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 O presente relatório em primeiro lugar apresenta a ficha de avaliação do GTT Epistemologia por tratar-se de 
uma continuidade da gestão 2007-2009 (Anexo I). Resgata um pouco do trajeto das ações desenvolvidas pelo GTT 
Epistemologia durante a apresentação da mesa especial do XVI CONBRACE em Salvador. A partir do II EPISTED – 
Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação (2006) e considerando a conjuntura de campos comuns de 
pesquisa com o Grupo Temático de Trabalho (GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 
(CBCE) foi proposta a realização dos seminários de forma integrada com os Colóquios de epistemologia da Educação 
Física que já vinham acontecendo desde 2002. Em dezembro de 2006 por ocasião do III Colóquio de Epistemologia da 
Educação Física e II EPISTED organizado pelo grupo de pesquisa PAIDEIA e por este GTT, na FE Unicamp foi 
realizado um debate em torno das tendências e correntes epistemológicas contemporâneas que vem ganhando 
centralidade em torno dos denominados “giros” ou “viradas”. Esses giros ganham denominações variadas, dependendo 
das diversas perspectivas epistemológicas e enfoques filosóficos. Com o objetivo de recuperar essa polêmica dada no 
âmbito da filosofia e da filosofia da ciência e procurando uma maior compreensão desse debate contemporâneo o GTT 
Epistemologia convidou sócios do CBCE para apresentarem esses giros ou viradas, considerando as especificidades do 
campo da Educação Física/Ciências do Esporte (Anexo II). 
 Apresenta ainda o registro da reunião de posse do GTT Epistemologia realizada no dia 24 de setembro 2009 e 
os membros do GTT Epistemologia eleitos na reunião de posse no dia 24 de setembro 2009 para a gestão 2009-2011 
(Anexo III). 

Em seguida apresenta as ações do GTT Epistemologia no período de 09 de setembro de 2009 a 27 de 
setembro de 2011 destacando dentre as 340 mensagens trocadas entre os membros deste comitê na lista 
gttepistemologia@googlegroups.com as propostas, reuniões e encaminhamentos mais expressivos. Outra dinâmica 
utilizada para congregar os participantes das mesas e atividades durante o CONBRACE foi à continuidade da lista 
conbracegttepistemologia@googlegroups.com que durante este período trocou 270 mensagens (Anexo IV). 
 Durante o primeiro semestre de 2010 além das ações destacadas o GTT Epistemologia colaborou com a 
organização dos Congressos Regionais (Anexo V). Uma atividade permanente também foi a construção da 
programação do CBCE na SBPC Natal-RN, de 26 a 30 de julho de 2010 (Anexo VI). Nesta reunião o GTT Epistemologia 
encaminhou proposta sobre “A natureza dos GTT´S: sua atuação na sistematização, divulgação e crítica da produção 
do conhecimento em educação física”, com o objetivo de promover a discussão sobre o papel dos GTT’s na formação 
do campo científico da Educação Física e socializar experiências significativas na consolidação da associação científica 
que identifica a área no contexto brasileiro (Anexo VII). 

Ainda durante este semestre foi construído o projeto do V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA - A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas e encaminhado para pedido de financiamento 
para a FAPEAL-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Anexo VIII), e, para a PROEX/UFAL – Pró-
reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas (Anexo IX). O V Colóquio foi organizado integrando um evento 
maior, neste caso, o Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Tal estratégia foi utilizada de 
forma semelhante aos quatro anteriores colóquios realizados nas Universidades Federais (UFRN e UFPel) e Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

A articulação dos eventos permitiu integrar recursos e desenvolver a perspectiva da interdisciplinaridade em 
torno de problemas comuns. Tanto os dois primeiros colóquios realizados em Natal e Pelotas, quanto o terceiro e quarto 
realizados em Campinas foram vinculados a outros eventos com temáticas próximas ou semelhantes. Tal situação 
indica a importância das inter-relações e a interdisciplinaridade que caracteriza os estudos epistemológicos. Entretanto, 
pode significar, também, os limites de uma temática ainda não suficientemente divulgada e densa, porém necessária 
para o avanço e para o amadurecimento reflexivo da própria comunidade acadêmica da Educação Física brasileira e da 
Educação. 
 Os resultados dos eventos integrados entre o Grupo Paideia e o GTT de Epistemologia do CBCE, certamente 
indicam significativos avanços na perspectiva interdisciplinar no campo da pesquisa em educação física e suas inter-
relações com a pesquisa educacional. As temáticas desenvolvidas nos eventos anteriores giraram em torno das 
problemáticas filosóficas da Educação e da Educação Física e sobre o debate das tendências epistemológicas e 
pedagógicas das pesquisas atuais desenvolvidas nesses campos do conhecimento. Particularmente o debate sobre os 
“giros epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou momentos de maior aprofundamento em 
mesas redondas durante o XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em Recife em setembro de 2007. 
Nessa oportunidade foi sugerida a ampliação do debate, considerando a sua relação com as teorias do conhecimento e 
os desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e pós-modernidade, assim como 
as reações à denominada “virada linguística”, abordada no IV Colóquio. Da mesma forma, no XVI CONBRACE reunido 
em Salvador em setembro de 2009, foi indicada como temática central do V Colóquio a relação entre toeria e prática. 
Nessa oportunidade, a assembleia de membros do GTT Epistemologia realizada em Salvador por ocasião do XVI 
CONBRACE sugeriu que o tema central fosse: “A problemática da relação entre teoria e a prática: diversas 
perspectivas”. 

Tal temática mantem a preocupação com a discussão de temas abrangentes que permitam a participação de 
pesquisadores, inclusive vinculados a outros GTTs e de outras áreas como a educação e a abertura para as diversas 
interpretações, mantendo assim o espírito de polêmica que vem caracterizando os Colóquios de Epistemologia. Foi uma 
organização coletiva entre o Grupo de Trabalho Temático GTT - Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte (CBCE), a Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca/Grupo de Pesquisa LEPEL.ALAGOAS, a 
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas – GEPEF/AL-SEE/DEEM e a Universidade Federal de 
Alagoas/Curso de Educação Física/UFAL (Anexo X). 

Durante o evento foram debatidos dentre outros tópicos: 1) Definições e questões teórico-metodológicas: 
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maneiras de abordar os sistemas de relações: a totalidade e as partes (a unidade e a diversidade); 2) A práxis: A 
compreensão dinâmica e contraditória da relação entre teoria e prática e a controvérsia dos dualismos e das primazias; 
3) Os desdobramentos dessas compreensões na construção dos campos profissional e científico da Educação Física 
(Anexo XI e XII). 
 Outra temática fez referência a Produção do conhecimento em educação física no nordeste brasileiro: 
debatendo as perspectivas epistemológicas. Dentre outros resultados destacamos: 1) A formação do campo científico 
da Educação Física, depende das inter-relações necessárias com outros campos do conhecimento tais como, a 
educação, as ciências sociais e as artes como confirmam as áreas de formação dos pesquisadores e o 
desenvolvimento interdisciplinar das suas teses e dissertações; 2) As condições da produção no nordeste revelam 
políticas científicas nacionais desiguais e a falta de recursos financeiros para consolidar de forma autônoma a pesquisa 
e a implementação de programas de pós-graduação na área; 3) A produção científica, entendida como uma das 
mediações necessárias à atividade produtiva do homem, à dominação política e à força ideológica na atual organização 
social, dependendo da orientação epistemológica, ideológica e política reproduz contraditoriamente formas diferentes de 
produzir conhecimento e de realizar a formação profissional (Anexo XIII). 
 Dentre as dificuldades encontradas podemos relatar que no dia 07 de maio de 2010 o projeto foi encaminhado 
para a FAPEAL solicitando apoio financeiro e não obtivemos resultado positivo levando em consideração o 
encaminhamento das verbas da instituição para os desabrigados da cheia ocorrida naquela época no interior do Estado. 
Solicitamos então, apoio diretamente à PROEX/UFAL e a Direção Nacional do CBCE. Somente assim, foi possível sua 
realização. As passagens dos convidados palestrantes de fora do estado foram financiadas pela UFAL e o CBCE. 
Tivemos dificuldades em resgatar os inscritos diretamente no evento e não tivemos acesso aos seus dados pessoais, 
motivo pelo qual somente agora estamos encaminhando o relatório. 

Durante os dias 22 e 23 de outubro de 2010, ocorreu, durante o VII Congresso Acadêmico da Universidade 
Federal de Alagoas, o V Colóquio de epistemologia da Educação Física do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O 
evento ocorreu no auditório da biblioteca central do Campus A. C. Simões, e em salas de aula do Centro de Educação. 
Contou com a participação de cerca de 140 pessoas, às quais foram entregues fichas de avaliação. Foram-nos 
devolvidas 33 fichas de avaliação, o que representa um terço dos participantes (Anexos XIV, XV, XVI, XVII). 
 Duas atividades importantes deram continuidade às ações do GTT Epistemologia neste período. Paralelamente 
participamos da organização do XVII CONBRACE e IV CONICE realizado em Porto Alegre/RS, e, da participação no IV 
Fórum de Pós-graduação em Educação Física realizado 25 a 27 de Maio de 2011 em Florianópolis, SC. Participamos 
no evento na Mesa redonda 5 sobre A Produção de Conhecimento em EF/ Ciências do Esporte/ CE – Qualidade x 
Quantidade: para onde vamos? (Anexo XVIII). 
 O debate sobre as abordagens quantitativas e qualitativas foi sugerido como um dos temas centrais do IV 
Fórum permanente de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Esse fato em si mesmo significa a 
atualidade da polêmica e indica depois de várias décadas de discussões a sua centralidade do dilema entre técnicas 
qualitativas e quantitativas, que os pesquisadores têm perante os desafios da produção do conhecimento. A 
comunicação foi organizada nos seguintes tópicos: 1) Atualizando o debate sobre o conflito qualidade - vs - qualidade 
na pesquisa científica; 2) Como abordar o dilema entre as abordagens qualitativas e quantitativas na da prática da 
pesquisa? Como referência a investigação sobre a produção do conhecimento em EF/CE nas IES do Nordeste; 3) Com 
base nesse desafio algumas estratégias de superação desse dilema entre quantidade/qualidade na análise da produção 
do conhecimento, integrando estudos bibliométricos e cienciométricos e as análises epistemológicas. E, a maneira de 
conclusões, as possibilidades da superação desse falso conflito na prática da pesquisa (Anexo XIX). 
 A programação final do GTT Epistemologia apresentou 16 trabalhos orais e 6 pôster aprovados (Anexo XX). 
 Por último, fazemos o registro das publicações do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física. Todos os 
trabalhos estão registrados e podem ser acessados no endereço: 
http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/cepistef/v_cepistef/schedConf/presentations 
 A Revista Filosofia e Educação – Revista Digital do Grupo de Estudos e Pesquisas Paideia – abre um 
importante espaço para a publicação do dossiê intitulado Epistemologia e teorias da Educação: as reações aos pós-
modernismos, que estampa as comunicações das mesas-redondas e os trabalhos apresentados no III Seminário de 
Epistemologia e Teorias da Educação (EPISTED) e no IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física, ambos 
realizados na Faculdade de Educação da Unicamp nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2008. 

A partir do II EPISTED (2006), em vista do trabalho conjunto e das temáticas comuns com o Grupo Temático de 
Trabalho (GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), propôs-se a realização dos 
seminários de forma integrada com os Colóquios de Epistemologia da Educação Física, que já vinham ocorrendo desde 
2002. Essa integração foi motivada pela constatação, nos registros da produção do Grupo Paideia, da significativa 
presença de pesquisadores oriundos da área de Educação Física, bem como pelos intercâmbios que vêm acontecendo 
com o CBCE e com os diversos grupos de pesquisa da Educação Física. 
 Por ocasião do III EPISTED e do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física, foram retomadas e 
aprofundadas as temáticas que se destacaram nos eventos anteriores, buscando-se uma linha de continuidade entre os 
eventos do Grupo Paideia e do GTT Epistemologia do CBCE. Os primeiros eventos giraram em torno dos problemas 
filosóficos da Educação e da Educação Física e abordaram o debate das tendências epistemológicas e pedagógicas 
das pesquisas recentemente desenvolvidas nesses campos do conhecimento. Particularmente, o debate sobre os “giros 
epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou momentos de maior aprofundamento, por 
ocasião do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em Recife em setembro de 2007, retomando 
essas problemáticas e sugerindo a ampliação do debate, considerada a sua relação com as teorias do conhecimento e 
os desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e 
pós-modernidade. 

Atendendo a essa sugestão, o evento de 2008 se propôs a socializar resultados de estudos e pesquisas sobre 
a problemática da epistemologia e das teorias do conhecimento que sustentam a pesquisa em Educação e em 
Educação Física e a proporcionar um ambiente de interação entre pesquisadores interessados no debate 
contemporâneo das tendências epistemológicas e das teorias pedagógicas comuns às pesquisas das duas áreas. O 



referido evento foi organizado em torno da temática geral: Epistemologias e teorias do conhecimento na pesquisa em 
Educação e Educação Física: as reações aos pós-modernismos. Essa temática foi orientada pela seguinte ementa: 
Compreender o debate sobre as novas correntes pós-modernistas que vêm influenciando a pesquisa em Educação e 
em Educação Física e que aborda os conflitos em torno da “virada linguística” e das suas reações, que se expressam 
nas viradas “hermenêutica”, “pragmática” e “ontológica”. Tanto a defesa da “virada linguística” quanto às diversas 
reações foram ponderadas com base nas teorias do conhecimento e nas perspectivas histórico-sociais que se 
confrontam. Tais debates buscam oferecer subsídios aos pesquisadores para que se apropriem criticamente de novas 
ferramentas de análise e assim tenham melhor condição de superar os modismos, desvios e posturas ingênuas que 
diminuem a capacidade de compreensão das práticas pedagógicas e dispersam os compromissos históricos dos 
educadores. O dossiê pode ser revisto na Filosofia e Educação (Online), ISSN 1984-9605 – Revista Digital do Paideia 
Volume 2, Número 2, Outubro de 2010 – Março de 2011 no seguinte endereço 
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/rfe/issue/view/84/showToc 

Após várias tentativas de publicação em dossiê foi lançado durante a V Bienal Internacional do Livro em 
Alagoas, no período de 21 a 31 de outubro de 2010 o livro Teorias e pesquisas em educação: os pós-modernismos. O 
esforço acadêmico visando à atualização do debate sobre a produção do conhecimento em educação e particularmente 
sobre suas tendências e condições, submetidas à influência das diversas teorias do conhecimento e perspectivas 
teóricas e filosóficas, motivou a organização de encontros específicos sobre a problemática das teorias e a pesquisa 
científica na educação. Um desses encontros aconteceu por ocasião do Seminário de Epistemologia e Teorias da 
Educação (II EPISTED) em concomitância com o III Colóquio de Epistemologia da Educação Física, organizados pelo 
grupo de estudos PAIDEIA, conjuntamente com o Grupo Temático de Trabalho – Epistemologia do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte – CBCE. O evento aglutinou esforço e gerou documentos que, uma vez cuidadosamente 
selecionados, permitiram oferecer a publicação anunciada e que vem proporcionar um debate sobre as tendências e 
correntes epistemológicas contemporâneas que vem ganhando centralidade em torno da influência na pesquisa 
educacional das recentes e diversas correntes de pensamento, denominadas de pós-modernas (ISBN: 978-7177-620-3) 

Os textos selecionados foram organizados na forma de livro atendendo a dois momentos: o primeiro é 
destinado às correntes mais significativas que explicitam alguns desdobramentos do “giro linguístico”, assim como, as 
reações ao mesmo. São apresentadas as seguintes perspectivas: 1) o giro hermenêutico; 2) a virada pragmática e, 3) o 
giro ontológico. Num segundo momento apresentam-se exemplos da polêmica no contexto da América Latina. Três 
pesquisadores brasileiros e um da Colômbia e um de Cuba completam este debate, trazendo contribuições sobre os 
desdobramentos dos pós-modernismos no quadro das teorias da educação e da prática pedagógica. 

Por fim, agradecemos a colaboração de todos os membros do GTT Epistemologia para o desenvolvimento das 
atividades ligadas ao GTT Epistemologia e anuncia efetivar este relato com a entrega do relatório final junto à 
coordenação dos GTTs e a direção científica da gestão 2009-2011/DN/CBCE. 
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ANEXO I 
Ficha de avaliação – GTT Epistemologia 2007-2009 

 
 
 
 
 
 
Formação em Educação Física e Ciências do Esporte: políticas e cotidiano 

Salvador - 20 a 25/09/2009 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO – Coordenador de GTT 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE: Dra. Márcia Chaves-Gamboa / Coordenadora  
GTT – 4 Epistemologia 
 
1. Como foi o desenvolvimento dos trabalhos nos últimos dois anos do GTT que esteve sob sua coordenação? 
(  X  ) atuante e com comunicação ativa 
(     ) atuante mas com comunicação fragilizada 
(     ) fraco e com dificuldades de desenvolver discussões 
(     ) não produtivo 
 
2. Este GTT trabalhou em conjunto com um Comitê Científico? (  X  ) Sim           (    ) Não 
Como foi a sua atuação? 
(  X  ) produtiva com desenvolvimento de um processo coletivo 
(     ) produtiva porém os trabalhos foram desenvolvidos de forma fragmentada 
(     ) fraca e com problemas de comunicação entre os grupos 
(     ) não produtiva 
 
3. Quais foram os critérios utilizados para a seleção dos trabalhos para o XVI CONBRACE / III CONICE 2009. Estes foram adequados? 
(  X  ) Sim       (     ) Não 
1. Os critérios utilizados para a seleção dos trabalhos foi o indicado nas Normas de submissão de trabalhados do CONBRACE: 
adequação ao tema do GTT, consistência argumentativa, diálogo com a leitura, e, a qualidade da escrita; 
2. Problemas com a utilização do SOAC para submissão de trabalhos: muitos trabalhos foram encaminhados para o sistema com o 
nome dos autores, trabalhos encaminhados para o GTT errado, vários trabalhos encaminhados pelo mesmo autor; 
3. O encaminhamento dos trabalhos para os pareceristas exigiu muito tempo de organização por parte dos coordenadores; 
4. A demora na devolução de alguns pareceres retardou a finalização do trabalho de avaliação dos trabalhos e encaminhamento para a 
coordenação geral. 
 
4. Dê um conceito geral para o trabalho desenvolvido pelo GTT. 
 
A (  X  )        B (    )        C (    )         D (    )          E (    ) 
 
Comentários: 

 O GTT Epistemologia procurou desenvolver um trabalho com os demais colegas pareceristas desde a elaboração do plano de 
trabalho organizado no último Conbrace em Recife; criou listas de comunicação entre os membros do comitê 
(gttepistemologia@googlegroups.com) com 342 mensagens trocadas entre os membros e, junto aos 116 participantes do evento 
passado e 97 comunicações (conbracegttepistemologia@googlegroups.com). O e-mail gttepistemologia@gmail.com foi criado 
para arquivo das informações do GTT contabilizando até o momento 790 mensagens; 

 Desenvolveu atividades em conjunto com a Secretaria do Estado de São Paulo (60a Reunião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), de 13 a 18 de julho de 2008, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas/SP 
(Organização local: contatos, busca dos espaços físicos para a realização de palestras, mini-curso e reuniões institucionais do 
CBCE; hospedagem e transporte dos participantes das secretarias estaduais, diretoria nacional e coordenadores de Gtts); 

 Apoio ao II Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física, dias 10 e 11 de julho de 2008, das 9:00 as 18:00h., na 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP; 

 Realização do Debate “Espaço de discussão: A atuação dos GTTs na sistematização, divulgação e crítica da produção do 
conhecimento em Educação Física”, na FEF/Unicamp no dia 27 de agosto; 

 Registro do debate sobre a atuação dos GTTs na sistematização, divulgação e crítica da produção do conhecimento em Educação 
Física, em DVD artesanalmente (falta editar); 

 Coordenação do GTT Epistemologia para seleção dos trabalhos submetidos, e, apoio para a realização juntamente com as 
Secretarias Estaduais do CBCE da região sudeste, do II Congresso Sudeste de Ciências do Esporte, de 17 a 19 de setembro de 
2008, na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia/MG; 

 Apoio para a realização do Congresso do Sul- IV CSBCE,http://www.litoral.ufpr.br/  e, 
http://cbce.tempsite.ws/congressos/index.php/CSBCE/IVCSBCE/reviewer/submission/32; 

 Realização do III EPISTED – Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação e IV Colóquio de Epistemologia da Educação 
Física, com a temática geral: Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação Física: as reações 
aos pós-modernismos; e os temas centrais sobre: a) Pós-modernidade e teorias críticas; b) Produção científica em Educação e 
Educação Física e o atual debate teórico-metodológico; c) Teorias e práticas pedagógicas e as controvérsias epistemológicas 
contemporâneas, realizado nos 09, 10 e 11 de dezembro na FE/Unicamp. Número de inscritos: 194 (antes do início do evento) 
215 (ao final do evento), com participantes de 75 cidades. Estados participantes: 16 (SP, RS, RJ, ES, BA, MT, SC, PR, PA, GO, 
AC, AM, AL, MG, DF, PE). 72 instituições estiveram representadas no evento. Sobre a titulação acadêmica dos participantes do 
Evento do universo de 215 participantes: 1% de pós-doutores; 16% de doutores; 4% de doutorandos; 22% de mestres; 14% de 
mestrandos; 9% de especialistas; 19% de graduação; 8% estudantes em geral; e, 7% outros. Quanto ao volume de trabalhos 
apresentados: 91: 34 (poster) e 57 (comunicação oral), 1 mesa de abertura e 3 mesas redondas. Foi monitorado em seu processo 
de planejamento e realização para que se possa avaliar a qualidade do evento realizado, a fim de sanar lacunas que possam vir a 
ser explicitadas pelo processo avaliativo aplicado. 

mailto:gttepistemologia@googlegroups.com
mailto:conbracegttepistemologia@googlegroups.com
mailto:gttepistemologia@gmail.com
http://www.litoral.ufpr.br/
http://www.litoral.ufpr.br/
http://www.litoral.ufpr.br/
http://cbce.tempsite.ws/congressos/index.php/CSBCE/IVCSBCE/reviewer/submission/32


 Publicação dos Anais do III Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação e IV Colóquio de Epistemologia da Educação 
Física – ISBN: 978-85-7713-073-3; 

 Publicação de todos os artigos apresentados em CD-ROM – III Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação e IV Colóquio 
de Epistemologia da Educação Física – ISBN: 978-85-7713-074-0; 

 Em construção – Publicação de todas as palestras realizadas no evento e encaminhamento para a RBCE; 

 Elaboração de Relatório do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física e encaminhamento à entidades organizadoras, 
(FE/Unicamp e GTT de Epistemologia do CBCE); 

 Elaboração de um DVD com a conferência e mesas realizadas durante o III Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação e 
IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física. 

 
5. Faça suas sugestões para o próximo biênio do GTT. 

 a) Continuidade da proposta organizada pela Dinah Terra em Uberlândia em dezembro de 2007, e, efetivada com a organização 
do GTT Epistemologia e a Se-CBCE-Sp e a participação de alguns GTT´s em agosto de 2008 na FEF/Unicamp. A proposta inicial 
teve objetivo de: 1. Pontuar o que é o GTT; 2. O que se produz em cada GTT; 3. Qual a relevância da pesquisa em cada temática; 
4. Quais as demandas que o GTT tem levantado como necessária para a área da pesquisa; 5. Como anda a produção em cada 
área; 6. Falar dos eventos organizados por cada GTT; 7. Ficará em aberto para cada representante aprofundar sobre qualquer 
etapa. Propomos a realização de um encontro entre os coordenadores dos GTTs do CBCE durante a SBPC em Natal em julho de 
2010; 

 b) Estabelecer articulações acadêmicas com os grupos de pesquisa afins às suas temáticas; 

 c) Sistematizar informações sobre os diversos grupos de pesquisa que trabalham com problemáticas da epistemologia, e, 
disponibilizar esses dados para os demais pesquisadores; 

 d) Disponibilizar virtualmente na página do GTT Epistemologia do CBCE documentos e/ou artigos científicos relativos às 
temáticas do GTT Epistemologia; 

 e) Criar uma revista virtual do GTT Epistemologia junto à uma instituição de Ensino Superior; 

 f) Ampliar as possibilidades de publicação dos temas aprofundados nos Colóquios de Epistemologia junto à RBCE; 

 e) Dinamizar a página do GTT Epistemologia na página do CBCE. 
 
Avaliação do GTT Epistemologia 2007-2009 
Coordenadora: Drª. Marcia Chaves-Gamboa (Colaboradora no Grupo de Pesquisa LEPEL/FACED/UFBA e Voluntária no Grupo de 
Pesquisa PAIDEIA/FE/UNICAMP). 
Coordenador Adjunto: Silvio Ancizar Sánchez Gamboa (Unicamp 
Comitê Científico: 
Luiz Carlos Rigo (UFPEL) 
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes (UFRN) 
Paulo Evaldo Fensterseifer (UNIJUI) 
Méri Rosane Santos Da Silva (FURG) 
Luciana Marins Nogueira Peil (UFPEL) 
Emerson Luis Velozo (UNICENTRO) 
Edmilson Ferreira Pires (UFRN) 
Célia A. Rocha (UFMG) 
Felipe Quintão de Almeida (UFSC) 
 
Campinas, 07 de setembro de 2009 
Dra. Márcia Chaves-Gamboa 
Coordenadora Gtt Epistemologia 2007-200 
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ANEXO II 
Apresentação da Mesa Especial do XVI CONBRACE em Salvador 

22 de setembro de 2009 
Dra. Márcia Chaves-Gamboa 

 
A partir do II EPISTED – Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação (2006) e considerando a conjuntura de campos 

comuns de pesquisa com o Grupo Temático de Trabalho (GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) 
foi proposta a realização dos seminários de forma integrada com os Colóquios de epistemologia da Educação Física que já vinham 
acontecendo desde 2002. Essa integração foi motivada pela constatação nos registros da produção do Grupo Paideia/FE/Unicamp, e 
com a significativa presença de mestres e doutores oriundos da Educação Física que produziam suas pesquisas dentro do grupo. Das 
378 pesquisas defendidas em dezembro de 2005, 45 pesquisas são dedicadas à problemática da Educação Física, seja na tentativa da 
fundamentação de uma filosofia da área ou da reflexão sobre a história da Educação Física. 
 Em dezembro de 2006 por ocasião do III Colóquio de Epistemologia da Educação Física e II EPISTED organizado pelo grupo 
de pesquisa PAIDEIA e por este GTT, na FE Unicamp foi realizado um debate em torno das tendências e correntes epistemológicas 
contemporâneas que vem ganhando centralidade em torno dos denominados “giros” ou “viradas”. Esses giros ganham denominações 
variadas, dependendo das diversas perspectivas epistemológicas e enfoques filosóficos. Os giros surgem como uma reação ao 
cientificismo ou ao discurso científico moderno, que se fundamentam na filosofia analítica. Essa corrente filosófica entende o 
conhecimento como uma representação mental do real (mentalismo) e o discurso científico objetivo como uma expressão dessa 
representação mental. As temáticas desenvolvidas no evento giraram em torno das problemáticas filosóficas da Educação e da 
Educação Física e sobre o debate das tendências epistemológicas e pedagógicas das pesquisas atuais desenvolvidas nesses campos 
do conhecimento.  
 Com o objetivo de recuperar essa polêmica dada no âmbito da filosofia e da filosofia da ciência e procurando uma maior 
compreensão desse debate contemporâneo o GTT Epistemologia convidou sócios do CBCE para apresentarem esses giros ou 
viradas, considerando as especificidades do campo da Educação Física/Ciências do Esporte. 
 Particularmente o debate sobre os “giros epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou momentos 
de maior aprofundamento em mesas redondas durante o XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em Recife em 
setembro de 2007. 
 Atendendo a lógica da evolução desse debate foram apresentados: 1. Giro Linguístico: Homero Luis Alves de Lima (UFCE); 
2. Giro Hermenêutico: Paulo Evaldo Fensterseifer (Unijuí); 3. Giro Pragmático: Walter Bracht (UFES); 4. Giro Ontológico: Silvio 
Sánchez Gamboa (Unicamp). 
 Nesta oportunidade foi sugerida a ampliação do debate, ao considerar a sua relação com as teorias do conhecimento e os 
desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e pós-modernidade, assim como as reações à 
denominada “virada linguística”. 
As tentativas de aprofundamento incluem um olhar crítico sobre as diversas “viradas epistemológicas” (linguística, hermenêutica, 
pragmática e ontológica), uma retomada das teorias do conhecimento que fundamentam as pesquisas em Educação e Educação 
Física, e uma atualização das controvérsias em torno dos pós-modernismos. 
Por ocasião do III Episted e IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física, buscou-se aprofundar nas temáticas já desenvolvidas 
em conjunto com o GTT Epistemologia ao considerar o apoio da Secretaria Estadual de São Paulo do CBCE sediada na FE/UNICAMP 
manteve-se, também, a articulação entre as duas entidades para a realização deste novo evento. 
 Como público alvo, os pesquisadores das áreas da Educação e da Educação Física, interessados na explicitação e reflexão 
sobre os métodos utilizados nas suas pesquisas e os pressupostos epistemológicos e filosóficos que as fundamentam e/ou 
interessados no debate sobre os modismos teórico-metodológicos que permeiam a produção do conhecimento nas áreas das ciências 
humanas e sociais. 
 Tratou-se de um evento que reuniu a comunidade acadêmica, alunos(as) de graduação, de pós-graduação e pesquisadores 
oriundos de diversas universidades brasileiras e estrangeiras com o objetivo principal de socializar resultados de estudos e pesquisas 
sobre a problemática da epistemologia e as teorias do conhecimento que sustentam a pesquisa em Educação e Educação Física. 
Com a realização conjunta do evento esperava-se conseguir: a) divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do grupo 
Paideia/FE/UNICAMP e da produção nacional do GTT em Epistemologia da Educação Física; b) consolidação de “redes acadêmicas”, 
tendo como foco pesquisas acerca da relação epistemologia e teorias da educação; c) publicação de caderno (indexado) com os 
resumos ampliados das mesas redondas e os resumos dos trabalhos aprovados pelo comitê científico; d) publicação dos textos 
completos das comunicações orais e dos posteres na forma de CD, também indexado; e) publicação dos conteúdos apresentados nas 
mesas redondas em número especial de revistas especializadas em Educação e/ou Educação Física (ainda em construção e 
encaminhamento). 
 Especificamente nesta mesa especial durante o XVI CONBRACE, convidamos alguns dos pesquisadores participantes do IV 
Colóquio e III Episted. Para debater sobre a Temática Geral: Epistemologias e teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e 
Educação Física: as reações aos pós-modernismos, convidamos a Dra. Celi Nelza Zülke Taffarel (UFBA) para a conferência de 
abertura. 
Ementa: A compreensão do debate sobre as novas correntes pós-modernistas que vem influenciando a pesquisa em Educação e 
Educação Física pode se orientar pelas reações à “virada linguística”. Tais reações se expressam nas viradas “hermenêutica”, 
“pragmática” e o resgate da “ontologia” ou do real independente da consciência e da linguagem. Tanto o debate como o sentido das 
diversas reações deve ser ponderado com as teorias de conhecimento e as perspectivas histórico-sociais em confronto. As 
ponderações e confrontos devem ser explicitados, para os pesquisadores se apropriarem criticamente de novas ferramentas de análise 
e/ou superarem modismos, desvios e posturas ingênuas que produzem dispersões e diluem a capacidade de aprofundamento na 
compreensão das práticas pedagógicas e os compromissos históricos dos educadores. 
Para debater sobre os temas centrais: 
1. Pós-modernidade e teorias críticas. (1ª Mesa redonda dia 09/12/2008). Convidamos o Dr.  Edson Marcelo Húngaro (UnB). 
Ementa: Mesa que pretende discutir as reações aos pós-modernismos a partir das teorias críticas. As teorias críticas, seus 
pressupostos e categorias (capacidade da razão humana de compreender a realidade e a história, historicidade e totalidade) são alvo 
do debate entre modernidade e pós-modernidade. Quais as contra argumentações em defesa da atualidade e vigência das 
concepções e categorias dessas teorias críticas? De que forma essas controvérsias afetam os fundamentos teóricos da pesquisa e das 
práticas pedagógicas em Educação e/ou em Educação Física? 
2. Produção científica em Educação e Educação Física e o atual debate teórico-metodológico. (2ª mesa redonda, dia 10/12/2008), 
convidamos o Dr. Silvio Sánchez Gamboa (Unicamp). 
Ementa: A pesquisa em Educação e/ou Educação Física vem sendo influenciada, particularmente, desde o começo do século, por 
novas correntes denominadas genericamente de pós-modernas (pós-estruturalistas, neo-pragmatistas, pós-críticas). Tais correntes são 
apenas modismos ou se constituem como uma das tendências teórico-metodológicas? Como se caracterizam as pesquisas que 
pretendem se aproximar dessas perspectivas? Como os pesquisadores vinculados a outras abordagens reagem as novidades e a 
denominada “crise dos paradigmas”? As tensões geradas podem se caracterizar como um debate entre diversas abordagens teórico-
metodológicas? Quais os pontos centrais desse debate? 



3. Teorias e práticas pedagógicas e as controvérsias epistemológicas contemporâneas. (3ª mesa redonda, 11/12/2008), convidamos o 
Dr. Marcelo Húngaro (Unicamp), e a Dra. Astrid Baecker Ávila (UFPR). 
Ementa: As práticas e teorias pedagógicas não são alheias às influências do debate contemporâneo entre modernidade e pós-
modernidade. Quais os desdobramentos dessa controvérsia no campo da educação? Como esse debate se apresenta na apropriação 
ou não de referenciais teóricos e a utilização de categorias para a compreensão das práticas no campo amplo da educação? Quais as 
interfaces desse debate com as políticas sociais e educativas? 
Os resultados do evento integrado entre o Grupo Paideia e o GTT de Epistemologia do CBCE, certamente indicam significativos 
avanços na perspectiva interdisciplinar no campo da pesquisa em educação física e suas inter-relações com a pesquisa educacional. 



ANEXO III 
Ata reunião XVI CONBRACE/Salvador/BA 

 
Reunião de posse GTT Epistemologia dia 24 de setembro 2009 das 17:20 às 19:30. Presentes: Silvio Sánchez Gamboa, Soraya 
Correa Domingues, Ari Lazzarotti Filho, Ricardo Rezer, Jorge Oliveira dos Santos, Márcia Chaves-Gamboa, Emerson Luís Velozo, 
Paulo Evaldo Fensterseifer, Luiz Carlos Rigo, Luciana Marins Nogueira Peil, Ivan Marcelo Gomes, Júlia Paula Motta de Souza, 
Edmilson Pires, Méri Silva Rosane Santos da Silva, Vidal, Edmilson. A reunião começou com Méri lendo os pontos para debater. Os 
pontos sendo aprovados por todos passaram-se para posteriormente ao 1º ponto. Desenvolvimento dos trabalhos dos 2 últimos anos: 
Luciana coloca que é muito difícil resolver algumas coisas na distância, e muitas coisas não puderam ser bem definidas. Emerson, 
coloca que nesses 2 anos, a comunicação melhorou muito, foi solicitado a sua participação em alguns eventos, Sul Brasileiro, Sudeste, 
e a participação em mesas, como a do EPISTED, ele reconhece que foi incentivado pelo envolvimento da Márcia no EPISTED. Méri 
coloca que o maior passo foi em relação a organicidade. Os eventos regionais e os eventos nacionais, o diálogo entre DN e o GTT e 
faz uma autocrítica: alguma demanda colocada acha que o grupo demorou em responder, poderíamos ter nos organizado com maior 
antecedência. Rigo acha que o GTT é isso mesmo, existe certa dinâmica com algumas dificuldades por isso, chama atenção para a 
boa estratégia de dividir os pareceristas. E pergunta como foi o momento da avaliação. Edmilson elogia a forma democrática de se 
definirem os pareceristas. Vidal lembra que a coordenação de um GTT requer estrutura e tempo, e que foi contemplado por essa 
coordenação, o que não quer dizer que os anteriores não fizeram um bom trabalho e parece que Márcia teve uma condição objetiva, 
assumiu e deu conta do trabalho. Sobre o comitê científico. Méri aponta que eram 12 componentes. No início, ela achou grande, mas 
no decorrer ela considerou um número interessante. E isso facilitou a divisão de trabalho. 5 em grupo e 7 no outro, SUDESTE. 
Provavelmente isso vai acontecer daqui pra frente mais corriqueiramente. Vidal fala sobre um desagrado em relação ao CONBRACE, 
de outros GTTs, ele questiona sobre o critério de mandar os trabalhos para os pareceristas. Se o parecerista devolve tudo, fica 
parecendo que não quer colaborar, mas o caso é que não se tem condições para dar pareceres em tudo que se manda, em todos os 
temas. Ele pergunta: Como funciona essa distribuição de trabalhos para ser avaliados pelos pareceristas? Na questão dos regionais, 
será interessante fazer uma divisão por região para dar pereceres nos eventos regionais, isso pode ser um critério. Rigo aponta que 
sempre defendeu um comitê grande, por isso mantêm vínculos nos GTTs, e completa dizendo que os outros que tem apenas 5 
componentes se prejudicaram com a saída de alguns, os GTTs com um maior número, isso não acontece. Essa coisa de fazer 
pareceres de outros GTT não é legal, pois acaba com a unidade de GTT. Ele pergunta se a divisão geográfica se será mantida? Não foi 
trabalhado nem no Norte e nem no Nordeste. Márcia aponta que tinham vários pedidos dos GTT que não conseguiram dar conta. Ari 
fala da dinâmica e da organização das regiões são completamente diferentes. Vidal fala que neste aspecto, por exemplo, do Sul do 
Brasil, montamos uma comissão das 3 secretarias e o próximo evento será em Itajaí, sugere que o coordenador do GTT nacional 
indique alguém do GTT da secretaria do SUL para que fique melhor organizado. Márcia concorda com isso e diz que já foi uma prática 
do grupo. Ari chama atenção sobre as mensagens enviadas pela Márcia por e-mail, bem antes, para chamar quem gostaria de dar 
pareceres nos trabalhos do regional. Rigo estava na avaliação no centro oeste e fala que lá não tem o GTT de Epistemologia. Ari 
esclarece que não teve esse GTT lá porque não teve trabalho. E fala como foi à utilização da plataforma neste evento e no 
CONBRACE. Márcia coloca que recebeu umas normas e disse que foi muito desgastante, ela diz que não tinha experiência, pois é 
completamente diferente e novo. No início, mandou várias vezes e não conseguiu. Os critérios seriam os do CONBRACE, 2 pareceres 
por trabalho nem todos foram duplo cego e diz que não sabe de onde vieram os erros do duplo cego. Esclarece que para escolha do 
avaliador, ela foi buscar no Lattes para cruzar os trabalhos com pareceristas, Rigo diz que se tivesse que rejeitar trabalhão, seria com 2 
negativos e não com 1 positivo e outro negativo. Márcia fala sobre que o interessante é guardar todas as avaliações. Muitos pediram o 
motivo pelo qual foi rejeitado. Ari esclarece que no sistema on-line tem uma janelinha, para o autor e para o coordenador. Geralmente 
ele faz uma avaliação para o coordenador e outra para o autor, este vai ter acesso se for liberado para ele. Márcia disse que aqueles 
que pediram os pareceres receberam e eles gostaram da experiência. Ari fala que era pra ter colocado as dificuldades pra direção e 
para solucionar haveria um tutorial. Márcia diz que colocou no documento para DN essas dificuldades. Luciana expõe que o trabalho 
dela se perdeu por dentro de outros lugares em outros GTTs. Márcia coloca que para dominar o sistema foi exigido muito tempo dela. 
Méri coloca que foi mais fácil para ela, pois no Sul já havia passado por isso, em 2008. Ari fala sobre o os trabalhos enviados errados, 
sem identificação e com identificação, e afirma que os coordenadores do GTT tinham que encaminhar habilitando apenas sem 
identificação. Márcia chama atenção que teve trabalho e que alguns foram avaliados 4 vezes. E fala que se deve definir um número 
para os trabalhos serem avaliados. Ari sugere dar uma olhada no regimento. Rigo fala que tem coisas que temos que aprender e que 
temos que cuidar quando for avaliar. Márcia coloca que ela é voluntária do EPISTEDUC na FE/Unicamp e não conseguiria colocar o 
SOAC pela burocracia e pelo financeiro. Vidal pergunta sobre a quantidade de trabalhos submetidos. Rigo fala que foram 36, ele acha. 
Márcia diz que a DN pediu uma programação, uma síntese do que aconteceu por lá no EPISTED para organizar uma avaliação no 
CONBRACE. Luciana diz que tem muitos trabalhos que chegam pra ela, ela sugere que o parecer pode voltar para o autor corrigir os 
erros de digitação e português. Vidal diz que entre os critérios de avaliação dos trabalhos o erro de português, outras coisas estão 
incluídos. Rigo pergunta sobre o que são erros de português? Quais são os critérios que os pareceristas vão elencar para avaliar? 
Edmilson lembra que nas normas deve-se ver o português e tal, mas que nos critérios para os pareceristas não vieram a ABNT e o 
português, isso não aparece nos critérios para o avaliador. Emerson lembra sobre o e-mail do Rigo sobre dúvidas de critérios, esse 
CONBACE passou em branco e não tiramos as dúvidas em tempo hábil. Sugere que talvez possamos debater essas dúvidas quando 
for próximo ao outro evento. Méri chama atenção sobre a necessidade de estabelecer critérios mínimos para avaliar e valorizar o 
conteúdo, ela não se sente a vontade de falar sobre os erros de português e configurações, e diz que ninguém ali é professora de 
língua portuguesa. Concorda em estabelecer alguns critérios para avaliar juntos no mesmo patamar isso ajuda pra avaliar e pra 
escrever. Márcia deixou de falar sobre uma solicitação de Vidal, e responde que o apoio institucional para o acompanhamento, teve 
apoio do PAIDEIA e da Faculdade de Educação, mas falta passar o relatório final institucional. O grande motor de tudo isso foi a 
Secretaria Estadual de São Paulo. Márcia acha que precisa articular os GTTs e as secretarias. Sugestão é fazer o elo entre o 
Secretário e o GTT. Em nenhum momento podemos fazer um grande debate no espaço do CONBRACE, e acha que foi apenas 
consultada para condições mínimas e não para este GTT e nem para uma proposta de peso. Ari fala que a avaliação é um dos 
cuidados de forma e de conteúdo. Foram gastos 13 mil reais de análise e CDs, e para o SOAC necessita-se de apenas 1.000 reais daí 
o restante poderia ser utilizado em outros campos. Todos precisam intervir na tecnologia para construir e não gastar mais em recurso 
de avaliação e divulgação. Ele sugere que tenha futuramente um revisor de língua e da ABNT. E levanta outra questão, sobre decisão 
ele acha que está nas mãos da coordenadora. Ela deve revisar e tomar uma decisão. Vidal diz que quer organizar pelo número de 
inscrições. Luciana acha que temos que dar conta e pela sua experiência de escrever e corrigir ela diz ter uma dificuldade muito 
grande. Ela sugere que deveríamos traçar os perfis dos pareceres antes de fechá-los finalmente. Júlia acha que aqui temos um 
costume de fixação em rigor de português e ABNT em outros países não é assim, isso poderia mudar. Rigo acha que a ideia é boa, 
mas fica difícil fazer. Sobre as atividades em Eventos regionais, EPISTED, CONBRACE. Márcia e Gamboa lembram sobre as 
discussões sobre a natureza dos GTTs, a ideia era fazer um debate na SBPC, isso não aconteceu lá, e é uma crítica da Márcia, que 
não foi aberto para o debate. Acha que a DN não estava aberta a isso. Acha que o debate sobre a natureza dos GTTs e a formação dos 
campos, foi atropelado. Rigo fala que a questão da natureza ficou para apenas criar ou não criar GTTs e quanto a isso, o que acalmou 
um pouco é certa autonomia por dentro dos GTTs. Ari questiona se naquela reunião foi discutida uma pauta para debater a 
programação geral e os GTTs. E talvez seja interessante levar agora em um próximo evento e diz que essa discussão estava criando 
um problema e acha que foi dado um tempo, essa avaliação é mais complexa. Vidal lembra o que aconteceu neste GTT no 



