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RESUMO 

 

Compreender o sentido do conhecimento nos trabalhos veiculados no âmbito do Grupo de 

Trabalho Temático (GTT) Epistemologia, divulgados nos anais do Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte (CONBRACE) nos anos de 2005 a 2015, foi o objetivo desse trabalho. 

Para tanto, tomou-se como base: o modo de produção social e suas contradições, além de 

possíveis mediações e determinações sobre a produção da sociedade, como elementos teóricos 

que subsidiam a compreensão da produção do conhecimento; o desenvolvimento histórico do 

pensamento na sociedade, principalmente no que tange às transformações da base material da 

existência para o desenvolvimento da teoria como sistema universal de ciência;  as 

perspectivas teórico-epistemológicas presentes nos trabalhos dentro de recorte temporal 

especificado, e as concepções que se alinham a tendência de incorporar bases teóricas e 

epistemológicas ligadas ao denominado “pluralismo teórico”. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica/documental de cunho epistemológico-

crítico, pois visou à identificação e análise crítica da produção do conhecimento. Por meio de 

estudo exploratório foram levantados todos os trabalhos apresentados nesse GTT no período 

especificado. Sem considerar distinção da forma de submissão dos trabalhos, foram 

analisados tanto artigos oriundos de comunicações orais quanto de pôsteres publicados nos 

anais, totalizando 160 trabalhos, dos quais 59 (36,9%) dos trabalhos foram classificados nas 

abordagens teóricas que não fundamentam a verdade com base nos preceitos da razão 

moderna (em que a ciência e a filosofia se interagem por meio da teoria crítica na busca da 

compreensão do real). Optou-se por agrupar essas abordagens teóricas dentro da classe 

entendida como “pluralismo teórico”, aglutinando: hermenêutica; pós-estruturalista e 

estruturalismo genético; pragmatismo e neopragmatismo; abordagem cultural; teoria 

simbólica ou da civilização; abordagem biológica-cultural; e romântica. Como resultado, 

observou-se que, a produção do conhecimento em Educação Física e Ciências do Esporte têm 

fechado os olhos para as contradições da sociedade, uma vez que há uma tendência nos 

trabalhos em pulverizar os interesses, valores e crenças da sociedade na medida em que 

priorizam a compreensão dos diversos contextos culturais, e secundarizam os determinantes 

que emergem da realidade concreta. A contribuição desta pesquisa foi em oferecer elementos 

para compreensão do processo dinâmico de produção conhecimento e da sociedade, bem 

como novos elementos para compreensão das concepções e o sentido desse conhecimento na 

produção científica em Educação Física. Espera-se, contudo, que a compreensão do sentido da 

produção do conhecimento em Educação Física constitua, no campo das possibilidades, uma 

forma de resistência à ideologia da racionalidade instrumental na área, e permita tecer 

apontamentos quanto à influência desses conhecimentos na produção e reprodução da cultura, 

de forma a explicitar o modo de produção da sociedade que insiste em preservar as relações 

de desumanização. 

 

Palavras-chave: educação física, abordagens teóricas, epistemologia, pluralismo teórico, 

formação humana. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Understanding the sense of knowledge in the work carried out under the Thematic Working 

Group (GTT) epistemology, disseminated in the annals of the Brazilian Congress of Sport 

Sciences (CONBRACE) in the years 2005 to 2015, was the goal of this work. For this, it was 

taken as a basis: the way of social production and its contradictions, as well as possible 

mediation and determination on the production of society, as theoretical elements that 

subsidize understanding of the production of knowledge; The historical development of 

thought in society, mainly regarding the transformations of the material base of existence for 

the development of the theory as a universal system of science; The theoretical perspectives-

epistemological present in the work within the specified temporal clipping, and the 

conceptions that align the tendency to incorporate theoretical bases and epistemological 

linked to the so-called “theoretical pluralism”. As for methodological procedures, it was a 

bibliographical/documentary research of epistemological-critical, as it aimed at identifying 

and critical analysis of the production of knowledge. Through exploratory study, all the work 

presented in this GTT was raised during the specified period. Without considering the 

distinction of the form of submission of work, both articles originating from oral and posters 

published in the Annals, totaling 160 works, of which 59 (36.9%) of the work were classified 

the theoretical approaches that are not They base the truth on the basis of the precepts of 

modern reason (in which science and philosophy interact through critical theory in the quest 

for real comprehension). We have opted to combine these theoretical approaches within the 

