas no que 

refere-se às discussões sobre ciência, pesquisa e epistemologia. 

Enquanto no Programa da UFPR há uma destinação pouco expressiva de carga 

horária e de disciplinas para estudo das questões da epistemologia da ciência e um predomínio 

de disciplinas que estudam as dimensões da ciência natural; o programa da UFRGS 

privilegiou o estudo da “nova filosofia”, no âmbito da Filosofia da Ciência e Teoria do 

Conhecimento e autores situados no âmbito da Sociologia da Ciência; já no Programa da 

UFSC verificou-se uma consistente oferta de disciplinas e conteúdos que viabilizaram para o 

pesquisador em formação o estudo de um amplo leque de vertentes: das modalidades da 

Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento à Sociologia da Ciência. Algo importante a 

ser mencionado é que exceto no programa da UFSC, os demais programas não apresentaram 

um numero substancial de pensadores advindos da educação física em suas bibliografias. 

O subitem seguinte tem como objetivo realizar um mapeamento, assim como o 

realizado na dimensão fundamentos da ciência, dos autores que serviram de base para as 

discussões na dimensão ciências humanas nos três programas participantes do estudo.  

 

4.2 Os fundamentos das Ciências Humanas na Educação física: reflexões e autores que 

subsidiam essa dimensão 

 

A análise dos autores trabalhados nas disciplinas dos Programas Pós-Graduação em 

Educação Física na Dimensão Ciências Humanas expos questões pertinentes a reflexão sobre 

as matrizes epistemológicas do pesquisador em educação física.  

Foi possível verificar uma presença marcante dos pensadores ligados a Sociologia da 

Ciência no que se refere à Teoria Crítica. Há um aparecimento constante dos pensadores 

críticos da Escola de Frankfurt. Tais como: Theodor Adorno; Max Horkheimer; Jurgen 

Habermas; Henry Giroux. 

Situando tal movimento, a Escola de Frankfurt é a corrente que tomou corpo em 

Frankfurt, quando da criação, por um decreto do Ministério da Educação com data de 3 de 

fevereiro de 1923 e em sentido restrito, tratar-se-ia de uma escola de “filosofia social” nascida 

da reorganização do Instituto de Investigação Social por Horkheimer em 1931, cujo objetivo 

era lançar a noção de um marxismo verdadeiro ou puro. A substância teórica da Escola de 

Frankfurt caberia na “Teoria Crítica”. Isto nos remete à uma ultima definição: que o 
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movimento conta com uma plataforma teórica (Teoria Crítica) e/ou uma identidade histórica 

(o Instituto), e/ou um projeto histórico e político (ASSOUN, 1991) 

Max Horkeiheimer; Theodor W. Adorno; Herbert Marcuse; Walter Benjamin; Leo 

Lowenthal; Franz Neumann; Erich Fromm; Otto Kirchkeimer; Friedrick Pollock; e Karl 

Wittfogel foram alguns dos pensadores que participaram do círculo frankfurtiano (MATOS, 

1993). 

A base da Teoria Crítica não poderia se dissociar da cultura filosófica que os autores 

frankfurtianos reivindicam de maneira peculiar. Kant, Hegel e Marx são filósofos centrais 

para questionar o conceito de teoria e dialética (MATOS, 1993). 

A Escola de Frankfurt propunha à reflexão sobre “os dilemas do marxismo como 

teoria e como experiência revolucionária em sua dupla face: o sucesso da revolução 

bolchevique em 1917, mas também o fracasso da revolução na Alemanha, nos impasses e 

contradições da República de Weimer” (VAZ, 2002, p.429). 

Teoria Tradicional e Teoria Crítica escrita por Max Horkheimer, em 1937, é 

considerada a obra fundadora da corrente filosófica defendida pela Escola de Frankfurt. Essa 

“nova teoria” rompe com a ideia alienada e alienante de ciência com a práxis social, para 

instaurar uma postura dialética (HOSTINS, 2005). 

A teoria crítica distingue duas formas da razão; a razão instrumental e a razão crítica. 

A razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz das ciências e das técnicas não um 

meio de liberação dos seres humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror e desespero. 

Ao contrario a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e perigos do 

pensamento instrumental, e afirma que as mudanças sociais, políticas, e culturais, só se 

realizarão se tiverem como finalidade a emancipação humana (CHAUÍ, 2010). 

Para a Escola de Frankfurt, os pesquisadores devem sempre se questionar sobre o 

sentido da ciência que praticam, pois esta está inserida no processo, social, econômico e 

político e o pesquisador também não é axiologicamente neutro e sim um sujeito carregado de 

valores e interesses. Para essa escola, conhecimento e interesse possuem uma relação direta 

(SANCHEZ GAMBOA, 1998; MOTA DE SOUZA, 2011). 

Na dimensão ciências humanas destacam-se as seguintes obras vinculadas a matriz 

filosófica formulada pela Escola de Frankfurt: Educação e Emancipação de Theodor Adorno; 

Dialética do Esclarecimento de Theodor Adorno e Max Horkheimer; Teoria Crítica e 

Resistência em Educação de Henry Giroux; e Conhecimento e Interesse; Consciência Moral e 

Ação Comunicativa de Jurgen Habermas. 
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Em Dialética do Esclarecimento (1985) Adorno e Horkheimer produzem uma crítica 

consistente da racionalidade ocidental que, em nome do progresso, deixou em segundo plano 

o puro “âmbito do saber” e tem sido instrumentalizada com o fim de obter benefícios. A razão 

foi reduzida a uma razão prática e utilitária. Com isso nos tornamos em uma cultura de 

consumo e a ciência deixa de ser uma forma de acesso ao conhecimento para tornar-se um 

instrumento de dominação e poder (HOSTINS, 2005). 

É possível destacar outros autores estudados na dimensão ciências humanas são eles: 

Pierre Bourdieu; Norbert Elias; Eric Dunning; Marshall Berman; Eric Hobsbawn; e Edgar 

Morin. 

Devido ao fato da presença marcante de obras do pensador Pierre Bourdieu nas 

bibliografias das disciplinas na dimensão ciências humanas, apresento os principais conceitos 

do autor e destaco a obra que possui uma maior aproximação com a educação física intitulada 

de Programa para uma sociologia do Esporte (2004). 

Pierre Bourdieu é um sociólogo que desenvolveu diversos trabalhos abordando a 

questão da dominação desenvolvendo críticas nas mais diversas áreas como: educação; 

cultura; arte; literatura; mídia; e esportes. 

O esporte é tomado como objeto pelo autor em duas obras importantes para a 

educação física. No programa para uma sociologia do esporte Bourdieu traz para a discussão 

um ponto interessante. Para ele o esporte é desdenhado pelos sociólogos e desprezado pelos 

esportistas. “De um lado existem pessoas que conhecem muito bem o esporte na forma 

prática, mas que não sabem falar dele, e, de outro, pessoas que conhecem muito mal o esporte 

na prática e que poderiam falar dele, mas não se dignam a fazê-lo, ou o fazem a toro e a 

direito” (BOURDIEU, 2004, p.207). O autor traz para a discussão a necessidade de uma 

reflexão substancial do esporte enquanto fenômeno social. 

 Para que uma sociologia do esporte possa se constituir, é preciso primeiro perceber 

que não se pode analisar o esporte de forma isolada. De um lado é preciso reconhecer a 

posição que ele ocupa no espaço dos esportes, isto pode ser construído a partir da distribuição 

dos praticantes segundo sua posição social, a distribuição das diferentes federações, segundo 

número de adeptos, sua riqueza; e do outro lado o tipo de relação com o corpo que ele 

favorece ou exige. Não é possível estudar, por exemplo, o consumo esportivo, 

independentemente do consumo alimentar ou do consumo de lazer em geral (BOURDIEU, 

2004). 

Para o autor o esporte é, como a dança, um dos terrenos aonde se encontram os 

maiores problemas de relação entre a teoria e prática. O que o esporte tem de mais especifico 
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é a manipulação regrada do corpo, como todas as instituições totalitárias (prisões, asilos, 

partidos). A disciplina esportiva é um instrumento por excelência de “domesticação” 

(BOURDIEU, 2004). 

A presença marcante das obras de Pierre Bourdieu nos programas de educação física 

estudados, explica-se devido ao fato que o esporte como fenômeno social ocupa um lugar 

extremamente expressivo na cultura contemporânea. 

A Invenção das Tradições de Eric Hobsbawm e Terence Ranger ocupou lugar 

relevante nos programas de pós-graduação em educação física no que se refere as discussões 

da dimensão ciências humanas. 

Os dois historiadores ingleses demonstram como a venerável tradição, em que se 

baseia o nacionalismo e que prova e comprova uma espécie de antiga e inatacável 

superioridade dos povos é uma coisa inventada, ajudando a compreender melhor muitas de 

nossas tradições, crenças, ritos e práticas que apresentadas como centenárias, foram criados 

ou recriados em épocas muito recentes (HOBSBAWM E RANGER, 1997). 

Marchall Berman é outro pensador utilizado nos programas de pós-graduação em 

educação física, com a obra Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade 

(1986).  