CONBRACE, que foram mesas com convidados, ele propõe que esse tipo de avaliação deve ser articulado em atividades conjuntas 
com outros GTTs, e indicar isso para o próximo CONBRACE. Consequentemente vamos ter que debater sobre os GTTs. Se sete GTTs 
se manifestaram para debater e isso não foi contemplado devemos escrever um documento. Vidal sugere que a DN antecipe a pauta 
da SBPC e a definição das discussões sobre CONBRACE na SBPC. Méri acha que é um encaminhamento bom, que seja tarefa do 
próximo coordenador para encaminhar esse debate até a próxima SBPC. Eleição de coordenação. Luciana pergunta se é possível 
reconduzir o coordenador durante o período. Alguns responderam que é possível sim e que está no estatuto. Rigo prefere que deva 
mudar sempre o coordenador a cada 2 anos, para não cair no erro de viciar a coordenação. Vidal concorda com Rigo, mas afirma que 
nesse momento a Márcia deve continuar para dar continuidade de trabalhos práticos como o SOAC, etc.... Rigo fala que indicaria o 
Felipe Quintão de Almeida, porém ele não está presente, e alguns acharam boa ideia, mas afirmam que com a sua ausência neste 
CONBRACE não daria para contar com essa possibilidade. Méri coloca que é importante a suplência do coordenador para ter como 
possibilidade a sucessão de coordenação, e afirma que não é um compromisso tácito, mas é uma provável sucessão. Ela indica 
Emerson, logo em seguida, Emerson aceita, mas pergunta se tem mais alguém que quer assumir isso. Márcia fala que nem pensava 
em assumir novamente, mas considera que foi muito legal essa experiência e tudo que aconteceu foi sugestão de todo o grupo, ficou 
muito assustada e precisa de apoio. Chama atenção que o V colóquio é importante e o grupo pode pensar em fazer junto e em dar 
continuidade ao trabalho. E diz que poderá confirmar um “SIM” depois que consultar o seu grupo de trabalho e confirmar o apoio 
institucional. Méri pergunta se entre os presentes há um posicionamento contrário a Márcia como coordenadora e ao suplente 
Emerson. Não havendo, foram eleitos por unanimidade. Luciana pergunta quantos membros o grupo tem hoje de pareceristas. Márcia 
responde que são 10. Márcia pergunta quem tem interesse de participar do grupo. Méri coloca que temos que ver a forma que vamos 
debater essa questão. Ela acha que temos que garantir a renovação do grupo. Vidal diz que ele tem uma inserção da ANPED na 
filosofia da Educação, e lá é mais fechado e muito trabalho, e pediram para dar continuidade por lá como parecerista, por isso pra ele 
fica difícil. Soraya pergunta quantos pareceristas o grupo vai autorizar ficar e que é fundamental definir quem vai continuar e os novos 
que vão entrar. Méri acha que o número 12, é bom, afirma que foi legal esta quantidade. Rigo coloca que não tem problema de mais 
pessoas participarem. Ari fala que tem trabalhado bem dentro do CBCE enquanto parecerista e que vem acompanhando o GTT desde 
1999, mas nunca se dispôs em ajudar mais especificamente, lá no Rio é muito complicado desenvolver isso. E não sabe se isso 
atrapalha ou ajuda num comitê científico. Vidal diz que ele já foi de secretaria estadual e ao mesmo tempo de comitê científico e pode 
responder os e-mails para Márcia. Márcia fala da dificuldade que tem em montar um comitê científico dentro de alguns eventos, é uma 
limitação do grupo. A função da coordenação é coordenar e sugerir pessoas mais especialistas para responder as demandas do GT e 
não somente ela. Depois do debate ficaram os seguintes membros no comitê científico: Silvio Sánchez Gamboa (Unicamp); Soraya 
Correa Domingues (UFSC); Ari Lazzarotti Filho (UFG); Ricardo Rezer Unichapeco; Jorge Oliveira dos Santos (IFRJ); Márcia Chaves-
Gamboa (Unicamp e UFBA); Emerson Luís Velozo (UNICENTRO); Paulo Evaldo Fensterseifer (UNIJUI); Luiz Carlos Rigo (UFPEL); 
Luciana Marins Nogueira Peil (UFPEL); Ivan Marcelo Gomes (UFES); Felipe Quintão de Almeida (UFSC); Júlia Paula Motta de Souza 
(Unicamp); Edmilson de Pires (UFRN); Méri Silva Rosane Santos da Silva (FURG). Relatoria da Reunião: Soraya Corrêa Domingues, 
corrigida pela coordenação. 

Márcia Chaves-Gamboa 
Coordenadora GTT Epistemologia 2009-1011 



ANEXO IV 
Desenvolvimento das ações do GTT Epistemologia no período de 09 de setembro de 2009 a 27 de setembro de 2011 

 

 O GTT Epistemologia deu continuidade à gestão anterior (2007-2009) buscou a construção e organização de um plano de 
trabalho coletivo com a participação dos demais colegas pareceristas desde a elaboração do plano de trabalho organizado no 
último XVI Conbrace em Salvador (BA); (ata em anexo) 

 Continuou com as listas de comunicação entre os membros do comitê (gttepistemologia@googlegroups.com) com 340 
mensagens trocadas entre os membros no período de setembro de 2009 até 27.07.11 sempre buscando a participação de todos 
os membros do comitê nas decisões das propostas a serem encaminhadas e solicitadas pela coordenação geral dos GTTs; 

 Continuamos com a comunicação com 270 mensagens entre os 126 participantes das mesas durante o CONBRACE por meio do 
grupo conbracegttepistemologia@googlegroups.com; 

  O e-mail gttepistemologia@gmail.com foi criado para arquivo das informações do GTT contabilizando até o momento 351 
mensagens onde constam todas as informações socializadas no período de setembro de 2009 até 19.07.10; 

 Construção de um DVD com uma síntese do IV Colóquio de Epistemologia e III EPISTED de forma artesanal; 

 Em 04.10.09 iniciamos o contato para realização de debate durante a SBPC no Rio Grande do Norte junto à coordenação dos 
GTTs; 

 Iniciamos no dia 07.10.09 contato com Vice-Reitor e o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFAL sobre o apoio a 
realização do V Colóquio em Maceió; 

 Em 08.10.09 iniciamos a negociação visando à possibilidade de realização do V Colóquio de Epistemologia em Maceió e até 
aquela data já contávamos com o apoio da coordenação regional da SBPC; da coordenadora do Curso de Ed Física da UFAL e 
do núcleo de Arapiraca; 

 Em 27.10.09 estivemos com alunos (graduação e pós da UFAL) para negociarmos a participação deles no V Colóquio de 
Epistemologia. Acreditamos que também teremos a participação dos professores do Curso de Educação Física que está 
localizado no CEDU; 

 Solicitação da divulgação da “Abertura da mesa de especial” e da exposição sobre “As reações aos giros linguísticos” e “O debate 
da pós-modernidade: as teorias do conhecimento em jogo (em Power point) durante o XVI CONBRACE”. Nosso pedido foi 
contemplado na página do gtt do CBCE (http://www.cbce.org.br/br/gtt/texto.asp?id=4); 

 Divulgação do Relatório do IV Colóquio de Epistemologia e III EPISTED na página do GTT Epistemologia do CBCE 
(http://www.cbce.org.br/upload/file/gttepistemologia/relatorio2008.pdf); 

 Encaminhamento em 19.01.10 da Proposta do GTT Epistemologia a ser desenvolvida durante a SBPC em Natal, constando 
inicialmente de uma “Oficina: Iniciação à pesquisa para crianças e adolescentes”, e, consultamos também sobre a possibilidade 
da realização de uma conversa entre todos os coordenadores dos GTTs aberto ao público: ESPAÇO DE DISCUSSÃO: A atuação 
dos GTTs na sistematização, divulgação e crítica da produção do conhecimento em Educação Física. Objetivo: Promover a 
discussão sobre o papel dos GGTs na formação do campo científico da Educação Física e socializar experiências significativas na 
consolidação da associação científica que identifica a área no contexto brasileiro. Roteiro de Discussão 1. Apontar as principais 
propostas do GTT, visando à consolidação do campo científico da EF; 2. Destacar os principais tópicos da produção científica de 
cada GTT (pesquisa, publicações, eventos, etc); 3. Apontar estratégias para integração com os demais GTTs e as outras 
instâncias do CBCE como as secretarias estaduais; 4. Apontar dificuldades para o desempenho do papel do GTT e para propostas 
de inovação que avancem na perspectiva da consolidação da associação científica; 5. Indicar as principais demandas que o GTT 
tem, visando a organização da pesquisa na sua área específica; 6. Sugestões, visando a continuidade e ampliação destes 
espaços de discussão; 7. Tópico em aberto para cada representante aprofundar sobre assuntos de seu interesse. Das duas 
propostas apenas a segunda foi aceita pela DN/CBCE com a justificativa que a primeira proposta deveria ser encaminhada 
diretamente para a coordenação da SBPC e o período já havia sido encerrado; 

 Em 15.02.2010 solicitamos participação dos membros do comitê para atuarem como pareceristas junto à SBPC em Natal; 

 Em 24.05.2010 articulamos reunião com os professores da UFAL/CAMPUS ARAPIRACA e com os professores da Secretaria da 
Educação - DDEM (Laudicéa e demais colegas) para articular o Projeto do V Colóquio conforme foi solicitado no último 
CONBRACE pelos membros do comitê científico; 

 Em 27.05.10 enviamos a proposta inicial do projeto do V Colóquio de Epistemologia a ser realizado durante o Congresso 
Acadêmico da UFAL no período de 18 a 23 de outubro e com a programação específica do V Colóquio para 22 e 23 para que 
todos pudessem participar da construção do mesmo com a indicação de nomes para as mesas e com destaque para um membro 
do comitê científico; 

 Em 05.05.10 encaminhamento do Projeto do V Colóquio para a PROPEP/UFAL e solicitação de recursos financeiros para a 
FAPEAL; 

 Em 08.05.10, envio em anexo do pedido de apoio financeiro encaminhado dia 07.05 para a FAPEAL (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Alagoas); 

 Em 08.06.10, reenvio da Programação de trabalho do CBCE na SBPC e solicitação da participação de todos para a elaboração do 
relatório a ser apresentado no dia 26 pela manhã. Conforme foi definido na última reunião no CONBRACE o GTT Epistemologia 
contaria a participação de todos; 

 Em 8.06.10 início da discussão junto aos membros do comitê científico do GTT Epistemologia do Tema Central do evento (XVII 
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IV Congresso Internacional de Ciências do Esporte, a ser realizado em Porto 
Alegre, nos dias 11 a 16 de setembro de 2011); 

 Em 15.06.10 iniciamos a solicitação junto à DN/CBCE a possibilidade de publicação do material do V Colóquio de Epistemologia e 
gostaríamos de agradecer ao colega Ari pela colaboração e orientação para a concretização da proposta; 

 Em 16.06.10 colaboração do GTT Epistemologia junto ao III CONECE sob a coordenação do colega José Pereira, para participar 
do comitê científico do evento a ser realizado no Ceará; 

 Em 16.07.10 solicitação aos membros do comitê GTT Epistemologia solicitando retorno sobre indicação de colegas que podem 
colaborar emitindo pareceres nos diversos congressos a serem realizados em setembro deste ano; 

 Em 17.06.10 solicitação junto aos membros do comitê científico do GTT Epistemologia as contribuições dos GTTs sobre a 
temática do Próximo CONBRACE, para levarmos uma proposta para a SBPC a ser realizada de 25 a 30.07.10 em Natal; 

 Em 20.06.10 indicação do nome do colega Edmilson Pires da UFRN para colaborar com os colegas do III CONECE que será 
realizado em Fortaleza; 

 Em 27.06.10 agendamento para reunião em Maceió com os colegas coordenadores da UFAL para verificarmos andamento da 
organização do V Colóquio; 

 Em 29.06.10 solicitação de encaminhamento dos nomes oficialmente para a CHRIS ou para o Matheus sobre a criação da 
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comissão provisória do CBCE em Alagoas e solicitação de reunião para averiguar agenda de compromissos entre o GTT 
Epistemologia e as atividades da comissão junto à DN/CBCE; 

 Em 01.07.10 anúncio para os colegas do comitê científico GTT Epistemologia e demais colegas dos membros da coordenação do 
V Colóquio sobre as dificuldades para a concretização da realização do V Colóquio em Maceió; 

 Em 05.07.10 divulgação do link do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física a ser realizado em Maceió 
(http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcepistef/v_cepistef); 

 Em 05.07.10 reunião na PROEX/UFAL com o coordenador do Congresso Acadêmico da UFAL Dr. José Roberto e demais 
coordenadores da UFAL, comissão provisória do CBCE em Alagoas. Foram feitas as alterações solicitadas e encaminhamos o 
formulário de registro do V Colóquio de Epistemologia para ser assinado nas Unidades de Maceió e Arapiraca pelos 
coordenadores e respectivos diretores para em seguida o encaminhamento oficial para a UFAL; 

 Em 07.07.10 encaminhamento à coordenação dos GTT o diálogo dos membros do GTT Epistemologia relacionado com as 
propostas de Temas para o XVII CONBRACE e IV CONICE solicitados pela coordenação nacional do CBCE. Neles encontram-se 
algumas indicações e justificativas. 

1. Proposta 1: Ricardo Rezer - rre...@hotmail.com  
Prezad@s encaminho algumas sugestões: um tema que me parece ser importante colocar na mesa de discussão se trata ainda sobre 
as dificuldades de articular a produção acadêmico-científica do campo da EF, especificamente neste caso, produzida no âmbito do 
CBCE, com professor@s de EF em diferentes contextos de intervenção. Ainda, ao que parece, mesmo com um incremento de 
publicações, temos dificuldades de avançar nesta discussão. Por que isso ainda acontece? Como avançar nisso? E uma questão que 
também me parece importante: quanto isso tem nos incomodado no âmbito do ensino superior? Alguns eventos e publicações veem 
abordando esta discussão, tratando sobre 'tensões' entre teoria e prática, conhecimento e intervenção, aproximações e 
distanciamentos entre o que se produz e diferentes processos de intervenção. Tenho participado de diversos encontros com 
professor@s e, ao que parece, a ideia de uma academia que produza conhecimento para ser aplicado 'na prática' ainda é recorrente. 
Ou ainda, parece persistir a ideia de que a academia é um espaço específico de 'teoriaação' e a 'prática' acontece fora dela (lembro 
uma epígrafe do capítulo 4 do livro do Mauro Betti, lançado no último Conbrace em Salvador, onde um professor afirma "Você é um 
daqueles que fica em sua sala estudando para dizer como nós devemos trabalhar?" - Betti, M. EF: ensino e pesquisa-ação. Ijuí: Unijuí, 
2009). Na perspectiva com que venho trabalhando, esta discussão me parece importante. Mas é só uma sugestão, pois, bem verdade, 
há uma diversidade de problemas e tensões que podem ser tratados em momentos específicos e de  
maior visibilidade, tais como o Conbrace. Bem, seria isso. Sigamos com a conversa. Um abraço, Ricardo. 
2. Proposta – Jorge Oliveira dos Santos jorg...@terra.com.br  
Companheiros de GTT faço coro com as reflexões do Ricardo. Concordo plenamente que existe um perigoso distanciamento das 
discussões em geral da concretude da Educação Física e o que se trata no âmbito da pesquisa. Se pensarmos na escola pública, 
sobretudo, este abismo se torna ainda maior. Não deveria, mas, a realidade do que vemos não se coaduna com a teorização que se 
constata na academia em geral e, no CBCE, em particular. Claro está que este não é um fenômeno exclusivo da Educação Física, 
porém, temos que atuar primeiro em nosso espaço de intervenção, para depois avançarmos. Abraços a todos, Jorge  
3. Proposta: Emerson Velozo - emersonvel...@yahoo.com.br  
Boa noite. Penso que o tema sugerido pelo Ricardo é muito pertinente, pois apesar de a relação entre teoria(s) e prática(s) ser 
bastante discutida pelo pensamento educacional, é uma questão que está longe de ser resolvida (se é que há solução). Mesmo assim, 
continua sendo um tema instigante e importante para a educação, principalmente se delineado e discutido sob diferentes perspectivas. 
Diferentes formas de olhar para a relação entre T e P me parece bem relevante e mesmo que não seja o tema central, poderia ser o 
foco de alguma mesa. Abraços Emerson  
4. Encaminhamento Silvio Sánchez Gamboa – silvio.gam...@gmail.com  
Prezados colegas do GTT Epistemologia e do CBCE Concordo com os colegas Jorge, Ricardo, Emerson e Márcia. Certamente um dos 
problemas no campo da educação, incluindo a Educação Física é a relação entre teoria e a prática. Não apenas no campo profissional, 
mas também no campo científico. A superação da divisão clássica entre ciências básicas (ou ciências mães, teóricas, como a fisiologia) 
e aplicadas (fisiologia do esporte por exemplo) vem sendo discutida amplamente quando a partir da segunda metade do século XX se 
perfila com consistência epistemológica um terceiro tipo denominado de ciências da ação ou da práxis que tem como foco central os 
atos humanos , tais como os atos morais, políticos, pedagógicos, sociais, etc. Isto é quando se constitui um campo científico a partir da 
ação humana, entendida como uma unidade entre o pensar e o fazer entre dimensões teóricas e práticas. Dessa forma o pensar 
(teoria) separado do fazer (prática) que justificaram a divisão entre teorias básicas e aplicadas, receberá uma nova contribuição 
quando a ação humana ganha primazia como objeto do conhecimento científico. De igual maneira no debate epistemológico o jogo de 
primazias entre a teoria (perspectivas idealistas) e prática (perspectivas pragmatistas) é ampliado quando novas perspectivas, dentre 
elas da filosofia da práxis entram nesse debate. Tal discussão que envolve os campos profissionais e científicos merece ganhar 
destaque nos nossos próximos encontros como apontam os colegas. Atenciosamente Silvio Sánchez Gamboa. 
5. Encaminhamento Márcia Chaves-Gamboa e Silvio Sánchez Gamboa (chavesgamboa@gmail.com e silvio.gamboa@gmail.com) - 
Agradecemos a colaboração de todos e de acordo com as ponderações acima expostas consideramos que uma das temáticas 
recorrentes é a problemática da Teoria e Prática tanto no campo profissional quanto no campo científico. Embora seja uma temática 
bastante ampla poderá ser abordada dentro dos diferentes pontos de vista e áreas de interesses dos GTTs. O GTT Epistemologia 
desde o XVI CONBRACE discutiu que deveríamos aprofundar esta temática fundamental para a definição dos diversos campos 
profissionais e científicos. Consideramos também que mesmo que não seja a temática central do próximo CONBRACE, alguns grupos 
interessados poderão desenvolver e orientar suas reflexões focando essa dimensão fundamental. Nesse sentido sugerimos uma mesa 
redonda central com o seguinte título: A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas, com a seguinte ementa: Um 
dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere a separação entre o domínio de saberes e 
referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da forma de abordar essa 
separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como unidade de contrários 
desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na Educação Física, assim 
como, nos diversos campos profissionais. Esperamos contar com a contribuição de todos para o aprofundamento da proposta. Maceió, 
07 de julho de 2010. Márcia Chaves-Gamboa - Coordenadora do GTT Epistemologia 2009-2011. 

 Em 08.07.10 reunião com o Diretor Científico da FAPEAL, Dr. Euclides sobre pedido para realização de reunião científica 
encaminhado em 17.05.10 e registrado com o N. do Processo 20100533555-3; 

 Em 13.07.10 reunião com os coordenadores do V Colóquio de Epistemologia com o objetivo de verificar dados divulgados na 
página do CBCE e decidir sobre ações a serem tomadas para a realização do evento a ser realizado durante o VII Congresso 
Acadêmico da UFAL no período de 18 a 23.10.10; 

 Em 15.07.10 indicação do colega Ivan Marcelo Gomes como representante do GTT Epistemologia junto ao convite recebido pelos 
colegas do CBCE-ES para participar de um debate sobre as ações desenvolvidas pelo GTT em Vitória/ES no dia 13.08.10; 

 Em 15.07.10 socialização do colega Felipe Quintão que está ajudando na organização do congresso sudeste de ciências do 
esporte. A secretaria estadual do CBCE/ES está responsável, junto com a secretaria de SP, pela comissão científica do evento; 

 Em 16.07.10 solicitação junto aos demais membros do comitê científico do GTT Epistemologia sobre o novo prazo para entrega 
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do relatório parcial do GTT Epistemologia até o dia 19.07.10 onde estaríamos aguardando contribuições dos colegas sobre as 
atividades desenvolvidas pelos membros referentes ao nosso GTT; 

 Em 19.07.10 encaminhamento de uma síntese das ações desenvolvidas pelo GTT Epistemologia durante o período de setembro 
de 2009 a 11 de setembro de 2011. Vale ressaltar que levando em consideração que não recebemos retorno dos demais colegas 
sobre a solicitação de encaminhamento das atividades desenvolvidas pelos demais colegas junto a atividades ligadas ao GTT 
Epistemologia, deixaremos para efetivar este relato somente quando da entrega do relatório final junto à coordenação dos GTTs 
da DN/CBCE; 

 Em 20.07.11 encaminhamento da apresentação sobre a natureza dos GTTs para socializar com demais colegas dos GTTs; 

 Em 26.07.10 encaminhamento de informações para os demais membros do comitê científico sobre as atividades do CBCE no dia 
durante a 62ª. SBPC em Natal; 

 Em 28.07.10 encaminhamento do relato do registro das reuniões durante a 62a SBPC em Natal; 

 Em 30.07.10 encaminhamento das anotações do relato durante a reunião sobre o Fórum da Pós-graduação durante a 62a SBPC; 

 Em 10.08.10 continuidade sobre a construção junto aos coordenadores do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física em 
Maceió para alterar a página com as informações corretas para o VII Congresso Acadêmico da UFAL; 

 Em 10.08.10 encaminhamento do endereço sobre a página que leva diretamente para as políticas editoriais onde estão às normas 
de submissão de trabalhos para o V Colóquio de Epistemologia que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2010; 

 Em 11.08.10 encaminhamento para os demais colegas coordenadores do V Colóquio em Alagoas Colegas do GTT Epistemologia 
a imagem do V Colóquio construída pelo colega Benedito Libório; 

 Em 12.08.10 – Avaliação do V Congresso Sul brasileiro - Recebimento do Prof. Daniel Minuzzi de Souza, coordenador do V 
Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, os trabalhos submetidos ao GTT Epistemologia do referido evento; 

 Em 17.08.10 encaminhamento da relatoria do III CONECE - informações sobre a construção do CONECE durante a SBP e 
reenvio para os demais colegas tomarem conhecimento e divulgação das decisões tomadas; 

 Em 19.08.10 consulta sobre a possibilidade dos colegas que forem participar do V Colóquio moderarem as mesas das 
comunicações; 

 Em 19.08.10 encaminhamento da ficha-parecer utilizada pela RBCE para decidir pelos critérios de avaliação durante os 
Congressos Regionais e o V Colóquio de Epistemologia da Educação Física; 

 Em 29.08.10 envio do arquivo com informações de divulgação do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física que será 
realizado junto ao VII Congresso Acadêmico da UFAL (18 a 23.10.10) com programação específica nos dias 22 e 23 de outubro, 
em Maceió/Alagoas; e endereço para inscrição de trabalhos até o dia 30 de setembro; 

 Em 06.09.10 envio do convite para os coordenadores participarem de uma reunião no dia 8 de setembro às dez horas na ADUFAL 
- AL para verificar pendências para a realização do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física; 

 Em 20.09.10 reenvio mensagem encaminhada no dia 15 de setembro sobre a real situação para realização do V Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física em Maceió/AL; 

 Em 26.09.10 encaminhamento sobre editoração do III e IV Colóquios de Educação Física para a comemoração dos 10 anos dos 
GTTs durante o XVII CONBRACE; 

 29.09.10 – solicitando ajuda para conseguir o ISSN do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física; 

 01.10.10 – verificando nomes para avaliadores do V Colóquio de Epistemologia; 

 01.10.10 – retorno com vice-reitor da UFAL, retorno da reunião com o vice-reitor da UFAL. completamos as passagens para 
nossos palestrantes: Cláudio Lira - passagem pela FACED/UFBA; Ricardo Rezzer - CBCE/Ministério dos Esportes; Silvio Sánchez 
Gamboa pela UFAL; 

 01.10.10 - prorrogação do prazo de inscrição no V Colóquio de Epistemologia da Educação Física para o dia 10 de outubro de 
2010; 

 13.10.10 – Convite ao Presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte Professor Dr. Leonardo Tartaruga. O Centro de 
Educação da Universidade Federal de Alagoas e o GTT Epistemologia do CBCE realizarão nos dias 22 e 23 o V Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física - A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas, que fará parte do VII 
Congresso Acadêmico da UFAL no período de 18 a 23 de outubro de 2010; 

 22.10.10 - Em tempo real encaminhamos os endereços dos lançamentos do DOSSIÊ DO IV Colóquio de Epistemologia e Anais 
do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física: 1. Acabo de receber orientações para acesso aos Anais do V COLÓQUIO 
DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA - A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas. 
http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcepistef/v_cepiste...; 2. Endereço do Dossiê - As reações aos pós-
modernismos http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/rdp; 3. Livros: SÁNCHEZ GAMBOA, S. EPISTEMOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA: as inter-relações necessárias. 2ª. ed. edUFAL, 2010; HERMIDA, J.F. Educação Física: conhecimento e 
saber escolar. 2.a ed. Editora da UFPB, 2010; 4. Estaremos disponibilizando todas as apresentações na página do GTT 
Epistemologia do CBCE: http://www.cbce.org.br/br/gtt/epistemologia/  

 03.11.10- Organizar avaliação do V Colóquio - 1. Em primeiro lugar gostaríamos de parabenizar e agradecer a todos pela 
colaboração para a realização do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física durante o VII Congresso Acadêmico da UFAL; 
2. Agora passaremos ao momento de organizar o relatório de Avaliação (...); 

 07.11.10 – Retomada proposta 15 anos GTTs: Prezada Beleni, Demais colegas, 1. Após a realização do V Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física retomamos as demais atividades referentes aos GTTs; 2. Em breve encaminharemos as 
anotações feitas durante o evento e também o relatório a seguir; 3. Estamos em acordo com a organização dos 15 anos dos GTTs 
pelas colegas; 

 08.11.10 – Encaminhamento do texto da conferência de abertura do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física para ser 
incluído nos anais do Evento: Teoria e prática: diversas abordagens; 

 14.11.10 - Aguardo liberação dos certificados e solicito a listagem final dos trabalhos apresentados para que eu possa encaminhar 
para o colega Ari, tirar dos Anais os que não foram apresentados. Solicito de todos os relatos sobre o material utilizado pelas 
instituições e também a listagem dos inscritos diretamente no período do evento; 

 16.11.10 - O GTT Epistemologia antes de viajar para a SBPC retirou como proposta uma temática para sugestão de mesa durante 
o XVII CONBRACE e apresentou na reunião do dia 28 de julho de 2010. Reenviamos porque acreditamos que seja uma temática 
que tenha uma proposta que atenda vários GTTs; 

 28.11.10 – Mesas gerais para o CONBRACE - 1. Reenvio mensagem encaminhada pela coordenadora dos GTTs sobre a decisão 
da composição das mesas gerais do CONBRACE; 2. Não tivemos nossa proposta aceita ficando para a programação interna do 
GTT Epistemologia; 3. Conforme solicitação da coordenação estaremos reenviando a proposta; 

 07.12.10 - em anexo arquivo com as normas que estão sendo discutidas para o XVII CONBRACE. Caso vocês tenham 
recomendações, por favor, enviar o mais breve possível. Bom trabalho a todos(as); 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcepistef/v_cepistef/director/submissions/submissionsAcceptedagora&usg=AFQjCNE_XMRMsAZ-d13gs5tev93tq2jHAA
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/rdp&usg=AFQjCNEO-rdeL4273Hjd8sGuB1rZT0johQ
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.cbce.org.br/br/gtt/epistemologia/&usg=AFQjCNFaupSS3-xUgzreZsKOmM8kRyfmVA


 18.01.11 - Estou com acesso limitado à internet; Fico aguardando a lista de participantes via SOAC; Por favor, enviar o maior 
número de informações para incluirmos no relatório. Agradeço antecipadamente, Márcia 2011/1/17; 

 01.02.11 - 1. Reenvio informações encaminhadas pela Beleni sobre nosso cronograma de trabalho para o CONBRACE e a 
utilização do SOAC. 2. Continuamos aguardando indicação de pesquisadores para avaliadores externos; 3. Quanto ao trabalho a 
ser desenvolvido para recuperar a memória do GTT (...); 

 11.02.11 - Envio informações sobre o número do ISSN do V Colóquio de Epistemologia de Educação Física realizado em Alagoas, 
encaminhadas pela DN do CBCE: "Em resposta a sua solicitação, temos o prazer de informar que foi atribuído o ISSN 2179-8192 
para a publicação intitulada”. Abraços; 

 11.02.11 - Reenvio informações encaminhadas pela colega Lívia sobre o XVII CONBRACE e IV CONICE a ser realizado no 
período de 11 a 16.09.2011 em Porto Alegre. Período de inscrições de trabalho: 01/02 a 18/04/2011 Tema do evento: CIÊNCIA & 
COMPROMISSO SOCIAL: implicações na/da Educação; 

 23.11.11. - Prazo de inscrição no XVII CONBRACE E IV CONICE com desconto no dia de hoje, 28 de fevereiro de 2010 conforme 
orientações abaixo. Para realizar sua inscrição no XVII CONBRACE | IV CONICE e acompanhar o processo de confirmação; 

 21.03.11 – Consulta sobre: 1. Recebemos e-mail sobre os dados dos convidados para as mesas principais e também sobre o 
processo de avaliação dos trabalhos do CONBRACE e estamos reenviando no final deste para os demais membros do GTT 
Epistemologia; 2. O GTT Epistemologia não tem convidados para as mesas principais durante o XVII CONBRACE e IV CONICE: 

 16.04.11 – Sobre retorno da ficha dos pareceristas: reenvio mensagem sobre a necessidade do preenchimento da ficha 
encaminhada no dia 12 de abril (ficha em anexo). Estamos iniciando o processo de avaliação e precisamos checar os dados. Por 
favor, verificar abaixo. Agradeço aos colegas que retornaram com as fichas preenchidas;  

 27.04.11 – Sobre número de trabalhos a serem analisados: Demais colegas, Jorge foi muito oportuno você fazer a consulta sobre 
o número de trabalhos a serem avaliados por cada membro do comitê científico. Como não sabemos ainda o número de trabalho 
que receberemos, não podemos ainda afirmar o número que cada colega estará recebendo para fazer; 

 10.05.11 - Reenviamos informações encaminhadas pela coordenação geral dos GTTs. Lembro que encaminhamos a proposta da 
mesa a ser encaminhada para a coordenação geral dos GTTs e não obtivemos retorno dos colegas. A proposta foi a mesma 
construída para a SBPC e encaminhada em Natal; 

 14.05.11 – Orientação para: 1. Em anexo seguem orientações para iniciarmos o processo de encaminhamento dos trabalhos a 
serem avaliados; 2. Em anexo seguem: 2.1. Normas solicitadas na inscrição dos trabalhos; 2.2. Modelo Ficha-parecer organizada 
pelo comitê científico e utilizada; 

 14.05.11 - Discussão da Proposta Mesa para XVII CONBRACE. Em primeiro lugar agradecemos participação dos colegas do GTT 
Epistemologia na construção de uma proposta conjunta para a programação interna do GTT dentro do XVII CONBRACE e em 
seguida encaminhar uma síntese das sugestões; 

 15.05.11 - 1. Estamos aguardando retorno sobre a ementa da proposta da mesa sobre o ensino de filosofia na graduação e pós-
graduação para a programação do GTT no CONBRACE; 2. Ontem enviamos a proposta também de aprofundar a mesa que será 
realizada no IV Fórum da PG (que conta com o nome de dois colegas do GTT Epistemologia); 

 16.05.11 – Construção da Mesa para o CONBRACE: 1. Acredito que as duas mesas sejam pertinentes, se possível, dentro do 
GTT Epistemologia, realizada num espaço maior e dentro do mesmo período conforme indicação dos colegas; 2. Não tivemos 
muitos trabalhos: 21 comunicações e 9 pôster; 

 19.05.11 - 1. Após um período de construção da proposta para a programação interna do GTT Epistemologia durante o XVII 
CONBRACE, encaminhamos a ementa que foi sugerida pelos membros do comitê, apenas com alguns ajustes; 2. Acabamos de 
obter a confirmação do colega Molina sobre sua participação; 

 19.05.11 - 1. Acusamos recebimento da carta convite para participar do IVFPPGEFCBCE na qualidade de palestrante na mesa 
redonda EPISTEMOLOGIA - A produção de conhecimento em EF/Ciências do Esporte/CE - Qualidade x Quantidade: para onde 
vamos? 2. No entanto, considerando que os pesquisadores mais indicados do GTT; 

 22.05.11 - Encaminhamos as mesas construídas pelos membros do comitê científico do GTT Epistemologia para o XVII 
CONBRACE e IV CONICE: 1ª. Mesa: A disciplina epistemologia nos cursos de graduação e pós-graduação: experiências e 
desafios. *Ementa:* Considerando que a crise de identidade vivida pela Educação Física brasileira, em particular nos anos oitenta 
do século XX, desdobrou-se em uma profunda crise epistemológica, a qual ocupou boa parte do debate da área nos anos 
seguintes, tendo como um dos desdobramentos a inserção de disciplinas de caráter filosófico-epistemológico nos currículos de 
graduação e pós–graduação, entendemos ser adequado dar visibilidade as experiências e entendimentos que tem pautado os 
componentes curriculares responsáveis por este debate no interior dos programas de graduação e pós-graduação em nosso país. 
Entendemos com isso contribuir não só para uma maior elucidação das práticas pedagógicas dos referidos componentes, mas, 
fundamentalmente contribuir com os processos de formação e investigação do conjunto da área. Coordenação da mesa*: Dr. 
Emerson Luís Velozo (UNICENTRO); Palestrantes: Dr. Sidinei Pithan da Silva (UNIJU); Dr. Ricardo Rezer (Unochapecó); Dr. Ivan 
Marcelo Gomes (UFES); 2ª. Mesa: A Produção de Conhecimento em EF/ Ciências do Esporte/ CE – Qualidade x Quantidade: 
para onde vamos? Ementa: O conflito entre técnicas quantitativas e qualitativas surgiu na década dos anos 80, hoje apresenta 
desdobramentos muito interessantes que merece a retomada do debate. Particularmente no campo da Educação Física e 
Ciências do Esporte que se depara ainda como esse dualismo técnico-metodológico, justificando o pluralismo metodológico e as 
tradições epistemológicas predominantes nas ciências físico-biológicas (quantitativas), ou nas ciências humanas (qualitativas). A 
quantidade/qualidade também pode esconder um falso dualismo que reduz a problemática da produção do conhecimento apenas 
a uma opção técnica. O debate poderá alertar para a complexidade da produção do conhecimento que implica outras dimensões 
epistemológicas, filosóficas, históricas e sociais onde as dimensões qualitativas e quantitativas são parte de um mesmo processo 
de construção de novas respostas para os problemas que o campo científico e profissional apresenta para serem compreendidos 
e superados. Coordenação da mesa: Dra. Márcia Chaves-Gamboa (Coord. GTT Epistemologia 2009-2011); Palestrantes: Dr. 
Silvio Sánchez Gamboa (Unicamp); Dr. Paulo Fensteseifer (UNIJUÍ); Dr. Vicente Molina Neto (UFRGS); 

 26.05.11 – Participação do GTT Espistemologia no IV FÓRUM DA Pós-Graduação em Educação Física e encaminhamos em 
anexo a apresentação feita hoje pela manhã: MESA REDONDA 05 - EPISTEMOLOGIA: A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM 
EF/CIÊNCIAS DO ESPORTE/CE - QUALIDADE X QUANTIDADE: PARA ONDE VAMOS? Coordenação: Dr. Alexandro Andrade – 
UDESC; 

 27.05.11 - 1. Enviamos a apresentação e agora estamos socializamos o texto encaminhado para a coordenação do evento 
conforme solicitado; 2. Gostaríamos de fizessem uma leitura crítica e agredecemos um retorno sobre o que encontrarem; 3. Beleni 
e demais colegas, com certeza podem socializar tanto a apresentação quanto o texto. 4. Acreditamos que participamos de um 
evento com apoio do FAEPEX e como representamos um grupo de pesquisa, em nenhum momento poderíamos deixar de 
socializar as informações; 5. Fizemos um esforço para representar dentro de nossas limitações o GTT Epistemologia dentro do IV 
Fórum de Pós-graduação da Educação Física. Abraços a todos(as) Márcia Chaves-Gamboa  
Silvio Sánchez Gamboa; 



 12.06.11 – Encaminhamento da programação geral e interna do CONBRACE E CONICE: 1. Por favor, os colegas que participarão 
das mesas internas indicar qual o melhor dia. Ricardo já solicitou que a mesa n.1 fosse realizada no máximo até a quarta-feira. 
Tudo bem? Poderia ser no dia 13.06.11; 

 18.06.11 - 1. Estamos iniciando a organização da programação do GTT Epistemologia; 2. Em anexo segue arquivo com a 
proposta que consta na página do evento; 3. Por favor, responder quais colegas estarão presentes no evento para dividirmos 
tarefas de coordenação de mesas. Abraços Márcia; 

 09.07.11 - Segue em anexo lista de trabalhos aprovados para apresentação no GTT Epistemologia: Dos 30 trabalhos submetidos 
para avaliação, 22 foram aprovados, dentre eles, 16 Comunicações Orais e 6 Pôsters. Estaremos encaminhando ainda a 
programação oficial este final de semana; 

 28.07.11 - Reenviamos e-mail com orientações para organização da agenda dos GTTs. 1. A oferta do horário para apresentação 
dos Pôsteres está de acordo com a proposta feita pela coordenação do evento; 2. Gostaríamos de uma confirmação dos colegas 
que estarão participando da programação do XVII CONBRACE; 

 31.07.11 - Prezados membros da comissão organizadora do XVII CONBRACE Demais colegas Segue em anexo o quadro da 
programação do GTT Epistemologia com todos os nomes e IES dos colegas que farão a moderação das mesas. Pedimos 
desculpas por não ter entregado no prazo estipulado, ou seja, ontem, dia 30 de julho; 

 08.08.11 – Lançamento de livro no XVII CONBRACE: Prezados colegas do livro Teorias e pesquisas em educação: os pós-
modernismos. Organizadores: Márcia Chaves-Gamboa; Silvio Sánchez Gamboa. (Orgs.). Autores: Paulo Fensterseifer; Valter 
Bracht, Felipe Quintão de Almeida, Silvio Sánchez Gamboa, Celi Nelza Zülke Taffarel, Solange Lacks; 

 10.08.11 – Urgentíssimo relatório V Colóquio de Epistemologia. Colegas de Alagoas, demais colegas, estive na UFAL e falei com 
o Joabson e com o Roberto para resolvermos a situação do relatório que ainda não foi terminado. Precisamos da lista dos 
participantes que se inscreveram fora do sistema, diretamente com as alunas que colaboraram com a organização local; 

 12.08.11 – Divulgação evento CBCE/SP. Colegas, Parabéns pela iniciativa do evento. Convidamos a todos(as) a participarem no 
próximo dia 25 de agosto pela manhã na FEF Unicamp. Verifique abaixo; 

 16.08.11 – Memória dos GTTs, 1. Acuso recebimento das solicitações para a memoria dos GTTs; 2. Reenvio para os demais 
membros do GTT Epistemologia para colaborarem com a coleta do material para a sistematização da apresentação do GTT 
Epistemologia; 3. Solicito ao Felipe para encaminhar lista do material já arquivado; 

 19.08.11 – Material memória dos GTTs - Não dei conta de enviar ainda o solicitado para a confecção do Banner do aniversário dos 
15 anos dos GTTs. Não é falta de material, e sim de fazer a seleção. Chris, vou fazer o seguinte: assim que consiga recuperar as 
fotos do V Colóquio enviarei em blocos e em e-mails diferentes para não ficar muito pesado o arquivo; 

 09.09.11 - Prezada Beleni c/cópia para Chris e comissão organizadora do evento 1. O GTT Epistemologia enviou em dois 
momentos CDs e DVDs para registrar a memória do GTT; 2. Pedimos a organização do evento que faça cópias para ficarem 
arquivadas na UFRS; 3. Precisaremos das nossas cópias porque tivemos problemas com nossos; 

 14.09.11 – Reunião com GTTs. Colegas 1. Conforme anunciado na última reunião de avaliação do GTT Epistemologia 
convidamos os colegas para participarem da reunião dos GTTs e a DN com objetivo de planejarmos ações coletivas para os 
próximos dois anos. Local : sala 1o. andar perto da sala da secretaria do CBCE e do Centro de Convenções; 

 14.09.11 – Endereços para mesa durante o XVII CONBRACE. prezados(as) colegas amanhã das 9:00 as 12:00 estaremos com a 
mesa A produção de Conhecimento em EF / Ciências do Esporte / CE - Qualidade x Quantidade: para onde vamos? No link 
abaixo é possível acompanhar parte da programação do CONBRACE online http://www.conbrace.org.br/content/?m=3&c=2. 
Ontem foi informado pelo Leo que o DVD do IV Fórum da Pós-graduação já está disponível na página do Centro de Memória da 
UFRGS: Endereço Centro de Memória da UFRGS onde ficarão disponíveis todo o material encaminhado pelos colegas dos GTTs 
e também todo os DVDs deste e de outros eventos. http://www.repositorioceme.ufrgs.br/browse?value=Colé (...) Colegas, 
esperamos que aproveitem as informações do evento Márcia; 

 15.09.11 – Relação pareceristas XVII CONBRACE. Colegas, foi pedido a cada coordenador 2009-2011 encaminhasse a lista dos 
pareceristas do XVII CONBRACE. Márcia Chaves-Gamboa PARECERISTAS- GTT EPISTEMOLOGIA 2009-2011 Coordenadora: 
Márcia Chaves-Gamboa (Unicamp); 

 15.09.11 – Comitê ampliado GTT Epistemologia 2011-2013. ELEIÇÃO MEMBROS COMITÊ CIENTÍFICO - GTT 
EPISTEMOLOGIA Porto Alegre, 15.09.2011 Reunião: Eleição do comitê científico do GTT (2011-2013); 

 16.09.11 – Ata em construção. Segue em anexo as anotações para a ATA da reunião para eleger o novo coordenador. Emerson, 
por favor agora sob sua coordenação para redatar ata final. Bom trabalho, Márcia OBS: Vamos definir como você dinamizará as 
listas. Assim que definir estarei enviando a lista dos membros participando das sessões dos GTTs; 

 27.09.11 - Prezado Emerson Conforme indicação do colega Ari consegui colocar você como administrador. Por favor, esteja a 
vontade para fazer os ajustes necessários da lista dos membros do comitê científico do GTT Epistemologia: 
gttepistemologia@googlegroups.com Também coloquei você como administrador junto ao grupo. 