class understood as “theoretical pluralism”, agglutining: Hermeneutics; Structuralist and 

genetic structuralism; Pragmatism and neopragmatism; Cultural approach; Symbolic theory or 

civilization; Biological-cultural approach; and romantic. As a result, it was noted that the 

production of knowledge in physical education and sports sciences have closed their eyes to 

the contradictions of society, since there is a tendency in work to spray the interests, values 

and beliefs of the society as far as They prioritize the comprehension of the diverse cultural 

contexts, and secundarizam the determinants that emerge from the concrete reality. The 

contribution of this research was to offer elements to understand the dynamic process of 

knowledge and society, as well as new elements for understanding the concepts and the sense 

of knowledge in scientific production in physical education. However, it is hoped that the 

understanding of the sense of the production of knowledge in physical education constitutes a 

form of resistance to the ideology of instrumental rationality in the area, and to make notes on 

the influence of these Knowledge in the production and reproduction of culture in order to 

clarify the way of production of the society that insists on preserving the relationships of 

dehumanization. 

 

Keiwords: Physical education, theoretical approaches, epistemology, theoretical pluralism, 

human formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreender o sentido do conhecimento nos trabalhos veiculados no âmbito do Grupo de 

Trabalho Temático (GTT) Epistemologia, divulgados nos anais do Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte (CONBRACE) nos anos de 2005 a 2015, foi o objetivo desse trabalho. 

Para compreensão do objeto de estudo buscou-se conhecer as relações que constituem o 

modo de produção social vigente e suas contradições. O modo de produção hodierno é decorrente 

do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção
1
 que historicamente 

influíram de maneira negativa no processo de busca da autonomia e emancipação do homem. A 

tensão permanente entre estas, permitiu transformações históricas na base econômica, política e 

cultural da sociedade, as quais influenciadas por uma concepção hegemônica do conhecimento 

pautada em uma perspectiva histórico idealista (MARX; ENGELS, 1989), foram marcadas pela 

primazia do progresso econômico ante o progresso humano.  

O modo de produção social que se molda entre os séculos XVII e XX, foi caracterizado 

pelo antagonismo das forças produtivas e as relações de produção entrecortadas por duas visões 

de mundo conflitantes: o materialismo e o idealismo. Para os autores, esta última tende omitir a 

base real da história, implicando na impossibilidade de libertação dos homens, uma vez que 

dissimula as condições reais de sua existência. 

Para Ianni (1988) a historicidade de um objeto não é aquela que aparece na sucessão 

temporal ou cronológica dos acontecimentos, mas aquela que está relacionada ao jogo dos 

antagonismos das forças produtivas e das relações de produção. Assim, a produção do 

conhecimento compreendida hoje a partir do debate de concepções vinculadas ao pluralismo 

teórico, que veem nos indivíduos singulares a possibilidade de transformação, tende 

depreender a realidade de forma desconexa com o todo social ao omitir a base real da história, 

interferindo diretamente na libertação da consciência, e consequentemente contribuindo para 

manutenção e reprodução de estruturas de relações de produção da sociedade capitalista. 

                                                      
1
 Para Marx e Engels (1989) todas as colisões na história tiveram origem na contradição entre as forças 

produtivas e a as relações de produção. Essa contradição aparece nas obras econômicas de Marx e explica a 

existência da história como uma sucessão de modos de produção, os quais, dado o processo de divisão do 

trabalho, foram substituídos por um modo de produção ulterior. De acordo com Dicionário de Pensamento 

Marxista Bottomore (1993) o conceito de forças produtivas de Marx abrange os meios de produção e a força de 

trabalho. Nele, o desenvolvimento dessas forças compreendem fenômenos históricos como o desenvolvimento 

da maquinaria, modificações no processo de trabalho, descoberta e exploração de novas fontes de energia e a 

educação do proletariado. Já, as relações de produção correspondem à necessidade de o homem se organizar 

socialmente para produzir seus meios de vida. Na sociedade capitalista as relações de produção são constituídas 

pela propriedade econômica das forças produtivas. Nela, a classe detentora da propriedade sobre os meios de 

produção é a classe burguesa. Do outro lado, tem-se o proletariado, o qual destituído da propriedade econômica, 

não dispõe de controle dos meios de produção, pois sua força de trabalho foi transformada em mercadoria. 
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É notório, portanto, que a produção do conhecimento não está desvinculada das bases 

da formação cultural da sociedade. Diz-se isso, com base em achados desta pesquisa, os quais 

demonstraram uma parcela significativa de produções que se alinham a uma perspectiva 

teórica pluralista e que contrariam uma orientação teórica voltada a perspectivar a formação 

do sujeito livre. Neste sentido, a inobservância de que os conhecimentos nela produzidos 

podem ocultar as contradições existentes em uma sociedade de classes traz, como 

consequência, a formação de sujeitos incapazes de compreenderem a realidade para além do 

que lhe é imediatamente perceptível.  

