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RESUMO 
Este trabalho recupera a tendência dos “giros epistemológicos” no debate 
epistemológico da Educação Física brasileira e analisa alguns de seus adeptos 
na área, ressaltando as suas posições no âmbito da ontologia e da gnosiologia 
e as implicações destas posições para a produção do conhecimento científico. 
Conclui que os “giros epistemológicos” sustentam o estatuto epistemológico da 
realidade no idealismo e negam a possibilidade da verdade objetiva, 
relativizando-a e fundando-a em consensos intersubjetivamente estabelecidos. 
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Ontologia; Gnosiologia. 
 
RESUMEN 
Este trabajo recupera la tendencia de los “giros epistemológicos” en el debate 
epistemológico de la Educación Física brasileña y analiza algunos de sus 
adherentes, destacando sus posiciones dentro de la ontología y epistemología y 
las implicaciones de estas posiciones para la producción de conocimiento 
científico. Se llega a la conclusión de que los "giros epistemológicos" apoyan el 
estatus epistemológico de la realidad en el idealismo y niegan la posibilidad de 
la verdad objetiva, relativizando y fundada en el consenso establecido 
intersubjetivamente. 
 
Palabras clave: Epistemología; Hace girar epistemológica; Educación Física; 
ontología; Gnoseología. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um exercício de apropriação do debate epistemológico na área da 

Educação Física que se desenvolve desde meados da década de 1970 e início 

da década de 1980, a partir do estudo de obras e autores representativos deste 

debate em nossa área1, consideramos ser possível identificar duas tendências 

e/ou dois momentos principais deste debate. 

A primeira refere-se à problemática da definição da identidade 

epistemológica da Educação Física, cujo processo abrangeu, na perspectiva de 

delimitar a relação da Educação Física com a ciência, diferentes propostas – 

tanto de elevação da Educação Física à condição de ciência/disciplina científica 

(SÉRGIO, 1991; 1995; GAYA, 1994), de sua definição como “ciências da prática 

e da ação” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2010) quanto de afirmação da área como uma 

prática pedagógica que se interessa pelo conhecimento das demais disciplinas 

científicas, mas que não pode se constituir em uma ciência autônoma (BRACHT, 

2003). 

A segunda tendência diz respeito a uma polarização do debate 

epistemológico entre os (comumente denominados) “modernos” e “pós-

modernos” ou entre o grupo abrangido pelos “giros epistemológicos” ou “giros 

linguísticos” e o grupo abrangido pelo grupo que reage a estes giros pelo 

“resgate da ontologia realista”2. 

O presente trabalho recupera a tendência dos “giros epistemológicos” no 

debate epistemológico da Educação Física brasileira e analisa alguns de seus 

adeptos na área, ressaltando as suas posições no âmbito da ontologia e da 

gnosiologia e as implicações destas posições para a produção do conhecimento 

científico. 

                                                           
1 Tais como Sérgio (1991; 1995), Gaya (1994; 2001), Bracht (2003), Ávila, Muller e Ortigara (2007), Ávila 
(2008), Chaves-Gamboa e Sánchez Gamboa (2009), Fensterseifer (2009; 2011), Gomes, Almeida e Velozo 
(2013), Almeida e Vaz (2010), Sánchez Gamboa (2007; 2010; 2011) e Taffarel e Albuquerque (2011). 
2 Cf. Sánchez Gamboa (2007). Almeida e Vaz (2010), identificando este grupo, no âmbito da Educação 
Física, como “reação” ou “inflexão ontológica”, afirma-o como “a interpretação que parte da tradição 
marxista na educação física brasileira realiza da virada e/ou do giro linguístico no âmbito da sua atividade 
epistemológica.” (p. 11). Almeida, Bracht e Vaz (2012), posteriormente, referir-se-ão a “‘giro’ ou ‘virada 
ontológica’” (p. 254). 
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Privilegiamos para tal exposição, as seguintes publicações: (a) Felipe 

Quintão Almeida e Alexandre Fernandes Vaz (2010); (b) Felipe Quintão Almeida, 

Valter Bracht e Alexandre Fernandes Vaz (2012; 2015); (c) Paulo Evaldo 

Fensterseifer (2009; 2011; 2013) e; (d) Sidinei Pithan da Silva e Paulo Evaldo 

Fensterseifer (2013).  

Pretendemos abordar os seguintes eixos, no âmbito da ontologia e da 

gnosiologia, dos “giros epistemológicos” que se expressam na área da Educação 

Física: (a) estatuto ontológico da realidade; (b) condições de possibilidade do 

conhecimento; (c) o papel do sujeito no processo do conhecer; (d) a questão da 

verdade e (e) a questão da objetividade do conhecimento. 