Para o autor existe um tipo de experiência vital que é compartilhada por homens e 

mulheres em todo o mundo. Esse conjunto de experiências é chamado de modernidade. Ser 

moderno é encontra-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor, mas as mesmo tempo ameaça 

destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A modernidade anula todas 

as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia. Ser 

moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo que é sólido 

desmancha no ar (BERMAN, 1986). 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes 

descobertas nas ciências físicas; a industrialização da produção; descomunal explosão 

demográfica; rápido e muitas vezes catastrófico crescimento urbano; sistemas de 

comunicação de massa dinâmicos em seu desenvolvimento; Estados nacionais cada vez mais 

poderosos; movimentos sociais de massa e de nações (BERMAN, 1986). 

O argumento básico do livro é, de fato, que os modernismos do passado podem 

devolver-nos o sentido de nossas próprias raízes modernas, raízes que remetem a duzentos 

anos atrás. Eles podem ajudar-nos a conectar nossas vidas às de milhares de indivíduos que 

vivem em centenas de milhas, em sociedades radicalmente distintas da nossa. Eles podem 
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iluminar as forças contraditórias e as necessidades que nos inspiram e nos atormentam 

(BERMAN, 1986). 

Experiências como essas nos unem ao mundo moderno do século XIX, um mundo 

em que, como disse Marx “tudo está impregnado do seu conteúdo”, “tudo que é solido 

desmancha no ar”; um mundo que, como disse Nietzsche, “existe o perigo, a mãe da 

moralidade descolado sobre o individuo, sobre o mais próximo e mais querido, sobre a rua, 

sobre o filho de alguém, sobre o coração de alguém, sobre o mais profundo e secreto recesso 

do desejo e da vontade de alguém” (BERMAN, 1986). 

Fato importante de ser mencionando é que na Dimensão Ciências Humanas, 

diferentemente da Dimensão Fundamentos da Ciência, há um aparecimento substancial de 

pensadores da área da educação física. Destaco: Valter Bracht; Mauro Betti; Josimar Daolio; 

Jorge Bento; Bruhms, H.T.; Kretchmae, S.; e Allen Guttmann. 

Tal movimento parece de extrema importância para o campo acadêmico da educação 

física. A presença significativa de autores com sua base na educação física fortalece e 

contribui para o desenvolvimento do campo intelectual da área.   

Serão elencados os principais conceitos dos pesquisadores brasileiros que foram 

utilizados pelos programas no terreno de suas disciplinas.  

Mauro Betti é utilizado pelos programas de pós-graduação em suas discussões acerca 

da educação física e sua relação com a mídia. Em sua obra A janela de vidro, esporte, 

televisão e educação física (1998) o autor analisa mais de cem horas de programa de TV e, 

com base na hermenêutica de Paul Ricouer, reflete criticamente sobre suas repercussões na 

educação física, como prática educacional.  

O trabalho de Betti surge da constatação que o esporte está em toda parte. Não 

apenas nos programas e noticiários específicos, mas nos filmes, nos programas de auditório, 

de entrevistas, nos telejornais, nos desenhos animados, nas telenovelas e nos seriados. O autor 

formula o seguinte questionamento? O uso intenso do esporte pela mídia não provocaria um 

impacto sobre a maneira como percebemos e praticamos esporte, consequentemente um 

impacto sobre a educação física? (BETTI, 1998). 

Hoje, somos todos consumidores potenciais do esporte-espetáculo como 

telespectadores ou torcedores nos estádios e nas quadras; a proliferação de academias de 

ginástica, escolinhas de esporte, centros esportivos e de lazer públicos, programas de práticas 

corporais à população de modo geral. Essa valorização social das práticas corporais de 

movimento legitimou o aparecimento da investigação científica e filosófica em torno do 

fenômeno esportivo (BETTI, 1998). 
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Nesse contexto a concepção de educação física deve ser repensada, assumindo a 

responsabilidade de formar cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das novas 

formas da cultura corporal. Entendendo que “a educação física não é uma ciência, mas uma 

área de conhecimentos relativos à cultura corporal de movimento, que sistematiza e critica 

conhecimentos científicos e filosóficos, recebe e envia demandas à prática, às ciências e à 

filosofia” (BETTI, 1998, p.18). 

Desta forma a introdução das novas tecnologias na formação humana exige tempo de 

maturação cultural que leve a uma correspondência entre o meio, à sensibilidade dos 

indivíduos e as disposições culturais. Educar para a televisão é prioridade em nossos dias. 

Nossa cultura reprimiu os outros sentidos em favor do olhar, porem se os educadores querem 

posicionar-se perante a televisão, devem conhecer o meio e sua linguagem. Se a educação 

física quer intervir no campo do esporte, precisa conhecer os fundamentos do esporte 

telespetáculo (BETTI, 1998). 

Na medida em que a televisão propõe um novo esporte, a educação física deve falar 

de um modo possível de nele se orientar. Os profissionais da área são atores sociais vivos, que 

constroem, mantêm e alteram significados sobre a educação física, sobre si próprios e sobre o 

esporte. Não devemos acreditar que os estereótipos apresentados hegemonicamente pela TV 

são definitivos, devemos sim, sempre considerar a possibilidade da mudança e manter vivos 

os contra-estereótipos (BETTI, 1998). 

Outro pesquisador da área da educação física utilizado nos programas foi Josimar 

Daolio, situado na discussão entre a educação física e o conceito de cultura.  

Para o autor depois do predomínio das ciências biológicas nas explicações sobre o 

corpo, essa tarefa hoje parece estar dividida com conhecimento de outras áreas. Não causa 

mais polêmica afirmar que a educação física lida com conteúdos culturais (DAOLIO, 2007). 

A cultura é o principal conteúdo da educação física, porque todas as manifestações 

corporais humanas são geradas na dinâmica cultural. O profissional de educação física não 

atua sobre o corpo, ou com o movimento em si, ele trata do ser humano nas suas 

manifestações culturais relacionadas ao corpo e ao movimento humano (DAOLIO, 2007). 

O autor realiza uma interpretação de autores da educação física que compreendem as 

manifestações corporais humanas através perspectiva cultural. São eles: a cultura em Go Tani; 

a cultura em João Batista Freire; a cultura no Coletivo de Autores; a cultura em Elenor Kunz; 

a cultura em Valter Bracht; e a cultura em Mauro Betti. 

Há um avanço na área pelo fato dos conceitos de cultura fazerem partes dos estudos 

dos pesquisadores, porem se a utilização for superficial, não passará de certo diletantismo, 



87 

 

atendendo, aos ditames da moda. Alem disso, se o estudo da cultura não for profundo, poderá 

engessar a própria visão de educação física (DAOLIO, 2007). 

A presença de Valter Bracht não se reduziu apenas as discussões acerca de ciência/ 

epistemologia como explorado na dimensão fundamentos da ciência. Na dimensão ciências 

humanas o autor é referencia nas discussões sobre sociologia do esporte, e educação física e 

aprendizagem social. 

Na discussão sobre sociologia do esporte o autor formula algumas questões que se 

tornam pertinentes para a discussão sobre sociologia do esporte. O livro Sociologia Crítica do 

Esporte: uma introdução (2005) tem como objetivo uma síntese das principais criticas de 

cunho sócio-filosófico ao esporte, e contribuir para o avanço da avaliação e do significado 

humano e entendimento críticos das funções sociais (BRACHT, 2005). 

Bracht (2005) apresenta um breve histórico social do conceito esporte, trazendo 

análises das críticas ao esporte a partir de teorias como frakfurtiana (Teoria Crítica), teoria de 

Michel Foucault, teoria sociológica de Pierre Bourdieu, teoria desenvolvida por autores 

vinculados ao marxismo ortodoxo, teoria gramsciana da hegemonia (BRACHT, 2005). 

Para o autor é extremamente difícil sumarizar o que foi dito no sentido de buscar 

uma resposta final às questões levantadas pelas análises críticas do fenômeno esportivo. Os 

questionamentos que encerram a obra são bastante oportunos para uma melhor reflexão. Serve 

o esporte como reforço à hegemonia das classes dominantes ou é antes um espaço de 

articulação da contra-hegemonia? Elemento da cultura industrial que transforma os indivíduos 

em objetos consumidores ou espaço para a criação cultural? (BRACHT, 2005). 

No decorrer das considerações finais o autor fornece subsídios para a compreensão 

do esporte enquanto elemento de dominação e alienação das sociedades.  

A outra obra de Valter Bracht utilizada nos programas é Educação Física e 

Aprendizagem Social, tendo como objetivo refletir o papel social da educação física da 

Educação Física, contextualizando-a no sistema educacional, e este, na sociedade capitalista 

brasileira, analisado através de um referencial teórico de orientação marxista. A obra é 

dividida em duas partes sendo a primeira em torno da autonomia e da legitimidade da 

educação física e a segunda sobre a aprendizagem social na Educação Física (BRACHT, 

1997).  