 
Campinas, 2011 

Dra. Márcia Chaves-Gamboa 
Coordenadora do GTT Epistemologia 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.conbrace.org.br/content/%3Fm%3D3%26c%3D2&usg=AFQjCNFOVbIjQh_rraxJS5SWCtwP9A4fiA
http://www.repositorioceme.ufrgs.br/browse?value=Colé


ANEXO V 
020610-Informações sobre os Congressos Regionais/DN 

 
CBCEDN <cbce@ufrgs.br>  
fecha  2 de junio de 2010 10:23 

asunto 
 [cevcbce: 159] COMUNICADO DN 006/2010/CBCE/DN - Congressos 
Regionais 

 

ocultar detalles 10:23 (hace 
4 horas)  

 

 
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE Associado à SBPC - Gestão 2009/2011 COMUNICADO DN 006/2010/CBCE/DN 
Prezad@s Associad@s, 
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte informa ao corpo de associados informações sobre os Congressos Regionais: 
Região Sul 
V Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte - V CSBCE 
Local do Evento: Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI/SC 
Período: 23 a 25 de setembro de 2010 – Itajaí/SC 
Tema – Formação Inicial e Continuada, e a Atuação Profissional: a necessidade da tensão permanente 
Responsáveis: 
Bruno Emmanuel Santana - brunochapeudecoro@yahoo.com.br  
Daniel Minuzzi de Souza - danielxibaba@gmail.com – Univali  
Rosana de Jesus - rsnjesus@yahoo.com.br - Univali 
E-mail: sulbrasileiroitajaí@gmail.com 
 
Região Centro-Oeste 
IV Congresso Centro Oeste de Ciências do Esporte - IV CONCOCE 
Local do evento: UniCEUB - Brasília/DF 
Período: 22 a 25 de Setembro de 2010 
Tema: Megaeventos Esportivos: Impactos para a Educação Física, Esporte e Lazer 
Responsáveis: 
Pedro Athayde - pedroavalone@gmail.com  
Pedro Osmar Figueiredo - tatu.pedro@gmail.com -  
Efrain Maciel e Silva - efrainmaciel@gmail.com 
E-mail para contato: 4concoce@gmail.com 
URL: http://www.concoce.com.br  
 
de Efrain Maciel e Silva <efrainmaciel@gmail.com>  
fecha 2 de junio de 2010 11:38 

asunto 
Re: [cevcbce: 160] COMUNICADO DN 006/2010/CBCE/DN - Congressos 
Regionais 

Anular suscripción Anular la suscripción a esta lista de distribución 
 
 

ocultar detalles 11:38 (hace 
3 horas)  

 

Olá a todos, Apenas uma correção o endereço correto do site do IV CONCOCE é http://www.4concoce.com.br e estamos trabalhando 
para o site ser concluído até o final desta semana, momento que será dada ampla divulgação ao evento.Abraços, 
Efrain Maciel e Silva http://boletimef.org

mailto:Prezad@s
mailto:Associad@s
mailto:brunochapeudecoro@yahoo.com.br
mailto:rsnjesus@yahoo.com.br
mailto:efrainmaciel@gmail.com
http://www.concoce.com.br/
http://www.4concoce.com.br/
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Região Nordeste 
III Congresso Nordeste de Ciências do Esporte - III CONECE 
Local: Escola da Rede Estadual - Fortaleza/CE 
Período: 24 a 26 de Setembro de 2010 
Responsáveis: 
José Pereira de Sousa Sobrinho (jpssobrinho@yahoo.com.br – pereirauece@hotmail.com  
Marcel Lima Cunha – marcel_cunha2003@yahoo.com.br  
Niágara Vieira Soares Cunha – nyaggara@yahoo.com.br  
Erico - ericostaber@yahoo.com.br  
Sydenham - sydeam@yahoo.com.br  
Edgard - hdg_ufpe@yahoo.com.br  
E-mail para contato: conece2010@yahoo.com.br 
 
Região Sudeste 
III Congresso Sudeste Brasileiro de Ciências do Esporte 
Local do Evento: Teatro Municipal de Niterói – Niterói/RJ 
Período: 22 a 25 de setembro 2010 
Tema: "Os Legados dos Mega Eventos Esportivos" 
Responsáveis: 
Álvaro Millen - amillen@gmail.com  
Dinah Terra – dvterra@wanado.es 
  
Por oportuno, registramos, que a Secretaria do Pará está mobilizada no processo de organização do evento da Região Norte e tão logo 
tenhamos informações daremos ampla divulgação. 
Porto Alegre, 02/06/10. 
Direção Nacional 

mailto:jpssobrinho@yahoo.com.br
mailto:dvterra@wanado.es
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ANEXO VI 
PROGRAMAÇÃO DO CBCE NA SBPC Natal-RN, de 26 a 30 de julho de 2010 PROPOSTA FECHADA PARA AVALIAÇÃO DA DN 

 
 Local  Horário  Atividade  Responsável/Coord.  Palestrante/participant

es  
25/07/2010 - Domingo  
SBPC  18h30  Abertura SBPC  Leonardo Tartaruga  Todos da DN  
26/07/2010 - Segunda-feira  
CBCE  8h30 às 10h30  Reunião Direção 

Nacional  
Coordenadores de GTTs  
-Relatórios e avaliação  

Beleni Grando 
(UNEMAT)  

Grupos de Trabalhos 
Temáticos  

CBCE  8h30 às 10h30  Reunião Direção 
Nacional  
Secretários Estaduais  
-Relatórios e avaliação  

Matheus Saldanha 
(UFSM)  

Secretarias Estaduais  

CBCE  10h30 às 12h30  Reunião Direção 
Nacional  
Relato sobre 
organização dos 
Congressos Regionais  

Matheus Saldanha 
/UFSM  
Beleni Grando  
/UNEMAT  
Silvio R. Silva /UFMG  
Ari Lazarotti/UFG  

Secretarias Estaduais  
Grupos de Trabalhos 
Temáticos  

Sessão de Pôsteres 13:30 – 15:30  
SBPC  15h30 às 18h30  Mesa-redonda  

Mídia e Políticas 
Públicas de Esporte  

Augusto Cesar Rios 
Leiro (UFBA)  

Allyson Carvalho 
Araújo/UFRPE  
Gustavo Roese 
Sanfelice/FEEVALE  
Giovani de Lorenzi 
Pires/UFSC  

CBCE  
Sala SBPC  

18h30 às 20h  Reunião Direção 
Nacional  
Apresentação do 
CONBRACE 2011  

Leonardo Tartaruga/ 
UFRGS  
Alberto Reppold e Marco 
Stigger-UFRGS  

Secretarias Estaduais; 
Grupos de Trabalhos 
Temáticos  
Todos DN  

27/07/2010 - Terça-feira  
SBPC  8h às 10h  Minicurso-  

Consciência Corporal na 
Formação Profissional 
em Educação Física  

Beleni Saléte Grando/ 
UNEMAT  

Maria Aparecida Dias 
/UFRN  

CBCE  8h às 10h  Reunião Institucional  
Agenda Internacional  

Leonardo Tartaruga/ 
UFRGS  
Dulce Suassuna/ UnB  

Ana Márcia Silva/ UFG  
Lino Castellani Filho 
/Unicamp  
Roberto Lial JR (DF)  

SBPC  10h30 às  
12h30  

Conferência:  
Educação Física, Projeto 
Olímpico e Papel Social  

Leonardo Alexandre 
Peyré Tartaruga /UFRGS  

Elenor Kunz/UFSC  

Sessão de Pôsteres 13:30 – 15:30  
CBCE  15h30  Reunião Direção 

Nacional  
Matheus Saldanha  Grupos de Trabalhos  
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ANEXO VII 
Apresentação em Power – point: A natureza dos GTTs: sua atuação na sistematização, divulgação e crítica da produção do 

conhecimento em educação física. 
OBS: PASTA EM ANEXO. 
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ANEXO VIII 
Projeto V Colóquio de Epistemologia da Educação Física – A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas, 

encaminhado para a FAPEAL/AL 
 

 
 
APOIO À ORGANIZAÇÃO DE REUNIÃO CIENTÍFICA 
 

Nome do Evento V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA - A problemática da relação 
teoria e prática: diversas perspectivas. 

Coordenadores do Evento Dra. Márcia Chaves-Gamboa/Coordenadora GTT Epistemologia/CBCE e UFAL 
Ms. Benedito Carlos Libório Caires Araújo/Campus Arapiraca/UFAL 
Ms. Antônio Passos Lima Filho/Maceió/UFAL 
Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM 

Período 22 e 23 de outubro de 2010 

Local do Evento Universidade Federal de Alagoas 

 
1. Justificativa do Apoio e Objetivos do Evento 
Os eventos denominados Colóquios de Epistemologia da Educação Física vem sendo organizados pelo Grupo Temático de Trabalho 
(GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) desde 2002, dedicados à problemática da 
fundamentação do campo científico da Educação Física como área de conhecimento ou como campo de atuação profissional. 
O V Colóquio, será organizado integrando um evento maior, neste caso, o Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas 
– UFAL. Tal estratégia foi utilizada de forma semelhante aos quatro anteriores colóquios realizados nas Universidades Federais (UFRN 
e UFPel) e Estadual de Campinas (Unicamp). A articulação dos eventos permitiu, otimizar recursos e desenvolver a perspectiva da 
interdisciplinaridade em torno de problemas comuns. 
Análise comparativa com eventos anteriores. 
a) Tanto os dois primeiros colóquios realizados em Natal e Pelotas, como o terceiro e quarto realizados em Campinas foram vinculados 
a outros eventos com temáticas próximas ou semelhantes. Tal situação indica a importância das inter-relações e a interdisciplinaridade 
que caracteriza os estudos epistemológicos. Entretanto, pode significar, também, os limites de uma temática ainda não suficientemente 
divulgada e densa, porém necessária para o avanço e para o amadurecimento reflexivo da própria comunidade acadêmica da 
Educação Física brasileira e da Educação. 
Com relação aos participantes, considerando que os colóquios foram integrados a outros eventos as variações foram pouco 
significativas. No I Colóquio realizado no período de 12 a 14 de setembro de 2002 na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte) participaram 150 profissionais e estudantes de educação física, filosofia, educação e áreas afins. No II colóquio Nacional de 
Epistemologia do CBCE realizado no período de 1 a 4 de dezembro de 2004, na Escola Superior de Educação Física, Departamento 
de Ginástica e Saúde – ESEF da Universidade Federal de Pelotas (UFPel, RS) participaram 150 profissionais e acadêmicos 
procedentes de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e também de outros Estados como Santa Catarina e Paraná. No III Colóquio 
participaram, como já foi informado acima, 168 pesquisadores e no IV Colóquio, 215. 
Com relação ao III e IV Colóquios, organizados em forma conjunta com o II e III EPISTED é importante destacar a participação nas três 
mesas redondas centrais a presença de destacados pesquisadores da área da Educação Física. A organização dessas temáticas 
central confirma o quadro de inter-relações entre a pesquisa em Educação e Educação Física. 
 Os resultados dos eventos integrados entre o Grupo Paideia e o GTT de Epistemologia do CBCE, certamente indicam 
significativos avanços na perspectiva interdisciplinar no campo da pesquisa em educação física e suas inter-relações com a pesquisa 
educacional. As temáticas desenvolvidas nos eventos anteriores giraram em torno das problemáticas filosóficas da Educação e da 
Educação Física e sobre o debate das tendências epistemológicas e pedagógicas das pesquisas atuais desenvolvidas nesses campos 
do conhecimento. Particularmente o debate sobre os “giros epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou 
momentos de maior aprofundamento em mesas redondas durante o XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em 
Recife em setembro de 2007. Nessa oportunidade foi sugerida a ampliação do debate, considerando a sua relação com as teorias do 
conhecimento e os desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e pós-modernidade, assim 
como as reações à denominada “virada linguística”, abordada no IV Colóquio. Da mesma forma, no XVI CONBRACE reunido em 
Salvador em setembro de 2009, foi indicada como temática central do V Colóquio a relação entre toeria e prática. Nessa oportunidade, 
a assembleia de membros do GTT Epistemologia realizada em Salvador por ocasião do XVI CONBRACE sugeriu que o tema central 
fosse: “A problemática da relação entre teoria e a prática: diversas perspectivas”. Tal temática mantem a preocupação com a discussão 
de temas abrangentes que permitam a participação de pesquisadores, inclusive vinculados a outros GTTs e de outras áreas como a 
educação e a abertura para as diversas interpretações, mantendo assim o espírito de polêmica que vem caracterizando os Colóquios 
de Epistemologia. 
 A temática sobre a relação entre teoria e a prática abrange pressupostos filosóficos, perspectivas epistemológicas e é 
referência na compreensão de diversas experiências acadêmicas e científicas, desde a organização curricular dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado, a organização e orientação de estágios e práticas de ensino até diversas abordagens de pesquisa 
caracterizadas como pesquisa-ação, as epistemologias da prática, as pesquisa reflexivas e colaborativas, etc. A relação entre teoria e a 
prática já foi motivo de publicações especializadas como o número 7 e 8 da Revista Motri-vivência da UFSC. 
2. Contribuição do Evento ao Estado de Alagoas 
Trata-se de um evento que reunirá a comunidade acadêmica, alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, professores 
das redes públicas e professores oriundos de diversas universidades brasileiras especificamente da região nordeste com o objetivo 
principal de socializar resultados de estudos e pesquisas sobre a problemática da epistemologia e sua relação com a pesquisa e 
atuação profissional em Educação Física e em outras áreas científicas. Além disso, espera-se: a) proporcionar um ambiente de 
interação entre pesquisadores sobre o debate contemporâneo sobre a problemática da teoria e da prática; b) dar visibilidade às 
pesquisas dos estudantes e docentes do GTT de Epistemologia da Educação Física, assim como de profissionais da área que 
trabalham com essa problemática; e, c) estabelecer vínculos acadêmicos entre diferentes instituições de pesquisa do Brasil, visando à 
organização de redes de intercâmbio e o desenvolvimento de projetos integrados sobre a problemática epistemológica da pesquisa em 
Educação Física. 
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3. Entidades Promotoras / Co-Promotoras 
Organização: 
Grupo de Trabalho Temático GTT - Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca/Grupo de Pesquisa LEPEL.ALAGOAS. 
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas – GEPEF/AL-SEE/DEEM. 
Universidade Federal de Alagoas/Curso de Educação Física/UFAL. 
Apoio: 
- CBCE/Comitê Científico GTT-Epistemologia. 
- PROPEP/UFAL/Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 
- PROEX/UFAL/Pró-reitoria de Extensão. 
- FAPEAL/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. 
- EPISTEF: Linha de pesquisa em Epistemologia da Educação Física, do Grupo de Estudos e Pesquisa LEPEL/ALAGOAS. 
- Comissão Provisória do CBCE no Estado de Alagoas. 
4. Comissão Organizadora/Instituição 
4. Comissões 
4.1. Comitê Científico – GTT Epistemologia da Educação Física: 
Coordenadora do GTT Epistemologia CBCE 2009-2011 Dra. Márcia Chaves-Gamboa (UFAL/LEPEL-UFBA/Unicamp) 
chavesgamboa@gmail.com 
Coordenador Adjunto Dr. Emerson Luiz Velozo/UNICENTRO - emersonvelozo@yahoo.com.br 
Dr. Paulo Evaldo Fensterseifer (UNIJUI) - fenster@unijui.tche.br  
Dr. Luiz Carlos Rigo (UFPEL) - lcrigo@terra.com.br  
Dr. Felipe Quintão (UFES) - fqalmeida@hotmail.com  
Doutorando Ari Lazzarotti Filho (UFG) - arilazzarotti@gmail.com  
Doutorando Jorge Oliveira dos Santos (IFRJ) - jorge42@terra.com.br  
Doutorando Ricardo Rezer (UNOCHAPECÓ) - rrezer@hotmail.com  
Doutorando Ivan Marcelo Gomes (UFES) - ivanmgomes@hotmail.com 
Dra. Luciana Marins Nogueira Peil (UFPEL) – lupeilbasq@hotmail.com 
Dra. Méri Rosane Santos da Silva (FURG) - meri.sul@terra.com.br 
Doutoranda Júlia Paula Motta de Souza (UNICAMP) - juliapaulams@gmail.com 
4.2. Comissão de organização: 
Campus Arapiraca: 
Profª Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/Doutoranda FE/Unicamp e Licenciatura UFAL/Arapiraca - joelmaepistefal@yahoo.com.br 
Prof. Ms. Benedito Carlos Libório Caires Araújo/Licenciatura UFAL/Campus Arapiraca - batukege@gmail.com 
Profª Maria Gorete Amorim/ Licenciatura UFAL/Campus Arapiraca - goreteramorim@gmail.com 
Profª Ms. Vannina de Assis (Coordenadora Licenciatura UFAL/Campus Arapiraca) - ninassis@uol.com.br 
Prof. Ms. Bruno Giudiceli/Licenciatura UFAL/Campus Arapiraca - bgiudicelli@uol.com.br 
Campus Maceió: 
Profª Dra. Patrícia Ayres Montenegro/Curso Educação Física UFAL/Maceió - patcayres@gmail.com 
Prof. Ms. Antônio Passos Lima Filho/Curso Educação Física UFAL/Maceió - antoniopassoslima@bol.com.br 
Profª Dra. Leonéa Vitória Santiago/Coordenadora Licenciatura UFAL/Maceió - leonea@bol.com.br 
Secretaria da Educação do Estado de Alagoas 
Profª Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM - laudiceaivo@yahoo.com.br 
Profª Esp. Vanilda Maria Nascimento dos Santos/GEPEF/AL - vanmosaico@yahoo.com.br 
Profª Esp. Maria Angélica Peixoto da Rocha/GEPEF/AL -angelpeixoto2@gmail.com 
Profª Esp. Maria Tereza Mendes Ferreira Filha/GEPEF/AL - tkfilha@hotmail.com 
Profª Esp. Adriana Maria de Vasconcelos Pereira Lemos/GEPEF/AL - adrianavplemos@hotmail.com 
Prof. Ms. Ricardo Medeiros Soares/GEPEF/AL – ricardosoares33@yahoo.com.br 
5. Perfil do Público Alvo 
Pesquisadores da área da Educação Física, interessados na explicitação e reflexão sobre a problemática da relação teoria e prática 
considerando as diversas perspectivas filosóficas e epistemológicas, assim como os diversos campos do experiência profissional. 
 

CARACTERIZAÇÃO DO PRÓPRIO 
ESTADO 

DE OUTROS 
ESTADOS 

DO EXTERIOR TOTAL 

Professores/Pesquisadores 8 14  22 

Profissionais    ? 

Alunos de Pós-Graduação 21   21 

Alunos de Graduação 70   70 

Prof. das redes públicas e 
professores oriundos de diversas 
universidades brasileiras 
especificamente da região 
nordeste 

57   57 

TOTAL 155 14  170 

 
6. Organização dos Trabalhos (forma de seleção e dinâmica dos trabalhos) 
6. Temática geral: A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas. 
Ementa: Um dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere a separação entre o domínio de 
saberes e referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da forma de 
abordar essa separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como unidade de 
contrários desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na Educação, na 
Educação Física, assim como, nos diversos campos profissionais. 
Sub-temas 
6.1. Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
Ementa: A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento como polos 
separados dessa relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática (pragmatismos). A 
compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas controvérsias a Educação 
Física constrói seu campo científico e profissional. 
6.2. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
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Ementa: A pesquisa científica nos diversos campos do conhecimento vem se deparando com diversas correntes e tendências que 
enfatizam a relação entre teoria e prática. Na contemporaneidade, formas de pesquisa tais como: a pesquisa-ação, a reflexiva e a 
colaborativa das denominadas epistemologias da prática, assim como as perspectivas da transversalidade são expressões dessas 
correntes. Os possíveis modismos poderão ser superados na medida em que se problematizam os diversos entendimentos da relação 
entre teoria e prática que fundamentam essas formas de pesquisa. 
6.3. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Ementa: Nas diversas fases do campo científico e profissional da Educação Física se apresentam conflitos entre a teoria e a prática. 
Análises e relatos de experiência sobre as formas de organização curricular na educação básica e superior indicam as dificuldades e 
problemas derivados das diversas compreensões da relação entre teoria e prática, tais como, a divisão da formação profissional entre 
bacharelado e licenciatura, a divisão de espaços e de tempos da prática e da teoria na organização da educação física escolar e a 
valoração de uma em detrimento da outra na definição de projetos institucionais. 
6.4. Critérios de seleção de trabalhos para apresentação de comunicações. 
Os participantes deverão encaminhar os trabalhos atendendo aos seguintes critérios: a) os trabalhos devem estar relacionados com 
um dos três subtemas; b) os trabalhos deverão atender as normas de encaminhamento anunciadas na página de divulgação do 
Congresso Acadêmico da UFAL, incluindo o preenchimento de ficha de inscrição; c) serão aceitas: pesquisas concluídas; pesquisa em 
andamentos e relatos de experiências. 
Normas para elaboração dos resumos: 
Os resumos deverão ter, no máximo, 1.500 caracteres com espaço e conter objeto de pesquisa, referencial teórico, metodologia, 
resultados e 3 (três) palavras-chave. Texto em formato Word; fonte Times New Roman; Corpo 12; alinhamento justificado; 
espaçamento simples entre linhas, margens superior e esquerda = 3cm; margens inferior e direita = 2cm. Colocar o título centralizado 
em negrito, seguindo logo abaixo com o nome do autor e co-autores (quando for o caso) à direita; identificação da instituição, 
programa, unidade da federação e agência de fomento (se houver) e grupo de pesquisa com respectivo e-mail. 
Padronização do texto completo da comunicação: 
O texto completo deverá ser enviado por ocasião da inscrição e deverá ter entre 20 e 30 mil caracteres, já contando com os espaços. 
Sugere-se que o texto contenha introdução, desenvolvimento e conclusões. Formatação: Word; fonte Time New Roman; corpo 12; 
alinhamento justificado; espaçamento entre linhas 1,5 margens superior e esquerda = 3cm; margens inferior e direita = 2cm. 
6.5. Inscrições: pelo site http://www.ufal.edu.br/ufal/congressoacademico 
6.6. Organização: 
Grupo de Trabalho Temático GTT - Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca/Grupo de Pesquisa LEPEL.ALAGOAS. 
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas – GEPEF/AL-SEE/DEEM. 
Universidade Federal de Alagoas/Curso de Educação Física/UFAL. 
6.7. Apoio: 
- CBCE/Comitê Científico GTT-Epistemologia. 
- PROPEP/UFAL/Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 
- PROEX/UFAL/Pró-reitoria de Extensão. 
- FAPEAL/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. 
- EPISTEF: Linha de pesquisa em Epistemologia da Educação Física, do Grupo de Estudos e Pesquisa LEPEL/ALAGOAS. 
- Comissão Provisória do CBCE no Estado de Alagoas. 
6.8. Informações: 
Informações e inscrições na homepage do evento na página: 
http://www.ufal.edu.br/ufal/congressoacademico  http://www.cbce.org.br/gtt/epistemologia/ 
6.9. Outras informações podem ser solicitadas nos endereços: 
vcoloquioepistemologia@gmail.com / gepef.aledf@yahoo.com.br 
6.10. Coordenação: 
Profª Dra. Márcia Chaves-Gamboa/Coordenadora GTT Epistemologia/CBCE 
Prof. Ms. Benedito Carlos Libório Caires Araújo/Campus Arapiraca/UFAL 
Prof. Ms. Antônio Passos Lima Filho/Maceió/UFAL 
Profª Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM 
6.11. Resultados Esperados: 
Espera-se com este evento: a) divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do nordeste e da produção nacional do GTT em 
Epistemologia da Educação Física; b) publicação na forma de CD (indexado) com os resumos ampliados das mesas redondas, os 
textos completos das comunicações aprovadas pelo Comité Científico c) publicação dos resumos nos anais do Congresso Acadêmico 
da UFAL. 
7. Relação dos Congressistas / Palestrantes / Instituições 
Conferência de abertura:Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp 
Mesas redondas sobre o subtema: A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Prof. Dr. Cláudio de Lira Santos Junior/UFBA 
Profª. Dra. Leonéa Vitória Santiago/UFAL 
Doutorando Ricardo Rezer/UNICHAPECÓ 
Mesa redonda sobre o subtema: O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Profª. Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/UFAL/Campus Arapiraca 
Profª. Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM/AL 
Profª. Esp. Maria Angélica Peixoto da Rocha/Rede Municipal/AL 
Oficina sobre projetos de pesquisa: 
Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp 
8. Programa / Cronograma 
O evento deverá acontecer em dois dias (22 e 23/10/2010), integrando as seguintes atividades: 
Dia 22/10/2010 
1) 9:00-9:30. Mesa de abertura (autoridades acadêmicas e convidados). 
2) 9:30- 10:30. Conferência de abertura:Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
 Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp - silvio.gamboa@gmail.com 
 11:00-12:00. Debate. 
3) Mesas redondas sobre os subtemas: 
a) 13:30- 15:30. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
 Prof. Dr. Cláudio de Lira Santos Junior/UFBA – clirasjr@yahoo.com.br 
 Profª. Dra. Leonéa Vitória Santiago/UFAL - leonea@bol.com.br 
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 Doutorando Ricardo Rezer/UNICHAPECÓ – rrezer@hotmail.com 
b) 16:00-18:00. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Profª. Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/UFAL/Campus Arapiraca,  joelmaepistefal@yahoo.com.br 
 Profª. Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM/AL - laudiceaivo@yahoo.com.br; 
 Profª. Esp. Maria Angélica Peixoto da Rocha/Rede Municipal/AL (angelpeixoto2@gmail.com) 
4) 18:00-19:00 Lançamentos de livro e do número especial da Revista Digital Paideia - Dossiê sobre o IV Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física e III Episted - Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação 
Física: as reações aos pós-modernismos. 
5) Sessões de Comunicações divididas em três blocos, de acordo com os sub-temas. 
19:30- 22:00  a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
  b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
  c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Dia 23/10/2010 
6) 8:00-12:00 Oficinas sobre projetos de pesquisa; 
14:00-18:00 Oficinas (continuação). 
 

Dias  22/10/10  23/10/10       

Horários 

9h às 9:30h Abertura 8:00 às 12h MC1       

9:30h às 10:30h Conf.  Ofic.       

11h às 12h Debate  Ofic.       

13:30h às 15:30h MR 1 14h às 18h Ofic.       

16h às 18h MR 2  Ofic.       

18h às 19h Lanç/Liv         

19:30h às 22h:00 Comunic.         

 
C – Conferência de abertura: Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
MR: Mesas Redondas sobre os subtemas: 
Mesa 1: A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Mesa 2: O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Lançamento de Livros 
Sessões de Comunic.: 
a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
 
Oficina: Oficina sobre projetos de pesquisa 
 
9. Valor da Inscrição no Evento 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO (R$) NÃO SÓCIO(R$) 

Professores/Pesquisadores - - 

Profissionais - - 

Alunos de Pós-Graduação - - 

Alunos de Graduação - - 

Outros - - 

 
10. Passagens Solicitadas à FAPEAL 

 
NOME 

TÍTULO E/OU TEMA 
(Mesa Redonda, mini-
curso ou conferência) 

 
INSTITUIÇÃO 

 
PAÍS OU ESTADO 

Dr. Silvio Sánchez 
Gamboa 

Conferência de 
abertura:Teoria e prática: 
abordagens 
epistemológicas/ 
Oficina 

FE/Unicamp Campinas/SP 

Doutorando Ricardo 
Rezer 

Mesa redonda UNOCHAPECÓ Unochapecó/Santa 
Catarina 

Dr. Cláudio de Lira 
Santos Junior/UFBA 

Mesa redonda FACED/UFBA Salvador/BA 

    

As substituições dos palestrantes após as concessões só poderão ser efetivadas, se houver concordância da FAPEAL. 
 
11. Diárias  Solicitadas à FAPEAL 
Diárias para palestrantes convidados 
03 diárias: 3 convidados externos...........…..............................................................................  R$ 1.500,00 
12. Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Solicitados à FAPEAL 
Este item deve ser preenchido no caso de solicitação de serviços de terceiros de pessoas jurídicas 
13. Serviços de Terceiros Pessoas Físicas Solicitados à FAPEAL 
Bolsista de graduação (Secretaria e organização de publicações (2 meses)...................R$  600,00 
         Total: R$ 1.200,00 
 
14. Orçamento Global Previsto 

DESPESAS R$ 

Diárias/Hospedagem 1500 
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Passagens Aéreas 3570 

Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas  

Serviços de Terceiros de Pessoas Físicas 1200 

Outros (Gravação CD e Fitas filmagem) 
Transporte terrestres palestrantes 

700 
200 

TOTAL 7170 

RECEITAS R$ 

Inscrição  

Patrocínios  

CAPES  

CNPq  

FAPEAL  

FINEP  

Entidade Promotora/Co-Promotora  

Outros  

TOTAL  

 
Dra. Márcia Chaves-Gamboa 

Maceió, 07.05.10 
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ANEXO IX 
Projeto V Colóquio de Epistemologia da Educação Física encaminhado para a PROEX/UFAL 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
FORMULÁRIO DE EVENTO 
 

Código: 

01.Título 

V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA - A problemática da relação teoria e prática: diversas 
perspectivas. 

02. Unidade Proponente 

Centro de Educação – CEDU/Curso de Educação Física. 
Campus Arapiraca/Curso de Educação Física/Licenciatura. 

03. Unidades Envolvidas 

Organização: 
Grupo de Trabalho Temático GTT - Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas – GEPEF/AL-SEE/DEEM. 
Comissão Provisória do CBCE no Estado de Alagoas. 

04. Parceiros 

Apoio: 
- CBCE/Comitê Científico GTT-Epistemologia. 
- FAPEAL/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. 
- EPISTEF: Linha de pesquisa em Epistemologia da Educação Física, do Grupo de Estudos e Pesquisa LEPEL/ALAGOAS. 