 

2 SOBRE OS “GIROS EPISTEMOLÓGICOS”: A CRÍTICA DO 

CONHECIMENTO COMO REPRESENTAÇÃO DO REAL E A FALÊNCIA DO 

PARADIGMA CIENTÍFICO MODERNO 

 

Sánchez Gamboa (2007) explicita que a origem das “viradas 

epistemológicas” localiza-se nas reações ao cientificismo ou ao discurso 

moderno, os quais se fundamentam na filosofia analítica e que, aplicada às 

ciências sociais e à educação, é reconhecido como o positivismo. Para a filosofia 

analítica, o conhecimento de origem empírica “consiste na representação do real 

(objeto) na mente do sujeito (mentalismo)” (p. 3). A verdade consiste na 

correspondência entre o pensado ou o dito e a coisa (o objeto). A palavra ou o 

discurso devem, por conseguinte, “expressar fielmente ideias ou imagens que 

estão no intelecto ou mente (mentalismo). Entretanto, essas ideias para serem 

verdadeiras precisam representar claramente o real captado através da 

experiência empírica ou das percepções sensíveis” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007, 

p. 3)3. 

                                                           
3 No quadro da problemática da verdade, sob a definição da verdade como adequação e/ou 
correspondência do pensado ou do dito à coisa podem ser abrigados um conjunto doutrinas filosóficas 
distintas. Este abrigo comum não consiste, entretanto, em uma simplificação da problemática da verdade 
na filosofia em geral e na filosofia da ciência em particular, em que a crítica às diferentes doutrinas filosóficas 
aí abrigadas resolver-se-ia com a crítica ao paradigma “representacionista” ou “correspondentista” da 
verdade – tal como, de um certo modo, os adeptos dos “giros epistemológicos” parecem realizar em nossa 
área. Isto porque a problemática da verdade nas diferentes doutrinas filosóficas radica nas categorias do 
ser (ontologia) e do pensar (gnosiologia) que fundam estas mesmas doutrinas. Neste sentido, sustentamos 
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A reação à “filosofia mentalista e contra a unidade ou correspondência 

entre a palavra e a coisa a qual se refere” é denominada de “giro linguístico” 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007, p. 3). Embora esta reação, de acordo com o autor, 

apresente longa tradição e diversas interpretações, a mesma se funda em uma 

mesma matriz: a reação à filosofia analítica, à lógica formal, ao “mentalismo” e 

ao “primado das coisas sobre as palavras”. 

Sánchez Gamboa (2007) enuncia que o “giro linguístico” tem destaque 

tanto como uma “nova filosofia da linguagem” quanto como metodologia e 

abordagem epistemológica. Este fundamenta grande parte das tendências “pós-

modernas ou pós-estruturalistas”, as quais estão presentes tanto na Educação 

quanto na Educação Física. 

Um dos eixos da crítica dirigida ao paradigma moderno pelos adeptos dos 

“giros epistemológicos” situa-se na crítica à atividade da consciência 

representativa (o “representacionismo” ou “mentalismo”4), modelo gnosiológico 

a partir do qual a filosofia moderna fundamenta-se para explicar como se dá o 

processo de conhecimento da realidade5. De acordo com o “modelo 

representacionista”, o conhecimento de origem empírica consiste na 

representação do real na consciência do sujeito e este (o conhecimento), será 

verdadeiro na medida em que corresponder adequadamente ao real. Tem-se, 

                                                           
que a problemática epistemológica não pode ser dissociada da problemática ontológica. Do mesmo modo, 
a problemática da verdade não pode ser dissociada da problemática ontológica. Em que pese, portanto, 
este abrigo comum, em cada uma das diferentes doutrinas filosóficas o tema da verdade como 
correspondência ou adequação do pensado ou dito com a coisa apresenta particularidades (certamente 
não despiciendas) consoante a posição das mesmas acerca do ser e do pensar. Não se trata de eliminar o 
trabalho da epistemologia pelo da ontologia, como sugerem Almeida e Vaz (2010) na crítica que realizam 
à “inflexão ontológica na Educação Física”, mas de, fundamentalmente, compreender e empregar ontologia 
e epistemologia na unidade dialética que constituem no quadro das ferramentas que a humanidade 
desenvolveu e desenvolve para tornar o real inteligível (como a filosofia e a ciência). O tema do 
conhecimento e das formas e meios mais adequados de obtê-lo são preocupações fundamentais da/na 
filosofia, pois este (o conhecimento) é a mediação a partir da qual o ser se torna inteligível, isto é, nós, seres 
humanos nos apropriamos de forma sistemática do ser (daquilo que é) com vistas à potencializar a 
intervenção dos seres humanos no real. É porque a busca da inteligibilidade do ser se faz no e por meio do 
pensar que o conhecimento é uma problemática cara à filosofia e, no plano da ciência, cara à epistemologia. 
4 Almeida e Vaz (2010) e Sánchez Gamboa (2007) empregam, respectivamente, estas denominações. 
5 De acordo com Japiassu e Marcondes (2001), a representação é a “operação pela qual a mente tem 
presente em si mesma uma imagem mental, uma ideia ou um conceito correspondendo a um objeto 
externo.” (p. 166). A função da representação é a de “tornar presente à consciência a realidade externa.” 
(p. 166). Deste modo, as ideias possuem um objeto externo correspondente. Uma das polêmicas 
gnosiológicas que perpassa a história da filosofia e da ciência, bem como os diferentes sistemas filosóficos 
e as teorias científicas, é a possibilidade (ou impossibilidade) de que o conteúdo da representação (a 
imagem, o conceito ou ideia) corresponda ao objeto externo à consciência. Outro aspecto ligado a esta 
questão é o do estatuto ontológico do objeto do conhecimento – o que pode situar os diferentes sistemas 
filosóficos no plano do idealismo ou do materialismo. 
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aqui, a concepção clássica da verdade, a qual consiste na adequação do dito e 

do pensado ao ser. 