A busca por uma autonomia e legitimidade enquanto prática social passa 

necessariamente por em um esforço no sentido de estabelecer certa clareza terminológica 

quanto à expressão Educação Física. Para o autor o tema educação física é o movimento 

corporal, mas o movimento corporal ou movimento humano que é seu tema, não é qualquer 
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movimento, não é todo movimento. É o movimento humano com determinado 

significado/sentido, apresentando-se na forma de jogos, de exercícios ginásticos, de esporte, 

de dança, etc. sendo que esses movimentos não são de exclusividade da educação física 

(BRACHT, 1997). 

A educação física no Brasil vai desenvolver sua identidade (?), seus códigos, a partir 

da relação que estabeleceu com um meio ambiente que compreende a instituição escola, a 

instituição militar e a instituição esporte, porém a tematização do movimento corporal 

manteve e mantém uma relação histórica com instituições como a militar e a esportiva, que 

pode ser caracterizado como de subordinação, que por consequência não logrou no 

desenvolvimento de sua autonomia (BRACHT, 1997). 

Na segunda parte da obra, o autor traz questões pontuais acerca do papel social da 

educação física. Bracht sinaliza que existem profissionais que entendem a educação física 

com uma visão biológica com objetivo de melhorar a aptidão física dos indivíduos, 

contribuindo para o desenvolvimento social; outro grupo de profissionais supera de certo 

modo a visão anterior, agregando à melhoria da aptidão física o desenvolvimento psíquico. 

Nestas duas visões a análise da educação física com o contexto social é funcionalista, a-

históricas, como também circunscrevem-se no âmbito das teorias a-críticas da Educação 

(BRACHT, 1997).  

 Não é possível permanecer mais com estas visões parciais e falseadoras da nossa 

prática social, produzidas por uma metodologia positivista e fragmentada. É preciso uma 

análise crítica que possa identificar o papel social que a educação física concretamente 

cumpre neste momento histórico de nossa sociedade (BRACHT, 1997).  

Trazendo algumas conclusões os professores de educação física precisam primeiro 

superar a visão positivista de que o movimento é predominantemente um comportamento 

motor; segundo superar a visão de infância que enfatiza o processo de desenvolvimento da 

criança como natural, e não social; terceiro os professores devem buscar o entendimento de 

que o que determinará o uso que o individuo fará do movimento humano, não será em última 

análise, a condição física, e sim os valores e normas de comportamentos oportunizados pela 

condição econômica (BRACHT, 1997). 

A presença de Valter Bracht na dimensão ciências humanas, nos programas pode 

fornecer indícios de estudos de cunho marxista. Tendo em vista que suas discussões giram em 

torno da relação da educação física/esporte com a condição de alienação, bem como o papel 

que a educação física pode desempenhar para a emancipação dos seres humanos.   
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Merece ser destaque ainda a presença de autores internacionais da educação física 

tais como: Jorge Bento; Bruhms, H.T.; Kretchmae, S.; e Allen Guttmann. Situados na 

perspectiva da pedagogia do desporto; no âmbito do lazer; nas discussões sobre psicologia do 

esporte e nas discussões sobre o esporte na era moderna, respectivamente.  

Assim como na dimensão anterior, na dimensão ciências humanas os programas 

apresentaram heterogeneidade na utilização dos autores nas disciplinas.  

O programa da UFRGS privilegiou pensadores da Sociologia da Ciência no âmbito 

da Teoria Crítica, com a utilização de Jurgen Habermas e Henry Giroux; encontra-se a 

presença de Eric Hobsbawn e Terence Ranger; de Norbert Elias e Eric Dunning; e o lugar de 

destaque ocupado por Pierre Bourdieu e Michel Foucault situado em uma perspectiva pós-

moderna. 

Dos autores acima citados e já apresentados, quanto a suas temáticas de pesquisa, 

saliento as contribuições de Michel Foucault.  

Foucault é fundador de uma nova tradição francesa em filosofia, o pós-modernismo 

enfatizando o sujeito da experiência, preocupado com esta retrospectiva histórica, ou 

“arqueológica”. O tema subjacente a toda obra de Foucault é a relação entre poder e 

conhecimento, e como o primeiro é usado para controlar e definir o segundo (STOKES, 

2012). 

Foucault concentra-se no modo como nosso discurso é formado por um conjunto de 

regras, em grande parte inconscientes. O que julgamos como senso comum por trás do modo 

como pensamos sobre o mundo é moldado por essas regras e condições. Transformando-se ao 

longo do tempo. Por essa razão, uma arqueologia é necessária para desenterrar tanto os limites 

quanto às condições do modo como as pessoas pensam e falam (VÁRIOS 

COLABORADORES, 2011). 

A obra de Michel Foucault utilizada no programa da UFRGS é História da 

sexualidade I. A vontade de saber (1998) que discute sobre a nova ênfase em controlar a 

mente, como uma técnica de dominação mais efetiva do que controlar o corpo. Enquanto na 

idade média o sexo era uma preocupação inteiramente corporal, Freud redefine-se como uma 

característica psicológica da mente. Agora, a ênfase não está no comportamento sexual das 

pessoas, mas em suas intenções sexuais. Embora o indivíduo seja mais encorajado a falar à 

respeito de suas inclinações sexuais, a liberdade é moderada pelo medo de que suas 

inclinações revelem algo fundamental sobre sua personalidade (STOKES, 2012). 

Para Foucault (2005) a sexualidade faz parte da nossa conduta. Ela faz parte da 

liberdade em nosso usufruto deste mundo. A liberdade é algo que nós mesmos criamos. Nós 
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devemos compreender que, com nossos desejos, por meio deles, instauram-se novas formas 

de relações, novas formas de amor e novas formas de criação.  

A escolha de Michel Foucault no programa da UFRGS parece ser pelo fato da 

possibilidade de discutir sobre a relação existente entre a sociedade atual e o uso do corpo. 

Algo tão presente e importante na constituição da área da educação física.  

Da área da educação física foi possível encontrar os pensadores Valter Bracht com as 

discussões já apresentadas sobre da sociologia do desporto; Jocimar Daolio com o conceito de 

cultura também já apresentado; Nelson Carvalho Marcellino em suas contribuições sobre o 

lazer; Manuel José Gomes Tubino na discussão sobre as dimensões sociais do esporte. 

Nelson Carvalho Marcellino é sociólogo e desenvolve ações e estudos na área do 

lazer. 

A questão do lazer é motivo de preocupação recente entre os pensadores e 

pesquisadores brasileiros. Até bem pouco tempo atrás, a maioria das abordagens sobre o tema 

ocorria de forma indireta, sobretudo quando se enfocava a questão do trabalho. Os primeiros 

trabalhos sobre a questão do lazer produzidos no Brasil são marcados, na sua maioria, pela 

falta de autenticidade. O que se verifica, é a simples filiação a esta ou aquela corrente de 

pensamento (MARCELLINO, 2002). 

Diferenças acentuadas quanto ao significado da palavra lazer podem ser observadas 

até mesmo nas conversas informais. Grande parte da população associa o lazer às atividades 

recreativas, ou a eventos de massa. Essa tendência é reforçada pelos meios de comunicação de 

massa. Os conteúdos do lazer podem ser os mais variados e para que uma atividade possa ser 

entendida como lazer é necessário que atenda a alguns valores ligados aos aspectos tempo e 

atitude (MARCELLINO, 2002). 

O lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação verificada 

entre o sujeito e a experiência vivida, e o lazer ligado ao aspecto tempo considera as 

atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho, ou no tempo livre, não só das 

obrigações profissionais, mas também das familiares, sociais e religiosas (MARCELLINO, 

2002). 

 Para o autor “não é possível se entender o lazer isoladamente, sem relação com 

outras esferas da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras áreas de atuação. Não 

entender esse processo pode levar a equívocos, que são muito comuns” (MARCELLINO, 

2002, p.14). 
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Destaca-se as seguinte obras de Nelson Carvalho Marcellino utilizadas no programa 

da UFRGS: Lazer e Humanização (1983); Estudos do Lazer - uma introdução (1993); e Para 

tirar os pés do chão: corrida e Associativismo (1999).  

A presença de Manuel José Gomes Tubino é marcada com suas discussões acerca 

das dimensões sociais do esporte. 

Para o autor o esporte, após sua revolução conceitual (direito à todos de 

participação), passou a ser compreendido através das três manifestações esportivas a- o 

esporte-educação; b- esporte-participação; c- esporte-performance ou rendimento.  

O esporte-educação seu principal equívoco histórico é a sua percepção como um 

ramo do esporte rendimento. Seus objetivos seriam a integração social, o desenvolvimento 

psicomotor e a das atividades físicas educativas. O esporte-educação deve ser considerado 

como um caminho essencial para o exercício pleno da cidadania no futuro individual dessas 

pessoas (TUBINO, 2001). 

O esporte-participação tem como objetivo, o principio lúdico, buscando o bem-estar 

social dos participantes, tendo relações intimas com o lazer e o tempo livre. O esporte-

participação é reconhecido como aquela dimensão social do esporte mais inter-relacionada 

com os caminhos democráticos (TUBINO, 2001). 