05. Caracterização(marcar apenas um item) 

(   ) Congresso        (   ) Mesa Redonda 
(   ) Encontro        (   ) Seminário 
(   ) Ciclo de Debates       (   ) Espetáculo 
(   ) Exposição        (   ) Evento Esportivo 
( X ) Outros_V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

06. Programa 

O evento deverá acontecer em dois dias (22 e 23/10/2010), integrando as seguintes atividades: 
Dia 22/10/2010 
1) 9:00-9:30. Mesa de abertura (autoridades acadêmicas e convidados). 
2) 9:30- 10:30. Conferência de abertura:Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
 Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp - silvio.gamboa@gmail.com 
 11:00-12:00. Debate. 
3) Mesas redondas sobre os subtemas: 
a) 13:30- 15:30. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
 Prof. Ms. Benedito Libório/UFA/Arapiraca - batukege@gmail.com 
 Profª. Ms. Antônio Passos Lima Filho/UFAL - antoniopassoslima@bol.com.br 
 Doutorando Ricardo Rezer/UNICHAPECÓ – rrezer@hotmail.com 
b) 16:00-18:00. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Profª. Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/UFAL/Campus Arapiraca,  joelmaepistefal@yahoo.com.br 
 Profª. Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM/AL - laudiceaivo@yahoo.com.br; 
 Profª. Esp. Maria Angélica Peixoto da Rocha/Rede Municipal/AL (angelpeixoto2@gmail.com) 
4) 18:00-19:00 Lançamentos de livro e do número especial da Revista Digital Paideia - Dossiê sobre o IV Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física e III Episted - Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação 
Física: as reações aos pós-modernismos. 
5) Sessões de Comunicações divididas em três blocos, de acordo com os sub-temas. 
19:30- 22:00  a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
  b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
  c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Dia 23/10/2010 
6) 8:00-12:00 Oficinas sobre projetos de pesquisa; 
14:00-18:00 Oficinas (continuação) 

07. Equipe de trabalho (Todos que estiverem participando diretamente) 

Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula:  Matrícula: 1425352 
Nome: Antoniopassoslima@bol.com.br Nome: Benedito Carlos Libório Caires Araújo 
Contato: (82) 93011582 Contato: (82) 96033397 
E-mail: antoniopassoslima@bol.com.br E-mail: batukege@gmail.com 
Unidade: CEDU/UFAL Unidade: Campus/Arapiraca 
Curso: Educação Física Curso: Licenciatura em Educação Física 
Participação: Coordenador do evento Participação: Coordenador do evento 
Titulação: Mestre Titulação: Mestre 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: 011198176 Matrícula:  
Nome: Márcia Ferreira Chaves-Gamboa Nome: Laudicéa Euridice Ivo 
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Contato: (82)96211177 Contato:  
E-mail: chavesgamboa@gmail.com E-mail: laudiceaivo@yahoo.com.br 
Unidade: GTT Epistemologia do CBCE Unidade: SEE/AL 
Curso: Educação Física/Aposentada UFAL Curso: DEEM 
Participação: Coordenadora do evento Participação: Coordenadora do evento 
Titulação: Pós-doutora Titulação: Especialista 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: 1692137 Matrícula:  
Nome:Joelma de Oliveira Albuquerque Nome: Jorge Fireman 
Contato: (82) 99248979 Contato: (82) 99282565 
E-mail: joelmaepistefal@yahoo.com.br E-mail: jorgefireman@yahoo.com.br 
Unidade: Campus Arapiraca/UFAL Unidade:  
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comissão de organização Participação: Comissão de organização 
Titulação: Mestre/Doutoranda Titulação: Mestre 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: 275107 Matrícula: 
Nome: Silvio Sánchez Gamboa Nome: Cláudio de Lira Santos Junior 
Contato: (19) 97970637 Contato: (71) 82438137 
E-mail: silvio.gamboa@gmail.com E-mail: clirasjr@yahoo.com.br 
Unidade: FE/Unicamp Unidade: FACED/UFBA 
Curso: Filosofia Curso: Educação 
Participação: Conferencista Participação: Palestrante Mesa 
Titulação: Titular Unicamp Titulação: Doutor 
Carga horária: 40 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Ricardo Rezer Nome: Leonéa Vitória Santiago 
Contato: Contato:  
E-mail: rrezer@hotmail.com E-mail: leonea@bol.com.br 
Unidade: UNOCHAPECÓ Unidade: CEDU/UFAL 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Palestrante Mesa Participação: Palestrante Mesa 
Titulação: Doutorando Titulação: Doutora 
Carga horária: 40 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Vanilda Maria Nascimento dos Santos Nome: Maria Angélica Peixoto da Rocha 
Contato: (82) 93131010 Contato: 
E-mail: vanmosaico@yahoo.com.br E-mail: angelpeixoto2@gmail.com 
Unidade: GEPEF/AL Unidade: Rede Municipal/AL 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comissão de Organização Participação: Comissão organização 
Titulação: Especialista Titulação: Especialista 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Maria Tereza Mendes Ferreira Filha Nome: Adriana Maria de Vasconcelos Pereira Lemos 
Contato: Contato: 
E-mail: tkfilha@hotmail.com E-mail: adrianavplemos@hotmail.com 
Unidade: GEPEF/AL Unidade: GEPEF/AL 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comissão de Organização Participação: Comissão de Organização 
Titulação: Especialista Titulação: Especialista 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Maria Gorete Amorim Nome: Vannina de Assis 
Contato:  Contato: 
E-mail: goreteramorim@gmail.com E-mail: ninassis@uol.com.br 
Unidade: Campus Arapiraca/UFAL Unidade: Campus Arapiraca/UFAL 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comissão Organização Participação: Comissão Organização 
Titulação: ? Titulação: Mestre 
Carga horária: 40 Carga horária: 40 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Bruno Giudiceli Nome: Emerson Luiz Velozo 
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Contato: Contato: 
E-mail: bgiudicelli@uol.com.br E-mail: emersonvelozo@yahoo.com.br 
Unidade: Campus Arapiraca/UFAL Unidade:  
Curso: Educação Física Curso:  
Participação: Comissão Organização Participação: Comitê Científico 
Titulação: Mestre Titulação: Doutor 
Carga horária: 40 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Paulo Evaldo Fensterseifer Nome: Luiz Carlos Rigo 
Contato: Contato: 
E-mail: fenster@unijui.tche.br E-mail: lcrigo@terra.com.br 
Unidade: UNIJUI/RS Unidade: UFPEL/RS 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comitê Científico Participação: Comitê Científico 
Titulação: Doutor Titulação: Doutor 
Carga horária: 20 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Felipe Quintão Nome: Ari Lazzarotti Filho 
Contato: Contato: 
E-mail: fqalmeida@hotmail.com E-mail: arilazzarotti@gmail.com 
Unidade: UFES Unidade: UFES 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comitê Científico Participação: Comitê Científico 
Titulação: Doutor Titulação:  Doutorando 
Carga horária: 20 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Jorge Oliveira dos Santos Nome: Ivan Marcelo Gomes 
Contato: Contato: 
E-mail: jorge42@terra.com.br E-mail: ivanmgomes@hotmail.com 
Unidade: IFRJ Unidade: UFES 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comitê Científico Participação: Comitê Científico 
Titulação: Doutorando Titulação: Doutorando 
Carga horária: 20 Carga horária: 20 

 
Categoria: Docente Categoria: Docente 
Matrícula: Matrícula: 
Nome: Méri Rosane Santos da Silva Nome: Luciana Marins Nogueira Peil 
Contato:  Contato: 
E-mail: meri.sul@terra.com.br E-mail: lupeilbasq@hotmail.com 
Unidade: FURG Unidade: UFPEL 
Curso: Educação Física Curso: Educação Física 
Participação: Comitê Científico Participação: Comitê Científico 
Titulação: Doutora Titulação: Doutora 
Carga horária: 20 Carga horária: 20 

 

Categoria: Estudante Colaborador Categoria: 

Matrícula: 2007G3862 Matrícula: 

Nome: Juliano de Albuquerque Silva Nome: 

Contato: 9985- 9437 Contato: 

E-mail: julianoalbuquerquesilva@hotmail.com E-mail: 

Unidade: Campus Arapiraca Unidade: 

Curso: Educação Física Curso: 

Participação: Desenvolvimento de projeto interligado – 
Convênio DAAD 

Participação: 

Titulação: Graduando Titulação: 

Carga horária: 20H Carga horária: 

08. Área Principal (Marcar apenas um item) 

(   ) Comunicação       (   ) Meio Ambiente 
(   ) Cultura   (   ) Saúde 
(   ) Direitos Humanos   (   ) Tecnologia 
( x ) Educação   (   ) Trabalho 

09. Área Secundária (Opcional - Marcar apenas um item) 

(   ) Comunicação       (   ) Meio Ambiente 
(   ) Cultura   (   ) Saúde 
(   ) Direitos Humanos   (   ) Tecnologia 
( x ) Educação   (   ) Trabalho 

10. Áreas de Conhecimento(Marcar apenas um item) 
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(   ) Ciências Exatas e da Terra      (   ) Ciências Sociais Aplicadas 
(   ) Ciências Biológicas       ( X ) Ciências Humanas 
(   ) Engenharia/Tecnologia      (   ) Linguística, Letras e Artes 
(   ) Ciências Agrárias 

11. Linha de Extensão (Marcar apenas um item) 

1. Alfabetização, leitura e escrita  29 Jornalismo  

2. Artes cênicas  30 Jovens e adultos  

3.  Artes integradas  31 Línguas estrangeiras  

4. Artes plásticas  32 Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem  

5 Artes visuais  33 Mídias-artes  

6 Comunicação estratégica  34 Mídias  

7 Desenvolvimento de produtos  35 Música  

8 Desenvolvimento regional  36 Organizações da  sociedade civil e movimentos sociais e 
populares 

 

9 Desenvolvimento rural e questão agrária  37 Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial  

10 Desenvolvimento tecnológico  38 Pessoas c/ deficiências,incapacidades, e necessidades 
especiais 

 

11 Desenvolvimento urbano  39 Propriedade intelectual e patente  

12 Direitos individuais e coletivos  40 Questões ambientais  

13 Educação profissional  41 Recursos hídricos  

14 Empreendedorismo  42 Resíduos sólidos  

15 Emprego e renda  43 Saúde animal  

16 Endemias e epidemias  44 Saúde da família  

17 Espaços de ciência  45 Saúde e proteção no trabalho  

18 Esporte e lazer  46 Saúde humana  

19 Estilismo  47 Segurança alimentar e nutricional  

20 Fármacos e medicamentos  48 Segurança pública e defesa social  

21 Formação de professores (formação docente) X 49 Tecnologia da informação  

22 Gestão do trabalho  50 Temas específicos /Desenvolvimento humano  

23 Gestão informacional  51 Terceira idade  

24 Gestão institucional  52 Turismo  

25 Gestão pública     

26 Grupos sociais vulneráveis     

27 Infância e adolescência     

28 Inovação tecnológica     

12. Abrangência 

(   ) Intraunidade ( X ) Interinstitucional 
(   ) Interunidade  

13. Área de Atuação 
(  ) Urbana   (   ) Rural   ( X ) Urbana-Rural 

 

DADOS ESPECÍFICOS 

14. Local de Realização 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões (OBS: Falta definir auditório para 170 pesquisadores mais ou menos para o 
dia (manhã e tarde do dia 22.10), salas de aula para a realização das comunicações (tantas quantas tenham inscrições em três 
subtemas). Para o sábado, dia 22.10, um auditório com a maior capacidade possível porque a Oficina de elaboração de projetos é de 
interesse de todas os cursos em todos os níveis (da iniciação científica até os doutorandos, professores, etc). 

15. Período de Inscrição 

De acordo com as orientações no site: 
Informações e inscrições na homepage do evento na página: 
http://www.ufal.edu.br/ufal/congressoacademico  http://www.cbce.org.br/gtt/epistemologia/ 
http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcepistef/v_cepistef 

16. Período de Realização 

Congresso Acadêmico de 18 a 23 de outubro de 2010. 
Programação específica do V Colóquio dias 22 e 23 de outubro de 2010. 

17. Número de vagas 

http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcepistef/v_cepistef
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De acordo com o auditório, mais ou menos 170 pessoas (Professores/Pesquisadores, Profissionais, Alunos de Pós-Graduação, Alunos 
de Graduação, Prof. das redes públicas e professores oriundos de diversas universidades brasileiras especificamente da região 
nordeste. 

18. Carga Horária 

40 horas para a equipe de organização e 20 para os palestrantes e comitê científico. 

19. Público-Alvo 

Pesquisadores da área da Educação Física, interessados na explicitação e reflexão sobre a problemática da relação teoria e prática 
considerando as diversas perspectivas filosóficas e epistemológicas, assim como os diversos campos do experiência profissional. 

20. Palavra Chave 

Epistemologia; Educação Física; Pesquisa em educação; teoria e prática. 

21. Descrição(escrever de forma sucinta: justificativa, objetivos e metodologia) 

Os eventos denominados Colóquios de Epistemologia da Educação Física vem sendo organizados pelo Grupo Temático de Trabalho 
(GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) desde 2002, dedicados à problemática da 
fundamentação do campo científico da Educação Física como área de conhecimento ou como campo de atuação profissional. 
O V Colóquio, será organizado integrando um evento maior, neste caso, o Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas 
– UFAL. Tal estratégia foi utilizada de forma semelhante aos quatro anteriores colóquios realizados nas Universidades Federais (UFRN 
e UFPel) e Estadual de Campinas (Unicamp). A articulação dos eventos permitiu, otimizar recursos e desenvolver a perspectiva da 
interdisciplinaridade em torno de problemas comuns. 
Análise comparativa com eventos anteriores. 
a) Tanto os dois primeiros colóquios realizados em Natal e Pelotas, como o terceiro e quarto realizados em Campinas foram vinculados 
a outros eventos com temáticas próximas ou semelhantes. Tal situação indica a importância das inter-relações e a interdisciplinaridade 
que caracteriza os estudos epistemológicos. Entretanto, pode significar, também, os limites de uma temática ainda não 
suficientemente divulgada e densa, porém necessária para o avanço e para o amadurecimento reflexivo da própria comunidade 
acadêmica da Educação Física brasileira e da Educação. 
Com relação aos participantes, considerando que os colóquios foram integrados a outros eventos as variações foram pouco 
significativas. No I Colóquio realizado no período de 12 a 14 de setembro de 2002 na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte) participaram 150 profissionais e estudantes de educação física, filosofia, educação e áreas afins. No II colóquio Nacional de 
Epistemologia do CBCE realizado no período de 1 a 4 de dezembro de 2004, na Escola Superior de Educação Física, Departamento 
de Ginástica e Saúde – ESEF da Universidade Federal de Pelotas (UFPel, RS) participaram 150 profissionais e acadêmicos 
procedentes de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e também de outros Estados como Santa Catarina e Paraná. No III Colóquio 
participaram, como já foi informado acima, 168 pesquisadores e no IV Colóquio, 215. 
Com relação ao III e IV Colóquios, organizados em forma conjunta com o II e III EPISTED é importante destacar a participação nas 
três mesas redondas centrais a presença de destacados pesquisadores da área da Educação Física. A organização dessas temáticas 
central confirma o quadro de inter-relações entre a pesquisa em Educação e Educação Física. 
Os resultados dos eventos integrados entre o Grupo Paideia e o GTT de Epistemologia do CBCE, certamente indicam significativos 
avanços na perspectiva interdisciplinar no campo da pesquisa em educação física e suas inter-relações com a pesquisa educacional. 
As temáticas desenvolvidas nos eventos anteriores giraram em torno das problemáticas filosóficas da Educação e da Educação Física 
e sobre o debate das tendências epistemológicas e pedagógicas das pesquisas atuais desenvolvidas nesses campos do 
conhecimento. Particularmente o debate sobre os “giros epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou 
momentos de maior aprofundamento em mesas redondas durante o XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em 
Recife em setembro de 2007. Nessa oportunidade foi sugerida a ampliação do debate, considerando a sua relação com as teorias do 
conhecimento e os desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e pós-modernidade, assim 
como as reações à denominada “virada linguística”, abordada no IV Colóquio. Da mesma forma, no XVI CONBRACE reunido em 
Salvador em setembro de 2009, foi indicada como temática central do V Colóquio a relação entre toeria e prática. Nessa oportunidade, 
a assembleia de membros do GTT Epistemologia realizada em Salvador por ocasião do XVI CONBRACE sugeriu que o tema central 
fosse: “A problemática da relação entre teoria e a prática: diversas perspectivas”. Tal temática mantem a preocupação com a 
discussão de temas abrangentes que permitam a participação de pesquisadores, inclusive vinculados a outros GTTs e de outras áreas 
como a educação e a abertura para as diversas interpretações, mantendo assim o espírito de polêmica que vem caracterizando os 
Colóquios de Epistemologia. 
A temática sobre a relação entre teoria e a prática abrange pressupostos filosóficos, perspectivas epistemológicas e é referência na 
compreensão de diversas experiências acadêmicas e científicas, desde a organização curricular dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado, a organização e orientação de estágios e práticas de ensino até diversas abordagens de pesquisa caracterizadas como 
pesquisa-ação, as epistemologias da prática, as pesquisa reflexivas e colaborativas, etc. A relação entre teoria e a prática já foi motivo 
de publicações especializadas como o número 7 e 8 da Revista Motri-vivência da UFSC. 
Trata-se de um evento que reunirá a comunidade acadêmica, alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, professores 
das redes públicas e professores oriundos de diversas universidades brasileiras especificamente da região nordeste com o objetivo 
principal de socializar resultados de estudos e pesquisas sobre a problemática da epistemologia e sua relação com a pesquisa e 
atuação profissional em Educação Física e em outras áreas científicas. Além disso, espera-se: a) proporcionar um ambiente de 
interação entre pesquisadores sobre o debate contemporâneo sobre a problemática da teoria e da prática; b) dar visibilidade às 
pesquisas dos estudantes e docentes do GTT de Epistemologia da Educação Física, assim como de profissionais da área que 
trabalham com essa problemática; e, c) estabelecer vínculos acadêmicos entre diferentes instituições de pesquisa do Brasil, visando à 
organização de redes de intercâmbio e o desenvolvimento de projetos integrados sobre a problemática epistemológica da pesquisa em 
Educação Física. 
Organização dos trabalhos (Forma de seleção e dinâmica dos trabalhos) 
Temática geral: A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas. 
Ementa: Um dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere a separação entre o domínio de 
saberes e referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da forma de 
abordar essa separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como unidade de 
contrários desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na Educação, na 
Educação Física, assim como, nos diversos campos profissionais. 
Sub-temas 
1. Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
Ementa: A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento como polos 
separados dessa relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática (pragmatismos). A 
compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas controvérsias a Educação 
Física constrói seu campo científico e profissional. 
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2. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Ementa: A pesquisa científica nos diversos campos do conhecimento vem se deparando com diversas correntes e tendências que 
enfatizam a relação entre teoria e prática. Na contemporaneidade, formas de pesquisa tais como: a pesquisa-ação, a reflexiva e a 
colaborativa das denominadas epistemologias da prática, assim como as perspectivas da transversalidade são expressões dessas 
correntes. Os possíveis modismos poderão ser superados na medida em que se problematizam os diversos entendimentos da relação 
entre teoria e prática que fundamentam essas formas de pesquisa. 
3. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Ementa: Nas diversas fases do campo científico e profissional da Educação Física se apresentam conflitos entre a teoria e a prática. 
Análises e relatos de experiência sobre as formas de organização curricular na educação básica e superior indicam as dificuldades e 
problemas derivados das diversas compreensões da relação entre teoria e prática, tais como, a divisão da formação profissional entre 
bacharelado e licenciatura, a divisão de espaços e de tempos da prática e da teoria na organização da educação física escolar e a 
valoração de uma em detrimento da outra na definição de projetos institucionais. 
4. Critérios de seleção de trabalhos para apresentação de comunicações. 
Os participantes deverão encaminhar os trabalhos atendendo aos seguintes critérios: a) os trabalhos devem estar relacionados com 
um dos três subtemas; b) os trabalhos deverão atender as normas de encaminhamento anunciadas na página de divulgação do 
Congresso Acadêmico da UFAL, incluindo o preenchimento de ficha de inscrição; c) serão aceitas: pesquisas concluídas; pesquisa em 
andamentos e relatos de experiências. 
Normas para elaboração dos resumos: 
Os resumos deverão ter, no máximo, 1.500 caracteres com espaço e conter objeto de pesquisa, referencial teórico, metodologia, 
resultados e 3 (três) palavras-chave. Texto em formato Word; fonte Times New Roman; Corpo 12; alinhamento justificado; 
espaçamento simples entre linhas, margens superior e esquerda = 3cm; margens inferior e direita = 2cm. Colocar o título centralizado 
em negrito, seguindo logo abaixo com o nome do autor e co-autores (quando for o caso) à direita; identificação da instituição, 
programa, unidade da federação e agência de fomento (se houver) e grupo de pesquisa com respectivo e-mail. 
Padronização do texto completo da comunicação: 
O texto completo deverá ser enviado por ocasião da inscrição e deverá ter entre 20 e 30 mil caracteres, já contando com os espaços. 
Sugere-se que o texto contenha introdução, desenvolvimento e conclusões. Formatação: Word; fonte Time New Roman; corpo 12; 
alinhamento justificado; espaçamento entre linhas 1,5 margens superior e esquerda = 3cm; margens inferior e direita = 2cm. 
Espera-se com este evento: a) divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do nordeste e da produção nacional do GTT em 
Epistemologia da Educação Física; b) publicação na forma de CD (indexado) com os resumos ampliados das mesas redondas, os 
textos completos das comunicações aprovadas pelo Comité Científico c) publicação dos resumos nos anais do Congresso Acadêmico 
da UFAL. 

22. Conteúdo Programático 
O evento deverá acontecer em dois dias (22 e 23/10/2010), integrando as seguintes atividades: 
Dia 22/10/2010 
1) 9:00-9:30. Mesa de abertura (autoridades acadêmicas e convidados). 
2) 9:30- 10:30. Conferência de abertura:Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
 Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp - silvio.gamboa@gmail.com 
 11:00-12:00. Debate. 
3) Mesas redondas sobre os subtemas: 
a) 13:30- 15:30. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
 Prof. Ms. Benedito Libório -  
 Profª. Ms. Antônio Passos Lima Filho -  
 Doutorando Ricardo Rezer/UNICHAPECÓ – rrezer@hotmail.com 
b) 16:00-18:00. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Profª. Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/UFAL/Campus Arapiraca,  joelmaepistefal@yahoo.com.br 
 Profª. Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM/AL - laudiceaivo@yahoo.com.br; 
 Profª. Esp. Maria Angélica Peixoto da Rocha/Rede Municipal/AL (angelpeixoto2@gmail.com) 
4) 18:00-19:00 Lançamentos de livro e do número especial da Revista Digital Paideia - Dossiê sobre o IV Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física e III Episted - Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação 
Física: as reações aos pós-modernismos. 
5) Sessões de Comunicações divididas em três blocos, de acordo com os sub-temas. 
19:30- 22:00  a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
  b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
  c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Dia 23/10/2010 
6) 8:00-12:00 Oficinas sobre projetos de pesquisa; 
14:00-18:00 Oficinas (continuação). 
 

Dias  22/10/10  23/10/10 

Horários 

9h às 9:30h Abertura 8:00 às 12h MC1 

9:30h às 10:30h Conf.  Ofic. 

11h às 12h Debate  Ofic. 

13:30h às 15:30h MR 1 14h às 18h Ofic. 

16h às 18h MR 2  Ofic. 

18h às 19h Lanç/Liv   

19:30h às 22h:00 Comunic.   

C – Conferência de abertura: Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
MR: Mesas Redondas sobre os subtemas: 
Mesa 1: A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Mesa 2: O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Lançamento de Livros 
Sessões de Comunic.: 
a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
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c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Oficina: Oficina sobre projetos de pesquisa 
 
FINANCEIRO – Caso o projeto demande a construção de uma planilha orçamentária, anexar ao formulário de projeto cópia do plano 
de gerenciamento administrativo financeiro – paf - disponível no site da fundepes – www.fundepes.br 
23. Receita: 
Origem dos Recursos 
(taxas, patrocínios, contrapartida da UFAL, etc.) Quant. 

Valor – R$ 

Unitário Total 

Solicitação apoio à realização de eventos científicos - FAPEAL   R$ 7.170,00 

    

Total 
   

 

24. Orçamento 

Descrição das Despesas 
Tempo Quant. Valor – R$ 1,00 Fonte de Recursos 

Unitário Total 

Equipe de Trabalho  (nº de horas dedicadas ao 
Projeto) 

    

     

SUB-TOTAL 1     

Estrutura Física (locação de laboratórios, salas, 
ambientes especiais, etc.) 

    

Auditório para 170 pessoas 1/3dias - - UFAL 

Salas para apresentação de trabalhos 6/1dia - - UFAL 

SUB-TOTAL 2     

Material de Consumo (material gráfico, recursos 
didáticos, material de divulgação, etc.) 

    

Papel A4 4 Resmas 12,00 48,00 PROEX 

Pastas com elástico 180 2,00 360,00 PROEX 

Canetas esferográficas 4 Caixas 25,00 100,00 PROEX 

Folders 200 0,30 60,00 PROEX 

Cartazes 200 0,70 140,00 PROEX 

     

SUB-TOTAL 2   708,00  

Material Permanente (máquinas, equipamentos, 
ferramentas, utensílios, etc.) 

    

     

SUB-TOTAL 3     

Outras Despesas 
(serviços de terceiros, hospedagem, alimentação, 
passagem, etc.) 

    

     

SUB-TOTAL 4     

Fundo de apoio a extensão (até 10%)     

     

Custo Total do Projeto   R$ 708,00  

 

Coordenador do Projeto: 
Ms. Antônio Passos Lima Filho 
Demais coordenadores 
Dra. Márcia Chaves-Gamboa 
Ms. Benedito Carlos Libório Caires Araújo 
Esp. Laudicéa Euridice Ivo 
Assinatura: ___________________ 
Data: 

Representante do Comitê Assessor de Extensão na Unidade 
Acadêmica 
Assinatura: _________________ 
Data: 

Diretor da Unidade Acadêmica 
Assinatura: _________________ 
Data: 

Equipe técnica de análise de projetos 
Assinatura: _________________ 
Data: 

Pró-Reitor de Extensão 
Assinatura: _________________ 
Data: 

 
Anexo – Solicitação de Recursos FAPEAL 
10. Passagens Solicitadas à FAPEAL 

 
NOME 

TÍTULO E/OU TEMA 
(Mesa Redonda, mini-curso ou 
conferência) 

 
INSTITUIÇÃO 

 
PAÍS OU ESTADO 

Dr. Silvio Sánchez Gamboa Conferência de abertura:Teoria 
e prática: abordagens 
epistemológicas/ 

FE/Unicamp Campinas/SP 

http://www.fundepes.br/
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Oficina 

Doutorando Ricardo Rezer Mesa redonda UNOCHAPECÓ Unochapecó/Santa Catarina 

Dr. Cláudio de Lira Santos 
Junior/UFBA 

Mesa redonda FACED/UFBA Salvador/BA 

As substituições dos palestrantes após as concessões só poderão ser efetivadas, se houver concordância da FAPEAL. 
 
11. Diárias Solicitadas à FAPEAL 
Diárias para palestrantes convidados 
03 diárias: 3 convidados externos...........…............................................................  R$ 1.500,00 
13. Serviços de Terceiros Pessoas Físicas Solicitados à FAPEAL 
Bolsista de graduação (Secretaria e organização de publicações (2 meses)...................R$  600,00 
         Total: R$ 1.200,00 
14. Orçamento Global Previsto 

DESPESAS R$ 

Diárias/Hospedagem 1500 

Passagens Aéreas 3570 

Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas  

Serviços de Terceiros de Pessoas Físicas 1200 

Outros (Gravação CD e Fitas filmagem) 
Transporte terrestres palestrantes 

700 
200 

TOTAL 7170 

RECEITAS R$ 

Inscrição  

Patrocínios  

CAPES  

CNPq  

FAPEAL  

FINEP  

Entidade Promotora/Co-Promotora  

Outros  

TOTAL  

 
Maceió, 2010 

Dra. Márcia Chaves-Gamboa 
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ANEXO X 
Abertura do V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA - A problemática da relação teoria e prática: diversas 

perspectivas. 
 

Os eventos denominados Colóquios de Epistemologia da Educação Física vem sendo organizados pelo Grupo Temático de 
Trabalho (GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) desde 2002, dedicados à problemática da 
fundamentação do campo científico da Educação Física como área de conhecimento ou como campo de atuação profissional. 

O V Colóquio, foi organizado integrando um evento maior, neste caso, o Congresso Acadêmico da Universidade Federal de 
Alagoas – UFAL. Tal estratégia foi utilizada de forma semelhante aos quatro anteriores colóquios realizados nas Universidades 
Federais (UFRN e UFPel) e Estadual de Campinas (Unicamp). A articulação dos eventos permitiu, otimizar recursos e desenvolver a 
perspectiva da interdisciplinaridade em torno de problemas comuns. 

Trata-se de um evento que reunirá a comunidade acadêmica, alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, 
professores das redes públicas e professores oriundos de diversas universidades brasileiras especificamente da região nordeste com o 
objetivo principal de socializar resultados de estudos e pesquisas sobre a problemática da epistemologia e sua relação com a pesquisa 
e atuação profissional em Educação Física e em outras áreas científicas. Além disso, espera-se: a) proporcionar um ambiente de 
interação entre pesquisadores sobre o debate contemporâneo sobre a problemática da teoria e da prática; b) dar visibilidade às 
pesquisas dos estudantes e docentes do GTT de Epistemologia da Educação Física, assim como de profissionais da área que 
trabalham com essa problemática; e, c) estabelecer vínculos acadêmicos entre diferentes instituições de pesquisa do Brasil, visando à 
organização de redes de intercâmbio e o desenvolvimento de projetos integrados sobre a problemática epistemológica da pesquisa em 
Educação Física. 

Temática geral: A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas. 
Ementa: Um dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere a separação entre o domínio de 
saberes e referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da forma de 
abordar essa separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como unidade de 
contrários desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na Educação, na 
Educação Física, assim como, nos diversos campos profissionais. 

Subtemas 
1. Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
Ementa: A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento como polos 
separados dessa relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática (pragmatismos). A 
compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas controvérsias a Educação 
Física constrói seu campo científico e profissional. 
2. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Ementa: A pesquisa científica nos diversos campos do conhecimento vem se deparando com diversas correntes e tendências que 
enfatizam a relação entre teoria e prática. Na contemporaneidade, formas de pesquisa tais como: a pesquisa-ação, a reflexiva e a 
colaborativa das denominadas epistemologias da prática, assim como as perspectivas da transversalidade são expressões dessas 
correntes. Os possíveis modismos poderão ser superados na medida em que se problematizam os diversos entendimentos da relação 
entre teoria e prática que fundamentam essas formas de pesquisa. 
3. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Ementa: Nas diversas fases do campo científico e profissional da Educação Física se apresentam conflitos entre a teoria e a prática. 
Análises e relatos de experiência sobre as formas de organização curricular na educação básica e superior indicam as dificuldades e 
problemas derivados das diversas compreensões da relação entre teoria e prática, tais como, a divisão da formação profissional entre 
bacharelado e licenciatura, a divisão de espaços e de tempos da prática e da teoria na organização da educação física escolar e a 
valoração de uma em detrimento da outra na definição de projetos institucionais. 
Com relação ao III e IV Colóquios, organizados em forma conjunta com o II e III EPISTED é importante destacar a participação nas três 
mesas redondas centrais a presença de destacados pesquisadores da área da Educação Física. A organização dessas temáticas 
central confirma o quadro de inter-relações entre a pesquisa em Educação e Educação Física. 
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ANEXO XI 
Apresentação Teoria e Prática no V Colóquio de Epistemologia da Educação Física 

 
OBS: apresentação em PowerPoint em anexo. 
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ANEXO XII 
Texto da conferência da abertura do V Colóquio 

A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas 
 

Teoria e prática: diversas abordagens epistemológicas 
Silvio Sánchez Gamboa (Unicamp) 

 
Para a filosofia da práxis o ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; 
faz-se esta separação, cai-se numa das tantas formas de religião ou de abstração sem sentido. 
Gramsci (Notas sobre Maquiavelo) 
Resumo: A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento da teoria e da 
prática como polos separados da relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática 
(pragmatismos). A compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas 
controvérsias a Educação Física constrói seu campo científico e profissional. 
 
Introdução 
O V colóquio de Epistemologia da Educação Física dedica seus trabalhos e reflexões à problemática da relação teoria e prática: 
diversas perspectivas. Um dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere à separação entre o 
domínio de saberes e referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da 
forma de abordar essa separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como 
unidade de contrários desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na 
Educação, na Educação Física, assim como, nos diversos campos profissionais. 
Dentre dos subtemas abordados o V Colóquio EPISTEF propõe “a relação teoria e prática: abordagens epistemológicas”, cuja ementa 
enuncia: “A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento como polos 
separados dessa relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática (pragmatismos). A 
compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas controvérsias a Educação 
Física constrói seu campo científico e profissional”. 
Convidado a desenvolver essa temática integro a problemática geral e o subtema anterior sob o título: Teoria e prática: diversas 
abordagens epistemológicas. A problemática específica abordada se refere às diversas abordagens epistemológicas da relação entre 
teoria e a prática e suas contribuições para a compreensão dos conflitos contemporâneos na constituição dos campos profissional e 
científico da Educação Física. 
Esta comunicação é organizada nos seguintes tópicos: 1) definições e questões teórico-metodológicas: maneiras de abordar os 
sistemas de relações: a totalidade e as partes (a unidade e a diversidade); 2) a práxis ou a compreensão dinâmica e contraditória da 
relação entre teoria e prática e a controvérsia dos dualismos e das primazias; e, 3) os desdobramentos dessas compreensões na 
construção dos campos profissional e científico da Educação Física. 

1. Definições e questões teórico-metodológicas 
1.1. Algumas definições. As definições prévias expostas a seguir são pertinentes para a delimitação das informações e a definição 
dos lugares das leituras e das interpretações sobre uma problemática complexa e polêmica como é a relação entre teoria e a prática e 
sua importância na constituição dos campos profissional e científico da Educação Física. As definições se referem ao conceito de 
epistemologia e sua compreensão no seio do Grupo Temático de Trabalho GTT Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte CBCE, organizador deste importante evento. Outras delimitações se referem às diversas abordagens epistemológicas das 
relações entre as categorias de “totalidade” e de “parte” entre a “unidade” e a “diversidade”, categorias que diferenciam maneiras de 
ver os processos de articulação entre a teoria e a prática no universo da formação dos campos profissional e científico da Educação 
Física. 
O conceito de epistemologia tem sua origem na composição grega episteme (conhecimento) e logos, (razão, explicação) e significa o 
estudo da natureza do conhecimento, a sua justificação e seus limites. (AUDI, 2004). Essas três dimensões são representadas pelas 
controvérsias filosóficas acerca da possibilidade, das fontes, da essência e dos critérios de validade de um conhecimento sistemático 
(episteme), que por ter o imperativo de explicitar e justificar os métodos, ou seus caminhos e formas da elaboração dos seus resultados 
se diferenciam dos saberes fundados nas tradições e no senso comum (doxa) e na razão mítica e nas religiões (Mitus). (Cf. SÁNCHEZ 
GAMBOA, 2005). 
No campo 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. A caracterização desses pressupostos 
epistemológicos ajuda a diferenciar diversas formas ou modelos de produção e trato do conhecimento científico e critérios 
diferenciados de validar esse conhecimento e de compreender o campo profissional e científico da Ed. Física. 
1.2. Questão de método. O método se refere aos caminhos do pensamento ou da argumentação; se refere também aos as maneiras 
de abordar uma problemática. Neste caso a problemática da relação entre teoria e a prática. Inicialmente podemos diferenciar três 
tipos de abordagens: a) as abordagens da separação, da segmentação, da distância, da diversidade: quando se tomam os termos de 
uma relação como sendo entidades separadas, neste caso como dois entes definidos em si mesmos, como duas situações autônomas 
ou como duas partes distantes. Quando se relaciona à teoria e a práticas estas são entendidas como partes. Esse olhar inicial sobre as 
partes, os segmentos as diversidades é próprio das abordagens analíticas ou das filosofias da diversidade (predomínio da parte sobre 
o todo); b) já as abordagens do conjunto, das globalidades busca a primazia da totalidade sobre as partes. As partes são somadas, 
articulas e justapostas no todo. As partes não são independentes do todo nem tem dinâmica própria (as perspectivas sistêmicas, 
organicistas, holísticas); c) a terceira abordagem inicia o processo a partir da unidade (totalidade) que integra as partes sem anulá-las, 
mas mantendo as suas especificidades, suas diferenças numa relação de inter-relação. As partes são dinâmicas e entram em conflito 
entre si. Essa abordagem é conhecida como a unidade de contrários. Essa abordagem ajuda a entender as inter-relações entre os 
diversos fenômenos e as dinâmicas históricas (perspectiva do conflito entre todo e as partes, das totalidades dinâmicas e das 
especificidades). 
No caso da relação entre teoria e prática, segundo essa terceira abordagem, reconhece-se uma unidade que as articula e cada uma 
dessas partes tem sua especificidade e sua dinâmica que gera uma contradição entre elas. 
A unidade básica, fundante da relação entre teoria e prática está no próprio ser humano e na produção da sua existência. O ser 
humano não nasce feito, terminado, completo, ele precisa ser construído. Desde que o homem é homem, ele precisa produzir a sua 
própria existência e se desenvolve pela mediação concreta com a natureza e como os outros homens (trabalho e sociedade). 
A produção da existência implica uma dinâmica de relações cuja base é a relação fundante do homem-natureza-homem. A natureza 
fornece as condições físico-biológicas para a constituição de cada individuo e a relação com os outros homens fornece a condição 
social humana para a produção da natureza propriamente humana em cada indivíduo. Essas condições e esses ingredientes postos, a 
natureza físico-biológica e a natureza social humana não geram o indivíduo pela simples junção, precisam integrar um processo 
produtivo, estabelecendo relações do homem com a natureza e com os demais homens. 
Essa relação do homem com a natureza (adaptação, apropriação e transformação) se expressa através de processos produtivos: O 
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TRABALHO (a forma mais desenvolvida e aprimorada). A educação que tem a especificidade de relacionar o indivíduo com os outros 
homens é um desses processos produtivos inerentes ao ser humano, originando-se no mesmo processo que deu origem ao homem. 
A especificidade dos processos de produção foi diferenciada pelos gregos (século V a.C.) quando se perguntaram sobre os tipos de 
produtos resultantes da ação do homem. Para a produção de bens materiais, objetos e mercadorias, bens de uso e de troca, 
precisavam de ações definidas com os termos de Poesis (fabricação) e de thecné (técnica). A característica dessas ações é a geração 
de objetos que uma vez elaborados se separam do processo produtivo e ganham objetivação. Esses produtos podem ser trocados, 
divididos, partilhados e vendidos acumulados e o autor ou o produtor perde os bens na relação da troca (bens partilháveis, divisíveis). 
Entretanto, existem outras ações que não geram produtos externos e não estão submetidos às relações de quantidade (troca, divisão, 
acumulação). Esses produtos são os bens não materiais. Esses bens têm a características de se localizarem mais no processo que no 
resultado ou processo. Eles se afirmam no próprio processo. Para essas ações foram definidos os termos de prática ou práxis. A 
produção desses bens acontece e se desenvolve com a prática dos mesmos. É o caso da política, a educação, as virtudes e as 
potencialidades. Enquanto mais se praticam, mais se desenvolvem. E têm a característica de não serem passíveis de troca, divisão ou 
quantificação. Esses bens são participáveis (qualidade indivisível). São bens que no ato de serem participados não se perdem ou 
diminuem. No exercício da participação política, ou do processo de ensinar não se perde nem a capacidade política, nem os saberes 
ou conteúdos ensinados. O bem se desenvolve na prática e no próprio processo. Em síntese, esse processo de produção de bens não 
materiais corresponde a ações que se caracterizam por se desenvolverem em si mesmas e o produto se confunda com o processo. 
Esse processo se denomina práxis. 
O termo práxis se origina do verbo pattin: agir e significa uma ação com fim em si mesma, que não cria ou produz um objeto alheio ao 
agente ou à sua atividade. Para Aristóteles a ação moral é práxis nesse sentido, pois não produz nada fora de si; a atividade do 
artesão, ao contrário, ao produzir um objeto exterior ao sujeito, não é práxis, mas, poesis (fabricação), ou seja, um ato de produzir ou 
fabricar algo. 
A práxis, além de ser diferente da fabricação, também se diferencia da técnica (tekhné). Aristóteles diferencia a práxis política, ou arte 
de dirigir na prática os assuntos públicos que exige processos e conhecimento aprofundados da dinâmica da cidade, da tékhne que 
consiste num saber fazer; o técnico é o homem que sabe fazer as coisas, sabe que os meios devem empregar para alcançar os fins 
almejados. A tékhne não nos dá um conhecimento imediato das coisas (experiência das coisas) e certo saber universal, uma ideia das 
coisas. Nesse sentido, a tekhné pode ser ensinada, porque se pode falar dela na forma de “saber fazer”. 
Já a práxis implica uma relação dinâmica (processo) entre pensar e fazer entre a teoria e a prática. Essa relação dinâmica gera a 
tensão dialética entre dois polos ou pontos que se unem e se relacionam entre si. Que se dinamizam na contradição. Nesse sentido o 
processo se estabelece como unidade de contrários. 

1.3. O trabalho como unidade básica entre teoria e prática. O trabalho como a ação mais qualificada do homem se 
expressa na sua fase mais desenvolvida como uma ação coletiva transformadora da natureza e do próprio homem. O 
homem como ser social transformador da natureza e das condições materiais realiza processos produtivos 
diferenciados: trabalho material que gera produtos e mercadorias e trabalho não material, assim denominado por ter 
como objeto a transformação de si mesmo. 