O modelo “representacionista”, de acordo com os adeptos dos “giros 

epistemológicos”, na esteira da crítica ao paradigma científico moderno, 

padeceria da crença da possibilidade da verdade absoluta e do alcance da 

essência do real “de uma vez por todas” pela ciência. O sujeito seria mero 

receptor das imagens do real e, como condição da objetividade do 

conhecimento, teria papel passivo no processo de produção do conhecimento – 

ter-se-ia, aqui, o problema do “objetivismo”. 

O propósito iluminista da ciência, como a expressão mais desenvolvida da 

aplicação teórica e prática da razão, a partir da qual a natureza e a sociedade 

seriam racionalmente controladas, teria fracassado. A razão, a partir da qual a 

emancipação foi almejada durante a modernidade, converteu-se em razão 

instrumental, ou seja, de instrumento de emancipação, a razão ter-se-ia 

convertido em responsável pela existência alienada dos seres humanos. 

A “imposição” de um conhecimento verdadeiro – cujo critério seria a 

correspondência do conhecimento com a realidade – faria deste um paradigma 

necessariamente autoritário e totalitário, em que “uma” verdade é elevada à 

condição de “a” verdade (e “uma” ciência ou concepção de ciência seria “a” 

ciência ou concepção de ciência”). A “pluralidade” epistemológica e política que 

marcam as ciências (em particular, a Educação Física6) seria eliminada em prol 

da afirmação de um modelo científico único – em crise, de acordo com os 

adeptos dos giros epistemológicos – que serviria de parâmetro para determinar 

se um conhecimento é científico ou não científico. 

A partir da crítica ao paradigma científico moderno, os “giros 

epistemológicos” são apresentados como alternativas à crise da ciência e da 

razão modernas. 

Este debate, no que se refere às posições em favor dos “giros 

epistemológicos”, já era antecipado por Bracht (2003) nos textos que compõem 

a obra “Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz”, cuja 

                                                           
6 Cf. Fensterseifer (2009), Almeida e Vaz (2010) e Almeida, Bracht e Vaz (2012). 
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primeira edição é de 1999. Esta antecipação pode ser verificada nas posições 

do autor relativamente: (a) à afirmação dos limites da racionalidade científica 

moderna; (b) à reticência quanto à relação da Educação Física com a ciência 

(moderna) e; (c) à defesa de uma nova racionalidade para a ciência e para a 

própria Educação Física – a razão comunicativa.  

Outro aspecto a ser destacado é a recorrência com que os adeptos dos 

“giros epistemológicos” situam o marxismo como a expressão radicalizada da 

chamada “reação ontológica” (ALMEIDA; VAZ, 2010; ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 

2012; 2015). 

A concepção clássica da verdade, baseada na correspondência entre o dito 

e o pensado e a coisa (o objeto) – que nas obras de Marx, Engels e Lênin, tem 

expressão na tese do reflexo do real no pensamento – é criticada de forma 

veemente pelos autores supramencionados. Estes questionam a possibilidade 

de que a razão possa refletir a realidade e, superando a aparência, aceder à 

essência do objeto. Por conseguinte, questionam a pretensão de uma teoria ter 

“a prerrogativa de ‘desvelar’ a realidade, [a qual] permitiria acesso ao ‘real’ e 

seria capaz, assim, de nos conduzir à verdade e, por isso, seria crítica.” 

(ALMEIDA; VAZ, 2012, p. 246). 

 

3 OS “GIROS EPISTEMOLÓGICOS” E A ONTOLOGIA: A LINGUAGEM 

COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DO SER 

 

Antes de adentrarmos à questão propriamente epistemológica, cabe-nos 

destacar qual a concepção acerca do ser (ontologia) na qual os “giros 

epistemológicos” se encontram fundados. Como a sua (auto)denominação 

indica, os “giros epistemológicos” situam a linguagem como condição de 

possibilidade do ser e de suas determinações. O estatuto ontológico da 

realidade, portanto, assenta-se (a) na negação da materialidade do real ou (b) 

na anteposição de estruturas subjetivas (nomeadamente, a linguagem) como 

condição de possibilidade das determinações desta materialidade. 
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Ao buscarmos como esta posição se expressa nos textos dos autores da 

área da Educação Física brasileira, adeptos dos “giros epistemológicos”, 

verificamos: 