O esporte rendimento traz consigo os propósitos de novos êxitos esportivos, a vitoria 

sobre adversários nos mesmos códigos, e é exercida sob regras preestabelecidas pelos 

organismos internacionais de cada modalidade. Há uma tendência natural para que seja 

praticado principalmente pelos chamados talentos esportivo, o que impede de ser considerada 

uma manifestação comprometida com os preceitos democráticos (TUBINO, 2001).  

O programa da UFPR privilegiou pensadores da Sociologia da Ciência no âmbito 

da Teoria Crítica, com a utilização de Theodor Adorno e Max Horkheimer; Jean Baudrillard e 

Antonny Giddens situados nos autores considerados de postura relativista (pós-moderno); 

assim como no programa da UFRGS a presença marcante de Pierre Bourdieu, Norbert Elias e 

Eric Dunning e Eric Hobsbawn; Edgar Morin. 

Daqueles ainda não explorados nos demais programas destaco Jean Baudrillard; 

Antony Giddens e Roger Chartier. 

Jean Baudrillard está situado na corrente filosófica de pensamento intitulada de “pós-

moderno” defendendo a ideia da negação da realidade e da verdade porque nada mais são que 

resquícios do imperialismo iluminista. Afinal por que só um mundo real? Por que não se pode 

pensar em tantos mundos reais como imaginários? Indaga Baudrillard. Ainda é declarada a 
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incompatibilidade entre o pensamento e o real, pois ambos são apenas acontecimentos 

(HOSTINS, 2005). 

Outro autor situado em uma concepção relativista é Antony Giddens. No programa 

da UFPR é utilizada a obra Modernidade e identidade (2002), e As consequências da 

modernidade (1991).  

O autor desenvolveu uma análise institucional da modernidade com ênfases culturais 

e epistemológicas. Modernidade refere-se a estilo de vida, costume e organização social que 

emergiram na Europa a partir do século XVII e que posteriormente se tornaram mais ou 

menos mundiais em sua influencia. Hoje muita gente argumenta que estamos no limiar de 

uma nova era, sugerindo que mais que um estado de coisas precedente, está chegando a um 

encerramento (“pós-modernidade, pós-modernismo”) (GIDDENS, 1991). 

Alguns dos debates sobre essas questões se concentram principalmente sobre 

transformações institucionais, questões de filosofia e epistemologia. A pós-modernidade se 

refere a uma deslocamento das tentativas de fundamentar a epistemologia, e da fé no 

progresso planejado humanamente. A condição da pós-modernidade é caracterizada por uma 

evaporação da grand narrative (GIDDENS, 1991). 

“A perspectiva pós-moderna vê uma pluralidade de reivindicações heterogêneas do 

conhecimento, na qual a ciência não tem um lugar privilegiado” (GIDDENS, 1991, p.9).  

O autor defende uma interpretação “descontinuísta” do desenvolvimento social 

moderno. As instituições sociais modernas são, sob alguns aspectos, únicas diferentes em 

forma de todos os tipos de ordem tradicional. Capturar a natureza das descontinuidades é uma 

questão preliminar para a análise do que a modernidade realmente é (GIDDENS, 1991). 

A titulo de conclusão em um mundo pós-moderno, o tempo e o espaço não seriam 

ordenados em sua interação pela historicidade, mas ocorreria supostamente uma renovação de 

fluidez em alguns aspectos da vida que lembrariam certas características de tradição 

(GIDDENS, 1991). 

Já Roger Chatier (1990) o seu conceito principal é entender que o importante é 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, 

pensada e dada a ler. A estratégia de representação nos possibilita ir do discurso ao fato, 

questionando a ideia das pesquisas como fonte fidedigna e testemunho de uma realidade, 

considerando a realidade como de múltiplos sentidos. É importante perceber que 

especificidades no discurso acadêmico, pois este é constituído de a partir de técnicas 

especificas, segunda certas regras e critérios (MOTA DE SOUZA, 2011). 



93 

 

Segunda Chartier (1990) a representação é o relacionamento de uma imagem 

presente e um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar ausente, dessa forma as 

pesquisas traduzem estrategicamente posições e interesses sobre a pesquisa cientifica e seu 

objeto (MOTA DE SOUZA, 2011). 

A análise da empiria do programa da UFPR fornece elementos para uma possível 

interpretação das matrizes epistemológicas da formação do pesquisador, no que se referem à 

dimensão ciências humanas. É possível verificar, ainda que de forma incipiente, pensadores 

situados na teoria crítica, e de uma forma mais substancial pensadores de cunho relativista, o 

que demonstra, de certa forma, um direcionamento para um enfoque filosófico situados na  

“pós-modernidade”. 

Na utilização de pesquisadores da área da educação física pode-se citar: Mauro Betti 

com suas contribuições já apresentadas sobre educação e mídia; Nelson Carvalho Marcelino 

em suas discussões sobre o lazer também já apresentadas anteriormente; Wanderley Marchi 

Junior com suas discussões sobre sociologia do esporte, mais precisamente a modalidade 

voleibol. 

O programa da UFSC privilegiou o estudo da Filosofia da Ciência e Teoria do 

Conhecimento, no âmbito do positivismo com a presença de Augusto Comte; no âmbito da 

Sociologia da Ciência no âmbito da Teoria Crítica, com a utilização de Theodor Adorno e 

Max Horkheimer (já apresentados); autores considerados de postura relativista, a saber, pós-

modernos, pós-estruturalista, pós-críticos como Michel Foucault (já apresentado) e Friedrich 

Nietzsch, alem Boaventura Souza de Santos (já apresentado); e pensadores situados no 

Materialismo Histórico como Karl Marx e Antonio Gramsci; e a presença de Humberto 

Maturana situado na Teoria antopoiética.  

Augusto Comte é situado na Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento, no 

âmbito do positivismo. Suas principais ideias já foram expostas na dimensão fundamentos da 

ciência, porem algumas elucidações são pertinentes sobre o positivismo. 

O positivismo é uma tendência dentro do Idealismo Filosófico e representa nele uma 

das linhas do Idealismo Subjetivo. O fundador do positivismo foi Augusto Comte. Podemos 

distinguir no pensamento de Comte três preocupações fundamentais. Uma filosofia da história 

(“lei dos três estados”: teológico, metafísico e positivo); uma fundamentação e classificação 

das ciências (Matemática, Astronomia, Física, Química, Fisiologia e Sociologia); e a 

elaboração de uma disciplina para estudar os fatos sociais, a Sociologia (TRIVIÑOS, 2010). 

Os princípios do positivismo são: a busca da explicação dos fenômenos através das 

relações dos mesmos e a exaltação da observação dos fatos, mas resulta evidente que para 



94 

 

ligar os fatos existe “necessidade de uma teoria”. Comte declara-se partidário da 

especialização; prega a submissão da imaginação à observação. O positivismo proclama como 

função essencial da ciência sua capacidade de prever, sendo importante considerar a realidade 

como formada por partes isoladas, de fatos atômicos, não aceitando outra realidade que não 

sejam os fatos, fatos que possam ser observados (TRIVIÑOS, 2010). 

Tendo os fatos como único objeto da ciência, fatos que podiam ser observados, a 

atitude positiva consistia em descobrir as relações entre as coisas. Privilegia-se a estatística, e 

através dela, o conhecimento deixou de ser subjetivo, alcançando a desejada objetividade 

científica. O que interessa ao espírito positivo é estabelecer como se produzem as relações 

entre os fatos. Levantando a bandeira da neutralidade da ciência e sua rejeição ao 

conhecimento metafísico (TRIVIÑOS, 2010). 

Foi o positivismo lógico que formulou o celebre principio da verificação. Será 

verdadeiro aquilo que é empiricamente verificável, isto é, toda afirmação sobre o mundo deve 

ser confrontada com o dado. “Foi a escola de Frankfurt, sem dúvida, a que cavou o túmulo, 

com maior responsabilidade do positivismo. Seus principais representantes Horkheimer, 

Adorno, Marcuse, Benjamim, Fromm e Habermas, dirigiram suas fechas as positivista que 

aparecia como um alvo cheio de pontos vitais, fáceis de acertar e de destruir” (TRIVIÑOS, 

2010, p.40). 

Friedrich Nietzsche é um dos mais profundos, enigmáticos e controversos filósofos 

de todo o cânone ocidental, e sua filosofia recebeu, injustamente, a reputação de apoiar o 

nazismo. Os escritos de Nietzsche são variados e abarcam diversos tópicos, da ética, e religião 

à metafísica e epistemologia. Nietzsche via o impulso fundamenta do individuo como 

expresso na necessidade de dominar e controlar as forças externas que operam sobre ele. O 

individuo de Nietzsche, é aquele que os existencialistas lhe dariam mais, o poder se dono de 

seu próprio destino (STOKES, 2012). 

A ideia de uma fundamentação hermenêutica aparece também, antes, em Nietzsche. 

Tal aspecto permite a concepção de continuidade Nietzsche-Heidegger na consolidação e 

persistente presença de hermenêutica na cultura; o fortalecimento, portanto, de uma filosofia 

centrada no problema da interpretação e da linguagem. Nietzsche alimentava o ceticismo em 

relação à filosofia e à historia (HOSTINS, 2005). 