A produção social da existência humana e tido como trabalho não material e nele se integram a capacidade de produzir (Homo faber) 
os bens necessários para a reprodução da vida humana no mundo e para produzir o próprio homem (homo sapiens). No processo do 
trabalho acontece a unidade inseparável entre o “homo faber” e o “homo sapiens”. 
Assim, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de 
trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma 
dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios 
homens. O que o homem é, é pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano, um resultado da sua ação transformadora. É um 
trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se torna mais complexo ao longo do tempo: é um processo histórico (Cfr. SAVIANI, 2007). 
O caso mais significativo do trabalho, pelo menos para os educadores é o trabalho educativo. O que o trabalho educativo produz? 
Indaga Duarte. Segundo este autor, 
Ele produz, nos indivíduos singulares, a humanidade, isto é, o trabalho educativo alcança sua finalidade quando cada indivíduo 
singular se apropria da humanidade produzida histórica e coletivamente, quando o indivíduo se apropria dos elementos culturais 
necessários à sua formação como ser humano, necessária à sua humanização. Portanto, a referência fundamental é justamente o 
quanto o gênero humano conseguiu se desenvolver ao longo do processo histórico de sua objetivação (DUARTE, 2000:11). 
No mesmo sentido Saviani complementa: 
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, 
sendo, pois, um produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo 
produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a 
produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 
então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007: 154). 
Sendo a essência humana definida pelo trabalho, continua sendo verdade que sem trabalho o homem não pode viver. Mas com o 
surgimento das classes sociais e da propriedade e o controle privado da terra onde os homens vivem coletivamente tornou possível 
aos proprietários viver do trabalho alheio; do trabalho dos não proprietários que passaram a ter a obrigação de, com o seu trabalho, 
manterem- se a si mesmos e ao dono da terra, convertido em seu senhor. Surge historicamente o trabalho alienado e sua divisão entre 
trabalho manual (escravo) e trabalho intelectual (senhor). Essa divisão do trabalho também repercutiu na separação entre prática e 
teoria. 
A divisão da sociedade em classes sociais e o trabalho em manual e intelectual e sua distribuição está sendo permanentemente 
transformada, no processo histórico da humanidade desde a escravatura, passando pelo modo de produção feudal e na sua forma 
mais desenvolvida no atual modo capitalista de organizar a produção da vida dos homens. Em todos esses processos o trabalho 
desempenha um papel importante de protagonismo, embora adquira diferentes formas ao longo da história. Nesse sentido “é 
importante distinguir entre o trabalho em sua acepção geral - como ‘atividade produtiva’ e como a determinação ontológica fundamental 
da ‘humanidade’[...] e a acepção particular, na forma de ‘divisão do trabalho’ capitalista. É nesta última forma, que o ‘trabalho’ é a base 
de toda a alienação. (MÉSZÁROS, 2006: 78). Essa distinção é fundamental para tratarmos da categoria formação humana, ou seja, da 
forma pela qual, através de quais relações, o homem se desenvolve como ser humano-genérico. E para entender a educação como 
trabalho que produz a existência humana. 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro 
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas de atingir esse objetivo (SAVIANI, 1991: 21). 
2. A práxis: A compreensão dinâmica e contraditória da relação entre teoria e prática e a controvérsia dos dualismos e das 
primazias. 
Uma vez que a compreensão da relação entre a teoria e a prática deve ter como pressuposto a sua unidade na produção histórica e 
coletivamente da humanidade em cada um dos indivíduos, ou na unidade do processo do trabalho como ato da transformação da 
natureza e do próprio homem, vejamos as especificidades tanto da teoria, como da prática no seio da sua relação. 
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Teoria e prática são duas categorias que indicam sempre uma relação. Entretanto, não existe consenso na interpretação dessa relação. 
Algumas tendências defendem o primado da teoria perante a prática; outras, o primado da prática como forma de supremacia que 
confere validez à teoria. (...) Tanto a teoria como a prática, são partes da ação social humana, a qual não resulta de uma teoria posta 
em prática, nem de uma prática que se torna teoria, mas na inter-relação dinâmica e complexa em que uma confronta à outra. O termo 
práxis foi criado para denominar essa dinâmica (SÁNCHEZ GAMBOA, 2010: 45). 
Da mesma maneira como indicamos no início desta comunicação quando apresentamos as diversas abordagens de entender a relação 
entre diversos elementos, podemos verificar que historicamente se apresentam diversas maneiras de entender as relações entre a 
teoria e a prática. Na citação anterior é possível identificar pelo menos duas: a) as abordagens da separação/aproximação e b) as 
abordagens da unidade/conflito. 
2.1. As abordagens da separação/aproximação. 
Neste grupo de abordagens, a teoria e a prática são entendidas como fatores separados e distantes, como situações diferentes e 
opostas. Dada à abordagem inicial da separação, a relação se estabelece quando os elementos separados se aproximam entre si. 
Para tanto, é tomado um desses elementos como referência, como polo principal ou fator primário. Seja essa referência, a teoria ou a 
prática. Dependendo dessa primazia ou polo principal, a relação se estabelece aproximando o segundo polo em direção do polo 
primário. O movimento de aproximação chegará até o patamar máximo da total aproximação ou coincidência, justaposição, ou ajuste 
entre as duas partes. Dessa forma busca-se superar qualquer distância, diferença ou conflito. As abordagens da separação e da 
diferença buscam em última instância anular o desequilíbrio ou distância. Em síntese, as abordagens das diferenças buscam como 
solução o ajuste e o equilíbrio entre o pensar e o fazer. Nesse caso, é possível chegar à articulação entre pensamento e ação; ação e 
reflexão: buscando o equilíbrio entre teoria e prática e a superação de seus conflitos e diferenças. 
Dependendo da referência básica ou primária, apresentam-se diversas perspectivas. Se a referência básica é a teoria é de se esperar 
que esta exerça a sua primazia sobre a prática. Isto é, a prática deve-se submeter à teoria. Tal primazia é defendida pelas correntes 
filosóficas conhecidas como Racionalismo e Idealismo que se caracterizam por privilegiar a teoria. O fato do pensar e de planejar se 
antecipam à realização da ação. O pensar serve para orientar e controlar as práticas. A primazia do pensamento (plano, teoria, projeto, 
diretriz) conduz o processo a sua execução por meio da prática e da ação. O equilíbrio será procurado na adequação da prática à 
teoria, da fazer ao pensar. 
As correntes contrárias se caracterizam por priorizar a prática e se conhecem na história da filosofia como o Pragmatismo-utilitarismo. 
A primazia da prática que identifica essa abordagem supõe o “fazer” antecipando-se ao pensar, à racionalização e à justificativa ou 
sendo determinados pelas ações. A primazia da prática e da ação conduz o processo à teorização e à reflexão sobre essa prática. E o 
equilíbrio consistirá na aproximação da teoria à prática e na adequação do pensar ao fazer. 
Na história da Filosofia é possível identificar alguns representantes e algumas teses destas duas correntes: 
Para a concepção racional-idealista que privilegia a teoria, a prática vem a ser a projeção e extensão das ideias: Platão (427-342 a. 
C.), Lebnitz (1646-1716), Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831) e Dilthey (1833-1911), Windelband (1848-1915) e Weber (1864-1920) 
são os principais representantes dessa corrente. Alguns exemplos das suas teses são: para Hegel, a ideia absoluta transcende o 
mundo. O mundo real é apenas uma realização progressiva desta ideia absoluta; Dilthey traz esse idealismo para o estudo científico da 
ação social: método compreensivo; Weber propõe um modelo “ideal” para pesquisar e compreender uma ação social (modelo real); o 
funcionalismo: compreende a ação controlada nos limites sociais em função dos quais se devem pautar as condutas do indivíduo. 
Já a concepção pragmatista-utilitarista que privilegia a prática assume como critério a adequação do pensamento à prática. De acordo 
com a filosofia anglo-saxônica: “O critério de verdade reside no valor prático, no sucesso e na eficácia (...). As aplicações práticas 
constituem a verdade de uma lei e de uma teoria científica”. Dentre os autores dessa corrente temos: D. Hume (1711-1776), J. Benthan 
(1748-1832), Stuart Mill (1806-1873), C.S. Pierce (1830-1914), W. James (1842-1909) e J. Dewey (1859-1952). Algumas teses que 
servem de exemplo são: a prática experimental é o único critério da verdade científica e a teoria transforma-se com base nos 
resultados eficazes da ação humana; o conhecimento autêntico consiste no útil que é passível de verificação prática (pragmatismo- 
utilitarismo); o mandamento moral do pragmatismo consiste em fazer o que é rentável e o que proporciona lucros. 
Pierce, um dos autores que se destacam nessa corrente oferece as seguintes contribuições. Ele cria o termo pragmatismo, para 
identificar uma atividade relativa a fins humanos determinados, reconhece uma “conexão indissolúvel entre conhecimento racional e 
fim racional”. A adequação do pensamento ao real significa a capacidade de o intelecto submeter-se às verificações da experiência. Os 
conceitos são estabelecidos pelo intelecto, para constituírem sínteses, cada vez mais fecundas dos dados da experiência (teoria da 
Significação); Dewey: a função do pensamento é transformar situações problemáticas e indeterminadas em situações determinadas e 
resolvidas. Para isso, o homem cria ideias, conceitos, leis, teorias as quais utiliza em função da sua unidade e sua comodidade; 
Bentham: a utilidade tem duas dimensões: o máximo de felicidade individual e o máximo de felicidade para o maior número de 
indivíduos (origem no Hedonismo grego; escola cirenaica); Stuart Mill, preocupado com a qualidade dos prazeres, conclui que o 
indivíduo deve, por interesse, em última instância, querer a sua felicidade e a felicidade de todos. 
A busca do equilíbrio e da aproximação nestas correntes que defendem tanto a primazia da teoria, defendida pelas abordagens ideal-
racionalistas, como a primazia da prática, defendida pelas abordagens pragmático-utilitaristas, buscam, tem como critério de verdade 
ou validação, o equilíbrio entre uma e outra, a identidade ou aproximação entre elas. A verdadeira teoria é a que expressa os 
resultados da prática, ou a que está mais próxima da aplicação prática. A verdadeira prática é a que coincide com a proposta, com o 
perfil ideal, com o plano de ação. A prática que encarna o pensamento, a ação, que executa a ideia, é mais verdadeira na medida em 
que diminuem as diferenças em relação ao pensamento e/ou ideia. 
2.2. As abordagens da unidade e do conflito. 
Estas abordagens têm como base a compreensão dialética da unidade de contrários (teoria e prática) e prioriza a relação entre elas e 
o processo de inter-relação (dinâmica da transformação). Supõe como tese a unidade entre pensamento e ação e como antítese a 
negação dessa unidade no conflito e a tensão entre prática e teoria, que opera como um distanciamento ou reflexão crítica que se 
desenvolve no confronto entre o fazer e o pensar. A síntese acontece na práxis que significa a transformação da prática e a 
transformação do pensamento num novo patamar de unidade. (síntese). 
Ao contrário de outras concepções que abordam a relação entre teoria e prática a partir da separação e da diferença e que visam à 
adequação, o ajuste ou o equilíbrio entre a teoria e a prática, a práxis expressa a importância de abordar a teoria e a prática como 
partes de uma unidade: a ação social humana e, na sua forma mais desenvolvida, como partes de um mesmo processo produtivo e, 
ainda na forma mais aprimorada, no trabalho que transforma a natureza e o próprio homem. Entretanto, essa unidade não supõe uma 
agregação de elementos inertes e passivos, mais a articulação de partes dinâmicas que tem especificidades que tencionam e se 
“movimentam” em sentido contrário, gerando transformações mútuas e na mesma totalidade que integra as partes. Daí por que essa 
abordagem pode ser definida como “unidade de contrários”. 
Segundo Rod (1977), a unidade e reciprocidade entre teoria e prática qualificam-se como dialética, quando há, uma relação existente 
entre dois momentos de uma totalidade que se condicionam reciprocamente entre si, onde a totalidade é determinada pela relação 
entre os momentos e por sua vez, momentos estão condicionados pela totalidade (ROD, 1977: 47). 
Assim, segundo Cheptulin, “a identidade dos contrários é um momento da contradição, que é tão necessária, quanto a sua diferença” 
(1982: 288). 
A concepção dialética concebe a relação entre teoria e prática não como ajuste entre elas, seja adequando a teoria à prática ou vice-
versa, mas, como conflito e tensão entre dois polos opostos numa mesma unidade. Uma prática ou uma teoria se inserem num 
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movimento e numa inter-relação de forças e tensões em que uma se constitui na antítese da outra; uma nega a outra e vice-versa 
(princípio da negação da negação), porque estão inseridas num projeto longo, numa cadeia de ações e reações de caráter social e 
histórico. 
A teoria e a prática não se opõem como dois campos distintos ou separados: as duas são parte de uma mesma realidade: a ação 
social humana. A prática mais simples supõe objetivos, normas, intencionalidade, motivos, justificativas, às vezes explícitas ou 
evidentes; outras podem estar escondidas, ou supostas. Mas, quando essa prática é submetida a uma análise, revelam-se 
pressupostos e interesses complexos. 
A unidade dinâmica e contraditória entre a teoria e a prática se denomina práxis. 
A categoria da práxis passa a ser em Marx uma categoria central e à luz desta é que se devem abordar os problemas do 
conhecimento, da história, da sociedade e da própria realidade. O sentido dado pelo marxismo é o de uma atividade humana que 
produz objetos ou transformações sociais na realidade. Segundo Gramsci, o marxismo é a filosofia da práxis. Com Marx, o problema 
da práxis, como atitude humana transformadora da natureza e da sociedade, passa para o primeiro plano

1
. 

A práxis transformadora (Gramsci) engendra uma realidade histórica nova dentro de condições determinadas por uma práxis anterior, 
para a filosofia da práxis o ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; faz-
se esta separação, cai-se numa das tantas formas de religião ou de abstração sem sentido. (GRAMSCI, Notas sobre Maquiavelo, s/d, 
p. 63). 
Para a Filosofia da Práxis nenhuma ação prática pode ser analisada como fato isolado, ou como ação em si mesma. Toda análise 
deste tipo seria fragmentada, incompleta e falsamente totalizante. 
A dialética, na sua fase operacional é um método de compreensão da realidade que não se esgota na interpretação dessa realidade, 
gerando uma teoria sobre a mesma (Cfr. MARX: Teses sobre Feuerbach, 1981). A ligação necessária com a prática faz com que essa 
compreensão seja crítica e gere uma teoria também crítica. É crítica com relação à realidade e com relação à mesma prática 
transformadora. 
A teoria submetida ao confronto com a prática coloca-se em tensão. Apenas na medida em que a teoria está “em tensão” com a 
prática, ela consegue ser teoria crítica “da” e “para” a prática. 
A teoria transforma-se na negação da prática porque a confronta: a prática coloca em xeque a teoria, porque em vez de se ajustar a 
ela, transforma-se em seu contrário. Desse modo, a relação teoria-prática é, em verdade, uma relação dialética. E como tal, não 
procura o equilíbrio, o ajuste, a acomodação de uma à outra, visa à sua contradição, isto é, à tensão permanente entre elas 
(SÁNCHEZ GAMBOA, 2010: 45). 
Na dialética, a teoria válida é a que questiona, gera tensão e transforma a prática. E a prática significativa é a que faz pensar, a que 
desmonta, questiona e transforma a teoria. Essa dinâmica mútua de transformação gera um processo permanente de emancipação. 
3. Os desdobramentos dessas compreensões na construção dos campos profissional e científico da Educação Física. 
Depois de apresentar as formas diversas de entender a relação entre a teoria e a prática e de explicitar algumas das suas 
características podemos anunciar alguns desdobramentos dessas abordagens e dos conflitos entre as diversas concepções no campo 
profissional e científico da Educação Física. 
3.1. Formação profissional. A formação profissional atual se originou no começo do século XIX quando se criou uma nova maneira de 
capacitação dos trabalhadores, superando o modelo de corporações de ofício. Essa tentativa política de superar o modelo de formar a 
força de trabalho para os diversos ofícios se caracterizou pela busca  de integração das práticas, desenvolvidas pelos artesões 
operadores, oficiantes ou servos, com os saberes acumulados e sistematizados pelo movimento dos enciclopedistas. Buscava-se 
dessa forma uma nova tentativa histórica de articular a fase prática da produção atrelada ao trabalho manual da fase teórica, atrelada 
ao trabalho intelectual. A forma predominante acontecia nas corporações de ofícios, onde um mestre transmitia seu saber fazer aos 
discípulos num processo de dependência e de acumulação de resultados centralizado na figura do mestre. Esse modelo que 
reproduzia as formas feudais de produção foi alterado profundamente pela Revolução Francesa (1789), até culminar com o Decreto 
d’Allarde (1791) que coloca na ilegalidade as corporações de ofício. 
Perante o vazio da falta de uma forma que correspondesse às condições do novo regime, Bonaparte encomenda à Universidade de 
Paris (1806) uma importante pesquisa sobre os ofícios existentes e que mantinham os processos produtivos da sociedade. Com base 
nesse levantamento foi atribuída a mesma Universidade de Paris a elaboração de uma importante reforma que estabeleceu os padrões 
das novas profissões. A tarefa da Universidade consistia em identificar os ofícios e transformá-los em profissões, na medida em que 
articulava as atividades do oficial ou prático com os saberes teóricos e científicos acumulados e sistematizados pelos enciclopedistas e 
pela mesma universidade. A elaboração de um currículo para cada nova profissão deveria atender às necessidades que os ofícios 
tinham para serem aprimorados, se apropriando dos saberes científicos necessários para transformar o saber prático numa profissão 
integrando nela a formação científica. Assim, por meio dos currículos profissionais era possível superar o saber prático do oficial e 
aproveitar o saber teórico dos enciclopedistas, gerando uma nova forma de capacitação da força de trabalho que superasse as 
corporações de ofício. Dessa forma a universidade se transforma numa “instituição prática” superando assim sua fase ilustrada e 
erudita separada do mundo produtivo e atendendo a necessidade de consolidação do novo regime de produção capitalista
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 3.2. Conflitos no campo da formação profissional. A história sobre a criação das profissões revela uma tentativa de superação da 
divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual e a divisão histórica entre o fazer e o pensar. O fazer protagonizado pelos ofícios (o 
leigo, o técnico, o servo) e o pensar atribuído ao profissional que tem acesso à formação científica (domínio de saberes acumulados) 
que exige o domínio das teorias que iluminam a prática. A tentativa de superação das corporações de ofício e da divisão do fazer e do 
pensar na proposta da formação profissional, integrando saberes práticos e saberes científicos, também revelou os limites e as 
contradições desse novo modelo profissionalizante. O simples ajuste, ou aproximação entre saberes práticos e os saberes científicos 
acumulados revelaram graves entraves e contradições, dentre eles a falta de inovação. O ajuste mecânico entre saberes práticos e 
científicos, através de processos de ensino (modelo napoleônico profissionalizante da Universidade de Paris (1806) se confrontava 
com um novo modelo que surgia na Universidade de Berlin (1810) e que atendida à necessidade da produção de novos saberes. A 
reforma da Universidade de Berlim propõe uma nova reforma incluindo a pesquisa (produção de conhecimentos) como nova função 
orgânica da universidade e revelando os limites da universidade profissionalizante napoleônica, centralizada apenas na transmissão e 
incorporação dos saberes científicos já elaborados. O modelo da Universidade de Berlim apresenta uma nova dinâmica e revela o 
conflito entre os processos de ensino e de pesquisa. 

                                                 
1 Estudos aprofundados sobre a práxis podem encontrados em Sánchez Vasques (1969, 2007) , Markovic (1968), Palazón Mayoral 

(2006), Kosik (1995), Astorga (1986). 
2 À universidade de Paris foi legado o poder do Estado para emitir os diplomas profissionais. A partir dessa atribuição, as 

universidades reconhecidas oficialmente pelos Estados nacionais são as únicas instituições que conferem os títulos profissionais. 

Nesse sentido, a rigor, somente é profissional numa determinada área quem é portador do diploma universitário, mesmo estando 

desempenhando a função correspondente. Neste caso, antes de receber o diploma universitário e a autorização legal para 

desempenhar uma profissão, é apenas um “oficiante”, aquele que desempenha um ofício. 
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Hoje a formação profissional no campo da Educação Física não é alheia ao conflito entre a teoria (agenda idealista) e prática tecnicista 
(a volta do pragmatismo). Esse conflito se expressa nos currículos dos cursos formadores dos profissionais quando se discute quais 
saberes científicos são necessários para a profissionalização e para fundamentação das diversas práticas nos diversos campos de 
atuação vinculados à área. 
Uma primeira controvérsia aparece na tentativa de profissionalizar todos os campos de atuação (danças, esportes, jogos, 
manifestações culturais onde tenha expressões corporais, etc.). O que fazer com os “praticantes” os “oficiantes” os “leigos” não 
profissionais. De que forma o campo profissional deve controlar o campo de atuação? O que significa a regulamentação da profissão? 
O título profissional universitário não é suficiente para legalizar a atuação profissional? Que outros interesses estão em jogo nesse 
conflito entre os profissionais detentores dos saberes teóricos e científicos e os práticos executores dos saberes práticos? 
A segunda controvérsia se refere aos saberes científicos e às teorias que devem ser prioritários na formação profissional. O conflito 
das primazias entre as Ciências físico-biológicas (Biologia, Anatomia, Biomecânica, Fisiologia, Física, etc.) e as Ciências Humanas e 
Sociais (Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, História, etc.). Essa controvérsia produz flutuações e tendências que revelam 
conflitos mais complexos, como é a situação do conflito do colonialismo epistemológico. Esse colonialismo se expressa quando se 
adotam algumas ciências e teorias consideradas básicas para a formação do campo científico. Essas ciências sejam oriundas das 
áreas físico-biológicas, ou das áreas humanas e sociais são tidas como referências ou ciências-mães, cujos saberes devem ser 
iluminadores da prática e cujas teorias devem ser aplicadas, ou orientar a prática. Tal perspectiva idealista toma como ponto de partida, 
as teorias oriundas das ciências (Biologia, Anatomia, Biomecânica, Fisiologia, Física, Pedagogia, Psicologia, Sociologia) que devem 
ser aplicadas às práticas e aos fenômenos (esporte, ginástica, jogos, lutas, dança, movimento humano, etc.). A passagem pelo campo 
da prática e o mundo dos fenômenos permitirá confirmar as teorias que também são tomadas como ponto de chegada. Esse 
movimento ou circuito da teoria, passando pela prática e voltando à teoria é o que caracteriza o “colonialismo epistemológico” já que os 
campos da prática são invadidos pelas teorias e as ciências mães. O campo da prática (a Educação Física) não tem autonomia 
científica perante a importância epistemológica das teorias e das ciências básicas. Essa dependência determina o estatuto científico do 
campo da Educação Física, reduzido a um espaço de “ciências aplicadas”. Algumas denominações ilustram essa dependência: 
Fisiologia do esforço, Sociologia do Esporte, Fisiologia do movimento, Psicologia da aprendizagem motora, Pedagogia do movimento, 
História da Educação Física, etc. Neste caso temos a primazia das teorias e das disciplinas e sua aplicação no campo da prática. 
A reversão desse processo ou circuito exige um movimento contrário que toma como ponte de partida o campo da prática e o mundo 
dos fenômenos (jogos, lutas, danças, ginástica, atividades físicas, esportivas, recreativas, de lazer, movimento humano, etc.) busca-se 
nas disciplinas teorias e conteúdos apropriados e pertinentes que ajudem a compreender essas práticas e fenômenos. Nesse caso o 
movimento procura nas teorias a compreensão da prática. Essa perspectiva “pragmatista-utilitarista” supõe a desconstrução das teorias 
como entidades explicativas e autônomas e entram num jogo de apropriação multidisciplinaridade em que perdem sua primazia e são 
“utilizadas” ou “validadas”, somente perante as práticas que estão sendo compreendidas. 
Entretanto, esse movimento ou circuito não termina na compreensão da prática ou dos fenômenos. Suscita uma fase de volta à prática. 
O percurso da prática (ponto de partida) para a teoria (ponto de passagem) será completado com a volta à prática (ponto de chegada). 
A mediação das teorias permitira uma compreensão “da” prática “para” a prática (Cfr. SCHIMIED-KOWARZIK, 1988). 
Em síntese, esse terceiro movimento, revela uma reversão dialética do circuito que inclui a superação de um primeiro movimento: das 
ciências e das disciplinas (ciências mães) para os fenômenos, da teoria para a prática, gerando a fase de ciências aplicadas (fase 
idealista). E também a superação de um segundo movimento: dos fenômenos para as ciências, da prática para a teoria, gerando a fase 
das ciências das práticas (fase pragmática). O terceiro movimento dialético consiste na passagem da prática para a teoria e da teoria 
para a prática, gerando uma tensão prática-teoria-prática (fase dialética). 
A terceira controvérsia se refere às tendências da pesquisa e especificamente à composição do campo científico. 
Assim como nas anteriores controvérsias também depende do jogo das primazias entre a prática ou a teoria. Quando a prática é 
tomada como o ponto de partida e a teoria se reduz apenas a uma justificativa, ou racionalização (ponto de passagem) para se retornar 
a prática (ponto de chegada), nesse caso, tem o predomínio das perspectivas pragmáticas e tecnicistas. Esse predomínio, na sua 
forma contemporânea, orientam decisões com relação à formação profissional aumentando as práticas e estágios e diminuindo os 
conteúdos teóricos ou as disciplinas de fundamentos. Como exemplos estão os currículos do curso de “normal superior” com 800 horas 
de atividades práticas e a diminuição da carga horária das disciplinas relacionadas, tais como, a Filosofia, a Psicologia, a História, a 
Sociologia e a Política. Os tecnicismos e pragmatismos também se manifestam na pesquisa educacional no predomínio de 
levantamentos e estudos de caso, limitados ao relato de experiências assim como pesquisas sobre “O professor reflexivo”, onde não 
aceita a interferência de teorias, a não ser o olhar subjetivo sobre a própria prática. Neste caso, a teoria é despreciada ou recuada. 
Neste caso o homo faber predomina sobre o homo sapiens. 
A retomada na pesquisa contemporânea do pragmatismo, ou do neo-pragmatismo na forma da denominada “epistemologia da prática” 
ou da pesquisa sobre o “professor reflexivo” se confronta com outro tipo de predomínio da teoria na retomada dos idealismos nas 
formas das “viradas linguísticas” e dos “jogos da linguagem”, aliás, tendências identificadas com os denominados pós-modernismos
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Nessas perspectivas, a linguagem, os discursos e as palavras se tornam o objeto principal da cognição e das pesquisas. Sua relação 
com a experiência e o mundo da prática e os contextos de sentido são desconsiderados
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É exatamente no jogo de primazias entre a teoria e a prática (idealismos e pragmatismo) que hoje se anunciam os principais conflitos e 
“a crise dos paradigmas” da pesquisa em Educação Física. O debate sobre a “pós-modernidade” tem a raiz na compreensão da 
relação entre a teoria e a prática, ou diminuindo e recuando a teoria (neo-pragmatismo) ou reduzindo-a aos discursos e às linguagens 
(virada linguística). 
Conclusões. 
A necessidade de resgatar a relação entre teoria e prática na pesquisa científica considerando os contextos concretos da realidade 
social, nos alerta para a retomada da sua “radicalidade ontologia”, que, como anunciamos no início desta comunicação, se encontra na 
relação dos homens com a natureza e nos processos de produção do próprio homem como ser social transformador da natureza e das 
condições materiais: trabalho material (produtos, mercadorias) e transformador da sua própria condição humana (a educação processo 
do trabalho não material). 
O trabalho entendido como ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é a essência do 
homem (ontologia do ser social). Nessa dimensão unificadora do trabalho deve-se entender a relação teoria e prática e seus conflitos 
gerados na divisão do trabalho alienado e os processos históricos de superação e emancipação desse trabalho alienado. 
A superação dialética da separação e dos conflitos entre a teoria e a prática supõe a compreensão da unidade dos contrários: 
O que se opõe de modo excludente à teoria não é a prática, mas o ativismo. E o que se opõe de modo excludente à prática é o 
verbalismo e não a teoria. Pois o ativismo é a 'prática' sem teoria e o verbalismo e a 'teoria' sem prática. Isto é, o verbalismo e o falar 

                                                 
3 Cf. Jamerson, 1997. 
4 O debate sobre os pós-modernismos foi objeto do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física cujos textos principais 

foram publicados no dossiê que tem por título Epistemologia e teorias da educação: as reações aos pós-modernismos. In Filosofia 

e Educação: Revista Digital Paideia, vol. 2, n. 3. Disponível em: http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/rdp 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/rdp
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por falar, o blá-blá-blá, o culto da palavra oca; e o ativismo é a ação pela ação, a prática cega, o agir sem rumo claro, a prática sem 
objetivo. (Saviani, 2008: 128). 
A superação positiva de todas as formas do trabalho alienado através da práxis transformadora é tarefa educacional que exige uma 
“revolução cultural” radical para ser colocada em prática. 
A superação das formas de destruição produtiva do capitalismo no passado e da produção destrutiva, hoje predominante (degradação 
da natureza e do meio ambiente, destruição da diversidade biológica e cultural, a destruição das condições do trabalho e da 
sobrevivência) exige a “efetiva transcendência da alienação do trabalho” e implica a universalização da educação e a universalização 
do trabalho como atividade humana autorrealizável (inseparáveis) para ir além do capital (Mészáros, 2005). 
Na perspectiva política, o desenvolvimento da Educação Física como campo científico e profissional deve lutar por uma maior 
qualificação dos educadores contra tendências e diretrizes que reduzem a prática profissional ao desempenho de tarefas técnicas e ao 
domínio de saberes práticos mínimos, sem a apropriação fecunda das teorias e saberes científicos acumulados e sem a capacitação 
criativa no domínio da pesquisa científica que leve à produção de novas respostas para as necessidades históricas da sociedade. 
Espera-se que dessa maneira a prática profissional se transforme numa prática política transformadora, visando à superação do 
trabalho alienado e da atual forma de produção destrutiva do capital. 
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ANEXO XIII 
Apresentação: Produção do conhecimento em educação física no nordeste brasileiro: debatendo as perspectivas 

epistemológicas. 
 
OBS: apresentação em PowerPoint em anexo. 
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ANEXO XIV 
Relatório V Colóquio de Epistemologia da Educação Física 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 
RELATÓRIO DE EVENTO 

Código: 

01. Título 

V COLÓQUIO DE EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA - a problemática da relação teoria e prática: diversas 
perspectivas. 

02. Unidade Proponente 

Centro de Educação – CEDU/Curso de Educação Física. 
Campus Arapiraca/Curso de Educação Física/Licenciatura. 
Organização: 
Grupo de Trabalho Temático GTT - Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas – GEPEF/AL-SEE/DEEM. 
Comissão Provisória do CBCE no Estado de Alagoas. 
Apoio: 
- CBCE/Comitê Científico GTT-Epistemologia. 
- FAPEAL/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. 
- EPISTEF: Linha de pesquisa em Epistemologia da Educação Física, do Grupo de Estudos e Pesquisa LEPEL/ALAGOAS. 

03. Período de Realização – Programa desenvolvido 

Dia 22/10/2010 
1) 9:00-9:30. Mesa de abertura 
2) 9:30- 10:30. Conferência de abertura: Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
 Prof. Dr. Silvio Sánchez Gamboa/Titular/Unicamp. 
 11:00-12:00. Debate. 
3) Mesas redondas sobre os subtemas: 
a) 13:30- 15:30. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
 Prof. Ms. Benedito Carlos Libório Caires Araújo/UFAL/Arapiraca. 
 Prof. Ms. Antônio Passos Lima Filho – UFAL/Maceió. 
 Doutorando Ricardo Rezer/UNICHAPECÓ 
b) 16:00-18:00. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Profª. Ms. Joelma de Oliveira Albuquerque/UFAL/Campus Arapiraca 
 Profª. Esp. Laudicéa Euridice Ivo/SEE/DEEM/AL 
 Profª. Esp. Cláudia Rejane Cavalcante/Prefeitura/AL 
4) 18:00-19:00 Lançamentos de livro e do número especial da Revista Digital Paideia - Dossiê sobre o IV Colóquio de 
Epistemologia da Educação Física e III Episted - Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação 
Física: as reações aos pós-modernismos. 
5) Sessões de Comunicações divididas em três blocos, de acordo com os sub-temas. 
19:30- 22:00  a) Teoria e prática: abordagens epistemológicas; 
  b) A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; 
  c) O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Dia 23/10/2010 
6) 8:00-12:00 Oficinas sobre projetos de pesquisa; 
14:00-18:00 Oficinas (continuação) 
 
Temática geral: A problemática da relação teoria e prática: diversas perspectivas. 
Ementa: Um dos problemas mais significativos da formação e do exercício profissional se refere a separação entre o domínio de 
saberes e referências teóricas e a organização e realização das atividades próprias de cada profissão. Dependendo da forma de 
abordar essa separação, seja com base no dualismo entre a teoria e a prática, ou na compreensão da sua relação como unidade de 
contrários desdobram-se diversos problemas epistemológicos que influenciam a pesquisa e a atuação profissional na Educação, na 
Educação Física, assim como, nos diversos campos profissionais. 
Subtemas: 
Teoria e prática: abordagens epistemológicas. 
Ementa: A tradição filosófica problematiza ao longo da sua história a relação entre a teoria e a prática. O entendimento como polos 
separados dessa relação gerou e desenvolveu os dualismos e as primazias, ou da teoria (idealismos), ou da prática (pragmatismos). 
A compreensão da unidade de contrários (dialéticas) produz novas perspectivas históricas. No jogo dessas controvérsias a Educação 
Física constrói seu campo científico e profissional. 
A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica. 
Ementa: A pesquisa científica nos diversos campos do conhecimento vem se deparando com diversas correntes e tendências que 
enfatizam a relação entre teoria e prática. Na contemporaneidade, formas de pesquisa tais como: a pesquisa-ação, a reflexiva e a 
colaborativa das denominadas epistemologias da prática, assim como as perspectivas da transversalidade são expressões dessas 
correntes. Os possíveis modismos poderão ser superados na medida em que se problematizam os diversos entendimentos da 
relação entre teoria e prática que fundamentam essas formas de pesquisa. 
O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional. 
Ementa: Nas diversas fases do campo científico e profissional da Educação Física se apresentam conflitos entre a teoria e a prática. 
Análises e relatos de experiência sobre as formas de organização curricular na educação básica e superior indicam as dificuldades e 
problemas derivados das diversas compreensões da relação entre teoria e prática, tais como, a divisão da formação profissional entre 
bacharelado e licenciatura, a divisão de espaços e de tempos da prática e da teoria na organização da educação física escolar e a 
valoração de uma em detrimento da outra na definição de projetos institucionais. 

04. Número de Participantes 
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No V Colóquio participaram 141 pessoas entre docentes, discentes, professores das Universidades (UFAL/Maceió, UFAL/Campus 
Arapiraca, UFMA, UEPB, Instituto Federal Farroupilha, Faculdade de Educação/Unicamp, Facesta, Universidade do estado do Pará, 
Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Santa Cruz, Unochapecó/UFSC, PPGE/UFSCar, Universidade Federal da 
Paraíba), professores das redes estadual (Secretaria Executiva de Educação), municipal e particular do ensino dos estados de 
Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará, São Paulo, Goiás. Na Oficina de elaboração de projetos participaram 43 pessoas. Foram inscritos 
via sistema SOAC/CBCE 54 pessoas e o restante diretamente no evento. 

05. Resultados Alcançados 

Os eventos denominados Colóquios de Epistemologia da Educação Física vem sendo organizados pelo Grupo Temático de Trabalho 
(GTT) de Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) desde 2002, dedicados à problemática da 
fundamentação do campo científico da Educação Física como área de conhecimento ou como campo de atuação profissional. 
O V Colóquio, foi organizado integrando um evento maior, neste caso, o Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL. Tal estratégia foi utilizada de forma semelhante aos quatro anteriores colóquios realizados nas Universidades Federais (UFRN 
e UFPel) e Estadual de Campinas (Unicamp). A articulação dos eventos permitiu, otimizar recursos e desenvolver a perspectiva da 
interdisciplinaridade em torno de problemas comuns. 
Reuniu a comunidade acadêmica, alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, professores das redes públicas e 
professores oriundos de diversas universidades brasileiras especificamente da região nordeste com o objetivo principal de socializar 
resultados de estudos e pesquisas sobre a problemática da epistemologia e sua relação com a pesquisa e atuação profissional em 
Educação Física e em outras áreas científicas. 
O tema central do IV Colóquio foi “A problemática da relação entre teoria e a prática: diversas perspectivas”. Tal temática mantem a 
preocupação com a discussão de temas abrangentes que permitiu a participação de pesquisadores, e de outras áreas como a 
educação e a abertura para as diversas interpretações, mantendo assim o espírito de polêmica que vem caracterizando os Colóquios 
de Epistemologia. 
A inscrição no evento e de trabalhos em forma de comunicação oral foi realizada pelo SOAC/CBCE e apresentado em forma de Anais 
conforme indicação a seguir: número do ISSN do V Colóquio de Epistemologia de Educação Física realizado em Alagoas, 
encaminhadas pela DN do CBCE: ISSN 2179-8192 para a publicação intitulada: “Anais do Colóquio de Epistemologia da 
Educação Física”. 
Endereço página SOAC: http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/cepistef/v_cepistef/schedConf/presentations 
Os trabalhos atenderam aos seguintes critérios: a) estarem relacionados com um dos três subtemas; b) atenderem as normas de 
encaminhamento anunciadas na página de divulgação do Congresso Acadêmico da UFAL, incluindo o preenchimento de ficha de 
inscrição; c) foram aceitas: pesquisas concluídas; pesquisa em andamentos e relatos de experiências. As inscrições foram feitas pelo 
site http://www.ufal.edu.br/ufal/congressoacademico 

TRABALHOS INSCRITOS: 
A contribuição da Educação Física na gestão escolar: o entendimento de profissionais da área, enquanto Gestor e enquanto Professor. 
A educação física crítico-superadora no contexto das pedagogias críticas no Brasil. 
A educação infantil e a formação dos professores de educação física escolar: uma abordagem desde a teoria de W. Reich. 
A institucionalização da prática de ensino como ato originário da mercadoria capoeira. 
A pesquisa em educação física na interface com a educação na região centro-oeste do Brasil: uma análise epistemológica e 
bibliométrica. 
A produção do conhecimento acerca das teorias pedagógicas da educação física no Brasil. 
A produção do conhecimento em educação física: um estudo sobre as dissertações e teses dos programas de pós-graduação das 
universidades públicas da região sul. 
Prática pedagógica e epistemologia: uma relação necessária no contexto teórico/prático da educação física. 
Práticas pedagógicas da educação física: experiências em uma área de reforma agrária do recôncavo baiano. 
Práticas transdisciplinares na educação física escolar. 
Práxis pedagógica na capoeira angola: a autonomia em jogo. 
Produção científica em educação física no nordeste do brasil. 
Produção do conhecimento da educação física no estado de alagoas: balanço crítico e possibilidades para a formação profissional. 
Professor vai ter futebol hoje? Um relato de experiência da epistemologia da práxis da disciplina escolar educação física no município 
de São Paulo. 
Relato de experiência: a teoria dos PCN`s em prática e uma reflexão sobre a vivência de ensino na formação profissional. 
Prática pedagógica e epistemologia: uma relação necessária no contexto teórico/prático da educação física. 
Práticas pedagógicas da educação física: experiências em uma área de reforma agrária do recôncavo baiano. 
Práticas transdisciplinares na educação física escolar. 
Práxis pedagógica na capoeira angola: a autonomia em jogo. 
Produção científica em educação física no nordeste do brasil. 
Produção do conhecimento da educação física no estado de alagoas: balanço crítico e possibilidades para a formação profissional. 
Teoria e da prática: uma relação dinâmica e contraditória. 
Teoria e prática na educação física escolar: um diálogo crítico com a produção recente. 
Teoria e prática nos professores de educação infantil: o lúdico, a brincadeira e o movimento na práxis educacional.  
Tribos da Orla. 
Uma experiência de pesquisa-ação: o “programa de bem estar e cultura corporal do movimento humano”. 
06. Dificuldades Encontradas 