Filósofos como Rorty nos incitam a tentar superar, em Filosofia, 
o vocabulário dualista que redunda no “realismo forte”. Esse é o 
pressuposto no discurso crítico da Educação Física. Conforme 
as palavras do autor, deveríamos insistir “[...] que o modo como 
uma coisa é em si própria não existe, [que não existe] qualquer 
descrição para além de qualquer uso que o ser humano lhe 
queira dar. A vantagem de insistir nestes pontos é que qualquer 
dualismo que encontremos, qualquer divisão que encontremos 
um filósofo a querer preencher ou ligar, pode fazer-se com que 
pareça uma simples diferença entre dois conjuntos de 
descrições do mesmo grupo de coisas. ‘Pode fazer-se de modo 
a que pareça’ não contrasta neste contexto com o que 
‘realmente é’. Não é como se houvesse um procedimento para 
descobrir se estamos de facto a lidar com dois grupos de coisas 
ou com um. A coisa em si, a identidade, depende da descrição” 
(RORTY, 1999, p. 19-20). (ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2015, p. 
327). 
 
Não é verdade que o “giro” do tipo hermenêutico tenha abolido 
o vocabulário ontológico. Conforme podemos apreender da 
perspectiva gadameriana, a hermenêutica é compreendida 
como o básico estar-em-movimento do Ser-aí (Dasein) que 
constitui a sua finitude e a sua historicidade e, por isso, inclui o 
conjunto da sua experiência do mundo. Assim, o estudo da 
hermenêutica seria o estudo do Ser e, como diz Gadamer 
(2007), Ser que pode ser compreendido é linguagem. Esta 
conhecida sentença revela, por um lado, o nexo entre ontologia 
e linguagem e, por outro, que a compreensão é um modo de Ser, 
e não um modo de conhecimento [...] A viragem ontológica de 
Gadamer está enraizada em uma ontologia existencial que 
anuncia o erro da crença em um mundo real que seja 
independente da linguagem. Esse absolutismo ontológico, por 
sua vez, é um eco distante da posição ontológica de Gadamer, 
para quem, aliás, a dicotomia entre linguagem e realidade, além 
de pressupor uma visão estreita da primeira, constitui um 
obstáculo à compreensão. Se a linguagem nos dá o mundo, 
então o inverso também é verdadeiro: o nosso mundo dá-nos a 
linguagem. Assim, segundo as palavras do próprio filósofo, em: 
[...] frente ao mundo que vem à fala nela, a linguagem não 
instaura, ela mesma, nenhuma existência autônoma. Não só o 
mundo é mundo apenas quando vem à linguagem, como a 
própria linguagem só tem verdadeira existência no fato de que 
nela se representa o mundo. A originária humanidade da 
linguagem significa, portanto, ao mesmo tempo, o originário 
caráter de linguagem do estar-no-mundo do homem. 
(GADAMER, 2007, p. 572). (ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012, p. 
256-257). 
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Para concluir, afirmo que me agrada a laicização da ciência, que 
ela ande na boca de qualquer um (para desespero de alguns 
profissionais que percebem nisso a perda de um monopólio). 
Porém, agrada-me mais a ideia de que os seres humanos 
conheçam a natureza do conhecimento que manipulam para, 
numa dívida com o iluminismo, não ser manipulado por ele. 
Neste aspecto, interligando as duas questões, assume 
importância a atividade epistemológica, em especial se 
considerarmos que o conhecimento não revela ou descobre uma 
realidade já posta, mas que ele constitui aquilo que tomamos 
como real. Logo, nossa tarefa não se encerra na pretensa 
concordância entre verdade e realidade, mas começa 
justamente pela interrogação das verdades que se apresentam 
como o real para nós. Tarefa que só pode ser reconhecida como 
digna se aceitarmos que, diferentemente dos deuses, não temos 
acesso à coisa em si (como já sabia Kant), e mais que isso, não 
temos nenhum instrumento que o possa produzir. 
(FENSTERSEIFER, 2009, p. 7, grifo do autor). 
 

Destacamos, destes excertos, no que toca à ontologia: (a) o “erro da crença 

em um mundo real que seja independente da linguagem” (ALMEIDA; BRACHT; 

VAZ, 2012, p. 256); (b) “o conhecimento não revela ou descobre uma realidade 

já posta, mas que ele constitui aquilo que tomamos como real” 

(FENSTERSEIFER, 2009, p. 7); (c) “o modo como uma coisa é em si própria não 

existe, [que não existe] qualquer descrição para além de qualquer uso que o ser 

humano lhe queira dar.” (RORTY, 1999 apud ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2015, 

p. 327). 

Entendemos que estas passagens são representativas do estatuto do ser 

definido a partir da negação da materialidade do real independente da linguagem 

(ou do conhecimento, definido por Fensterseifer (2013, p. 44) como resultado de 

uma “objetividade constituída intersubjetivamente no plano da linguagem”). O ser 

(aquilo que é) encontrar-se-ia determinado pela linguagem. Esta é elevada a 

“condição de possibilidade e como condição instauradora da materialidade.” 