Ele considera que “uma rápida olhada sobre o nosso tempo possibilita tecer 

considerações sobre o valor e o não valor da historia e então compreender porque a ciência 

paralisa a atividade e a histórica com sua preciosa fluidez do conhecimento e artigo de luxo, 

nos resulta seriamente odiosa” (HOSTINS, 2005, p.153). 
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A obra estudada pelo programa da UFSC na dimensão ciências humanas é Gaia 

Ciência (1987). 

Situados no Materialismo Histórico, foram estudados Karl Marx e Antonio Gramsci. 

As obras selecionadas foram as seguintes: La sagrada família (1971); Concepção dialética da 

história (1987) e Os intelectuais e a organização da cultura (1968). 

Karl Marx (1818-1883), ao fundar a doutrina marxista na década de 1840, 

revolucionou o pensamento filosófico. O marxismo compreende, precisamente, três aspectos 

principais: o materialismo dialético, o materialismo histórico, e a economia política. As raízes 

da concepção do mundo de Marx estão unidas às ideias idealista de Hegel (1770-1831). Marx 

tomou de Hegel várias ideias que foram fundamentais para o marxismo, como, por exemplo, o 

conceito de alienação e, de maneira essencial, seu ponto de vista dialético da compreensão da 

realidade (TRIVIÑOS, 2010). 

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e realiza a tentativa de 

buscar explicações coerentes, lógicas, e racionais para os fenômenos da natureza, da 

sociedade e do pensamento. O materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia 

materialista, mas também da antiga concepção na evolução das ideias, numa interpretação 

dialética do mundo. Umas das ideias mais originais do materialismo dialético seja a 

importância da prática social como critério de verdade (TRIVIÑOS, 2010). 

O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis 

sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática 

social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico ressalta a 

força das ideias, capaz de introduzir mudanças nas bases econômicas que as originou, 

esclarecendo conceitos como: ser social (relações materiais dos homens com a natureza); 

consciência social; meios de produção: tudo que os homens empregam para originar bens 

materiais; forças produtivas: são os meios de produção (TRIVIÑOS, 2010). 

Pode-se dizer que a concepção materialista apresenta três características importantes. 

A primeira é a da materialidade do mundo, isto é, todos os fenômenos, objetos e processos 

que se realizam na sociedade são materiais. A segunda ressalta que a matéria é anterior a 

consciência, isto significa dizer que a consciência é um reflexo da matéria. E por ultimo, o 

materialismo afirma que o mundo é conhecível (TRIVIÑOS, 2010).  

No materialismo histórico, terreno e lugar onde se encontra toda a teoria marxista, no 

qual a ontologia do ser social é pressuposto e guia do processo de conhecimento. O 

conhecimento é entendido como apropriação da realidade objetiva, como reprodução dessa 

realidade do pensamento, mediada por um árduo processo de elaboração (HOSTINS, 2005). 
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O materialismo histórico só reconhece uma ciência, ao mesmo tempo da natureza e 

do homem. O desenvolvimento das pretensas disciplinas autônomas e aquilo que elas 

pretendem explicar são condicionadas materialmente (MOTA DE SOUZA, 2011). 

Para Marx (1974) a historia da natureza e a historia da humanidade são 

indissociáveis: uma só é inteligível relativamente à outra. A compreensão do mundo natural e 

do mundo social constituem duas tarefas intelectual e dialeticamente unidas. Toda historia 

deve partir das bases naturais aonde vivem os indivíduos e das modificações que eles 

produzem nelas. O conhecimento nasce do conflito entre o homem e a natureza, e como 

resultado da ação humana para transformá-la. Somente pela práxis é possível conhecer e 

mudar o mundo. O objeto do conhecimento não pode ser entendido como uma entidade 

autônoma e independente do sujeito. Entre o sujeito e o objeto se dá uma relação dinâmica 

(MOTA DE SOUZA, 2011). 

A práxis humana dirige-se, por necessidade, ao ser das coisas. Logo as questões 

ontológicas não podem ser ignoradas; porem, o mais importante é compreender que, sendo o 

mundo um complexo estruturado, a práxis humana não pode se limitar ao ser imediato e 

empírico. Nem o mundo natural se esgota no fenomênico, no empírico, nem o mundo social, 

em adição a isso, se esgota em ultima forma, da qual toda gênese histórica parece apagada 

(MARX apud HOSTINS, 2005, p.19). 

Na área da educação física privilegiam-se estudos de pesquisadores tais como: Mauto 

Betti e suas discussões sobre a educação física e a mídia (já apresentado); Valter Bracht 

refletindo sobre a educação física e a aprendizagem social (já apresentado); Josimar Daolio e 

a relação da educação física com o conceito de cultura (já apresentado); Elenos kunz e seus 

estudos sobre uma nova perspectiva de entendimento do movimento humano (se-

movimentar); Hugo Lovisolo e suas discussões sobre estética, esporte e educação física; 

Giovani De Lorenzi Pires com suas discussões sobre educação física e a relação com a mídia.  

Da área da educação física os pensadores que foram utilizados nas disciplinas do 

programa da UFSC ainda não apresentados são: Elenor Kunz e Giovani De Lorenzi Pires. 

Elenor kunz chama a atenção para o “adestramento do movimento humano”, que 

vem ocorrendo nos países de Terceiro Mundo a partir dos esportes nos moldes americanos ou 

europeu, sem considerar a cultura do movimento existente em cada região, estado ou país.  

Em decorrência da infiltração cada vez maior do esporte normatizado, de 

competição, como produto de importação dos Países industrializados na Educação Física 

escolar e no mundo de movimentos e jogos das gerações jovens, se vem consolidando cada 

vez mais certa evidência e inquestionabilidade destas atividades esportivas (KUNZ, 1991). 
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É necessária uma mudança total da própria concepção da Educação Física e do seu 

processo de ensino-aprendizagem. Isto significa que ela não pode ser visualizada como uma 

atividade ou disciplina isolada do contexto da educação nacional e muito menos do contexto 

social onde ela se realiza. Ela deve ser vista como uma práxis social com estreitas relações no 

plano sócio-político-cultural. Trata-se de desenvolver e ampliar o mundo do movimento das 

crianças, respeitando-se o contexto de mundo vivido das mesmas (KUNZ, 1991). 

Para o autor é preciso uma mudança na concepção do conteúdo tendo o movimento 

humano como categoria central do ensino, entendendo o mundo do movimento de crianças na 

relação com a realidade extra-escolar. Mudanças na concepção de ensino. Torna-se 

necessário, além das mudanças nos conteúdos, desenvolver perspectivas em relação às 

mudanças na concepção da relação ensino-aprendizagem.  Além da questão do “o que” deve 

ser ensinado, deve-se colocar também, a questão importante de como deve ser ensinado o 

movimento na educação física (KUNZ, 1991). 

A titulo de conclusão Kunz (1991), defende uma concepção de ensino orientada pela 

problematização. Para que o aluno desenvolva a capacidade de agir de forma autônoma é 

necessário que o mesmo seja aceito como sujeito com diferentes intenções e interesses na 

prática de movimentos e jogos. 

Outro pesquisador de destaque no programa da UFSC é Giovani de Lorenzi Pires 

com suas discussões acerca da educação física e o discurso midiático. 

O objetivo primordial da obra é realizar reflexões se os profissionais da área dispõem 

e aplicam, competência especifica no entendimento da produção midiática sobre o quotidiano 

de esporte. As evidencias colhidas em observações e estudos preliminares apontaram resposta 

negativa a essa indagação.  

O autor elabora algumas considerações e sugestão sobre essa temática. Pires expressa 

a atualidade e adequação dos conceitos da teoria crítica, fundamentalmente os da indústria 

cultural e da semicultura, para a compreensão crítica do papel da mídia na conformação do 

processo de mercadorização da cultura esportiva. É possível constatar a relevância do 

conceito de esclarecimento, destacando seu caráter dialético e sua condição processual, como 

eixo fundamentador e articular de projetos de resistência crítica à indústria cultural e 

intervenção pedagógica contra-hegemônica à mídia esportiva (PIRES, 2002). 

Parece razoável afirmar que os estudos da corrente latino-americana da sociologia da 

comunicação, convertem-se em significativos colaboradores dos procedimentos crítico-

emancipatórios em relação à semicultura esportiva. Se educação é o mesmo que emancipação, 

e entendendo que a mídia esportiva é o principal agente das forças antiesclarecimento, então o 
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pretendido é uma educação que tematize o discurso da mídia e oriente-se para facilitar o 

acesso dos alunos a ferramentas que lhes permitam efetuar a leitura crítica das mensagens 

subliminares a este discurso (PIRES, 2002). 

Os procedimentos de ensino que consubstanciaram a proposta vivenciada através da 

pesquisa-ação podem ser considerados como adequados aos objetivos de formação crítica 

para a recepção à mídia esportiva. Parece válido sugerir que alem do oferecimento de 

disciplinas com perfil instrumental e critico-reflexivo de enfoque da temática, as comissões de 

educação física verifiquem a possibilidade de ampliar a abordagem à mídia esportiva no 

âmbito da formação acadêmica (PIRES, 2002). 