No dia 07 de maio de 2010 o projeto foi encaminhado para a FAPEAL solicitando apoio financeiro da FAPEAL e não obtivemos 
resultado positivo levando em consideração o encaminhamento das verbas da instituição para os desabrigados da cheia ocorrida 
naquela época no interior do Estado. Solicitamos então, apoio diretamente à PROEX/UFAL e a Direção Nacional do CBCE. Somente 
assim, foi possível sua realização. Contamos além dos membros do comitê científico do GTT Epistemologia com a colaboração de 
colegas discentes da UFAL/Maceió e Arapiraca, e, da Secretaria da Educação do estado de Alagoas na comissão de organização. As 
passagens dos convidados palestrantes de fora do estado foram financiadas pela UFAL e o CBCE. Tivemos dificuldades em resgatar 
os inscritos diretamente no evento e não tivemos acesso aos seus dados pessoais, motivo pelo qual somente agora estamos 
encaminhando o relatório. 
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO: 
Durante os dias 22 e 23 de outubro de 2010, ocorreu, durante o VII Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas, o V 
Colóquio de epistemologia da Educação Física do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, com o apoio dos cursos de Educação 
Física da UFAL, Campus Maceió e Arapiraca. O evento ocorreu no auditório da biblioteca central do Campus A. C. Simões, e em 
salas de aula do Centro de Educação. Contou com a participação de cerca de 141 pessoas, às quais foram entregues fichas de 
avaliação. Foram-nos devolvidas 33 fichas de avaliação, o que representa um terço dos participantes. 
Mesa de abertura – das 9:00 às 9:30 – 22 de outubro de 2010 

http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/cepistef/v_cepistef/schedConf/presentations
http://www.ufal.edu.br/ufal/congressoacademico
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Em relação à mesa de abertura, 19 pessoas teceram comentário, dos quais se destacam: a importância da mesma, pois demarca 
formalmente o início; a simplicidade e objetividade do cerimonial; não se prolongou muito, o que foi satisfatório; dentro do objetivo 
proposto; ótima, com pessoas importantes que tem a nos ensinar; o orador conseguiu sintetizar no conteúdo no tempo estimado; foi 
uma conformidade clássica. 
Com relação às críticas, a principal se deveu ao atraso de 45 minutos, o que acarretou desconforto, tornou a mesa curta e 
desinteressante, com pouco conteúdo em relação à sua composição. No que diz respeito à infraestrutura, o tamanho do auditório foi 
considerado pequeno; e o pequeno número de microfones atrapalhou o bom andamento da abertura. A presença da Reitora ou do 
Vice-Reitor foi cobrada, assim como a presença de representação docente e discente do Campus Arapiraca. Também foi cobrada a 
fala do representante do centro acadêmico, já que foi grande a participação de estudantes no evento. 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA: Teoria e prática: abordagens epistemológicas, das 9:30 - 10:30, com debate entre 11:00 e 
12:00 - 22 de outubro de 2010 
Neste quesito, foi questionado se o objetivo da mesa havia sido alcançado ou não, ou parcialmente. Das 33 avaliações, 23 avaliaram 
que sim, a mesa cumpriu com o objetivo. Dos que disseram sim, 17 teceram comentários: apesar do tema gerar opiniões e 
pensamentos divergentes, o palestrante deixou claro o tema teoria e prática; excelente, abrindo grande espaço para refletirmos sobre 
a temática proposta; conseguiu compreender o assunto proposto e se enriquecer em conhecimentos; apresentou perspectivas e 
ideias novas, o que contribui com a formação; o tema de âmbito filosófico foi explorado com muita propriedade e clareza didática; a 
problemática desenvolvida foi importante e possibilitou a reflexão; que o tema é de suma importância para os estudantes iniciantes, 
contribuindo na sua formação enquanto futuros professores, orientando-os sobre o papel que irá desempenhar na escola. Também 
foi apontado que a temática é pouco estudada na graduação; instigou a curiosidade pelo tema, e a busca por mais conhecimentos 
sobre o assunto; que o palestrante poderia dar mais exemplos da educação física; e que os presentes compareceram em grande 
número e mantiveram a atenção em toda a palestra, ajudando no andamento da mesa. 
Três pessoas responderam que o objetivo da mesa foi parcialmente alcançado, e destas, apenas uma comentou que a palestra foi 
interessante, porém pouco acessível às pessoas pouco afetas a esses estudos. Nenhuma pessoa respondeu que o objetivo da mesa 
não foi alcançado, e seis pessoas não responderam a esta questão. 
PRIMEIRA MESA REDONDA - 13:30 - 15:30. A relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa científica - 22 
de outubro de 2010. 
Também neste quesito foi questionado se o objetivo da mesa havia sido alcançado ou não, ou parcialmente. Dos 33 respondentes, 
18 apontaram que sim, que o objetivo da mesa foi alcançado. Destes, 11 teceram comentários: que foi muito interessante e ampliou 
a visão do tema; que conseguiu assimilar o assunto; que a leitura do texto tornou monótona a apresentação; que abordou uma 
importante temática para os pesquisadores; possibilitou saber sobre as diversas abordagens da teoria e prática, e que é possível 
seguir uma frente ou várias frentes; mostrou as contradições existentes na linha de professores considerados perdidos na pós-
modernidade; parabenizou o mestre Benedito Libório; as discussões em diversas perspectivas são momentos de troca de 
conhecimentos; sentiu a falta da professora Leonéa Santiago para expor mais sua posição sobre o tema abordado; a ausência dos 
convidados divulgados descaracterizou as expectativas criadas pelos participantes, independente da capacidade dos presentes; foi 
rica, e interessante ver como se entende o caráter político das teorias no cotidiano da escola. 
Um participante avaliou que não, que o objetivo não foi alcançado, questionando a ausência da professora Leonéa na mesa, 
apontando que era melhor não colocar outra pessoa na situação de leitor. Seis pessoas responderam que o objetivo foi parcialmente 
alcançado, apontando que, diante da complexidade do tema houve dúvidas frente aos grandes estudiosos que expuseram a 
temática; que a interpretação do tema foi feita individualmente; o nível ficou alto sobre o entendimento filosófico clássico; não houve 
objetividade na exposição dos conteúdos, com leituras prolongadas; as falas foram ricas, mas faltou um debate maior em algumas 
questões, sugerindo-se uma mesa práxis; o tempo da discussão da temática foi insuficiente. Oito pessoas não responderam a esta 
questão. 
SEGUNDA MESA REDONDA - 16:00 - 18:00. O conflito entre teoria e prática no campo da experiência profissional - 22 de 
outubro de 2010 
Neste quesito foi perguntado sobre o objetivo da mesa, se este havia sido alcançado ou não, ou parcialmente. Dos 33 respondentes, 
17 apontaram que sim, que o objetivo da mesa foi alcançado. Destes, 10 apontaram que: houve importante relação da temática com 
o concreto; proporcionou saber que utilizar os conhecimentos da Educação Física é bastante importante para o desenvolvimento do 
conhecimento do profissional da área; foi interessante, bem didática, principalmente a intervenção da professora Joelma; foram 
importantes as diferentes abordagens dadas pelos palestrantes perante o tema, o que possibilitou inquietações que foram 
transformadas em debate; a participação do professor Ms. João Carlos contribuiu para um olhar crítico das ideias; foram abordadas 
as questões reais da condição do trabalho docente e como a teoria/prática pode auxiliar o exercício do professor; as exposições 
foram condizentes com a realidade escolar atual; o tema foi o que mais gerou perguntas, dada à falta de compromisso político, social 
e educacional dos gestores, através de transparência e honestidade; sugeriu-se rever o currículo de Educação Física da UFAL, e que 
os alunos conheçam melhor o descaso com a Educação Física municipal e estadual; a linguagem foi clara e de fácil compreensão, 
apresentando um norte à caminhada da Educação Física, mas deixando claro que há outros caminhos a serem tomados; foi 
importantíssima a apresentação dos dados da Educação Física em nosso Estado. 
Seis responderam que o objetivo da mesa foi parcialmente alcançado, havendo conflito na fala da mesa (parcial) sobre alguns pontos 
da discussão, tal como a profissionalização do trabalho; deve-se valorizar o momento do diálogo e discussão entre mesa e plateia, 
pois neste momento se faz o conhecimento; há a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a temática; deu um tom 
interessante do ponto de vista da análise prática de uma realidade cotidiana escolar; sugere-se garantir a apresentação de 
professores das redes estadual e municipal de educação por meio de professores que estão na prática pedagógica nas escolas, não 
por técnicos do aparelho de Estado. Dez participantes não responderam à questão. 
Lançamentos de livro e do número especial da Revista Digital Paideia: Dossiê sobre o IV Colóquio de Epistemologia da 
Educação Física e III Episted - Epistemologias, teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação Física: as 
reações aos pós-modernismos. 18:00 - 19:00 - 22 de outubro de 2010. 
Neste momento foi solicitado aos respondentes que comentassem sobre os lançamentos. Dos 33 questionários, 19 não 
apresentaram comentários. Dos 14 que comentaram, estes apontaram: momento importante para o reconhecimento de trabalhos e 
pesquisas, porém o momento era de cansaço e fome; um momento bom do evento; momento importante para valorização e 
concretização da produção de um conhecimento com um movimento contra hegemônico; os autores foram muito bem; a plateia 
esvaziou; foi ótimo, rápido e bem objetivo; momento de informação preciosa, mas deveria ter sido logo após a conferência inicial 
(abertura); importante, pois ratifica todo o processo de discussão do tema central do V Colóquio, confirmando-se que o assunto está 
sendo estudado, e se isso acontece, é porque tem certa relevância; começou no horário; parabenizou os autores pelas belíssimas 
obras de grande contribuição para quem pretende continuar a pesquisa; deu oportunidade de ter acesso às publicações de forma 
mais rápida. 
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES, das 19:30 - 22:00. Em qual sessão você participou? 
Durante a noite do dia 22/10/2010, houve três sessões de comunicação: a) teoria e prática: abordagens epistemológicas; b) a 
relação entre teoria e prática nos diversos campos da pesquisa; c) o conflito entre teoria e prática no campo da experiência 
profissional. No questionário foi solicitado que os participantes indicassem em qual mesa participaram, assim como comentassem, 
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criticassem e apresentassem sugestões. 
Dos 33 respondentes, 13 assinalaram sua participação nas sessões. Dentre estes, 5 participaram da sessão “a”, e comentaram que 
foi produtiva; que os trabalhos foram interessantes, gerando possibilidades de articulação entre os autores; o cansaço e a fome nos 
levaram a não promover o debate final; não houve tempo para discussão; trabalhos apresentados muito rápida e superficialmente, 
porém os projetos de tese, por outro lado, foram muito significativos. 
Dos 2 respondentes que assinalaram sua participação na mesa “b”, estes destacaram que os trabalhos foram bons e que houve um 
bom debate; e que o tempo para o debate foi pouco. 
Dos 2 respondentes que assinalaram participação na mesa “c”, destacaram que é necessário que este momento seja mais 
priorizado, pois é importante para o diálogo; a ausência de quórum desestimula a socialização do conhecimento. Também destacam 
as contradições do site do evento, que foi de difícil acesso, e a divulgação do resultado dos trabalhos aprovados muito perto do dia 
do evento; parabeniza por conceder possibilidade de reparar o trabalho com problemas. 
Outros 4 participantes assinalaram as três opções de sessão de comunicação. Estes apontaram que: houve problema com o tempo, 
a falta de intervalo à tarde; que foram muito relevantes as comunicações, porém acredita que o debate é importante para a aquisição 
de conhecimentos, e o pouco tempo comprometeu esta atividade; que os temas foram interessantes, mas a plateia foi pouca. 
OFICINA SOBRE PROJETOS DE PESQUISA - 8:00-12:00 / 14:00-18:00 - 23 de outubro de 2010. 
Neste quesito foi perguntado sobre o objetivo da oficina, se este havia sido alcançado ou não, ou parcialmente. Dos 33 
respondentes, 21 apontaram que sim, que o objetivo da mesa foi alcançado. Destes, 16 apontaram que: a oficina foi prejudicada pelo 
tempo; foi de suma importância, pois terá que escrever um TCC; que começou atrasado devido ao atraso dos participantes, já que os 
palestrantes chegaram no horário; foi interessante saber um pouco mais sobre projetos de pesquisa; como não houve intervalo, ficou 
cansativo para assimilação; o palestrante respondeu com clareza o tema da oficina e a linguagem utilizada foi de fácil compreensão; 
ótima explicação; a discussão foi bastante construtiva, principalmente para aqueles que estão no mundo da pesquisa; indica que 
deve ter mais oportunidades de enriquecer o conhecimento, e propõe fazer mais leituras; o palestrante poderia dar mais exemplos 
focados na Educação Física; muito bom; conteúdo fundamental para todo pesquisador; contemplou a história do processo de 
organização do pensamento; a fala do palestrante me proporcionou economia de 1000 anos de estudos. 
Um participante respondeu que a oficina não alcançou seu objetivo, observando que a mesma deveria possibilitar tempo para que os 
participantes saíssem com um pré-projeto de pesquisa pronto, e sugere que seja realizada com um turno a cada dia, facilitando o 
exercício da elaboração do pré-projeto. 
Três pessoas responderam que o objetivo foi parcialmente alcançado, e apontam que houve muita teorização, apesar da importância 
desta, considerando-a muito retalhada; o tempo super-reduzido, já que a oficina seria de 20 horas e ocorreu em oito horas, contando 
ainda com problemas técnicos que atrasaram um pouco; mesmo assim, tratou da lógica com especificidade e deu para clarear e 
incentivar os projetos de pesquisa. Oito pessoas não responderam a esta questão. 
QUANTO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SITE, PRAZOS E MODALIDADES. 
Neste quesito foi perguntado sobre se os participantes consideravam o processo de inscrição, muito bons, bons, ou ruins. 
Dos 33 respondentes, 8 indicaram que foram muito bons e apontaram que foi tranquilo, e que recebeu logo a confirmação de aceite 
do trabalho. 
Outros 9 apontaram que foram bons, sugerindo fortalecer a comissão científica que avalia os trabalhos, de forma que a confirmação 
de aceite do trabalho saia mais rápido; poderia ter mais ênfase na divulgação; maior divulgação corpo à corpo; o certificado poderia 
ter sido entregue no final do evento. 
10 participantes que avaliaram o evento apontaram que estes foram ruins, e indicaram: a dificuldade para compreender a relação 
cadastro/inscrição, particularmente na conclusão do processo; informações prolixas no site acerca da inscrição; dificuldade na 
inscrição e na divulgação; porque não conseguiu concretizar a inscrição através do site, porém a organização possibilitou a inscrição 
durante o evento; poucas vagas por meio do site; divulgação para os estudantes de educação física deixou a desejar, principalmente 
para os novatos. Seis pessoas não responderam a esta questão. 
QUANTO AO CREDENCIAMENTO, RECEPÇÃO, ACOMODAÇÕES. 
Neste quesito foi perguntado sobre se os participantes consideravam o credenciamento, recepção e acomodações muito bons, bons, 
ou ruins. 12 respondentes consideraram muito bons, apontando: ótima recepção e credenciamento; agradece e parabeniza a 
professora Márcia Chaves-Gamboa pela iniciativa e solicitude na realização do colóquio, mesmo perante as dificuldades; simpáticos 
e acolhedores e forneceram informações necessárias; pessoal atencioso e gentil. 
15 respondentes consideraram estes quesitos bons, apontando: que não houve informação sobre alguma mediação do evento 
quanto à acomodação; recepção e credenciamento foram organizados; apesar das dificuldades foram bons considerando-se a pouca 
experiência dos estudantes; o acesso à UFAL foi difícil; o ar condicionado estava fraco; deveria haver confirmação dos locais do 
evento; os materiais deveriam estar testados com antecedência evitando perda de tempo; recepcionistas prestativos e atenciosos; 
climatização adequada; bom serviço de som; precisaria de mais microfones; poderia ter uma logística melhor para os participantes 
oriundos de outros estados, pois se supõe uma dimensão maior do evento; auditório pequeno para o número de participantes. 
Um participante considerou estes quesitos ruins, pois a universidade deveria possibilitar instalações para acomodação de quem vem 
de fora, mas parabeniza a organização, especialmente a professora Márcia que soube conduzir este problema. Cinco pessoas não 
responderam a esta questão. 

07. Proposta para soluções das dificuldades encontradas 
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CRÍTICAS, SUGESTÕES OU OBSERVAÇÕES SOBRE ALGO QUE NÃO TENHA SIDO CONTEMPLADO NOS ESPAÇOS 
ANTERIORES. 
14 pessoas responderam a este quesito, apontando que:  

1. A Dra. Márcia e Dr. Silvio fizeram grande esforço para que este evento desse certo; 
2. A falta de apoio do departamento de Educação Física, sugerindo a busca de outras parcerias para a realização do evento; 
3. Os órgãos da UFAL e Secretarias deveriam dar mais visibilidade ao evento fortalecendo a divulgação em seus meios de 

comunicação; 
4. A UFAL deve melhorar a manutenção dos aparelhos e a assistência de pessoal nos seus espaços; 
5. Agradece os esforços de todos que contribuíram para a realização do evento; evento muito importante, porém muito 

extenso para dois dias; 
6. Maior divulgação não só no site ou em faixas, mas em sala de aula para os alunos; haver intervalos para descansar e 

lanchar; 
7. Muito importante que os participantes se mantenham nas salas para terem direito às horas do evento; 
8. Considera o espaço da biblioteca inaceitável e insalubre para desenvolver atividades científico-pedagógicas; 
9. Considera o evento importante para a formação e consolidação de pesquisadores, e que o mesmo deve continuar 

acontecendo; 
10. Péssimo o horário de apresentação de trabalho, as sessões ficaram esvaziadas, e a dificuldade de transporte para sair da 

UFAL naquele horário; 
11. Evento produtivo e fica expectativa para o próximo; 
12. Aponta o zelo do professor Antônio Passos; 
13. Melhorar a divulgação e buscar mais apoio para que o evento seja realizado em uma dimensão maior; 
14. Sugere que o evento seja realizado fora da semana acadêmica. 

Conclusão 
Diante da avaliação realizada pelos participantes, é possível constatar que o Colóquio de Epistemologia da Educação Física do 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte é um evento de grande importância para a formação dos professores/pesquisadores da 
área da Educação Física, e que, portanto a continuidade do mesmo é necessária. 
Dois pontos importantes a serem observados nos próximos eventos são o processo de inscrição, dado que o sistema SOAC 
apresenta algumas dificuldades para sua operacionalização; e a apresentação de trabalhos, que deve ocorrer com tempo hábil para 
apresentação e debates. 
Em relação à temática, objetivos e palestrantes, constata-se que contribuíram com o debate que vem ocorrendo na comunidade 
científica que se organiza em torno da Epistemologia. Superar a lógica formal e fragmentária com o qual o par dialético teoria e 
prática vêm sendo tratado é um desafio para os professores de Educação Física, os quais historicamente vêm sendo formados a 
partir de bases teóricas que reafirmam esta dicotomia. Neste sentido, o evento proporcionou também explicações consistentes que 
fortalecem a construção de uma possibilidade superadora para esta questão, como o conceito de práxis e as bases materialistas-
histórico-dialéticas que fundamentam esta proposição. As diversas perspectivas apresentadas contribuíram significativamente para o 
debate e a compreensão desta problemática que incide na formação e atuação dos professores de Educação Física. 
O Grupo de Trabalho Temático Epistemologia do CBCE demonstra mais uma vez sua iniciativa e sua vigência para além dos 
momentos de reunião bi anuais do CONBRACE e CONICE, dialogando com sua base e atuando na sua formação científica crítica. 
Contamos com a colaboração da professora Mestre Joelma de Oliveira Albuquerque, Curso de Educação Física Licenciatura da 
Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca para a síntese da avaliação. 

08. Relação Nominal de Participantes com direito a certificado ou declaração 

Ordem Nome Função
5
 Categoria

6
 Estado Carga 

Horária
7
 

1 ANTÔNIO PASSOS LIMA FILHO 
antoniopassoslima@bol.com.br 

Coordenador Docente AL 40 

 ANTÔNIO PASSOS LIMA FILHO Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente AL  

 ANTÔNIO PASSOS LIMA FILHO Moderador Mesa 
Comunicação 

Docente AL  

2 MÁRCIA CHAVES-GAMBOA 
chavesgamboa@gmail.com 

Coordenadora Docente SP 40 

 MÁRCIA CHAVES-GAMBOA 
chavesgamboa@gmail.com 

Moderadora Mesa 
Abertura 

Docente SP  

 MÁRCIA CHAVES-GAMBOA 
chavesgamboa@gmail.com 

Apresentou trabalho Docente SP  

3 BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES ARAÚJO 
batukege@gmail.com 

Coordenador Docente AL 40 

 BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES ARAÚJO Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente AL  

 BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES ARAÚJO Apresentou trabalho Docente AL  

                                                 
5 1 – Coordenador, 2 – Professor Visitante, 3 – Instrutor ( da Universidade ou não) 4 – Participante, 5 – Outros – 

especificar; 

6 1 – Docente, 2 – Discente, 3 – Técnico Administrativo, 4 – Representante da Comunidade; 

7 Registrar a carga horária total de cada participante. 
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 BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES ARAÚJO Apresentou trabalho Docente AL  

4 LAUDICÉA EURIDICE IVO 
laudiceaivo@yahoo.com.br 

Coordenadora Docente AL 40 

 LAUDICÉA EURIDICE IVO Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente AL  

5 SILVIO SÁNCHEZ GAMBOA 
silvio.gamboa@gmail.com 

Conferencista Abertura Docente SP 20 

 SILVIO SÁNCHEZ GAMBOA Ministrou Oficina 
Elaboração de Projetos 

Docente SP  

 SILVIO SÁNCHEZ GAMBOA Apresentou trabalho Docente SP  

6 RICARDO REZER 
rrezer@hotmail.com 

Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente SC 20 

7 Joelma de Oliveira Albuquerque 
joelmaepistefal@yahoo.com.br 

Comissão Avaliação Docente AL 20 

 Joelma de Oliveira Albuquerque Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente AL  

 Joelma de Oliveira Albuquerque Apresentou trabalho Docente AL  

8 CLAUDIA REJANE CAVALCANTE LIMA Palestrante Mesa 
Redonda 

Docente AL 20 

 CLAUDIA REJANE CAVALCANTE LIMA Participante Docente AL  

9 VANILDA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS 
vanmosaico@yahoo.com.br 

Comissão Organização Docente AL 20 

 VANILDA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS Participante Docente AL  

10 Maria Angélica Peixoto da Rocha 
angelpeixoto2@gmail.com 

Comissão Organização Docente AL 20 

11 Maria Tereza Mendes Ferreira Filha 
tkfilha@hotmail.com 

Comissão Organização Docente AL 20 

12 Adriana Maria de Vasconcelos Pereira Lemos 
adrianavplemos@hotmail.com 

Comissão Organização Docente AL 20 

13 RICARDO DE MEDEIROS SOARES 
ricardosoares33@yahoo.com.br 

Comissão Organização Docente AL 20 

 RICARDO DE MEDEIROS SOARES Moderador Mesa 
Comunicação 

Docente AL  

 Ricardo de Medeiros Soares Participante Docente AL  

14 KÁTIA MARIA DE LIMA NEVES Participante Docente AL 20 

15 AMÉLIA MARIA DE LIMA NASCIMENTO Participante Docente AL 20 

16 CLEONE MESSIAS BARBOSA 
cleonetotal@hotmail.com 

Comissão de organização Docente AL 20 

 CLEONE MESSIAS BARBOSA Participante Docente AL  

17 MICHELE SILVA SACARDO 
michelesacardo@hotmail.com 

Moderadora Mesa 
Redonda 

Docente GO 20 

 MICHELE SILVA SACARDO Apresentou trabalho Docente GO  

 MICHELE SILVA SACARDO Participante Docente GO  

18 VANNINA DE OLIVEIRA ASSIS 
ninassis@uol.com.br 

Moderadora Mesa 
Redonda 

Docente AL 20 

 VANNINA DE OLIVEIRA ASSIS Participante Docente AL  

19 Emerson Luiz Velozo 
emersonvelozo@yahoo.com.br 

Parecerista Docente PR 10 

20 Paulo Evaldo Fensterseifer 
fenster@unijui.tche.br 

Parecerista Docente RS 10 

21 Luiz Carlos Rigo 
lcrigo@terra.com.br 

Parecerista Docente RS 10 

22 Felipe Quintão 
fqalmeida@hotmail.com 

Parecerista Docente ES 10 

23 Ari Lazzarotti Filho 
arilazzarotti@gmail.com 

Parecerista Docente GO  

 Ari Lazzarotti Filho Coordenador SOAC Docente GO 40 
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24 Ivan Marcelo Gomes 
ivanmgomes@hotmail.com 

Parecerista Docente ES 10 

25 Méri Rosane Santos da Silva 
meri.sul@terra.com.br 

Parecerista Docente RS 10 

26 Luciana Marins Nogueira Peil 
lupeilbasq@hotmail.com 

Parecerista Docente RS 10 

27 Júlia Paula Motta de Souza 
juliapaulams@gmail.com 

Parecerista Docente SP 10 

28 JORGE FERNANDO HERMIDA 
jorgeferhermida@hotmail.com 

Apresentou trabalho Docente PB 20 

 JORGE FERNANDO HERMIDA Participante  PB  

29 MANOEL FRANCISCO DO AMARAL 
mfranciscoamaral@hotmail.com 

Apresentou trabalho Docente SP 20 

 MANOEL FRANCISCO DO AMARAL 
mfranciscoamaral@hotmail.com 

Participante Docente SP  

30 EMANUEL MANGUEIRA CARVALHO 
mangueiraemanuel@gmail.com 

Apresentou trabalho Discente SP 20 

 EMANUEL MANGUEIRA CARVALHO Participante Discente SP  

31 GIANCARLO BAZARELE MACHADO BRUNO 
gbasket@hotmail.com 

Apresentou trabalho  RS 20 

32 Silvan Menezes dos Santos Apresentou trabalho   20 

33 Maria Cristina Lopes do Amaral Participante  SP 20 

34 ÉRIKA DE OLIVEIRA HAYDN 
erikahaydn@yahoo.com.br 

Apresentou trabalho  SP 20 

 ÉRIKA DE OLIVEIRA HAYDN Participante  SP  

35 Oswaldo Galdino Júnior Apresentou trabalho   20 

 Oswaldo Galdino Júnior Participante    

36 ROSEANE DOS BARROS DA SILVA 
roseane_karate@hotmail.com 

Participante Discente PB 20 

37 ÍCARO SANTOS LIMA 
icarosl@yahoo.com.br 

Participante Discente BA 20 

38 ZULEIDE DOS SANTOS LIMA Participante  AL 20 

39 FLÁVIA EMILE TEODOZIO COSTA PINTO 
flavia_emilia_17@hotmail.com 

Participante  AL 20 

40 MAYANNE ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA 
ynnayam@hotmail.com 

Participante  AL 20 

41 CARLOS BENEDITO PACHECO DA SILVA Participante   20 

42 ANA PAULA DOS SANTOS Participante   20 

43 ROSEMEYRE LETICIA DA SILVA Participante   20 

44 SALMONT GONZAGASILVA Participante   20 

45 MARCONDE MONTEIRO DO NASCIMENTO Participante   20 

46 VITOR FABIANO DOS SANTOS SILVA Participante   20 

47 ELAINE RICELLI CAVALCANTI MARINS Participante   20 

48 JULIANO DE ALBUQUERQUE SILVA Participante   20 

49 DEYSIANNE FRANÇA MATOS SILVA Participante   20 

50 TÂMARA RAQUEL DE LIMA TEIXEIRA Participante   20 

51 LUIZ GUILERME BARROS Participante   20 

52 JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS Participante   20 

53 MADSON MACHADO DE MEDEIROS FERRO Participante   20 

54 AGOSTINHO GONÇALVES JUNIOR Participante   20 

55 JOÃO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA Participante   20 

56 CARLOS EDUARDO MENEZES DA SILVA 
kadumenezes@hotmail.com 

Participante  AL 20 
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57 ROBERTSON RUFINO DA SILVA 
robertsonrufino@hotmail.com 

Participante  AL 20 

58 DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO 
head_diego@hotmail.com 

Participante  AL 20 

59 MARCOS VINICIUS CABRAL Participante   20 

60 ATILA RAPHAELA MELO PEIXOTO Participante   20 

61 WINISSON ALBERTO LEÇA VIANA FILHO Participante   20 

62 MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CARVALHO 
socportela@yahoo.com.br 

Participante  MA 20 

63 SILVANA MARTINS DE ARAUJO 
silvanaaraujo@elo.com.br 

Participante  MA 20 

64 MARIA ANTONIETA ALMEIDA BASTOS Participante   20 

65 ÍTALO RANNIELY DE O. RAMOS Participante   20 

66 OSMAN FRANCISCO DOS SANTOS Participante   20 

67 MARIA DO SOCORRO DE SENA MONTEIRO 
ssenaedf@hotmail.com 

Comissão de organização  AL 20 

 MARIA DO SOCORRO DE SENA MONTEIRO Participante  AL  

68 VICTOR MANOEL ALAB DE OLIVEIRA Participante   20 

69 GABRIEL PEREIRA PAES NETO 
gabrieledfisica@hotmail.com 

Participante  PA 20 

 GABRIEL PEREIRA PAES NETO Apresentou trabalho  PA 20 

70 JOSÉ SAMUEL FERREIRA Participante   20 

71 JOÃO CARLOS NEVES Participante   20 

72 DANIELLE CELY GUERRA DO NASCIMENTO Participante   20 

73 FÁBIO DAMASCENO FERREIRA 
fabioed.fisica10@hotmail.com 

Participante  BA 20 

74 JADSON DE SOUZA SILVA 
dr.dinhu@hotmail.com 

Participante  AL 20 

75 KLEBERTON CARLOS SILVA MAGALHÃES Participante   20 

76 KARLOS CRISTIANO DA SILVA MATIAS 
karlinhos_sm01@hotmail.com 

Participante  AL 20 

77 OLIVEIRA ARIANE LAÍS NEVES Participante   20 

78 EMERSON BARBOSA DOS SANTOS Participante   20 

79 EMYLYANNE SANTOS BENTO 
emylyannesb@hotmail.com 

Participante  AL 20 

80 LEYLANNE EKYSYELLE MARTINS PONTES 
leile_1989@hotmail.com 

Participante  AL 20 

81 JERFFERSON TIAGO DA SILVA FARIAS 
jerfferson_tiago@hotmail.com 

Participante  AL 20 

82 MAURÍCIO LEMOS ALBUQUERQUE 
mau1234@ibest.gov.br 

Comissão organização  AL 20 

 MAURÍCIO LEMOS ALBUQUERQUE Participante    

83 DÉBORAH ARAUJO DANTAS Participante  AL 20 

84 KARYNY RIBEIRO CEZAR DE LIMA Participante   20 

85 JOÃO PAULO LOPES DA SILVA 
joao_judo@hotmail.com 

Participante  AL 20 

86 ISAAC LOURENÇO DA SILVA Participante   20 

87 VANESSA DE OLIVEIRA FERRO Participante   20 

88 DAVID JOSÉ BARBOSA MOURA Participante   20 

89 GABRIEL PINTO FERREIRA Participante   20 

90 KARLA JULIANA B. TOLEDO Participante   20 

91 JOSÉ LEANDRO TAVARES DA COSTA Participante   20 
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92 DAVID CAVALCANTE DE OLIVEIRA Participante   20 

93 THIAGO DOS SANTOS SILVA Participante   20 

94 MARILY OLIVEIRA BARBOSA Participante   20 

95 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 
sorriso_marcia@hotmail.com 

Participante  AL 20 

96 JOSICLEIDE PALMEIRA DOS SANTOS Participante   20 

97 MARIA NADIANE ATANÁZIO GOIS Participante   20 

98 MARÍLIA CARLA DE ROLEMBERG SOARES Participante   20 

99 MARCOS VICENTE PINHEIRO AMORIM Participante   20 

100 DAYANE TENÓRIO ZALLIO Participante   20 

101 BRUNO ANDERSON DA SILVA Participante   20 

102 JOAQUIM FERREIRA DE AQUINO NETO 
mczal5@bol.com.br 

Participante  AL 20 

103 FLÁVIA PATRICIA SEIXAS SANTOS Participante   20 

104 MARIA MAYARA NUNES DA ROCHA Participante   20 

105 WELLINGTON AUGUSTO DE FRANÇA Participante   20 

106 WOOD RAFAEL DA SILVA FREITAS Participante   20 

107 NOELI SALETE SORGATTO Participante   20 

108 FERNANDO PEREIRA CÂNDIDO Participante   20 

109 SANDRA REGINA DAVANÇO Participante   20 

110 ITALA GOMES DE SOUZA Participante   20 

111 ANDREY MATHEUS TENÓRIO BARRETO Participante   20 

112 BRUNO KLEITON MACEDO DO CARMO Participante   20 

113 JÉSSICA DE OLIVEIRA LINS Participante   20 

114 ITAMARIO DOURADO RIBAS JUNIOR Participante   20 

115 WAGNER JOSÉ DA SILVA Participante   20 

116 MAX ANGELO DA SILVA Participante   20 

117 DANAÊ BARROS RODRIGUES Participante   20 

118 MARIA ELIZABETE DE ANDRADE SILVA Participante   20 

119 GABRIELA ALENCAR DE BARROS Participante   20 

120 ALEXANDRE LIMA BRANDÃO CARNAUBAÉRICA 
DE OLIVEIRA HAYDN 

Participante   20 

121 BRUNO BARBOSA GIUDICELLI 
bgiudicelli@uol.com.br 

Participante   20 

122 ALDINEIDE DOS SANTOS COSTA Participante   20 

123 INGRID MAYARA DA SILVA SANTOS Participante   20 

124 ADRIANA MARIANA LIMA Participante   20 

125 JACQUELINE FERREIRA DOS SANTOS Participante   20 

126 RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO Participante   20 

127 CÁSSIA MILESI Participante   20 

128 RICHELL HENDERSON DE S. S. Participante   20 

129 ROBSON SOARES MONTEIRO Participante   20 

130 HERBETTE FELIPE ROCHA SILVA SANTOS Participante   20 

131 AMANDA DO VALE RAMOS MELO Participante   20 

132 LUANA VANESSA DA SILVA LIMA Participante   20 

133 MARCOS ANTONIO MOURA SILVA Participante   20 

134 CAROLINE OLIVEIRA COSTA Participante   20 

135 ALISSON SANTOS DA SILVA Participante   20 

136 OSMAN FRANCISCO DOS SANTOS Participante   20 
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137 PEDRO RODOLPHO HERMES DA SILVA Participante   20 

138 OSVALDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR Participante   20 

139 MAÍRA SHAYANE NASCIMENTO DA SILVA Participante   20 

140 DOUGLAS MÁRTHIUS DA SILVA SANTOS Participante   20 

141 GILLION PATRICIO DE LIMA OLIVEIRA Participante   20 

 PARTICIPANTES OFICINA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

    

 SILVIO SÁNCHEZ GAMBOA 
silvio.gamboa@gmail.com 

Ministrou Oficina Docente SP 08 

1 ICARO SANTOS LIMA 
icarosl@yahoo.com.br 

Participante  BA 08 

2 FÁBIO DAMASCENO FERREIRA 
fabioed.fisica10@hotmail.com 

Participante  BA 08 

3 JOSÉ SAMUEL FERREIRA Participante   08 

4 DANIELLE CELY GUERRA DO NASCIMENTO Participante   08 

5 MADSON MACHADO DE MEDEIROS FERRO Participante   08 

6 TÂMARA RAQUEL DE LIMA TEIXEIRA Participante   08 

7 JÉSSICA DE OLIVEIRA LINS Participante   08 

8 ANTÔNIO PASSOS LIMA FILHO 
antoniopassoslima@bol.com.br 

Participante   08 

9 WINISSON ALBERTO LEÇA VIANA FILHO Participante   08 

10 RENATA PATRICIA GALDINO DOS SANTOS Participante   08 

11 MARIA NADIANE ATANÁZIO GOIS Participante   08 

12 ANA PAULA DOS SANTOS Participante   08 

13 SALMONT GONZAGA SILVA Participante   08 

14 BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES ARAÚJO 
batukege@gmail.com 

Participante   08 

15 FERNANDO PEREIRA CÂNDIDO Participante   08 

16 SANDRA REGINA DAVANÇO Participante   08 

17 MICHELE SILVA SACARDO 
michelesacardo@hotmail.com 

Participante   08 

18 DAYANE TENÓRIO ZALLIO Participante   08 

19 MAURÍCIO LEMOS ALBUQUERQUE 
mau1234@ibest.gov.br 

Participante   08 

20 AMÉLIA MARIA DE LIMA NASCIMENTO Participante   08 

21 ROSEMEYRE LETICIA DA SILVA Participante   08 

22 WELLINGTON JORGE A. BARROS DAMASO Participante   08 

23 VANILDA MARIA NASCIMENTO SANTOS 
vanmosaico@yahoo.com.br 

Participante   08 

24 DÉBORAH ARAUJO DANTAS Participante   08 

25 MICHAELL CESAR DA SILVA Participante   08 

26 GABRIEL PAES NETO 
gabrieledfisica@hotmail.com 

Participante   08 

27 CLEONE MESSIAS BARBOSA 
cleonetotal@hotmail.com 

Participante   08 

28 VICTOR MANOEL ALAB DE OLIVEIRA Participante   08 

29 ITALA GOMES DE SOUZA Participante   08 

30 ROSEANE BARROS DA SILVA Participante   08 

31 MARCOS VINICIUS CABRAL Participante   08 

32 WANDERSON RUBIAN Participante   08 

33 MARIA MAYARA NUNES DA ROCHA Participante   08 
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34 CARLOS BENEDITO PACHECA DA SILVA Participante   08 

35 DAVID CAVALCANTE DE OLIVEIRA Participante   08 

36 PEDRO RODOLPHO HERMES DA SILVA Participante   08 

37 MARCOS VICENTE PINHEIRO AMORIM Participante   08 

38 ÉRIKA DE OLIVEIRA HAYDN 
erikahaydn@hotmail.com 

Participante   08 

39 OSVALDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR Participante   08 

40 JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO NETO 
mczal5@bol.com.br 

Participante   08 

41 LAUDICÉA EURIDICE IVO 
laudiceaivo@yahoo.com.br 

Participante   08 

42 MÁRCIA CHAVES- GAMBOA 
chavesgamboa@gmail.com 

Participante   08 

43 KÁTIA MARIA DE LIMA NEVES Participante   08 

 COORDENADORES DA OFICINA     

 Prof. Dra. MÁRCIA CHAVES - GAMBOA 
chavesgamboa@gmail.com 

Coordenadora   08 

 Prof. Ms. ANTÔNIO PASSOS LIMA FILHO 
antoniopassoslima@bol.com.br 

Coordenadora   08 

 Prof. Ms. BENEDITO CARLOS LIBÓRIO CAIRES 
ARAUJO 
batukege@gmail.com 

Coordenadora   08 

 Prof. Esp. LAUDICÉA EURIDICE IVO 
laudiceaivo@yahoo.com.br 

Coordenadora   08 

 INSCRITOS NO SOAC/CBCE QUE NÃO 
PARTICIPARAM DO EVENTO 

    

1 Joelma Parente Alencar N  PA N 

2 Walmyra Medeiros Alexandre N  PB N 

3 Maria Antonieta Bastos N   N 

4 Fernanda Freire Bahia Costa N   N 

5 Paulo Vitor Costa N   N 

6 Kamila Martins Costa N   N 

7 Emerson Barboza dos Santos N  AL N 

8 Lucas Lima Fernandes N  AL N 

9 Luan Lima Fernandes N  AL N 

10 Edna Ferreira Coelho Galvão N  PA N 

11 Rômulo da Silva Lima N   N 

12 Marília Graziela Lins N  PB N 

13 Débora Matos Mais N  BA N 

14 Raira Marinhio Albuquerque N  AL N 

15 Áurea Augusta Marinho da Mata N  PB N 

16 Vanessa Monteiro N   N 

17 Simone Adriana Oelke N  SC N 

18 Luciana Carolline Pina Garcia N  SE N 

19 Gerson Raiter N  SC N 

20 Fabrício Krusche Ramos N  RS N 

21 Edgar da Rocha N  SP N 

22 Flávio Rui Junior N  AL N 

23 Diego Fernando Santos Almeida N   N 

24 Genivaldo Damasceno Santos Junior N  AL N 

25 Fernando Augusto Soares N  PB N 
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mailto:laudiceaivo@yahoo.com.br
mailto:chavesgamboa@gmail.com
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mailto:antoniopassoslima@bol.com.br
mailto:batukege@gmail.com
mailto:laudiceaivo@yahoo.com.br
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26 João Altair Soares dos Santos N  SC N 

27 Maristela Silva Souza N  RS N 

28 Marcos Pinheiro Vicente N  AL N 
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ANEXO XV 
Ficha de avaliação do V Colóquio de Epistemologia da Educação Física 
 
OBS: PDF em anexo 
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ANEXO XVI 
Declaração coordenação V Colóquio de Epistemologia 

 
OBS: anexo em PDF. 
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ANEXO XVII 
Declaração emitida pelo CBCE a todos os participantes 

 
OBS: anexo em PDF. 
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ANEXO XVIII 
Programação do IV Fórum Permanente de Pós-graduação em Educação Física 

 
OBS: anexo em PDF. 
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ANEXO XIX 
Texto: A produção de conhecimento em EF/ Ciências do Esporte/ CE – qualidade x quantidade: os desafios de uma 

experiência concreta
8
 

 
Márcia Chaves-Gamboa (GTT Epistemologia) 
Silvio Sánchez Gamboa (GTT Epistemologia) 

 
Introdução 

O debate sobre as abordagens quantitativas e qualitativas foi sugerido como um dos temas centrais do IV Fórum permanente 
de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

9
 Esse fato em si mesmo significa a atualidade da polêmica e indica 

depois de várias décadas de discussões a sua centralidade do dilema entre técnicas qualitativas e quantitativas, que os pesquisadores 
têm perante os desafios da produção do conhecimento

10
. Organizamos a comunicação nos seguintes tópicos: 1) atualizando o debate 

sobre o conflito qualidade - vs - qualidade na pesquisa científica; 2) como abordar o dilema entre as abordagens qualitativas e 
quantitativas na da prática da pesquisa? Tomamos como referência a investigação sobre a produção do conhecimento em EF/CE nas 
IES do Nordeste; 3) Com base nesse desafio apresentamos algumas estratégias de superação desse dilema entre 
quantidade/qualidade na análise da produção do conhecimento, integrando estudos bibliométricos e cienciométricos e as análises 
epistemológicas. E, a maneira de conclusões, sinalizamos as possibilidades da superação desse falso conflito na prática da pesquisa. 
1. Conflitos qualidade- vs- qualidade na pesquisa científica: atualizando o debate 

A polêmica metodológica entre métodos quantitativos e qualitativos aponta para três saídas que vão se constituindo com 
novas justificativas. 
1.1. A justificação da oposição ou incompatibilidade entre as duas abordagens, argumentando a especificidades dos objetos a serem 
estudados. As ciências naturais, tais como a física, a química a biologia e a mecânica precisam preservar a objetividade e utilizar uma 
linguagem que filtre a apreciações subjetivas e a forma mais segura é a utilização da linguagem matemática e estatística, já as ciências 
sociais e humanas, carregadas de subjetividades, devem privilegiar a interpretação e as linguagens polissêmicas, difíceis de serem 
reduzidas a códigos matemáticos. 
b) A complementaridade entre a quantidade e qualidade é justificada, argumentando a linha contínua entre um estremo quantitativo e 
ou outro qualitativo, defendendo a não dicotomia ou incompatibilidade, mas também não admite a contradição entre esses polos, pelo 
contrário procura o equilíbrio e  a complementariedade 
 c) A unidade entre quantidade e qualidade é defendida pela perspectiva da dialética marxista, que procura entender o conflito como a 
unidade de contrários. Essa perspectiva justifica a unidade ontológica dos fenômenos objeto do conhecimento. Todo fenômeno objeto 
do conhecimento revela múltiplas determinações e dimensões, dentre elas as quantitativas e qualitativas.  
A perspectiva da unidade denuncia o falso “dualismo técnico” e a falsa “opção epistemológica” entre positivismo (quantidade) e a 
fenomenologia (qualidade) e anuncia os “terceiros excluídos”: a dialética (a unidade de opostos: quantidade e qualidade). O conflito 
entre métodos explicativos (Durkheim) e compreensivos (Weber) podem ser superados na síntese de opostos (Marx) (Cfr. Löwy, 1986). 
 A unidade quantidade qualidade, segundo Sanchez Gamboa (2009) se expressa na inter-relação necessária entre as 
categorias elaboradas no processo do conhecimento. 
Em relação às categorias quantidade/qualidade, as pesquisas com enfoque dialético, no que se referem às técnicas, geralmente 
utilizam as historiográficas, tratando as dimensões quantitativas e qualitativas dentro do princípio do movimento. Essas categorias 
modificam-se, complementam-se e transformam-se uma na outra, e vice-versa, quando aplicadas a um mesmo fenômeno (...)  As duas 
dimensões se inter-relacionam como duas fases do real num movimento cumulativo e transformador, de tal maneira que não podemos 
concebê-las uma sem a outra, nem uma separada da outra” (Sánchez Gamboa, 2009, p. 105). 
Com base nessa perspectiva da unidade entre as diversas dimensões, apresentamos a seguir uma experiência concreta de pesquisa 
no campo da EF/CD que busca articular as abordagens quantitativas e qualitativas. 
2. Os desafios da prática: a produção do conhecimento em EF/CE nas IES do Nordeste 
2.1. Antecedentes 
 O projeto dá sequência a uma pesquisa anterior, intitulada Epistemologia da Educação Física – EPISTEF: a produção 
científica na Educação Física nos Estados do Nordeste desenvolvida no grupo LEPEL/FACED/UFBA. A pesquisa foi desenvolvida por 
ocasião do convênio entre as Universidades Federais da Bahia (UFBA) e Alagoas (UFAL) e a colaboração de pesquisadores da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nos anos de 2003 e 2005. A pesquisa elaborou um balanço crítico da produção de 
mestres e doutores que atuam nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe e visou identificar tendências, perspectivas e 
desafios para a consolidação da produção científica na Educação Física no nordeste. Tal balanço foi orientado 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, identificando as problemáticas abordadas, as formas de tratamento teórico-
metodológicas, as tendências epistemológicas, as propostas pedagógicas, sociais e políticas desenvolvidas, os compromissos com a 
problemática regional, e as principais contribuições na compreensão da problemática da Educação Física nesses Estados? 