(BARATA-MOURA, 1986b, p. 178, grifo do autor). Tal elevação, subordinando a 

materialidade do ser à linguagem (em suma, a uma condição subjetiva) permite-

nos localizar os “giros epistemológicos” no quadro do idealismo7. A linguagem é 

                                                           
7 Estamos a utilizar a definição de Barata-Moura (1986b) sobre o materialismo e o idealismo, segundo a 
qual ambos constituem-se como “duas concepções ontológicas antagônicas com especial incidência no 
horizonte da problemática onto-gnosiológica” (p. 13). As suas variantes (históricas e sistemáticas) realizam-
se no quadro de um “questionário em torno do estatuto do ser e das diferentes maneiras de lhe responder.” 
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alçada à condição de instância originária das determinações materiais do real – 

a materialidade/objetividade é constituída subjetivamente. 

Almeida e Vaz (2010) e Fensterseifer (2011) alinham-se com a posição de 

que os “giros epistemológicos” fundariam a objetividade a partir de outro marco. 

De acordo com Almeida e Vaz (2010), o estudo das obras dos autores 

representantes dos “giros epistemológicos” permitiriam “analisar se, de fato, as 

perspectivas que assumiram os giros impossibilitam alcançar algum grau de 

objetividade do real ou, ao contrário, se elas pensam a objetividade em outros 

marcos (ficamos com esta hipótese).” (ALMEIDA; VAZ, 2010, p. 25). 

Fensterseifer (2011, p. 101), nesta mesma perspectiva, afirma que: 

[...] a atividade epistemológica coloca-se como antídoto ao 
dogmatismo, propósito que pode nos levar ao relativismo, mas 
também a uma nova forma de “objetivismo”, o qual funda sua 
objetividade “na realidade que se exprime na e pela linguagem” 
(Palmer, 1989, p. 244), a qual é intersubjetiva, tendo na 
relatividade das opiniões o ponto de partida e não de chegada. 
 

Este novo marco não significa a retração ou a negação das categorias 

ontológicas como substrato para o debate epistemológico da área da Educação 

Física, mas, antes e fundamentalmente, a assunção de uma “nova” forma na 

qual o idealismo se expressa, na qual a linguagem apresenta-se como condição 

originária do real e das determinações que lhe são constitutivas. 

Neste sentido, o estatuto da objetividade não é definida nos termos de uma 

realidade que existe fora e independentemente de uma qualquer instância 

subjetiva, mas, nos termos de consensos que são estabelecidos a partir do 

processo intersubjetivo de validação dos sentidos e dos significados acerca uma 

realidade que se exprime na e pela linguagem. É neste registro de ambiguidade, 

                                                           
(p 13). Relativamente ao materialismo e ao idealismo, portanto: “Se o materialismo reconhece e funda a 
materialidade do ser, a autonomia ontológica da sua materialidade e da sua determinação, o idealismo 
caracteriza-se fundamentalmente pela negação imediata ou remota – mas sempre efectiva – da 
independência e/ou autofundação desse estatuto, mediante, designadamente, a multiplicação de todo um 
conjunto de instâncias de matriz subjectiva tendentes a funcionarem como suas radicais (e, em geral, 
ocultas, quando não mesmo dissimuladas) condições de possibilidade.” (BARATA-MOURA, 1986b, p. 13). 
Barata-Moura (1986a) situa que a atividade da consciência representativa, a atividade da consciência moral, 
a atividade do desejo e da vontade, a atividade poética da linguagem “têm sido alguns dos seus paradigmas 
mais afortunados” (p. 16). A atividade prática também pode e/ou tem funcionado como substrato das 
concepções idealistas. Tratar-se-ia de um “novo idealismo da ‘práxis’”, o qual perfila-se como idealismo 
“uma vez que por sistema antepõe à materialidade do real uma condição subjectiva de possibilidade.” 
(BARATA-MOURA, 1986a, p. 16). O autor sustenta que existe uma tendência do idealismo contemporâneo 
a deslocar-se do “terreno representativo da consciência egóica para o terreno da prática intersubjetiva.” (p. 
17). 
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e de um certo modo, em uma tentativa (não exitosa) de não se ver vinculado ao 

idealismo, que os adeptos dos “giros epistemológicos” que se expressam na 

Educação Física brasileira afirmam a existência da “coisa em si”, entretanto, a 

sua inacessibilidade e/ou incognoscibilidade – questão abordada na seção 

subsequente deste trabalho. 

A tentativa de fundação de uma objetividade a partir de outro marco é 

apresentada, pelos autores analisados, como alternativa à posição materialista 

da objetividade portadora de um fundamento material – ou seja, que existe 

objetivamente, de modo independente de qualquer instância subjetiva. A 

objetividade expressa em termos materialistas (ao fim e ao cabo, nos termos do 

marxismo) é criticada pelo pressuposto do despedimento do sujeito que lhe seria 

típico. 