Para Hugo Lovisolo nas universidades e instituições de ensino superior, antigas e 

novas ocupações são racionalizadas e sistematizadas, com objetivo geral de formar 

especialistas ou profissionais da intervenção nos mais variados campos das práticas sociais. 

Antigas ocupações, baseadas na aprendizagem na vida ou na prática, tornam-se profissões 

racionalizadas e ensinadas em ambientes formais de aprendizagem (LOVISOLO, 1997). 

No campo das atividades corporais e esportivas o número de especialistas cresceu 

rápido quanto o das escolas, para sua formação. O discurso sobre as sociedades modernas que, 

pelo estilo de vida urbano e sedentário, demandariam a promoção da atividade corporal em 

beneficio da saúde física e mental e tendo como horizonte a nação e o progresso. Ginástica e 

esportes foram visualizados como atividades que podiam colaborar com a formação dos 

corpos e do caráter a serviço da saúde, da produtividade, do nacionalismo, da felicidade e 

moralidade, entre outros valores. A educação física situou-se tanto a serviço da formação 

moral e da ordem social, bem antiga e conservadora, de novo tipo revolucionária, quanto da 

aptidão corporal (LOVISOLO, 1997). 

Essas matrizes não foram não foram abandonadas. Entretanto, de forma lenta, uma 

nova matriz começou a dar sentida à intervenção- a estética. Impondo o reconhecimento de 

sua presença como demanda e ação de formação de corpos estéticos e como campo do 

espetáculo esportivo (LOVISOLO, 1997). 

A ideia dominante das pedagogias contemporâneas reside em pensar que sua própria 

função é ajudar a desenvolver potencialidades, competências, ou propriedades prefiguradas 

nos indivíduos. Trata-se, então, mais de desenvolver coisas interiores do que interiorizar 

coisas exteriores. O papel do professor é o de um facilitador, um oportunizador, um criador de 

situações educativas que possibilitem o desenvolvimento das potencialidades biológicas, 

psicológicas ou culturais. Em contra partida, a pedagogia preocupada pelo desenvolvimento 

do interior, da subjetividade, deve orientar-se na criação do ambiente por um critério estético, 
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pois ele deve ser do gosto ou agradável para as crianças. Assim, passa a ser fundamental que 

as crianças gostem da escola, de sua proposta, do ambiente (LOVISOLO, 1997). 

Existem dois tipos ideais pedagógicos. O primeiro, o das pedagogias contemporâneas, 

que denominei de estético com objetivo de desenvolver uma personalidade original, criativa, 

autêntica, e expressiva. Sensibilidade, sentimentos e emoções devem estar no centro da cena 

pedagógica. O segundo modelo, aplicado no outro extremo da educação formal, seria 

basicamente universalista e inculcador, pois se ensinam os mesmos conteúdos sistematizados 

em toda parte e se objetiva a inculcação desses conteúdos (LOVISOLO, 1997). 

Ao final da exploração dos conceitos dos autores que subsidiaram as discussões na 

dimensão ciências humanas da UFSC; UFRGS; e UFPR, é possível verificar uma 

diferenciação nas matrizes epistemológicas dos programas.    

O programa da UFRGS privilegiou pensadores da Sociologia da Ciência no âmbito 

da Teoria Crítica; autores considerados de postura relativista em uma perspectiva pós-

moderna e a presença marcante de Norbert Elias, Eric Dunning; Pierre Bourdieu. 

O programa da UFPR privilegiou pensadores da Sociologia da Ciência no âmbito da 

Teoria Crítica, com discussões críticas sobre cultura, educação física, esportes; autores 

considerados de postura relativista com discussões acerca ciência, negação da realidade e da 

verdade, valorização do discurso e da linguagem. É possível verificar, uma presença de forma 

mais contundente para um enfoque filosófico, situado na “pós-modernidade”. 

Assim como na dimensão fundamentos da ciência, na dimensão ciências humanas o 

programa da UFSC privilegiou um grande leque de pensadores situados na Filosofia da 

Ciência e Teoria do Conhecimento; no âmbito da Teoria Crítica; autores considerados de 

postura relativista e pensadores situados no Materialismo Histórico o que apresenta uma 

matriz variada na formação do pesquisador em educação física. 

Parece ser unanime nos programas a presença dos pensadores situados na Escola de 

Frankfurt no âmbito da teoria crítica. 

Algo importante a ser mencionado é que na dimensão ciências humanas, 

diferentemente da dimensão fundamentos da ciência, os pesquisadores da área da educação 

física ocuparam lugar de destaque com suas discussões sobre: educação física e 

aprendizagem social; educação física e a mídia; educação física e o conceito de cultura; o 

papel desempenhado pelo esporte e o lazer na sociedade e na escola; e discussões de caráter 

humanista sobre o movimento e a educação física.  

O subitem seguinte tem como objetivo realizar um mapeamento , assim como o 

realizado na dimensão fundamentos da ciência, e dimensão ciências humanas os autores que 
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serviram de base para as discussões na dimensão ciências naturais nos três programas 

participantes do estudo.  

 

4.3 Os fundamentos das Ciências Naturais na Educação física: reflexões e autores que 

subsidiam essa dimensão 

 

A análise da empiria dos dados coletados na Dimensão Ciências Naturais mostrou-se 

difícil, pelo fato do grande número de autores utilizados nas ementas das disciplinas. Fato 

importante de ser salientado é grande presença de artigos como bibliografias, e a presença 

substancial de autores internacionais.  

Destaco os autores internacionais citados pelos programas que serviram de base para 

os estudos nos programas tais como: American College of Sports (ACSM); Jack Wilmore; 

Lieber, Lohman, Bouchard, Russell Pate (somente obras em língua estrangeira); Michael 

Pollock; Vivian Heyward. E os autores nacionais utilizados como referências bibliográficas, 

saliento: Markus Vinícius Nahas; Dartagnam Pinto Guedes.  

Vivian Heyward com a obra Avaliação Física e Prescrição de Exercício (2004) tem 

como objetivo principal integrar importantes princípios e teorias das áreas da fisiologia do 

exercício, cinesiologia, nutrição, psicologia e medição, aplicando-se à avaliação da aptidão 

física e ao delineamento de programas de exercícios individualizados. Nas palavras da própria 

autora, sua obra é um guia prático completo. Tendo como foco principal a avaliação física nas 

mais diferentes áreas. Tais como: avaliação prelimiar de saúde; avaliação da capacidade 

cardiorespitória, avaliação da força, avaliação da composição, avaliação da flexibilidade, 

dentre outras avaliações. 

Outros autores citados nas bibliografias das disciplinas dos programas são Michael 

Pollock e Jack Wilmore com a obra Exercício na Saúde e na Doença (1993). 

Da mesma forma que a obra anterior, o livro funciona como um guia de grande 

importância, pois estuda as mais variadas abordagens da prática esportiva, tanto para aqueles 

já bem condicionados fisicamente, como para os que necessitam de maiores cuidados e 

orientações. Os autores propiciam um enfoque preciso acerca da prescrição de atividades 

físicas, do acompanhamento de pacientes e da avaliação fisiológica (POLLOCK e 

WILMORE, 1993). 

Os autores discutem sobre a atividade física na doença (cardiovascular, obesidade) e 

na saúde; sobre a fisiologia do exercício relacionada à aquisição e à manutenção da aptidão 

física (função cardiorespitória, alterações da composição corporal, função muscoesquelética) 
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e por ultimo, a prescrição de programas de prevenção e reabilitação (POLLOCK e 

WILMORE, 1993). 

De forma resumida a obra de Heyward tem como objetivo ser um manual para a 

utilização da avaliação e prescrição do exercício por profissionais que atuam na área da saúde. 

O American College of Sports (ACSM) é a maior instituição científica mundial das 

áreas de Medicina e Ciências do Esporte. Nos programas de pós-graduação em educação 

física a obra utilizada foi Manual para teste de esforço e prescrição de exercício (2000). 

Inicialmente planejado para servir como um guia para os alunos e profissionais que 

buscavam a qualificação nos cursos de curta duração oferecidos pelo ACSM, evoluiu como 

um documento mais consistente e de um rotineiro por todos aqueles que lidam com teste e 

prescrição do exercício em indivíduos saudáveis, e não-saudáveis (ACSM, 2000). 

A obra discute sobre avaliação da saúde, estratificação de risco e segurança dos 

exercícios (benefícios e riscos associados aos exercícios, avaliação da saúde); testes de 

esforço (testes de aptidão física, avaliação clínica em esforço); e prescrição do exercício 

(princípios gerais da prescrição, exercícios para pacientes cardíacos, com doença pulmonar, 

testes de esforço e prescrição do exercício para crianças, idosos e gestantes) (ACSM, 2000). 

Da mesma forma como os estudos apresentados anteriormente, a obra da ACSM 

serve como um guia prático para profissionais que atuam na área da saúde, da atividade física, 

e da educação física.  

No âmbito da utilização de pensadores nacionais da educação física Markus Vinícius 

Nahas ocupa um lugar de destaque com suas discussões acerca da relação entre a atividade 

física, saúde e qualidade de vida. 