Para a elaboração das respostas a essa questão foram utilizadas informações sobre os pesquisadores que atuam na região; 
as pesquisas por eles produzidas; o contexto dos programas de pós-graduação e do desenvolvimento da pesquisa na Educação Física 
no Brasil. Foram localizadas 145 pesquisas distribuídas nos Estados de Pernambuco (62); Bahia (35); Alagoas (23); e Sergipe(25). 
Desse total foram registradas informações sobre 122 pesquisas defendidas: 96 dissertações e 26 teses. Desse total foram analisadas 
70: 58 dissertações, 11 teses de doutorado e uma (01) tese de pós-doutorado, produzidas entre 1982 e 2004. Essas 70 pesquisas 
foram produzidas por docentes que atuam nos Estados de Pernambuco: 26 (24 dissertações e 02 teses); no Estado da Bahia: 20 
pesquisas (15 dissertações, 04 teses de doutorado e 01 de pós-doutorado); no Estado de Alagoas: 18 pesquisas (04 teses de 
doutorado e quatorze 14 dissertações), e no Estado de Sergipe: 06 pesquisas (01 tese de doutorado e cinco 05 dissertações). 

Com base nas informações coletadas, tanto nos levantamentos e na leitura das dissertações e teses, as 70 pesquisas foram 
organizadas em dois tipos de agrupamentos: o primeiro, com relação às áreas temáticas; e o segundo, em função das abordagens 
teórico-metodológicas identificadas através de um instrumento que identifica as abordagens científicas que servem de referência para 

                                                 
8 Texto apresentado IV FPPPGEF/CBCE, Florianópolis, 2011.  
9 Mesa redonda intitulada: Epistemologia A Produção de Conhecimento em EF/ Ciências do Esporte/ CE – Qualidade x 

Quantidade: para onde vamos? 
10 Em 1966, Phillips (1974) anuncia a controvérsias entre os adeptos no campo das ciências do comportamento, das técnicas mais 

rigorosas e quantitativas e menos rigorosas as qualitativas, entretanto, o debate, no campo da epistemologia é mais antigo. Santos 

Filho (2009) enraíza a discussão nas ideias do século XIX, no confronto entre o positivismo (Comte, Mill e Durkheim) e o 

historicismo (Dilthey e Rickert). 
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a produção da pesquisa em educação. Dos resultados podemos destacar alguns que servem de indicadores para este novo projeto. As 
pesquisas abordaram as seguintes áreas temáticas: memória, cultura e corpo (21%), educação física escolar (20%), formação 
profissional/campo de trabalho (19%), epistemologia (09%), políticas públicas (09%), e atividade física e saúde (07%), recreação/lazer 
(06%), portadores de necessidades especiais (04%), movimentos sociais (04%) e rendimento de alto nível (01%)

11
. 

O balanço indica que, que apesar das teses e dissertações serem defendidas em programas de pós-graduação na área da 
Educação Física fora do Nordeste, a problemática da região foi privilegiada. Com relação à localização das fontes, 45 pesquisas 
(64.2%) abordam problemáticas da Educação Física localizadas nos Estados da região: 27 no Estado de Pernambuco; 08 na Bahia; 06 
em Alagoas; e 03 em Sergipe. As pesquisas restantes dedicaram-se a análise de problemas localizados nos Estados, 
predominantemente na região Sudeste, onde os pesquisadores cursaram seus estudos de pós-graduação: 14 pesquisas (20%), ou 
dedicaram-se a estudos gerais ou bibliográficos, sem uma localização específica: 11 pesquisas (15.7%). 

Outros dados relativos à formação do pesquisador da Educação Física que atua no nordeste, revelaram as dificuldade da 
região que não possuía programas de pós-graduação na área de Educação Física, razão pela qual a maioria dos pesquisadores (51%) 
obtiveram seus títulos em programas da área de Educação, 06% em outras áreas, e 43% na Educação Física, em outras regiões do 
Brasil ou fora do país

12
. Com relação à localização dos programas onde os pesquisadores obtiveram seus títulos, 46% se localizaram 

na mesma região, mas em outras áreas diferentes à Educação Física tais como, Educação (UFPE: 20; UFBA: 06; UFPB: 02; e UFS: 
02); Serviço Social (UFPE: 02) e Sociologia (UFPE: 01). Esses indicadores demonstravam a dependência, na formação de 
pesquisadores na área da Educação Física, tanto do sistema de pós-graduação nacional centralizado em outras regiões, 
particularmente no sudeste, como a influência de outras áreas de conhecimento, particularmente da Educação. Por outro lado, esses 
dados, também indicavam a possibilidade de criar programas de pós-graduação em Educação Física na região, particularmente nos 
Estados onde se registravam maior número de doutores, aproveitando a massa crítica já formada e tomando como base a produção 
dos pesquisadores que neles atuam. 

O balanço realizado com quatro dos nove Estados do nordeste, também apresenta valiosas referências e bases teóricas para 
posteriores estudos sobre as tendências da pesquisa em Educação Física no Brasil e para a compreensão do impacto que os 
programas de pós-graduação, situados em outras regiões do país, particularmente no sudeste e especificamente no Estado de São 
Paulo, onde se situam a maior parte deles

13
. 

A produção analisada que abrange vinte e dois (22) anos, distribuída em três períodos denominados assim: pioneirismo 
(1982-1992), expansão (1993-1999) e consolidação (2000-2004). Tal periodização demarcada pela primeira dissertação defendida 
(1982), pela primeira tese produzida na região (1993) e pela consolidação de redes de intercâmbio e de grupos de pesquisa (2000), 
permitiu constatar tendências temáticas e epistemológicas e visualizar diversas perspectivas. Com relação às abordagens teórico-
metodológicas, à semelhança de outras regiões do país, constatou-se a diminuição das abordagens analíticas e positivistas e o 
aumento progressivo das abordagens fenomenológico-hermenêuticas e crítico-dialéticas. Entretanto, a especificidade do nordeste 
chama atenção uma vez que, com relação a outras regiões e do país como um todo, destaca-se a expansão e apropriação da 
abordagem crítico-dialética que pautou 46% da produção do nordeste. Na sequência, a tendência fenomenológica (34%) e finalmente, 
a abordagem empírico-analítica (16%)

14
. 

O levantamento sobre pesquisas ainda não analisadas: 32 novas teses de doutorado - e as informações sobre projetos em 
andamento, indicam o potencial de doutores que atuam na região: 18 em Pernambuco, 12 na Bahia, 07 em Alagoas, e 06 em Sergipe. 
Esse indicador, somado aos 31 grupos de pesquisa, 21 (67.7%) deles criados a partir do ano 2000, pode significar a consolidação da 
pesquisa e as possibilidades de criação de novos programas de Pós-Graduação na região. Mesmo assim, esses indicadores que 
revelam o potencial dos esforços já acumulados e o desenvolvimento de projetos coletivos, interinstitucionais, também apontam 
dificuldades para superar o desequilíbrio regional e a necessidade de mudanças profundas nas políticas de desenvolvimento científico 
e tecnológico que atendam as necessidades das regiões menos desenvolvidas e o aproveitamento da massa crítica já instalada na 
região. 

Os resultados parciais, limitados a apenas quatro Estados do nordeste vem sendo amplamente divulgado através de 
publicação e diversos eventos científicos e dada sua abrangência regional vem sendo considerados no quadro da produção nacional 

                                                 
11 A classificação temática utilizada correspondia a utilizada pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE para a 

distribuição dos Grupos de Trabalho Temático (GTT) que aglutinam interesses de estudos e pesquisas na área da Educação Física. 

Os critérios para a criação desses GTTs dependem de interesses de pesquisadores e volume comprovado da produção sobre essa 

temática. Tais critérios garantem a classificação confiável, da produção nacional na área. 
12 Em março de 2008 teve início o primeiro programa na região em parceria entre a Universidade Federal de Paraíba UFPB e a 

Universidade Estadual de Pernambuco – UPE, cuja produção começou a ser divulgada em 2010. 
13 Tais resultados motivaram a abordagem de uma nova problemática relacionada com a influência do sistema de pós-graduação, 

não apenas na formação dos pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, como na disseminação de concepções teóricas e 

escolas de pensamento sobre a Educação e Educação Física e formas de produção do conhecimento, quando esses pesquisadores 

organizam grupos de pesquisas e desenvolvem novas investigações no seu campo de atuação profissional na região nordeste. 
14 Os 04% restantes anunciam uma abordagem crítico-dialética, mas, no seu interior, não apresentam as características dessa 

abordagem. Outras abordagens, por exemplo, as relacionadas com as correntes vinculadas às tendências pós-críticas ou pós-

modernas (cfr. PARAÍSO, 2004) não foram encontradas. Esses resultados suscitam uma nova problemática relativa à evolução 

dessas abordagens com novas caracterizações nos anos posteriores e ao possível aparecimento de outras tendências como as pós-

críticas, pós-estruturalistas, neo-pragmatistas já apontadas no campo da Educação (MORAES, 1996, 2003 e 2009). 
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para identificar tendências
15

. De igual forma, dado o volume significativo de indicadores oferecidos, serve de referência para futuras 
análises. 
 Nesse sentido, que o estudo da produção de pesquisas em Educação Física da região (Alagoas, Bahia, Pernambuco e 
Sergipe), é tomado como importante antecedente para o projeto que ora encaminhamos. Com base nessa referência, um novo projeto 
deverá atender aos seguintes desafios: a) atualização e ampliação dos registros da produção dos quatro Estados já estudados 
(Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe), além dos obtidos até 2004; b) inclusão nas novas análises a produção dos outros cinco 
Estados do Nordeste (Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte); c), caracterização dos os impactos dos programas de 
pós-graduação de outras regiões, particularmente do sudeste, onde se concentram 54% dos programas de pós-graduação em 
Educação Física do país e, em especial do Estado de São Paulo que produz a maior parte das dissertações e teses na área

16
. 

2.2. Indicadores 
 Além dos indicadores apontados na pesquisa anterior, outros dados alertam para uma problemática passível de ser abordada 
num novo projeto. Esses indicadores se referem: a) rápida expansão das Instituições de Ensino Superior na região e sua concomitante 
ampliação do quadro de mestres e doutores atuando nelas

17
; b) titulação de mestres e doutores no sistema nacional de pós-graduação 

concentrado na região sudeste; c) acúmulo de informações nas plataformas e banco de dados (CAPES e CNPq) que suscitam análises 
ainda não realizadas sobre o desenvolvimento científico e tecnológico nacional comparativo por Estados e regiões. 
2.2.1. Outros indicadores que apontam a possibilidade de ampliação das análises são oferecidos pelos levantamentos junto ao 
Ministério de Educação (e-MEC) com relação ao Cadastro Nacional de Instituições de Educação Superior (IES) e aos cursos de 
Educação Física no Nordeste. A tabela a seguir mostra que das 467 Instituições do Ensino Superior – IES dos nove (9) Estados da 
região nordeste, 163 registram cursos de Educação Física. Desses, encontram-se em atividade 123. 

Tabela 01 
Percentual de curso de Educação Física em atividade das IES do Nordeste do Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esses registros 
mostram a relativa 
presença dos cursos de 
Educação Física nas IES da 
região (27,1%), assim como 
seu potencial de 
expansão (40 novos cursos 
cadastrados). Trata-se de um 
universo crescente se 
comparados com os dados 
anteriores (2004) quando foram identificadas apenas 15 instituições nos quatro Estados (Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe) que 
registravam mestres e doutores no seu corpo docente. 
 2.2.2. Indicadores relativos ao sistema de pós-graduação, fornecidos pela CAPES (Datacapes) ajudam a identificar a 
distribuição regional dos programas, como indica a tabela a seguir.  

Tabela 02 

Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Educação Física 

                                                 
15 Dentre as publicações que divulgam os resultados parciais do estudo destacamos: 1) CHAVES, M. et al. Epistemologia da 

Educação Física: a produção de pesquisas no nordeste brasileiro (Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe), 1982-2002. 

In: CHAVES, M.; SÁNCHEZ GAMBOA S.; TAFFAREL, C. (Orgs.). Prática Pedagógica e Produção do conhecimento na Educação 

Física & Esporte e Lazer. Maceió: edUFAL, 2003, p. 129-132; 2) ALBUQUERQUE, J.; CHAVES, M.; SÁNCHEZ GAMBOA, S. 

Escola e formação de professores em Educação Física no Nordeste do Brasil (1982-2004). In: TAFFAREL C. Z.; HILDEBRANDT-

STRAMANN, R. (Orgs.) Currículo e Educação Física. Ijuí: Unijuí, 2007. p. 151-166; 3) SÁNCHEZ GAMBOA, S.; CHAVES, M.; 

TAFFAREL C. A pesquisa em Educação Física no nordeste brasileiro (Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe): 1982-2004: balanço 

e perspectivas. In: Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 20, n.1, 2007, p. 89-106; 4) SÁNCHEZ GAMBOA, S. 

Epistemologia da Educação Física: as inter-relações necessárias, Maceió: edUFAL, 2010, capítulo VII; 5) CHAVES-GAMBOA, M.; 

SÁNCHEZ GAMBOA, S. Pesquisa na Educação Física: epistemologias, escola e formação profissional. Maceió: edUFAL, 2009. 
16 Com relação ao impacto do sistema de pós-graduação nacional, a amostra, relativa à produção dos quatro Estados analisados, 

indica que a região sudeste concentra as instituições formadoras dos pesquisadores (36%), especificamente dos programas 

localizados em São Paulo (18,86%) e Rio de Janeiro (17,14%). 
17 Dada exigência de compor um 1/3 do corpo docente com o título de mestre ou doutor ( Art 58 Lei 9394/1996) se supõe 

também a expansão de docentes portadores desses títulos, atuando nessas novas instituições. 

N Estado  
Número 
de IES 

Cursos 
cadastrados 
Educação Física 

Cursos em 
Atividade 

% 
IES/Cursos 
EF ativos 

1 Alagoas 29 12 10 34,48 

2 Bahia 127 42 37 29,13 

3 Ceará 56 25 23 41,07 

4 Maranhão 33 14 8 24,24 

5 Paraíba 38 8 7 18,42 

6 Pernambuco 100 21 19 19 

7 Piauí 40 20 7 17,5 

8 
Rio Grande do 
Norte 

29 12 6 20,68 

9 Sergipe 15 9 6 40 

   
  

 
Total 

 

467 163 123 27,16 

Fonte: Disponível em: http://emec.mec.gov.br. Acesso em: 01 mai. 2001 
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Programa IES UF 

Conceito 

M D F 

Ciências da atividade física
 

UNIVERSO RJ 3 - - 

Ciências da motricidade
 

UNESP/RC SP 5 5 - 

Ciências do esporte
 

UFMG MG 4 4 - 

Ciências do movimento humano
 

UFRGS RS 5 5 - 

Ciências do movimento humano
 

UDESC SC 4 4 - 

Ciências do movimento humano
 

UNICSUL SP 3 - - 

Educação física
 

UNB DF 3 - - 

Educação física
 

UCB DF 4 4 - 

Educação física
 

UFES ES 3 - - 

Educação física
 

UFV MG 3 - - 

Educação física
 

UFPR PR 4 4 - 

Educação física
 

UFRJ RJ 3 - - 

Educação física
 

UGF RJ 5 5 - 

Educação física
 

UFPEL RS 3 - - 

Educação física
 

UFSC SC 5 5 - 

Educação física
 

USP SP 6 6 - 

Educação física
 

UNICAMP SP 4 4 - 

Educação física
 

UNIMEP SP 3 - - 

Educação física
 

USJT SP 4 4 - 

Educação física - FESP/UPE - UFPB
 

FESP/UPE PE 3 - - 

Educação física - UEL - UEM
 

UEL PR 3 - - 

Terapia ocupacional
 

UFSCAR SP 3 - - 

M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional.  
Fonte: Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=40900002&descricaoAr
ea=CI%CANCIAS+DA+SA%DADE+&descricaoAreaConhecimento=EDUCA%C7%C3O+F%CDSICA&descricaoAreaAvaliacao=EDUCA
%C7%C3O+F%CDSICA. Acesso em 17 jul 2010. 
 
Resumo: Sudeste:          13 (59.1%): SP: 07; (31.8%); RJ: 03(13%); MG: 02 (9%); ES: 01 (4.5%)  
 Sul                  06 (27.2%): RS: 02 (9%); SC: 02 (9%); PR: 02 (95) 
 Centro Oeste: 02 (9%): DF: 02 (9%) 
 Nordeste:        01(4.5%): PE/PB: 01(4,5%) 
 
 Os dados da tabela anterior indicam a distribuição desigual dos programas de Educação Física, onde o nordeste apenas 
sedia um curso recentemente criado (FESP/UPE)

18
 e onde o sudeste concentra 12 (54%) dos 22 programas e Estado de São Paulo 

31.8% desses programas. Esses indicadores não apenas se referem à distribuição dos programas, mas também a concentração da 
produção, como indica a tabela a seguir. 

Tabela 03 
Produção dos programas de pós-graduação em Educação Física (1998-2008)
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Programa 

Início do curso Dissertações defendidas Teses defendidas 

Mestrado Doutorado 1998-2008 1977-2008 1998-2009 1977-2008 

USP/SP 1977 1989 202 360 53 57 

UFSM/RS 1979 --- --- 243 --- --- 

UFRJ/RJ 1980 --- --- 117 --- --- 

UGF/RJ 1985 1994 192 306 63  63 

Unicamp/SP 1988 1993 325 413 150 163 

UFRGS/RS 1988 1999 221 232 23  23 

UFMG/MG 1989 2008- 130 146 --- --- 

UNESP/R C/SP 1991 2000 288 288 25 25 

UFSC/SC 1996 2006-- 200 200 --- --- 

UDESC/SC 1997 2009  191 191 -- -- 

UCB/DF 1999 2006 118 118 02 02 

UNIMEP/SP 2003 - 187 187 - - 

UFPR/PR 2002  85 85   

USJT/SP 2004 - -- -- - - 

Universo/RJ 2006 21 10 10   

UNB/DF 2006  09 09   

                                                 
18 Apenas no final de 2007 foi reconhecido a programa interinstitucional entre Fundação Estadual de Pernambuco FESP/UPE e a 

Universidade Federal de Paraíba UFPB, oferecendo inicialmente para 2008, 11 vagas para o mestrado. 
19 Segundo dados tomados da CAPES entre 1998 e 2008. Ver apêndice 5. 
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UFES/ES 2006  10 10   

UEL/PR 2006  16 16   

UFV/MG 2006  -- --   

UFPEL/RS 2007  02 02   

UNICSUL/SP 2007  -- -- -- -- 

FESP/UPE 2008      

Total Nacional 2186 2933 316 333 

Total SP  1248  245 

Sudeste/nacional  62.6%  92.5% 

São Paulo/nacional  42.5%  73.5% 

Unicamp/nacional  14.1%  48.9% 

Unicamp/São Paulo  33.1%  66.5% 

Fontes: Sánchez Gamboa (2010, p. 190). 
Os dados acima (negritados na tabela) indicam que os programas sediados na região sudeste são responsáveis por 62.6% 

das dissertações e 92.5% das teses e os programas localizados no Estado de São Paulo representam 47.1% das dissertações e 72.1% 
das teses produzidas no país. Com base nesses indicadores é possível indagar sobre a problemática da migração de docentes que 
pretendem se formar em nível de pós-graduação e se capacitar no campo da pesquisa científica e para isso se deslocam para outras 
regiões, particularmente onde o sistema de pós-graduação está mais desenvolvido. Tal situação suscita estudos sobre os impactos 
desse sistema localizado na região mais desenvolvida na formação de pesquisadores e a produção do conhecimento dos docentes 
que atuam na região excluída do sistema de pós-graduação. Esses impactos e influências referem a orientações teóricas, correntes de 
pensamentos que são desenvolvidas ou reprodução, concepções e tendências científicas, modelos de pesquisa e perspectivas 
epistemológicas, assim como aos processos de divulgação de publicações e autores predominantes nos programas de origem. 
Certamente esses impactos são possíveis de serem identificados e rastreados com base nas informações acima enunciadas (e-MEC e 
Datacapes). 
2.2.3. O CNPq também oferece abundantes indicadores do desenvolvimento da ciência no país e nas diversas regiões e áreas de 
conhecimento. Particularmente os registros dos curriculum vitae dos pesquisadores fornecem informações da maioria dos docentes 
que atuam nas IES da região. Um levantamento inicial indica que dos 123 cursos de Educação Física em atividade, em 70 deles 
registram-se 590 pesquisas em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Todos os autores dessas pesquisas tem registro de 
seus currículos na Plataforma Lattes. 

Tabela 04 
Levantamento de registros de curriculum vitae na plataforma Lattes 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Levantamento equipe de coordenadores projeto 
Epistefnordeste. 

Esses dados suscitam a necessidade de estudos 
que, a semelhança do anterior (CHAVES, 2005), 
caracterizem a produção do conhecimento dos pesquisadores que vem atuando na região e acompanhem sua atuação relativa à 
divulgação da produção científica, o desenvolvimento de novos projetos, a implementação das atividades de investigação, orientação 
de novos pesquisadores e organização de grupos de pesquisas. As informações necessárias para rastrear a produção e as atividades 
de expansão da pesquisa são viabilizadas no cadastro nacional de curriculum vitae na Plataforma Lattes do CNPq. Os dados das 
próximas tabelas asseguram essa possibilidade. 

Tabela 05 
Estatísticas da base de currículos da Plataforma Lattes 

 

Regiões Doutores % Mestres % 

Centro Oeste 11.899 9.02 23.702 10.22 

Nordeste 20.274 15.38 39.618 17.08 

Norte 4.896 3.71 11.953 5.15 

Sudeste 69.176 52.48 107.293 46.26 

Sul 25.560 19.39 49.312 21.26 

Total 131.805 100% 231.913 100% 

Fonte: Extração de dados da base de Currículos Lattes, disponível em http://lattes.cnpq.br/estatisticas/. Acesso em 16 de abr 2011. 
A tabela anterior indica a concentração de mestres e doutores no sudeste assim como a possibilidade da utilização desses 

registros para localizar nessa base, grande parte dos currículos desses pesquisadores. Especificamente na área da Educação Física 
essa possibilidade se afirma nos seguintes dados. 

Tabela 06 
Currículos de Mestres e doutores na área da Educação Física por Estados da região nordeste 

N. Estado 
Cursos em 
Atividade 

Pesquisas 
Autores com 
Lattes 

1 Alagoas 10 63 

2 Bahia 37 232 

3 Ceará 23 126 

4 Maranhão 8 49 

5 Paraíba 7 67 

6 Pernambuco 19 174 

7 Piauí 7 26 

8 Rio Grande do Norte 6 55 

9 Sergipe 6 29 

Total 
 

123 821 
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Estado Doutores EF %  
Região 

Mestres EF % 
Região  

Alagoas    939 10 1.06 1.773   19 1.07 

Bahia 4.683 24 0.51 9.841 129 1.31 

Ceará 3.192 10 0.31 6.582   96 1.45 

Maranhão    937   4 0.42 2.058   14 0.68 

Paraíba 2.551 18 0.70 4.620   66 1.42 

Pernambuco 4.223 27 0.63 7.795   77 0.98 

Piauí    760   3 0.39 1.715   27 1.57 

Rio Grande do 
Norte 

2.099 29 1.38 3.553   39 1.09 

Sergipe    890 11 1.23 1.681   34 2.03 

Total 20.274 136 0.67 39.618 501 1.26 

Fonte: Extração de dados da base de Currículos Lattes, disponível em http://lattes.cnpq.br/estatisticas/. Acesso em 16 de abr 2010. 
As colunas de cinza pertencem ao número de currículos Lattes que existem na base de dados de Doutores e Mestres de 

Educação Física EF por Estado no Nordeste. A coluna de % equivale ao número de M ou D de cada Estado, com relação à Região. 
O registro de currículos, especificimente dos mestres e doutores em Educação Físca do nordeste (136 doutores e 501 mestres) 
garantem informações para serem analisadas em estudos sobre as trajetórias, as atividades e a produção desses pesquisadores. 
 Com os indicadores anteriores (estudos preliminares, dados e-MEC, CAPES e CNPq) é possível, delimitar a problemática 
abordada neste projeto, tecer algumas hipóteses de trabalho e garantir fontes consolidadas para a elaboração de respostas para a 
problemática a ser estudada. 
2.3. Problematização e questões norteadoras da pesquisa 
 Com base nos dados sobre a produção científica dos docentes que atuam na região nordeste (Estados Alagoas, Bahia, 
Pernambuco e Sergipe) e as análises parciais sobre a problemática científica da produção do conhecimento na área da Educação 
Física (CHAVES, 2005), surge a necessidade de atualizar os registros nesses Estados e incluir os cinco restantes (Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte). Tais registros e análises poderão preencher as lacunas da falta de sistematização dos registros 
da produção em todos os Estados da região. 
 Os estudos sobre as características da produção científica adquirem importância perante um quadro nacional de seu 
aumento quantitativo. Mas, os indicadores quantitativos não são suficientes para essa caracterização, também são necessários 
indicadores de qualidade que identifiquem a formação de campos científicos, desenvolvimentos de áreas, subáreas, grupos sociais, 
redes, formas de difusão, análise de citações, formas de escolas de pensamento, etc. A necessidade da caracterização dessa 
produção justifica também estudos que realizem balanços e análises críticas relativas às problemáticas abordadas, formas diversas de 
elaboração de respostas para essas problemáticas e fundamentações teórico-metodológicas utilizadas. Essas análises também 
apontam para elementos qualitativos da produção do conhecimento. 
 De igual maneira, estudos que registrem a trajetória da produção de uma problemática específica da Educação Física, 
Esporte e Lazer poderão revelar, no caso do nordeste, que apenas recentemente criou seus primeiros programas de pós-graduação 
stricto sensu, a sua relação com centros de pesquisa e com as perspectivas teóricas desenvolvidas em outras regiões do país que 
influenciam a interpretação da problemática da Educação Física e possivelmente a produção científica, as práticas docentes e a 
formação de novos profissionais na região nordeste. Esse impacto dos sistemas de pós-graduação concentrado, particularmente na 
região sudeste poderá identificar nas dissertações e teses a influência dessas perspectivas teórico-metodológicas, de autores e de 
publicações que vem delineando o campo da Educação Física na região nordeste. A identificação da trajetória de determinadas 
concepções e sua apropriação pelos investigadores (mestres e doutores) da região poderá identificar transferências, modismos, 
dificuldades metodológicas e lacunas teóricas que poderão interferir na compreensão da problemática específica da Educação Física 
da região. Tais dificuldades poderão ser superadas com novos balanços e diagnósticos das pesquisas e com a implementação de 
novas linhas e grupos de estudo que atendam essas problemáticas específicas. Considerando essas necessidades podemos formular 
as seguintes questões norteadoras desta pesquisa: 
1) Qual o volume de produção de dissertações e teses elaboradas pelos docentes vinculados as IES do Nordeste, qual o significado 
dessa produção no contexto regional e nacional e quais as áreas privilegiadas nesses estudos? 
2) Quais as principais problemáticas abordadas nesses estudos, as limitações metodológicas e as lacunas teóricas identificadas nas 
dissertações e teses sobre Educação Física, Esporte e Lazer produzidas por esses docentes? 
3) Qual o impacto do sistema de pós-graduação do país, particularmente na área da Educação Física, concentrado na região sudeste, 
na produção científica, identificando a perspectivas teórico-metodológica e influências na consolidação da pesquisa nas instituições 
formadoras de futuros profissionais da região nordeste? 
4) Quais os principais resultados apontados nesses estudos e seus desdobramentos para a formação profissional e a compreensão e o 
avanço do conhecimento na área? 
 Em síntese, o projeto buscará respostas para a seguinte pergunta geral: Qual o impacto do sistema de pós-graduação 
nacional, concentrado na região sudeste, e mais precisamente no Estado de São Paulo na produção dos Estados nordestinos, e quais 
as contribuições mais significativas dessa produção na formação profissional, no desenvolvimento de novos projetos e na consolidação 
da pesquisa nas instituições de ensino superior - IES, nas condições da região? 
 Para obter respostas a essas indagações e questões, a pesquisa se propõe os seguintes objetivos e a produção de um 
conhecimento expresso em resultados possíveis de serem divulgados e em produtos a serem socializados. 
2.4. Objetivos 
 Visando sistematizar a produção do conhecimento em Educação Física no Nordeste brasileiro e para assegurar indicadores 
científicos, garantir as análises e a compreensão dos resultados, a partir das questões acima explicitadas este projeto de investigação 
é pautado pelos seguintes objetivos. 
a) Gerais 
 Identificar e caracterizar o impacto do sistema de pós-graduação da Região Sudeste, particularmente do Estado de São 
Paulo na formação e na produção do conhecimento dos pesquisadores que atuam nas Instituições de Ensino Superior dos Estados do 
nordeste brasileiro. Para tanto é preciso: a) atualizar e consolidar o banco de dados já existente; b) identificar os pesquisadores 
(mestres e doutores) que atuam na região nordeste do Brasil e caracterizar sua produção científica; c) realizar balanços da produção 
valendo-se de matrizes científicas já desenvolvidas no campo da epistemologia e da história e sociologia da ciência; d) identificar 
tendências temáticas e teórico-metodológicas; e) rastrear influências do sistema de pós-graduação nacional, concentrado na região 
sudeste, na produção dos Estados nordestinos, no referente aos egressos que atuam na região nordeste, a trajetória e disseminação 
de escolas de pensamento, matrizes científicas, a repercussão de autores e perspectivas teóricas e o fluxo de referências; e, f) 
identificar nas atividades dos pesquisadores o desenvolvimento e orientação de novos projetos e a formação de grupos de pesquisa 
nas instituições onde atuam. 
b) Específicos 
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1) Recuperar dados e informações sobre os docentes, mestres e doutores que atuam nos cursos de Educação Física das Instituições 
de ensino superior do Nordeste (Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe) e sobre sua produção científica, localizando as obras produzidas (dissertações e teses), a fim de realizar sua análise; 
2) Sistematizar as informações em mapas e quadros de registros, utilizando ferramentas de bibliometria e da cienciometria, a fim de 
identificar o fluxo de referências, trajetória de citações e influência de autores na formação e produção dos pesquisadores; 
3) Analisar as pesquisas produzidas, identificando problemáticas estudadas, temáticas, abordagens teórico-metodológicas e matrizes 
epistemológicas predominantes, utilizando ferramentas da epistemologia e da filosofia da ciência; 
4) Interpretar os resultados das análises no contexto do desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia do país e compreender 
os processos da produção do conhecimento à luz de referências sobre o papel da ciência no desenvolvimento da sociedade e dos 
desafios históricos da sua transformação; 
5) Mapear a trajetória da produção desenvolvida na região, identificando tendências, áreas menos desenvolvidas, necessidades na 
constituição do campo do conhecimento, novos projetos, indagações e hipóteses científicas a serem definidas, assim como, 
perspectivas de consolidação da pesquisa na região. 
2.5 Desafios científicos e tecnológicos 

Para atender os objetivos acima propostos a pesquisa se depara com alguns desafios tecnológicos particularmente no que 
se refere a superação dos dilemas entre as abordagens quantitativas 
3. Dilemas quantidade/qualidade na análise da produção do conhecimento. 

Com base nesses desafios técnicos e científicos apresentamos algumas estratégias de superação do dilema entre 
quantidade/qualidade na análise da produção do conhecimento, integrando estudos bibliométricos e cienciométricos e as análises 
epistemológicas. 
3.1. Estudos da bibliometria e da cienciometria 

Dentre as diversas formas voltadas para avaliar a produção científica e os fluxos de informação, a bibliometria, a 
cienciometria, informetria e webmetria oferecem enfoques diferentes para medir a difusão do conhecimento científico. Essas formas 
são subdisciplinas que se assemelham por serem métodos quantitativos, mas se diferenciam quanto ao objeto de estudo, as variáveis, 
os métodos específicos e os objetivos. McGrath (1989) argumenta que o objeto de estudo da bibliometria são livros, documentos, 
revistas, artigos, autores e usuários; da cienciometria, disciplinas, assuntos, áreas e campos; e da informetria, palavras, documentos e 

bases de dados (McGRATH, 1989, apud MACIAS‐CHAPULA, 1998, p. 135). Já a webmetria tem por objeto os sítios na world wide 
web. 

A bibliometria, como área de estudo da ciência da informação, tem um papel relevante na análise da produção científica de 
um país, uma vez que seus indicadores retratam o grau de desenvolvimento de uma área do conhecimento. Na visão de Okubo (1997), 
as abordagens bibliométricas que permitem descrever a ciência por meio de seus resultados repousam sobre a ideia de que o 
essencial da pesquisa científica é a produção de conhecimentos e que a literatura científica é a sua manifestação constitutiva. 
 Dentre as aplicações mais importantes da bibliometria pode-se destacar a Science Citation Index (SCI), criado nos anos 60 
que é considerada a base internacional de maior repercussão na política científica de diversos países. Na década seguinte é criado um 
subproduto do SCI, denominado Journal Citation Reports (JCR), concretizando em edições anuais a mais usada fonte de indicadores 
bibliométricos para avaliação de revistas científicas de todo o mundo, e consagrando o Fator de Impacto como principal indicador de 
qualidade.  

Sua repercussão mais evidente no Brasil revela-se no Qualis, sistema de avaliação de revistas consolidado pela Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que disponibiliza a classificação de todas as revistas em que os 
pesquisadores das principais instituições científicas do país publicam seus trabalhos, a cada triênio. Os critérios para classificação do 
nível das revistas de diversas áreas são definidos, em muitos casos, de acordo com o Fator de Impacto, indicador bibliométrico 
calculado a partir das citações recebidas nas bases do ISI. Complementando esse cenário, o projeto SciELO (Scientific Eletronic 
Library Online), criado em 1997 (PACKER et al., 1998), é uma base de acesso aberto de revistas eletrônicas, que reúne as principais 
revistas brasileiras e constitui-se o primeiro índice de citação do país. Total de Citações e no Fator de Impacto (FI JCR), nas categorias 
em que a revista está classificada. (MUGNAINIL; EFRAIN-GARCÍA, 2009) 

Dentro dos indicadores mais conhecidos da bibliometria segundo Macias‐Chapula (1998) estão: número de trabalhos pelo 
tipo de documento (livros, artigos, publicações científicas, relatórios etc.) que reflete os produtos da ciência; número de citações que 

reflete o impacto dos artigos ou assuntos citados; co‐autoria que reflete o grau de colaboração na ciência e na pesquisa cooperativa; 
número de patentes que reflete as tendências técnicas e os graus de inovação tecnológica de um país; número de citações de patentes 
que mede o impacto da tecnologia; mapas dos campos científicos e dos países na cooperação científica global. 

Os indicadores bibliométricos cumprem a finalidade de apontar os resultados imediatos e efeitos impactantes do esforço 
destinado à C&T, constituindo-se, na terminologia corrente no campo da formulação e avaliação das políticas públicas, em indicadores-
produto e, em algumas situações, medidas de impacto das políticas. Indicadores bibliométricos são indicadores-produto (ou ainda 
indicadores de eficácia) quando se referem a resultados mais imediatos das políticas com a produção de artigos em C&T ou número de 
patentes. São indicadores de impacto (ou indicadores de efetividade social) quando se referem a desdobramentos ou a efeitos mais 
abrangentes e perenes do fomento às atividades de C&T, como o Fator de Impacto de Publicações. 

É nesse contexto da elaboração de novos indicadores de C&T que surge a cienciometria, chamada por Price (1969) “ciência 
das ciências”, por estudar a evolução, a quantificação do esforço, o comportamento e o impacto social das ciências, abrangendo o 
sistema de pesquisa como um todo, a fim de buscar associações e relação a fatores mais abrangentes no campo social. Na 
cienciometria, os indicadores bibliométricos, isto é, medidas quantitativas baseadas na produção bibliográfica realizada por 
pesquisadores e seus grupos de pesquisa, têm um papel de destaque e passam a ter importância crescente dentro de sistemas 
nacionais de indicadores em C&T. Como indicadores de resultado, os indicadores bibliométricos são medidas para se avaliar a 
produtividade de comunidades científicas, a eficácia de um programa em C&T ou a efetividade/impacto da pesquisa na própria ciência 
ou para o desenvolvimento econômico e social de um país. 

A eficiência e a eficácia dos sistemas nacionais de indicadores são fundamentais para a formulação de políticas públicas, 
estratégias tecnológico-empresariais e ações institucionais. “A disponibilidade de um bom sistema de indicadores é vital para que seja 
possível expandir e sofisticar a compreensão dos processos de produção, difusão e uso de CT&I em geral” (VIOTTI, 2003, p. 82). Os 
sistemas de indicadores de países que se apresentam com uma economia em desenvolvimento, como o Brasil, podem ser diferentes 
daqueles utilizados pelos países com economias mais avançadas. Além disso, no caso da pós-graduação, tem-se que: A interpretação 
de qualidade, volume e regularidade da produção científica pode variar entre áreas. (...) enquanto em certas áreas a natureza do 
trabalho científico pode estimular a produção mais rápida de artigos, em outras, uma pesquisa exige anos de trabalho experimental ou 
de campo, sujeito a todas as vicissitudes inerentes a uma atividade desta natureza (CASTRO; GARCIA e FLEURY, apud CARNEIRO 
Jr. e LOURENÇO, 2003, p. 173). 
 Dentro dos indicadores desenvolvidos pela cienciometria estão: os estudos de citação, ferramenta utilizada para medir o 
impacto e a visibilidade de determinados autores dentro de uma comunidade científica, verificando quais “escolas” do pensamento 
vigoram dentro das mesmas. Além disso, a análise de citações possibilita a mensuração das fontes de informação utilizadas, como o 
tipo de documento, o idioma e os periódicos mais citados. Utilizando estes indicadores, é possível saber como se dá a comunicação 

científica de uma área do conhecimento, obtendo‐se, assim, um “mapeamento” da mesma, descobrindo teorias e metodologias 
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consolidadas (VANZ & CAREGNATO, 2003, p.251). 
O conjunto de referências bibliográficas (citações) utilizadas na elaboração de um documento mostra relacionamento de um 

documento com outro, evidenciando nexos entre indivíduos, instituições e áreas de pesquisa. Sua função é dar autoridade e 
credibilidade para os fatos citados no texto, além de permitir aos pesquisadores da área a oportunidade de conhecer trabalhos que 
tratam do tema de seu interesse. Assim, a análise das citações de um trabalho contribui para avaliar a informação coletada pelo tipo de 
literatura utilizada, dirigir o leitor para outras fontes de informação sobre o assunto, além de contribuir para o reconhecimento de um 
cientista em particular, entre os pares. 
 A análise das citações de documentos é feita em estudos cienciométricos e bibliométricos que vêm se desenvolvendo nos 
países avançados, principalmente nos Estados Unidos (Institute for Scientific Information -ISI, Science Citation Index -SCI e Social 
Science Citation Index –SSCI). Essas análises permitem avaliar qualitativamente a produção científica medida nas citações pelos pares 
em artigos dos principais títulos de periódicos científicos do mundo. Assim, a qualidade de um trabalho científico, publicado em um dos 
periódicos indexados por essas obras elaboradas pelo ISI, pode ser medida pelo número de citações que o mesmo recebe da 
comunidade científica. Neste sentido, a análise de citação, como uma das técnicas cienciométricas, aplicadas em crescente 
progressão na avaliação qualitativa de trabalhos de pesquisa, nas diferentes áreas. Embora sejam apontadas limitações no seu uso, 
numerosos pesquisadores consideram a frequência de citação de um documento indicador da qualidade percebida. Além disso, ela é 
uma ferramenta para recuperação da informação, avaliação de periódicos, produtividade de autores, medida de qualidade de uma 
dada informação, medida do fluxo de informação em uma unidade. Na Sociologia da Ciência, as citações são um indicador de 
estruturas e tendências científicas, entre outras. 