Consideramos fundamental destacar, para fins de debate com os “giros 

epistemológicos”, aspectos fundantes da dialética materialista e que 

contrastamos com as posições dos adeptos destes “giros”: (a) o reconhecimento 

da materialidade do real como existente independentemente de qualquer 

estrutura subjetiva; (b) o reconhecimento do papel do trabalho humano na 

configuração material deste real – processo no qual estruturas subjetivas 

encontra-se imbricadas na transformação material do real – sem que, contudo, 

o trabalho seja instaurador de materialidade (embora a materialidade do real 

possua trabalho humano incorporado8) e; (c) o papel das estruturas subjetivas 

e/ou do sujeito no processo de conhecimento do real. A dialética materialista não 

exclui a subjetividade, entretanto, não a eleva à condição originária da 

materialidade do real – tal como pretendem os adeptos dos “giros 

epistemológicos”. A subjetividade humana é reconhecida pela dialética 

materialista como qualidade determinada de sistemas materiais no quadro da 

unidade material do real e na sua função ativa de intervenção teórica e prática 

no real (BARATA-MOURA, 1986b). 

                                                           
8 A Natureza é condição e base de todo o processo de produção da existência. O trabalho, portanto, não é 
instância originária da materialidade do real, contudo, é condição de possibilidade de uma forma 
determinada de objetividade. 
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O processo de reflexão do real no pensamento (cujos resultados 

expressam-se na forma de ideias, conceitos e teorias exprimíveis na forma da 

linguagem) é atividade necessariamente relacional entre o sujeito que conhece 

e o objeto a ser conhecido. Estes são polos necessários para que esta relação 

ocorra. Entretanto, não decorre desta posição que sem sujeito (e que sem esta 

relação) inviabilize-se a existência material do ser. Consideramos que este seja 

o ponto nodal da celeuma constituída e sustentada pelos “giros epistemológicos” 

(em especial no debate com a dialética materialista), no qual ontologia e 

gnosiologia são tratados/abordados de forma ambígua. 

 

4 POSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO, INACESSIBILIDADE DA “COISA 

EM SI” E VERDADE INTERSUBJETIVAMENTE ESTABELECIDA 

 

As condições de possibilidade do conhecimento da realidade fundam-se, 

portanto, no conhecer das “realidades” que se exprimem na e pela linguagem. 

Fensterseifer (2009; 2011; 2013) e Almeida e Vaz (2010) afirmam explicitamente 

a inacessibilidade da “coisa em si”: o que é possível conhecer são as 

representações da “coisa em si” exprimíveis pela linguagem em um contexto 

intersubjetivo de significação – definido por Fensterseifer (2011, p. 110) como 

“único modo de produção de verdades objetiva em uma sociedade plural”. 

O resultado do processo sistemático (ou não) de conhecimento do real – o 

conhecimento – não é o resultado do reflexo deste real (posto que este nos 

permanece inacessível), mas, sim, o resultado de uma “objetividade constituída 

intersubjetivamente no plano da linguagem” (FENSTERSEIFER, 2013, p. 44). 

Ademais, como forma de garantir certo estatuto de universalidade do 

conhecimento e não incorrer na radicalização do subjetivismo (o qual poderia 

levar ao solipsismo9) – a universalidade do conhecimento também é buscada 

não no real, mas nos sentidos e significados estabelecidos e convalidados 

intersubjetivamente. 

                                                           
9 O solipsismo corresponde à tese de só eu existo e que todos os outros entes soa apenas ideias minhas 
(ABBAGNANO, 2000). 



 
PÓS-GRADUAÇÃO E AVALIAÇÃODA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: REALIDADE, 
CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES 

 

Anais Eletrônico – V EPISTED – Seminário de Epistemologia e Teorias da 
Educação. ISSN 2317-5796, dezembro de 2015. Faculdade de Educação 

UFBA/LEPEL e Faculdade de Educação Unicamp/PAIDEIA 

Relativamente à questão do fundamento do conhecimento e da verdade, 

vejamos os seguintes excertos extraídos das produções dos autores da área da 

Educação Física alinhadas epistemologicamente com os “giros 

epistemológicos”: 

Concepção, portanto, que não reduz o problema do 
conhecimento ao Sujeito Conhecedor, ou mesmo ao Objeto 
Conhecido, mas o compreende de forma relacional num 
determinado espaço-tempo humano e em determinadas 
condições sociais, culturais e linguísticas. Temos, assim, a 
possibilidade de pensar o conhecimento, a razão, não como uma 
relação entre sujeito e objeto, mas, como uma relação entre 
sujeitos, mediada pela linguagem (razão comunicativa), que 
buscam entenderem-se acerca de suas proposições e acerca 
dos objetos (construídos) na interface de uma tradição cultural. 
(FENSTERSEIFER, 2013, p. 154, grifo nosso). 
 