Para o autor uma das responsabilidades fundamentais dos profissionais de saúde, 

principalmente os da Educação Física, deveria ser bem informar as pessoas sobre fatores 

como a associação entre a atividade física, aptidão física e saúde, alimentação saudável, 

prevenção de doenças, e controle do stress. A motivação para a prática regular de atividades 

físicas é resultado de uma complexa interação entre fatores psicológicos, sociais, ambientais e 

até genéticos (NAHAS, 2001). 

O conceito de qualidade de vida é diferente de pessoa para a pessoa. Em geral, 

associam-se a essa expressão fatores como: estado de saúde, longevidade, satisfação no 

trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição, prazer e até espiritualidade. Numa 

visão holística, considera qualidade de vida como sendo: “a condição humana resultante de 

um conjunto de parâmetros individuais e sócio-ambientais, modificáveis ou não, que 

caracterizam as condições em que vive o ser humano” (NAHAS, 2001, p.5). 
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Existem fatores positivos e negativos no nosso estilo de vida que comprovadamente 

afetam nossa saúde e bem-estar, a curto ou longo prazo. Nahas propõe a utilização do 

“pentáculo do bem-estar”, para a busca da qualidade de vida. 

Os fatores são: nutrição, stress, relacionamento, comportamento preventivo e 

atividade física. E existem os fatores negativos modificáveis, como: fumo; álcool; drogas; 

stress; isolamento social; sedentarismo; esforços intensos ou repetitivos (NAHAS, 2001). 

Outro autor utilizado na dimensão ciências naturais é Dartagnan Pinto Guedes. Em 

suas obras, o autor procurar refletir sobre o contributo do exercício físico na promoção da 

saúde. 

O autor revisa alguns conceitos e pressupostos que são primordiais para a discussão 

no desenvolvimento de ações direcionadas a essa finalidade. Esclarecendo o que é saúde, 

atividade física, exercício físico, e esporte. 

Saúde se identifica com uma multiplicidade de aspectos do comportamento humano 

voltados a um estado de completo bem estar físico, mental e social. “Não basta apenas não 

estar doente para se ter saúde: é preciso apresentar evidencias ou atitudes que afastam ao 

máximo os fatores de risco que possam provocar as doenças” (GUEDES e GUEDES, 1995, 

p.10). 

Já atividade física é definida como qualquer movimento corporal, que resulta em 

gasto energético maior do que os níveis de repouso. Assim, a quantidade de energia 

necessária à realização de determinado movimento corporal deverá traduzir o nível de prática 

da atividade física exigido por esse movimento (GUEDES e GUEDES, 1995). 

Outros conceitos apresentados pelo autor é exercício físico e esporte. Exercício físico 

por definição é toda atividade física, planejada, estruturada e repetitiva que tem por objetivo a 

melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. E esportes como um 

sistema ordenado de práticas corporais de relativa complexidade que envolve atividade de 

competição, que se fundamenta na superação de competidores ou de marcas/resultados 

(GUEDES e GUEDES, 1995). 

Para o autor há um grande numero de evidências científicas que demonstram que o 

hábito de práticas de exercícios físicos se constitui não apenas na promoção da saúde, mas 

também na reabilitação de determinadas patologias. E que é preciso a adoção de duas 

iniciativas fundamentais. Primeiro, promover modificações no paradigma da atividade física e 

saúde: de uma conotação de treinamento desportivo com objetivo de desempenho atlético 

para ênfase na promoção da saúde. Segundo, investir no âmbito educacional mediante 
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modificações nos atuais programas de educação física, procurando direcionar suas ações para 

contribuir mais efetivamente na promoção da saúde (GUEDES e GUEDES, 1995). 

Por fim não se devem associar os programas de educação física escolar ao simples 

desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas, pois essa visão reflete entendimento 

funcional do exercício físico, mas oferecer importantes contribuições quanto à aquisição de 

estilo de vida saudável como meio de promoção de saúde (GUEDES e GUEDES, 1995). 

Saliento mais uma vez a dificuldade da catalogação dos autores utilizados na 

dimensão ciências naturais, devido ao numero elevado de obras e da heterogeneidade dos 

autores.  

Procuro a seguir apresentar autores nacionais que no interior dos programas serviram 

de base para discussões na dimensão ciências naturais. 

No programa da UFRGS destaco a presença de autores internacionais como: Jack 

Wilmore (já apresentado) e Matvéiev com suas discussões sobre treinamento desportivo. 

É possível perceber a presença insipiente de autores nacionais da área da educação 

física. Exceto Antonio Carlos Gomes, com suas discussões sobre treinamento desportivo; 

Adelino, Vieira, Coelho também sobre treinamento desportivo, porem com discussões sobre a 

presença de jovens no alto rendimento.  

Antonio Carlos Gomes apresenta diversas modelos de estruturação da carga de 

treinamento no processo de preparação a longo prazo, procurando alternativas que atendam, 

de forma concreta, ao calendário desportivo brasileiro.  

A preparação desportiva trata-se de um processo tão complexo que o resultado final 

só pode ser atingido com a união de diversos fatores cujas explicações e cujo entendimento 

não dependem apenas do domínio do conhecimento do conteúdo de treinamento, mas também 

da arte e da intuição do treinador. A expressão treinamento desportivo tem relação direta com 

a adaptação psico-morfofuncional que se altera durante toda a temporada de treinamento 

(GOMES, 2002). 

O autor apresenta discussões sobre princípios científicos da preparação desportiva; 

sistema de competições desportivas; meios e métodos da preparação desportiva; carga de 

treinamento; estruturação e periodização do treinamento desportivo; modelos de periodização 

nos desportos; planejamento do treinamento desportivo na infância e adolescência e projeto 

de treinamento desportivo (GOMES, 2002). 

Na análise da empiria foi possível verificar uma presença reduzidíssima de 

pesquisadores nacionais da área da educação física no programa da UFRGS. Há um 

predomínio na utilização de autores internacionais.  
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No programa da UFPR destacam-se os seguintes pesquisadores internacionais da 

área da educação física: American College of Sports Medicine (já apresentado) ; Jack 

Wilmore (já apresentado); Jurgen Weineck.  

Markus Vinícius Nahas (já apresentado); Datagnam Pinto Guedes (já apresentado); e 

Victor Matsudo são pesquisadores nacionais da área da educação física presentes nas ementas 

das disciplinas no programa da UFPR. 

A obra de Jurgen Weineck utilizada no programa da UFPR foi Biologia do Esporte 

(2005). Tendo como objetivo central informar acerca dos efeitos da atividade física e do 

treinamento desportivo sobre o corpo humano. São tratados tanto os fundamentos dos 

processos de adaptação determinados pelo treinamento, quanto as peculiaridades da prática de 

exercícios físicos por crianças e jovens, mulheres e pessoas idosas (WEINECK, 2005). 

A biologia do esporte organiza-se como área interdisciplinar baseada na ciência da 

constituição do corpo e dos processos vitais do homem e utiliza conhecimento do estudo da 

hereditariedade, do estudo da saúde, da pedagogia do esporte, da medicina desportiva, da 

ciência do treinamento, do estudo do movimento, da sociologia do esporte e da psicologia do 

esporte (WEINECK, 2005). 

O autor discute sobre adaptação como condição básica do treinamento desportivo; 

sistemas orgânicos e treinamento esportivo; as principais formas de exigência motora (idade e 

esporte, mulher e esporte); fatores de risco para doenças cardiovasculares degenerativas; 

fatores que influenciam a capacidade de desempenho esportivo; e condições especiais do 

meio ambiente e esporte (WEINECK, 2005). 

Outro autor nacional destacado no programa da UFPR é Victor Matsudo em suas 

discussões sobre testes em ciências do esporte.  

O objetivo da obra é apresentar, como um guia uma relação de testes possíveis de 

serem utilizados no trato com o esporte. O autor destaca medidas antropométricas; medidas de 

potencia anaeróbica; medidas de potencia aeróbica; medidas da força muscular; medidas de 

velocidade; medidas de agilidade; medidas psicológicas no esporte; medidas da maturação 

biológica; estatística e medidas de flexibilidade (MATSUDO, 1984). 

Já o programa da UFSC privilegiou na dimensão ciências naturais autores 

internacionais como: American College of Sports Medicine (já apresentado); Michael Pollock 

e Jack Wilmore (já apresentados); e Vivian Heyward (já apresentados). 

Foi possível perceber um grande aparecimento de pesquisadores nacionais da área da 

educação física em discussões na dimensão ciências naturais saliento: Markus Vinicius Nahas 

(já apresentado); Datagnan Pinto Guedes (já apresentado); Edio Petrosky com suas discussões 
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sobre medidas antropométricas; e Giovana Mazo, Marize Lopes e Tânia Benedetti com a 

relação da educação física e o idoso. 

Para as autoras o idoso como categoria social ainda é visto, na sociedade brasileira, 

como uma questão secundária, diante disso devemos buscar garantir os direitos dos idosos, 

para que eles tenham condições de vida adequadas e com qualidade no que se refere a 

serviços de saúde, moradia, remuneração, acesso a manifestações culturais (MAZO; LOPES; 

BENEDETTI, 2004). 