Aplicação da análise de citação ao conjunto de um grupo de pesquisadores em um determinado período de tempo, de fato, 
produz indicadores robustos de desempenho científico (VAN RAAN, 1988:3). 

No entanto, mesmo com toda literatura existente, os estudos de avaliação da quantificação e caracterização da produção 
científica ainda são considerados insuficientemente desenvolvidos, para serem considerados como indicadores de qualidade. 
3.2. Análises epistemológicas 

As análises epistemológicas se situam no campo dos estudos denominados meta-científicos. Esses estudos utilizam 
processos meta-analíticos da produção científica, contribuindo para apontar focos, núcleos temáticos, referenciais teóricos, meios, 
recursos e processos adotados na produção do conhecimento. 

A pesquisa meta-analítica da produção científica caracteriza-se como um tipo de pesquisa-avaliação. A relevância das 
pesquisas meta-analíticas, principalmente para os programas de pós-graduação, torna-se explícita, uma vez que permite aos 
interessados (docentes, estudantes, pesquisadores, universidades, agências de fomento) apreciar criticamente o conhecimento 
produzido, detectar entraves e investir da melhor forma na produção, tanto em termos de produtos como de processos. (LAROCCA; 
ROSSO; SOUZA, 2005, p.119) 

As análises epistemológicas se sustentam na constituição de um campo de conhecimento que se situa entre as práticas 
científicas e a reflexão filosófica, razão pela qual se conhece também pelos sinônimos de Teoria da ciência, Meta-ciência ou Filosofia 
da Ciência (BLANCHE, 1975; JAPIASÚ, 1977; BACHELARD, 1989). O conceito de epistemologia tem a sua origem na composição 
grega episteme (conhecimento) e logos, (razão, explicação), e significa o estudo da natureza do conhecimento, a sua justificação e 
seus limites (AUDI, 2004). Essas três dimensões são representadas pelas controvérsias filosóficas acerca da possibilidade, das fontes, 
da essência e dos critérios de validade de um conhecimento sistemático (Episteme), o qual, por ter o imperativo de explicitar e justificar 
os métodos ou os caminhos e formas da elaboração dos seus resultados, que se diferencia historicamente de outras formas de 
encontrar tais como o senso comum (Doxa) e a razão mítica (Mitus). (Cf. SÁNCHEZ GAMBOA, 2005). 

A epistemologia contemporânea vem se construindo na interface entre a ciência e a filosofia, depois de sua separação na 
modernidade quando, segundo Habermas (1982), Kant analisou o conhecimento acumulado propondo a fronteira entre a “Razão 
prática” e a “Razão pura”, dessa forma a Teoria do Conhecimento (Gnosiologia) que seria um campo de interface foi desaparecendo, 
com a ruptura das relações entre a Filosofia e a ciência. A reconstrução da relação entre a Filosofia e a Ciência, segundo Habermas 
(1982) acontece “crítica e reflexivamente” na epistemologia, entendida esta, como o estudo sistemático que encontra na Filosofia seus 
princípios e na produção científica seu objeto. Nesse sentido, “A Filosofia preserva-se na ciência enquanto crítica” (Habermas, l982, p. 
77). Na reflexão crítica sobre o conhecimento científico, dentro das epistemológias modernas, a dialética, caracterizada como “Lógica e 
Teoria do Conhecimento” (Kopnin, 1978), apresenta uma perspectiva de unidade na análise da ciência em seus aspectos internos 
(lógicos, gnosiológicos e metodológicos) e externos (histórico-sociais). Nesse sentido, a dialética desenvolve a ideia da unidade entre 
Epistemologia e a Teoria do Conhecimento e as condições materiais e históricas da produção do conhecimento. De acordo com Marx 
na base materialista e histórica da lógica dialética permite superar a separação, proposta pelo idealismo alemão, entre ontologia (que 
trata da realidade) e a gnosiologia (que trata do conhecimento dessa realidade). Superação que acontece quando a realidade e o seu 
conhecimento são concretos e determinados pelas condições concretas da produção desse conhecimento. 
 A epistemologia, também é considerada como um polo (Bruyne, s/d), ou como um nível de articulação lógica (Sánchez 
Gamboa, 1996) de outros polos ou dimensões da produção científica tais como as técnicas, os métodos e as teorias. Esse polo ou 
nível se refere aos critérios de validade e de rigor da prova científica e às concepções de ciência. Esse polo ou nível de articulação se 
identifica, também, com os pressupostos epistemológicos presentes em toda produção científica. 
 A caracterização desses pressupostos epistemológicos ajuda a diferenciar diversas formas ou modelos de produção do 
conhecimento científico e critérios diferenciados de validar esse conhecimento, formas que são também conhecidos como paradigmas 
científicos ou matrizes epistemológicas. Essas matrizes podem ser caracterizadas, particularmente na análise da produção acadêmica 
(teses, dissertações, relatórios de pesquisa, monografias). 
 No campo 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. 
A articulação entre epistemologia e a Educação Física ganhou significativo espaço junto à comunidade científica brasileira quando o 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) considera dentre seus grupos permanentes de trabalhos o da Epistemologia assim 
definido: 

Estudos dos pressupostos teórico-filosóficos, presentes nos diferentes projetos de delimitação da Educação Física, como um 
possível campo acadêmico/científico. Estudos sobre os fundamentos teóricos balizadores dos distintos discursos da Educação Física, 
na condição de área de conhecimento, voltados para o fomentar da atividade epistemológica como interrogação constante dos saberes 
constituídos (Ementa GTT Epistemologia)

20
. 

 O GTT Epistemologia congrega pesquisadores e uma significativa produção representada por trabalhos elaborados, dentre 
outros  por Silva (1990, 1997), que analisou inicialmente a produção acadêmica em Educação Física, assim como por outros autores 
como Faria Jr. (1991), Moreira (1992), Sérgio (1994), Tojal (1994), Gaya (1993, 1994) Tani, (1998), Brach (1999), Fensterseifer (2001), 
Betti (2002), Chaves (2005) e Chaves-Gamboa e Sanchez Gamboa (2009) que elaboraram estudos sobre as tendências 
epistemológicas, as abordagens teórico-metodológicas e dos paradigmas científicos da Educação Física e das Ciências do Esporte no 
Brasil. 

                                                 
20 Disponível em http://www.cbce.org.br/br/gtt/epistemologia/, acesso em 15 mai de 2011. 
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 A problemática particular da produção científica em Educação Física no Brasil não é alheia ao próprio desenvolvimento da 
pesquisa científica e tecnológica do país, nem se distancia de outras áreas afins. Nesse sentido, é pertinente localizar o 
desenvolvimento da pesquisa na Educação Física no contexto das políticas nacionais de ciência e tecnologia e nas trajetórias comuns 
com a pesquisa científica no país. 

A pesquisa na Educação Física no Brasil está relacionada com fatores tais como: as políticas de ciência e tecnologia, 
implementadas, pelas várias agências nacionais; com os Planos Nacionais de Pós-Graduação; com a evolução dos paradigmas 
científicos dominantes; com as próprias condições dos centros e programas de pesquisa da própria área; dentre outros. 

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. No primeiro caso, a pesquisa foi 
modelada pelos delineamentos experimentais e quase-experimentais e no segundo caso, pelas abordagens positivistas e 
funcionalistas. Abordagens dessas fundamentadas numa concepção empírico-analítica de ciência. Posteriormente surgem alternativas 
científicas, identificadas com os paradigmas compreensivos e históricos (fenomenologia e dialética) e recentemente com outros 
paradigmas denominados emergentes (SANTOS, 1996), da complexidade (Morin, 1996) e da pós-modernidade (FENSTERSEIFER, 
2001). 

Sánchez Gamboa (1987 e 2008) em estudos realizados na década dos anos 80 caracterizou três grandes paradigmas 
científicos ou abordagens da pesquisa educacional denominadas de: empírico-analíticas, fenomenológico-hermenêuticas e crítico-
dialéticas, que se diferenciam pela maneira de construir o conhecimento e de articular os diversos elementos da pesquisa (técnicas, 
métodos, teorias, epistemologias, teorias de conhecimento e visões de mundo). 
 Algumas sínteses desses trabalhos sobre epistemologia da Educação Física e que fazem particular referência à análise da 
produção podem ser extraídas dos trabalhos de Silva (1990, 1997) que analisou a produção na Educação Física nos mestrados e nos 
doutorados do país; de Faria Jr. (1991) que analisou a produção do conhecimento na Educação Física brasileira incluindo a discussão 
epistemológica sugerida por Sánchez Gamboa (1989). Em 1991, Faria Junior coordenou uma publicação da Sociedade Brasileira para 
o Desenvolvimento da Educação Física (SBDEF) destacando a produção do conhecimento na Educação Física, a qual foi atribuída o 
título de “o Livro do ano – 1991”. Nessa obra podemos destacar a síntese e adequação para a pesquisa da Educação Física da 
classificação elaborada por Sánchez Gamboa (1989) sobre os paradigmas e estratégias de pesquisa (p. 19). 
 Posteriormente Gaya (1993) também situa essa problemática epistemológica nos estudos sobre a ciência do espaço da 
língua portuguesa, e em 1994 identificou o perfil da produção científica analisando as concepções epistemológicas, metodológicas e a 
efetividade do conhecimento produzido em suas relações com as práticas desportivas. Carlan (1996) analisou as dissertações sobre a 
Educação Física Escolar no Brasil, especificamente as produzidas na UFSM, UFRS, UFSC e Unicamp, entre os anos de 1980 e 1993. 
Os resultados oferecem informações sobre: a) conceitos de pesquisas e procedimentos na realização das mesmas e técnicas 
utilizadas; b) número de pesquisas produzidas; c) classificação por regiões e instituições às quais pertencem os pesquisadores; d) 
financiamento de pesquisa na área; e) identificação do referencial teórico-metodológico e das dimensões teórico-filosóficas ou 
epistemológicas; d) índices de crescimento da pesquisa na área. As conclusões se referem à falta de uma orientação prática para os 
problemas abordados já que um número significativo desses estudos não tomou como objeto, a problemática específica da área e sim 
do campo mais abrangente das ciências humanas e sociais. 
 Bracht (1999) apresenta vários estudos que oferecem um balanço das mudanças epistemológicas na produção do 
conhecimento na área nas três últimas décadas e reconhece a importância dos estudos anteriores na delimitação de dois grandes 
momentos nos estudos sobre a produção do conhecimento na área. No primeiro momento encontram-se trabalhos produzidos na 
década de 80 que oferecem uma descrição e uma identificação das subáreas onde mais se concentra a pesquisa como as tendências 
de seu crescimento. 
 Os resultados, encontrados por Silva (1990), Faria Jr (1987 e 1991), Gaya (1993), Carlan (1996) e Bracht (1999), são 
semelhantes aos encontrados por Sánchez Gamboa (1989) na área da Educação. Isto é, a produção do conhecimento baseia-se na 
concepção empírico analítica de ciência e em menor grau identifica-se o crescimento das pesquisas fundamentadas na fenomenologia 
e no materialismo dialético. Mas, o importante desses estudos é que no âmbito da Educação Física/Ciências do esporte (EF/CE) desde 
a década de 80 consolidou a discussão da identidade epistemológica e o debate sobre o objeto da Educação Física. 
 Essa discussão vem acontecendo desde o início dos anos 80 no seio do CBCE e hoje ganha mais aceitação na medida em 
que, desde 1995 foi constituído o GTT permanente dos Congressos Brasileiros das Ciências do Esporte (CONBRACE) e a mesma 
entidade oferece espaço para as publicações e para o debate sobre os problemas relativos aos pressupostos epistemológicos da 
área

21
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 Os indicadores acima apontados, assim como o interesse crescente pela compreensão do campo de estudos sobre as 
tendências teórico-metodológicas e sobre o objeto e o estatuto científico da EF/CE sinalizam a importância dos estudos 
epistemológicos sobre a produção da pesquisa, sobre as suas tendências e seus resultados. 

Esses estudos apesar de trazerem importantes contribuições para explicitar os rumos da pesquisa e no espaço da pós-
graduação stricto sensu, as análises críticas sobre essa produção na área ainda são escassas. As condições neste começo de século 
são mais propícias, se contarmos com acesso a essa produção e com as iniciativas de sistematização e divulgação da produção 
científica na Educação Física e Esportes, tais como Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses da Educação Física e Esportes 
(NUTESES), situado na Universidade Federal de Uberlândia/MG que reúne, sistematiza e difunde a produção científica da área de 
Educação Física e Esportes, particularmente a elaborada nos programas de pós-graduação (SILVA, 1996) e Catálogo dos periódicos 
da área da Educação Física e Esportes (FERREIRA NETO, 2002), que organiza as publicações entre 1930 a 2000. 

Estudos mais recentes sobre a epistemologia da Educação Física coincidem em afirmar que a discussão sobre a 
problemática epistemológica da Educação Física passou por vários movimentos. Segundo Bracht (1999), a flutuação do predomínio 
das subáreas das ciências naturais (Fisiologia, Antropometria, Medicina Esportiva), a partir de 1980 e das subáreas das ciências 
humanas e sociais (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Filosofia) e nos anos 90, o surgimento do interesse pelas matrizes teóricas e 
as concepções de ciência que orientam a produção do conhecimento na área. Essa preocupação pelo diagnóstico do predomínio de 
uma ou outra disciplina, oriunda seja das ciências naturais, seja das ciências humanas ou sociais, e recentemente, o interesse pelas 

                                                 
21 Outros indicadores se referem a importância que os estudos epistemológicos ganham nos Congressos Brasileiros de Ciências do 

Esporte (CONBRACE’S) e os números especiais de alguns periódicos especializados: a) O VII CONBACE (1991) dedicado à 

“Produção e veiculação do conhecimento na Educação Física, Esportes e Lazer no Brasil: análise crítica e perspectivas”; b) VIII 

CONBRACE (1993) com a temática “Que ciência é essa? Memória e tendências”; c) os números especiais de 1994 da Revista 

Motrivivência, dedicados à temática pesquisa na Educação Física; d) os Colóquios de Epistemologia de Educação física: Natal 

(2002), Pelotas (2004), Campinas (2006 e 2008) Maceio (2010); e) os espaços para publicações na Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte (77) e Motrivivência (24). Publicações veiculadas entre 1988 e 2000, dedicadas à problemática epistemológica da 

Educação Física (SÁNCHEZ GAMBOA, 2003). 
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matrizes teóricas significa o avanço na passagem das questões instrumentais, técnicas e metodológicas para as teóricas e 
epistemológicas. 
 A caracterização das pesquisas, e da produção não se esgota na recuperação das tendências, segundo as referências acima 
explicitadas. Esse exercício de recuperação da lógica que caracteriza as pesquisas somente ganha sentido e validade quando se 
recuperam também as dimensões históricas da produção da pesquisa, nas condições concretas do nordeste brasileiro. 
Nesse sentido, para entender as lógicas construídas nas dissertações e teses é necessário recuperar os processos dessas produções, 
pautados pelas condições materiais históricas dos programas de pós-graduação, assim como, pelas influências dos orientadores, as 
exigências e modismos dos grupos de pesquisa, os prazos acadêmicos, a organização e infra-estruturas oferecidas pelas instituições 
universitárias, os impactos do sistema de pós-graduação nacional, centralizado na região sudeste na produção do nordeste, entre 
outros fatores que determinam essa produção. 
 Tal preocupação metodológica que articula o lógico e o histórico possibilita uma compreensão das contradições entre as 
categorias ou teorias utilizadas para caracterizar e classificar a produção e a prática concreta da produção do conhecimento (Cfr. 
KOSIK, 1976 e KOPNIN, 1978). A relação entre o lógico e histórico obriga a reconsiderar as matrizes conceituais e a caracterização 
das pesquisas à luz dessas matrizes quando se recuperam os determinantes históricos da produção da pesquisa científica atrelada 
aos programas de pós-graduação concentrados na região sudeste, como é o caso brasileiro. A política de pós-graduação, que vem 
determinando o desenvolvimento científico brasileiro, também vem afetando a produção na área da Educação Física e de forma 
“desequilibrada” no contexto do nordeste. 

Com base nos antecedentes acima apontados podemos destacar as seguintes hipóteses de trabalho para a análise da produção 
no nordeste: 

  Os estudos sobre a produção do conhecimento, localizados no campo da epistemologia, além de abordarem a problemática do 
estatuto científico da área e de analisarem a composição do campo do conhecimento, também oferecem condições técnicas e 
metodológicas para a analisar as tendências e a evolução histórica dessas produção (história da ciência) e para compreendê-la 
no contexto das condições sociais (sociologia do conhecimento); 

  Os estudos sobre a produção em Educação Física, embora recentes não se esgotem nos balanços nacionais já realizados. Os 
balanços regionais como o aqui proposto, nas condições excepcionais da região nordeste onde existem poucas condições formais 
da existência de programas de pós-graduação na área, indicam especificidades e conflitos também de caráter epistemológico, 
quando a produção acontece em programas diferentes à Educação Física, revelando inter-relações com outros campos e sua 
característica interdisciplinar; 

  A produção da pesquisa em Educação Física ultrapassa os limites dos cursos de pós-graduação stricto sensu, assim como seus 
referenciais específicos e as áreas de concentração determinadas dentro desse campo de conhecimento e podem trazer novos 
indicadores para ampliar o debate sobre a localização da produção no quadro das áreas de conhecimento. As especificidades da 
produção poderão revelar limites e entraves para o desenvolvimento da área, mas também revelar possibilidades de novas 
características, atendendo as condições da região; 

  A constituição de grupos e linhas de pesquisa na região, independentes dos já constituídos nos programas stricto sensu onde os 
pesquisadores receberam sua titulação são indicadores de inovações e/ou rupturas no campo do conhecimento específico, assim 
como desafios para a própria área do conhecimento na medida em que amplia o campo científico com novas pesquisas e ganha 
novos adeptos para suas teorias. Também podem indicar a proliferação de grupos de forma inorgânica, dispersando esforços que 
retardam as consolidação de projetos articulados que fortaleçam a ideia da ampliação de programas stricto sensu no nordeste 
brasileiro; 

  Com base nos balanços e na visualização de perspectivas que se projetam na região é possível indicar estratégias da 
concentração de esforços e ganhar melhores condições para consolidar a pesquisa e potencializar o conhecimento da 
problemática da Educação Física na região, e dessa forma, também revelar indicadores para a reformulação das politicas 
nacionais de ciência e tecnologia, que alterem as profundas desigualdades regionais. 

Abrindo o debate (limites e possibilidades) 
A inter-relação de indicadores quantitativos e qualitativos permite caracterizar tendências teóricas e metodológicas.  Por 

exemplo, a análise de citações (cienciometria) considerando a “a linha do tempo” (diacronia, periodicidade: categorias epistemológicas) 
identifica “modismos”, crescimento, queda, permanência de teorias e autores, formação de correntes de pensamento, redes de grupos 
de pesquisa, consolidação de clássicos, etc. 

Os desafios da interpretação, também, consideram uma base de dados empíricos, (indicadores de ciência e tecnologia) e a 
compreensão de seu significado no contexto do desenvolvimento social e suas transformações históricas. (relação ciência e 
sociedade). Os desafios teóricos do projeto aqui exposto exige a  compreensão da produção do conhecimento acumulado numa 
determinada área no contexto das relações entre ciência e tecnologia e sociedade na perspectiva do materialismo histórico (História 
social da ciência), explicitando conflitos, dilemas, desigualdades regionais, carências, limites e possibilidades de mudanças e 
transformações. 
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ANEXO XX 
Programação final do GTT Epistemologia durante o XVII CONBRACE e IV CONICE 

 
070811-PROGRAMAÇÃO OFICIAL GTT EPISTEMOLOGIA XVII CONBRACE 
GTT 04 | EPISTEMOLOGIA 
 
EMENTA 
Estudos dos pressupostos teórico-filosóficos, presentes nos diferentes projetos de delimitação da Educação Física, como um possível 
campo acadêmico/científico. Estudos sobre os fundamentos teóricos balizadores dos distintos discursos da Educação Física, na 
condição de área de conhecimento, voltados para o fomentar da atividade epistemológica como interrogação constante dos saberes 
constituídos. 
Coordenadora: Dra. Márcia Chaves-Gamboa | UNICAMP 
 
PROGRAMAÇÃO 
SEGUNDA | 12 SET 
14:00 às 16:30 – AVALIAÇÃO 
Coordenação: Dra. Márcia Chaves-Gamboa | UNICAMP 
Todos os membros do GTT Epistemologia 
17:00 às 18:30 - APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 
Moderador: Ddo. Ari Lazzaroti | UFG 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA PARAÍBA: UM PROJETO EM ANDAMENTO 
Lívia Tenório Brasileiro, Roseane Barros da Silva, Severino Santino do Nascimento Neto 
BALANÇO DAS DISSERTAÇÕES EM EDUCAÇÃO FÍSICA DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE GOIÁS 
Laylianne Torres Fernandes 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA INTERFACE A PARTIR DA PERSPECTIVA BIBLIOMÉTRICA E 
EPISTEMOLÓGICA 
Michele Silva Sacardo, Maria Cristina Hayashi, Maria Cristina Hayashi 
PERFIL E TENDÊNCIAS DOS TCCs DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS II DA UNEB 
Milena da Silva Carneiro 
A TEORIA DO SE-MOVIMENTAR HUMANO EM QUESTÃO - LIMITES E POSSIBILIDADES PARA UMA TEORIA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Filipe Ferreira Ghidetti 
ATO E POTÊNCIA NA EDUCAÇÃO E NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Santiago Pich, Selvino José Assmann 
 
TERÇA | 13 SET 
09:00 às 12:00 – Programação do GTT Epistemologia 
Mesa-Temática: A disciplina epistemologia nos cursos de graduação e pós-graduação: experiências e desafios 
Ementa: Considerando que a crise de identidade vivida pela Educação Física brasileira, em particular nos anos oitenta do século XX, 
desdobrou-se em uma profunda crise epistemológica, a qual ocupou boa parte do debate da área nos anos seguintes, tendo como um 
dos desdobramentos a inserção de disciplinas de caráter filosófico-epistemológico nos currículos de graduação e pós–graduação, 
entendemos ser adequado dar visibilidade as experiências e entendimentos que tem pautado os componentes curriculares 
responsáveis por este debate no interior dos programas de graduação e pós-graduação em nosso país. Entendemos com isso 
contribuir não só para uma maior elucidação das práticas pedagógicas dos referidos componentes, mas, fundamentalmente contribuir 
com os processos de formação e investigação do conjunto da área. 
Convidados:  
Dr. Sidinei Pithan da Silva | UNIJUÍ 
Dr. Ricardo Rezer | Unochapecó 
Dr. Ivan Marcelo Gomes | UFES 
Moderador: 
Dr. Emerson Luís Velozo | UNICENTRO 
 
14:00 às 16:30 - COMUNICAÇÕES ORAIS 
Moderadora: Dra. Soraya Correa Domingues | UFSC 
APROXIMAÇÕES COM A HERMENÊUTICA: UM REFERENCIAL PARA O TRABALHO DOCENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA... 
Ricardo Rezer, Paulo Evaldo Fensterseifer 
MEDITAÇÕES BOURDIEUANAS. UM ABORDAGEM SOBRE A PROBLEMA DA EDUCAÇÃO DO CORPO NA LOGICA 
Eduardo Lautaro Galak 
A COERÊNCIA COM O MERCADO E A MORTE/LIQUIDAÇÃO DO PENSAMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA: OBSERVAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS, HISTÓRICAS E PSICOLÓGICAS 
Thiago Ferreira Borges 
A EDUCAÇÃO FÍSICA ENTRE O PROJETO SOCIAL DA MODERNIDADE SÓLIDA E O PROJETO SOCIAL DA MODERNIDADE 
LÍQUIDA 
Sidinei Pithan da Silva 
DISCUTINDO O CONCEITO DE RESILIÊNCIA: APONTAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 
Valdemar Antonio Silva Junior 
16:30 às 18:00 – PLANEJAMENTO DO GTT (2011 – 2013) 
Coordenador: Dr. Sílvio Sanchez Gamboa | UNICAMP 
 
QUINTA | 15 SET 
09:00 às 12:00 – Programação do GTT Epistemologia  
Mesa-Temática: A Produção de Conhecimento em EF/ Ciências do Esporte/ CE – Qualidade x Quantidade: para onde vamos? 
Ementa: O conflito entre técnicas quantitativas e qualitativas surgiu na decada dos anos 80, hoje apresenta desdobramentos muito 
interessantes que merece a retomada do debate. Particularmente no campo da Educação Física e Ciências do Esporte que se depara 
ainda como esse dualismo técnico-metodológico, justificando o pluralismo metodológico e as tradições epistemológicas predominantes 
nas ciências físico-biológicas (quantitativas), ou nas ciências humanas (qualitativas). A quantidade/qualidade também pode esconder 
um falso dualismo que reduz a problemática da produção do conhecimento apenas a uma opção técnica. O debate poderá alertar para 
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a complexidade da produção do conhecimento que implica outras dimensões epistemológicas, filosóficas, históricas e sociais onde as 
dimensões qualitativas e quantitativas são parte de um mesmo processo de construção de novas respostas para os problemas que o 
campo científico e profissional apresenta para serem compreendidos e superados. 
Convidados:  
Dr. Silvio Sánchez Gamboa | UNICAMP 
Dr. Paulo Fensteseifer | UNIJUÍ 
Dr. Vicente Molina Neto | UFRGS 
Moderadora: 
Dra. Márcia Chaves-Gamboa | UNICAMP 
 
14:00 às 16:30 - COMUNICAÇÕES ORAIS 
Moderador: Dr. Felipe Quintão | UFES 
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E A PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DIALOGANDO COM O PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN 
Hudson Pablo de Oliveira Bezerra, Maria Isabel Brandão de Sousa Mendes 
A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR COMO TEMA DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NOS PERIÓDICOS DA ÁREA NO BRASIL 
Valter Bracht, Bruno de Almeida Faria, Claudia Moraes, Felipe Almeida, Filipe Ghidetti, Ivan Marcelo Gomes, Maria Celeste Rocha, 
Thiago Machado, Ueberson Almeida 
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO SOBRE AS DISSERTAÇÕES E TESES DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA REGIÃO SUL 
João Derli de Souza Santos, Silvio Sánchez Gamboa 
A PESQUISA DE GÊNERO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM REVISTAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA DE 2000 A 2008 
Vanessa Gertrudes Francischi, Taise Maurici Nunes, Verônica Werle, Priscila Elza da Silva, Marília Del Ponte de Assis, Maria do Carmo 
Saraiva 
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DAS TEORIAS PEDAGOGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 
Nair Casagrande 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO RECENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PUBLICADA NA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO 
ESPORTE E NA MOVIMENTO 
Gabbriela Leon, Luiza Silva Moreira, Alvaro Rego Millen Neto, Luana Ribeiro, Antonio Jorge Gonçalves Soares 
16:30 às 18:00 – ELEIÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO DO GTT (2011 – 2013) 
Coordenadora: Dra. Márcia Chaves-Gamboa | UNICAMP  
 
SEXTA | 16 SET 
09:00 às 11:00 - COMUNICAÇÕES ORAIS 
Moderadora: Dra. Luciana Marins Nogueira Peil | UFPEL 
O CORPO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: A EPISTEMOLOGIA, A CIÊNCIA E OS DESAFIOS PEDAGÓGICOS 
Fabio Zoboli, Renato Izidoro da Silva 
POR UMA EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO-FASCISTA 
Marcos Antonio Silva, Andre Costa Silva, Deborah Santos Caetano, Ana Lorena Feitosa 
MOVIMENTO HUMANO: ENTRE A COISIFICAÇÃO METAFÍSICA E A LINGUAGEM COMO POTÊNCIA 
Santiago Pich, Paulo Evaldo Fensterseifer 
REFLEXIVIDADE NA INVESTIGAÇÃO ANTROPOLÓGICA E AS SUAS RELAÇÕES COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO 
ENSINO DO BOXE 
Flávio Py Mariante Neto, Marco Paulo Stigger 
CORPOREIDADE CRÍTICA 
Éden Silva Peretta 
11:00 às 12:00 – AVALIAÇÃO  
Coordenação: Comitê Científico  
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ANEXO XXI 
Revista digital do Paideia, vol. 2, número 2, outubro de 2010 

 
Editorial - As reações aos pós-modernismos 

Sílvio Ancizar Sánchez Gamboa 
Coordenador do III Episted e do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física 

Editor do dossiê Epistemologia e teorias da Educação: as reações aos pós-modernismos 
Márcia Chaves-Gamboa 

Coordenadora do III Episted e do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física 
Editora do dossiê Epistemologia e teorias da Educação: as reações aos pós-modernismos 

Régis Henrique dos Reis Silva 
Editor do dossiê Epistemologia e teorias da Educação: as reações aos pós-modernismos 

 
Revista Filosofia e Educação – Revista Digital do Grupo de Estudos e Pesquisas Paideia – abre um importante espaço para 

a publicação do dossiê intitulado Epistemologia e teorias da Educação: as reações aos pós-modernismos, que estampa as 
comunicações das mesas-redondas e os trabalhos apresentados no III Seminário de Epistemologia e Teorias da Educação (EPISTED) 
e no IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física, ambos realizados na Faculdade de Educação da Unicamp nos dias 09, 10 e11 
de dezembro de 2008. 

Os eventos denominados Seminários de Epistemologia e Teorias da Educação (EPISTEDs), organizados desde 2005 pelo 
Grupo de Pesquisas Paideia da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), objetivam divulgar, 
sistematizar, analisar e socializar a produção científica das áreas de Filosofia e Educação, assim como manter um permanente debate 
sobre a problemática da epistemologia e das teorias da educação, contando com a participação de outros grupos de pesquisa 
nacionais e estrangeiros. 

A partir do II EPISTED (2006), dado o trabalho conjunto e as temáticas comuns com o Grupo Temático de Trabalho (GTT) de 
Epistemologia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), foi proposta a realização dos seminários de forma integrada com 
os Colóquios de Epistemologia da Educação Física que já vinham ocorrendo desde 2002. 

Essa integração foi motivada pela constatação, nos registros da produção do Grupo Paideia, da significativa presença de 
pesquisadores oriundos da área de Educação Física, bem como pelos intercâmbios que vêm acontecendo com o CBCE e com os 
diversos grupos de pesquisa da Educação Física. 

Por ocasião do III EPISTED e do IV Colóquio de Epistemologia da Educação Física, foram retomadas e aprofundadas as 
temáticas que se destacaram nos eventos anteriores, buscando-se uma linha de continuidade entre os eventos do Grupo Paideia e do 
GTT Epistemologia do CBCE. Os primeiros eventos giraram em torno dos problemas filosóficos da Educação e da Educação Física e 
abordaram o debate das tendências epistemológicas e pedagógicas das pesquisas recentemente desenvolvidas nesses campos do 
conhecimento. 

Particularmente, o debate sobre os “giros epistemológicos” e suas repercussões na pesquisa educacional ganhou momentos 
de maior aprofundamento, por ocasião do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado em Recife em setembro de 2007, 
retomando essas problemáticas e sugerindo a ampliação do debate, considerada a sua relação com as teorias do conhecimento e os 
desdobramentos na controvérsia epistemológica contemporânea entre modernidade e pós-modernidade. 
Atendendo a essa sugestão, o evento de 2008 se propôs a socializar resultados de estudos e pesquisas sobre a problemática da 
epistemologia e das teorias do conhecimento que sustentam a pesquisa em Educação e em Educação Física e a proporcionar um 
ambiente de interação entre pesquisadores interessados no debate contemporâneo das tendências epistemológicas e das teorias 
pedagógicas comuns às pesquisas das duas áreas. O referido evento foi organizado em torno da temática geral: Epistemologias e 
teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação Física: as reações aos pós-modernismos. Essa temática foi orientada 
pela seguinte ementa: 

Compreender o debate sobre as novas correntes pós-modernistas que vêm influenciando a pesquisa em Educação e em 
Educação Física e que aborda os conflitos em torno da “virada linguística” e das suas reações que se expressam nas viradas 
“hermenêutica”,“pragmática” e “ontologógica”. Tanto a defesa da “virada linguística” como as diversas reações foram ponderadas com 
base nas teorias do conhecimento e nas perspectivas histórico-sociais que se confrontam. Tais debates buscam oferecer subsídios aos 
pesquisadores para se apropriarem criticamente de novas ferramentas de análise e assim terem melhor condição de superar os 
modismos, desvios e posturas ingênuas que diminuem a capacidade de compreensão das práticas pedagógicas e dispersam os 
compromissos históricos dos educadores. 

A conferência principal, realizada por Celi Taffarel e apresentada neste dossiê, sob o título Epistemologias e teorias do 
conhecimento em educação e educação física: reações aos pós-modernismos, defende a tese da relação entre as teorias do 
conhecimento e as perspectivas histórico-sociais, levando em conta que no embate de teorias também se confrontam diversos projetos 
históricos da sociedade. 

A temática geral foi distribuída em três subtemas. No primeiro, Pósmodernidade e teorias críticas, são integrados trabalhos 
que discutem as reações aos pós-modernismos a partir das teorias críticas, cujos pressupostos e categorias são alvo do debate entre 
modernidade e pós-modernidade. Confrontam-se as teorias críticas com as póscríticas, argumentos e contra-argumentos que 
permeiam e afetam os fundamentos teóricos da pesquisa e das práticas pedagógicas em Educação e/ou em Educação Física. 

O segundo subtema se refere à Produção científica em Educação e Educação Física e o atual debate teórico-metodológico. 
Com o surgimento de novas correntes denominadas genericamente de pós-modernas (pós-estruturalistas, neo-pragmatistas, pós-
criticas), são rediscutidas as problemáticas dos modismos e dos limites teórico-metodológicos da pesquisa em Educação e em 
Educação Física. Essa problemática foi objeto de uma mesa-redonda, da qual foram extraídas, para o presente dossiê, três 
comunicações. Bernardete Gatti apresenta Reflexões sobre questões metodológicas e práticas em pesquisas em educação, tratando 
da identificação do campo relativo às pesquisas educacionais e suas relações com a formação do pesquisador e do educador. Silvio 
Sánchez Gamboa apresenta O debate da pósmodernidade: as teorias do conhecimento em jogo e expõe a polêmica entre as atuais 
tendências de pesquisa, que incluem as pós-modernas que têm como base a “virada linguística” e representam também uma teoria do 
conhecimento. Nesse sentido, as teorias do conhecimento, incluindo nelas a “virada linguística”, ajudam a esclarecer os limites e as 
implicações ideológicas das tendências e a revelar a necessidade da vigilância crítica, propiciando assim maior qualificação da 
pesquisa em educação. Paulo Evaldo Fensterseifer, na comunicação Educação Física: atividade epistemológica e objetivismo, 
apresenta o referencial hermenêutico como outro modo de legitimar os conhecimentos produzidos pela Educação Física. 

O terceiro subtema foi dedicado às Teorias e práticas pedagógicas e as controvérsias epistemológicas contemporâneas. Nele 
abordaram-se as influências do debate contemporâneo entre modernidade e pósmodernidade nas teorias pedagógicas, os 
desdobramentos dessa controvérsia no campo da educação e suas interfaces com as políticas sociais e educativas. Essa problemática 
é desenvolvida na comunicação exposta por José Luis Sanfelice sob o titulo A nova pedagogia da hegemonia no contexto da 
globalização, que elabora uma crítica às tendências pedagógicas neotecnicistas e neopragmáticas que se articulam com os interesses 
da globalização econômica 
mundial. 
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Outros 21 trabalhos que compõem este dossiê também desenvolvem a problemática geral proposta. São eles: Ações do 
corpo humano, mente/cérebro e linguagem, de José Roque Aguirra Roncari (UEM); A educação física e as teorias do conhecimento, de 
Ana Cláudia Saladini (UEL), Orlando Mendes Fogaça Júnior (UEL e Unopar) e Adrian Oscar Dongo Montoya (Unesp); Futebol, 
capitalismo e pós-modernidade: de consumo da arte a arte do consumo, de Marcelo Silva dos Santos (Faculdades Vértice e 
Sudamérica/MG) e Graziany Penna Dias (IFET/MG); Cognição e formação docente: bases epistemológicas para uma didática 
complexa, de Rita Ribeiro Voss (Universidade Braz Cubas); Por um currículo multicultural, de Carlos Odilon da Costa (FURB) e Rosana 
Soares (FURB); Epistemologia das concepções abertas no ensino da educação física: o legado de Jean Piaget, de Joaquim Francisco 
Lira Neto (REE/SP); Pressupostos teórico-metodológicos da genealogia: composições para um debate na educação, de Andréa Braga 
Moruzzi (UFSCar) e Anete Abramowicz (UFSCar); Tendências investigativas no ensino de ciências na Amazônia, de Luís Carlos Lemos 
da Silva (UNINORTE) e Amarildo Menezes Gonzaga (UEAM); Vozes do silêncio: os sentidos do discurso de/sobre sexualidade de 
mulheres paraplégicas, de Maria do Socorro Correia Lima; O professor de educação física na escola: os saberes para o ensino, de 
Marilene Cesário (UEL) e Aline M. M. Reali (UFSCar); Educação crítica: uma possibilidade de formação “ambientalista” para 
professores de educação física, de Soraya Corrêa Domingues (UFSC) e Elenor Kunz (UFSC); Pensamento pós-moderno e educação 
física: o marxismo como possibilidade, de Vilmar José Both (RME de Florianópolis/SC), Maristela da Silva Souza (UFSM) e Ecléa 
Vanessa Canei Baccin; A pesquisa e a pós-graduação em educação especial no Brasil: análise epistemológica das dissertações e 
teses do PGEES/UFSCAR, de Régis Henrique dos Reis Silva (UFG e Unicamp); A ciência da motricidade humana e as suas 
possibilidades metodológicas, de Ana Maria Pereira (UEL); O processo de (re)orientação teórico-epistemológica do departamento III - 
FACED/UFBA (2004-2006), de Vamberto Ferreira Miranda (UEB); Marxismo e cultura: contraponto às perspectivas pósmodernas, de 
David Romão Teixeira (UFRB) e Fernanda Braga Magalhães Dias (REE/Bahia); Possibilidades da educação física na formação do 
trabalhador, de Jorge Oliveira dos Santos (IFRJ e RME de Duque de Caxias/RJ); Educação e pós-modernidade: um olhar 
wittgensteiniano, de Heloisa Helena Duval de Azevedo (UAB/UFPel) e Neiva Afonso Oliveira (UFPel); Ciência e capitalismo, de Júlia 
Paula Motta de Souza (Unicamp); Epistemologia da ciência cognitiva e sua implicação ao ensino de ciências, de Elisângela Silva de 
Oliveira (UEAM), Evandro Ghedin (UEAM e UFAM) e Ethel Silva de Oliveira (Secretaria Municipal de Itacoatiara); Educação sexual: 
contradições, limites e possibilidades, de Cláudia Ramos de Souza Bonfim (Faculdade Dom Bosco/PR). 

Para finalizar, o professor Hermas Gonçalves Arana, em seu retorno ao grupo Paideia, escreve sobre A modéstia dos 
filósofos, brindando os leitores do presente dossiê, de uma forma tão pertinente quão oportuna, com uma reflexão que problematiza o 
magistério filosófico e destaca o papel do filósofo como observador crítico da produção do conhecimento. 

Estamos certos de que os leitores têm em mãos um material de consulta e de pesquisa que contribui significativamente para 
ampliar o avanço dos conhecimentos sobre a Educação e a Educação Física no Brasil, justificando os esforços promovidos pelos 
organizadores dos EPISTEDs e dos Colóquios de Epistemologia da Educação Física no sentido de socializar os resultados dos 
trabalhos que vêm sendo realizados nas referidas áreas. 