Levando a sério a impossibilidade de nos “arrancarmos fora” do 
nosso horizonte de compreensão, sem o recurso metafísico de 
um fundamento absoluto, e resistindo à “tentação do realismo”, 
só podemos pensar modos de produção de soluções que 
considerem que a realidade se constitui de diferentes pontos de 
vista, entre eles o das ciências. Para concluir, afirmo que me 
agrada a laicização da ciência, a perda da sua exclusividade na 
produção de objetividades, que ela seja reconhecida como “um” 
modo de linguagem e não “o” modo referencial para pensarmos 
a linguagem. Este entendimento acerca da linguagem é 
seguramente a principal contribuição que a hermenêutica 
filosófica contemporânea trouxe para o debate no campo do 
conhecimento, retirando as pretensões absolutistas da 
epistemologia, sem com isso nos levar ao ceticismo ou ao 
relativismo. Porém, agrada-me uma reflexão epistemológica 
(que tenho denominado “atividade epistemológica”) capaz de 
permitir aos seres humanos conhecer a natureza do 
conhecimento que manipulam para, numa dívida com o 
iluminismo, não ser manipulado por ele. Neste aspecto, 
interligando as duas questões, assume importância a atividade 
epistemológica, em especial se considerarmos que o 
conhecimento não revela ou descobre uma realidade já posta, 
mas que ele constitui aquilo que tomamos como real. Logo, 
nossa tarefa não se encerra na pretensa concordância entre 
verdade e realidade, mas começa justamente pela interrogação 
das verdades que se apresentam como o real para nós. Tarefa 
que só pode ser reconhecida como digna se aceitarmos que, 
diferentemente dos deuses, não temos acesso “a coisa em si” 
(como já sabia Kant), e mais que isso, não temos nenhum 
instrumento que o possa produzir. O que, convenhamos, um 
democrata não precisa lamentar, pois aprendeu a viver em um 
sistema que abomina os dogmas e que supera o relativismo 
subjetivista, recorrendo à intersubjetividade como único modo de 
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produção de verdades objetivas em uma sociedade plural. 
(FENSTERSEIFER, 2011, p. 109-110, grifo nosso). 
 
O pluralismo requerido [na atividade epistemológica em 
Educação Física] fundamenta-se no abandono das pretensões 
de alcançar um vocabulário último e, ao admitirmos a falibilidade 
de todos os pontos de vista, mantém-se aberta a possibilidade 
de interpretações diversas da realidade, incitando-nos, por sua 
vez, à conversação e/ou ao diálogo constante. Segundo essa 
perspectiva, quanto mais descrições disponíveis, mais 
oportunidade teremos para cotejar os vocabulários uns com os 
outros e, assim, mais fácil será a decisão de ter que optar por 
algum sem precisar apelar a discursos fundacionistas de toda a 
ordem. O que entendemos necessário ficar claro, seguindo 
sugestão de Fensterseifer e Gonzalez (2007, p. 30), “[...] é que 
em uma sociedade autônoma, democrática, as concepções de 
mundo, de ser humano, de sociedade, estão sempre em 
discussão no plano político, não há deliberação definitiva 
(‘concepção verdadeira’) a ser ‘ensinada aos neófitos’.” 
(ALMEIDA; BRACHT; VAZ, 2012, p. 258, grifo nosso). 
 

A concepção de verdade e/ou de conhecimento verdadeiro assoma, nos 

“giros epistemológicos”, na sua relativização fundada na descrição ou expressão 

do real empreendida pela linguagem (compreendendo-se que, ontologicamente, 

a linguagem é condição de possibilidade da parcela do real que pode ser 

conhecida, visto que a “coisa em si” nos é inacessível). 

Do reivindicado pluralismo de descrições da realidade resulta a afirmação 

da impossibilidade da verdade absoluta – compreendida como forma autoritária 

de imposição de um “ponto de vista”. A verdade objetiva, por sua vez, é 

concebida como razoável na medida que a sua objetividade funda-se no 

processo intersubjetivo de validação e/ou de consenso. Neste sentido, é 

absolutamente coerente, no plano da gnosiologia, falar de “verdades” e, no limite, 

de “realidades” – pois haveria tantas verdades quantas descrições da(s) 

realidade(s). 

Neste caso, muito pouco pode ser afirmado em relação à realidade. Anula-

se ou relativiza-se, assim, o papel histórico do conhecimento para a intervenção 

dos seres humanos na sociedade. A unidade do conhecimento, ou seja, a 

universalidade do conhecimento é abalada e, por conseguinte, abalada a 

potencialidade deste como ferramenta imprescindível para a ação na realidade 
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e para a possibilidade da perenidade das transformações materiais levadas a 

cabo pela humanidade a partir deste conhecimento. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A segunda etapa do debate epistemológico na área da Educação Física 

apresenta como principal tendência o embate entre duas concepções distintas 

acerca do ser e da possibilidade do conhecimento, quais sejam, os “giros 

epistemológicos” e o marxismo (fundamentalmente). No quadro da raiz do 

debate epistemológico mais geral, está o confronto entre o materialismo e o 

idealismo, entre a cognoscibilidade ou incognoscibilidade da realidade, entre o 

fundamento material ou o fundamento intersubjetivo do conhecimento e da 

verdade, entre a possibilidade ou impossibilidade da verdade absoluta, da 

universalidade e da totalidade. 