Termino a explanação dos autores que subsidiaram as discussões nas três dimensões 

da formação do pesquisador em educação física com a certeza que devo ter cometido alguma 

injustiça com a não apresentação de autores que de certa forma devem ser importantes nos 

terrenos dos programas. Porem, o presente capítulo teve como objetivo apresentar os 

principais autores, fornecendo que conceitos e discussões são gerados nas dimensões de 

formação do pesquisador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso e o exercício de análise empreendido nesse estudo possibilitam levantar 

importantes indicadores, princípios e tendências que delineiam a formação do pesquisador nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação Física avaliados com conceito 5, no período de 

2007 a 2009. 

O presente estudo teve como objetivo analisar as matrizes epistemológicas da 

formação do pesquisador em educação física dos Programas de Pós-Graduação em Educação 

Física avaliados com conceito 5 no triênio de 2010. Tendo as seguintes questões de pesquisa: 

quais as principais vertentes teórico-metodológicas que orientam a formação do pesquisador 

nos Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu avaliados com conceito 5 pela Comissão de 

Avaliação da Área de Educação Física? Quais são os princípios e as tendências que 

orientam essa formação e como eles se estabelecem na organização curricular dos 

programas? Quais as aproximações epistemológicas que os programas apresentam entre si 

em relação à formação do pesquisador, considerando suas propostas curriculares?  

A análise das disciplinas e ementas dos Programas de Pós-Graduação em estudo 

permitiu observar e responder as questões de pesquisas, apontando para as seguintes 

conclusões: 

- do ponto de vista geral, em um olhar mais panorâmico os programas fundamentam-se em 

dimensões e eixos teóricos nos quais predominam em ordem de maior incidência o estudo de 

questões relativas às ciências naturais com discussões sobre saúde, qualidade de vida, 

treinamento desportivo, prescrição do exercício, nutrição, fisiologia, biomecânica; ciências 

humanas com a contribuição da filosofia, sociologia e antropologia para o estudo dos objetos 

da educação física tais como: esporte, lazer, movimento humano, dança; e por ultimo  

fundamentos da ciência com estudo dos referencias da epistemologia (racionalidade, 

objetividade, produção do conhecimento) e da pesquisa (métodos-tecnicas-instrumentos, e 

concepções de ciência). Nessa perspectiva vale ressaltar as prioridades dos estudos de certa 

forma existe um equilíbrio dado que as diferenças não substanciais.  

- do ponto de vista especifico, da identidade de cada programa por sua vez, observou-se que 

estes apresentam diferenças nas matrizes epistemológicas em relação à formação do 

pesquisador. O programa da UFRGS privilegiou a dimensão de humanidades, seguido das 

dimensões fundamentos da ciência e da dimensão ciências naturais. Estes últimos ocupam o 

segundo lugar. O programa da UFPR privilegiou, significativamente, a dimensão ciências 

naturais, seguido da dimensão ciências humanas e dimensão fundamentos da ciência. Por sua 
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vez, o programa da UFSC apresentou um equilíbrio entre as dimensões, havendo pequeno 

privilégio na dimensão fundamentos da ciência e dimensão ciências humanas em relação à 

dimensão ciências naturais. O equilíbrio toda via denota a busca por uma epistemologia que 

revele efetivamente a identidade da educação física: uma disciplina cuja essência por si só é 

interdisciplinar.  

- em todos os programas o eixo teórico saúde ocupou o primeiro lugar na distribuição das 

disciplinas, seguido do eixo teórico pesquisa. Algo importante de ser mencionado é que em 

todos os programas o eixo teórico epistemologia ocupou o ultimo lugar. Tal fato parece dar 

indícios de que nos estudos sobre ciência priorizam-se a instrumentalização do pesquisador, 

direcionando para questões relativas a métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa. 

- na dimensão fundamentos da ciência o Programa da UFPR apresentou uma destinação 

pouco expressiva de carga horária e de disciplinas para estudo das questões da epistemologia 

da ciência e um predomínio de disciplinas que estudam as dimensões da ciência natural; o 

Programa da UFRGS privilegiou o estudo da “nova filosofia”, no âmbito da Filosofia da 

Ciência e Teoria do Conhecimento com os autores Feyrabend, Lakatos, I; Karl Popper e 

Thomas Kuhn considerados filósofos do crescimento do conhecimento científico; já no 

Programa da UFSC verificou-se uma consistente oferta de disciplinas e conteúdos que 

viabilizaram para o pesquisador em formação o estudo de um amplo leque de vertentes: das 

modalidades da Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento com a utilização de Augusto 

Comte e Latour e Thomas Kuhn, e à Sociologia da Ciência com a presença de pensadores 

situados na Teoria Crítica como Jurgen Habermas, e de postura relativista como Michael 

Foucault e Boaventura Sousa Santos. Algo importante a ser mencionado é que exceto no 

programa da UFSC, os demais programas não apresentaram um numero substancial de 

pensadores advindos da educação física em suas bibliografias.  

- na dimensão ciências humanas foi verificado uma presença marcante dos pensadores 

vinculados a Sociologia da Ciência no que se refere à Teoria Crítica: Theodor Adorno; Max 

Horkheimer; Jurgen Habermas; Henry Giroux. Destaca-se ainda Pierre Bourdieu; Norbert 

Elias; Eric Dunning; Marshall Berman; Eric Hobsbawn; e Edgar Morin. E há um 

aparecimento substancial de pensadores da área da educação física, com uma perspectiva 

crítica de pensamento como: Valter Bracht; Mauro Betti; Josimar Daolio; Jorge Bento; 

Bruhms; Kretchmae; e Allen Guttmann. Alem destes pensadores apresentados, os programas 

apresentaram heterogeneidade nas escolhas dos autores na dimensão ciências humanas.  

- na dimensão ciências naturais, algo importante de ser mencionado é uso substancial de 

artigos científicos de periódicos assim como bem como a presença expressiva de autores 
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internacionais publicados em língua estrangeira. Destaco os autores internacionais: American 

College of Sports (ACSM); Jack Wilmore; Lieber, Lohman, Bouchard, Russell Pate; Michael 

Pollock; Vivian Heyward. E os autores nacionais: Markus Vinícius Nahas; Dartagnam Pinto 

Guedes. Há presenças expressivas de obras com características como guias práticos, sobre 

prescrição do exercício, biologia do esporte, testes e avaliações, métodos de treinamento etc. 

Tecendo considerações finais destaco que os programas que apresentaram uma 

distribuição desigual necessitam desenvolver estratégias para que tanto questões naturais, 

como questões humanas e questões relativas às ciências não sejam negligenciadas na 

formação dos pesquisadores. O predomínio de uma ou de outra parece ser arbitrário. Corre-se 

o risco com o passar do tempo de programas cada vez mais isolados, distanciados e 

individualizados.  

É importante destacar também o motivo do lugar pouco expressivo de questões 

epistemológicas no interior de cada programa. Tal fato parece ser extremamente preocupante 

e sugere-se que os programas repensem suas estruturas curriculares e compreendam que 

durante o processo de formação o pesquisador necessita visualizar as diferentes formas, 

abordagens, e matrizes de produção do conhecimento. 

Em face do exposto foi possível concluir que a reflexão sobre as matrizes 

epistemológicas da formação do pesquisador foi algo bastante complexo e difícil.  

Inúmeras vezes foram necessárias leituras e releituras na tentativa de extrair qual 

concepção de ciência, de epistemologia, de educação física presentes nas ementas das 

disciplinas. Tenho a clareza que devo ao longo do processo de elaboração do trabalho ter 

negligenciado alguns conceitos e princípios, que no interior dos programas são de grande 

valia. 

A pesquisa espera contribuir para a educação física buscando a formação de um 

campo acadêmico sólido e bem estruturado. O fato da crescente ampliação do numero de 

programas de pós-graduação em educação física, traz ao meio acadêmico a necessidade da 

reflexão para qual lugar estamos caminhando e onde desejamos chegar, em busca da 

organicidade dos programas e da área.  

Desta forma destaco algumas questões que podem servir de base para estudos 

futuros: Quais matrizes epistemológicas são preconizadas nos demais Programas de Pós-

Graduação em Educação Física? Que conhecimentos são ofertados durante o processo de 

formação? Nos Programas de excelência, isto é os programas de conceito 6, de que forma tem 

se desenvolvido o processo de formação dos pesquisadores em educação física? E por fim, 

onde esses egressos estão atuando? Em que linha de pesquisa? Quais disciplinas ministram?  
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Espero que os resultados dessa pesquisa tenham contribuído com as demais 

pesquisas já realizadas e que estimule novas pesquisas na área da epistemologia da educação 

física. 

A necessidade de análise dos dados coletados, principalmente dos autores 

selecionados pelos programas, fez com que, ao final do processo eu como pesquisador 

percebesse as mudanças nas concepções e leituras de mundo, de educação, de educação física 

e dos processos formativos. Tenho a certeza que a pesquisa desenvolvida contribuiu para 

minha formação como pesquisador e que principalmente para minha formação como pessoa.     
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