No quadro da análise que operamos neste trabalho, nos é possível 

evidenciar que os “giros epistemológicos” fundam-se, no âmbito da ontologia e 

da gnosiologia, nos seguintes pressupostos: 

(1) O estatuto ontológico da realidade assentado na negação da materialidade 

do real e/ou na anteposição de estruturas subjetivas (nomeadamente, a 

linguagem) como condição de possibilidade das determinações desta 

materialidade; 

(2) As condições de possibilidade do conhecimento fundadas na impossibilidade 

de conhecer a “coisa em si”, mas tão somente o conhecimento das “realidades” 

que se exprimem na e pela linguagem; 

(3) A negação da materialidade do real como fundamento do conhecimento e da 

verdade; 

(4) A impossibilidade da objetividade do conhecimento10 e/ou a fundação de uma 

objetividade fundada na intersubjetividade; 

                                                           
10 Estamos a nos referir à “objetividade” não como sinônimo de “neutralidade”, mas como o caráter do que 
é objeto, isto é, o que é diferente e independente do sujeito. No que se refere à objetividade do 
conhecimento, estamos a nos referir à necessária correspondência entre o conhecimento e o real que este 
conhecimento procura refletir. 
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(6) Crítica à concepção clássica da verdade, afirmação da impossibilidade da 

verdade objetiva e da verdade absoluta e a fundação da possibilidade do 

conhecimento verdadeiro no reconhecimento intersubjetivo da sua legitimidade. 

Tendo em conta a conexão material entre os sistemas de ideias e o grau 

de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, 

consideramos, alinhando-nos com Ávila, Muller e Ortigara (2007) e Taffarel e 

Albuquerque (2011), que as atuais tendências que marcam o debate 

epistemológico na Educação Física brasileira são expressão do acirramento da 

luta de classes em um modo de produção em crise. Afirmar ou negar a condição 

originária do ser perante uma qualquer condição subjetiva, a possibilidade e a 

capacidade humana de conhecer a realidade, a possibilidade da verdade 

objetiva (na unidade dialética do relativo e do absoluto, do particular e do 

universal), a ligação da ontologia e da gnosiologia com a teleologia, etc. revelam, 

no plano político, posicionamentos de classe. 

Ao afirmar a possibilidade de tantas interpretações da realidade 

(identificados com o conhecimento) quanto são os sujeitos que conhecem, ao 

fundar a verdade em processos intersubjetivos de formação de consensos 

acerca da realidade, ao negar o conhecimento como reflexo do real no 

pensamento, ao colocar a linguagem como condição de possibilidade da 

existência e do conhecimento do real, os “giros epistemológicos” interditam a 

possibilidade de conhecimento rigoroso da realidade. As descolar o 

conhecimento da realidade daquilo que a realidade efetivamente é, o risco do 

falseamento do conhecimento da realidade, a permanência do conhecimento no 

plano da aparência, o alinhamento da episteme e da doxa, a relativização e 

subjetivação da verdade (etc.) são aspectos inerentes aos “giros 

epistemológicos” e que revelam o caráter aparentemente crítico e emancipatório 

de seus sistemas explicativos. 

Se os diferentes sistemas de ideias não permitem refletir com precisão (ou 

correspondência) o real, se idealizando-o e, portanto, mistificando-o, 

apreendem-no como isento de contradições, fragmentado, dependente de 

condições subjetivas para a sua existência e suas determinações, se ignoram a 

correlação de forças das classes que disputam o controle dos meios de 
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produção, se apresentam as contradições do real como fatalidades 

(necessitarismo) ou se negam estas contradições, se situam os seres humanos 

como indivíduos passivos, subordinados necessariamente a uma lógica que lhes 

é estranha e ininteligível ou, contrariamente, imunes a quaisquer determinação, 

se se eximem de aludir a um projeto histórico superador do atual estado de 

coisas, de aprender o real na sua historicidade, concretude e totalidade, 

tendencialmente, estes sistemas de ideias não vão além das 

possibilidades/perspectivas fenomênicas e das possibilidades/perspectivas 

conservadoras.  

No atual grau de grau de desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações de produção, em que as forças produtivas têm o seu desenvolvimento 

bloqueado pelas relações capitalistas de produção, em que o capitalismo 

intensifica a pilhagem dos países, a desestabilização dos povos pela via das 

guerras (vejam-se as guerras imperialistas no Oriente Médio e a “aliança contra 

o terror” na Europa), a destruição dos direitos e conquistas dos trabalhadores em 

nível mundial, a destruição da natureza, que leva populações inteiras a 

condições precárias de vida, a epidemias causadas por estas precárias 

condições e pelo desmantelamento dos serviços de saúde (veja-se o caso do 

Ebola na África e ao aumento do índice de mortes por Gripe na Europa) e à 

miséria etc., sistemas explicativos que neguem categorias fundamentais para a 

apreensão e explicação radical de fatos da realidade como estes não podem ser 

considerados e utilizados como instrumentos a partir dos quais seja possível 

produzir um conhecimento que corresponda a esta realidade concreta, que 

permita explicar este fatos e que sirva de instrumento para a superação desta 

situação. 
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