Esta relação existente entre produção do conhecimento e formação cultural do sujeito 

suscita a necessidade de um percurso que busque nos elementos históricos, contribuições para 

desvelar as contradições da sociedade atual. A confiança no retorno aos elementos históricos 

está em considerar que estes demonstram o desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações de produção da sociedade, perfazendo no campo das possibilidades opção para 

compreensão da realidade mais ampla. 

Neste sentido, entende-se que a sociedade atual encontra-se numa etapa de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, e suas raízes históricas estão 

circunstanciadas ao período de surgimento da sociedade industrial. Esta compreensão se dá a 

partir das análises de Marx e Engels (1989), Adorno e Horkheimer (1985), Horkheimer 

(1991), Marcuse (1979, 1999), Anderson (1985), Chaui (2007) e Netto (2012), os quais 

contribuem não apenas para a apreensão da história dessa sociedade e o modo de produção, 

mas também, corrobora com aprofundamento teórico-filosófico do conhecimento no sentido 

de orientar e melhor explicar este fenômeno social. 

Optou-se por estruturar a fundamentação deste trabalho sob os pilares teórico-conceituais 

críticos do marxismo associados à teoria crítica da escola de Frankfurt tendo em vista que estas 

são teorias que a despeito das divergências epistemológicas atribuídas a elas, partilham do 

entendimento de que o conhecimento provém das ciências modernas, regidas pela existência 

obrigatória da metodologia de estudos ou métodos investigativos que se caracterizam por meio de 

distintas regras, procedimentos, concepções de mundo, de homem e de natureza, cuja intenção 

principal é a de produzir explicações e ou revelar fatos desconhecidos sob a forma de 

conhecimento científico. Mais que isso, partilham da compreensão de que o progresso do 

pensamento venha oferecer melhores possibilidades de superar a injustiça e desigualdade 

produzidas e reproduzidas pela ação do homem. Outro fator que contribuiu para esta estrutura de 

fundamentação correspondeu à compreensão de que estas teorias estão circunstanciadas em 

diferentes tempos históricos, e por isso, as categorias que se expressam à época dos 
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Frankfurtianos refletem todo o processo transformação tecnológica da sociedade, além do 

movimento de enfraquecimento da teoria marxista, na medida em que a mesma foi associada aos 

processos revolucionários do campo socialista deslocados das projeções teóricas de Marx. 

O fato da teoria crítica da escola de Frankfurt não se pautar em fundamentos baseados em 

classes sociais, lutas sociais e no antagonismo capital-trabalho como o motor das contradições e 

do desenvolvimento político-econômico do capitalismo, não significa que essas questões não 

estiveram presentes em suas investigações. Entendeu-se que estas são questões que 

implicitamente foram problematizadas, porém categorias mais emergentes surgiram no século 

XX, as quais correspondiam à base material e objetiva que vinha perpetuando a racionalidade 

tecnológica aplicada aos interesses de manutenção do modo e organização capitalista.  Daí o 

retorno ao indivíduo como possibilidade de resistência, pois esta racionalidade – a qual não tinha 

seus contornos bem delimitados no contexto cultural de Marx, dado que o consumo de 

mercadorias de massa como estratégia de manutenção de poder e os meios de comunicação 

aplicados para esse fim foram fenômenos mais característicos do século XX – cada vez mais 

influía a formação do indivíduo por meio dos processos de integração a coletividade. Isso permite 

suspeitar de quaisquer tentativas de orientação dos indivíduos para coletividade, que não seja 

orientada pela razão e para autonomia.  

Além disso, a contribuição da teoria crítica da sociedade para compreensão do sentido 

do conhecimento que perpassa o objeto deste trabalho está no fato de esta possibilitar a crítica 

imanente ao pensamento crítico contemporâneo, pois ela permite tensionar a positividade que 

emana das proposições do próprio pensamento crítico. Entende-se que, por meio da teoria 

crítica da sociedade, seja possível compreender o movimento ideológico existente no âmbito 

dos trabalhos apresentados no GTT Epistemologia. 

Explicado isso, a partir do entendimento de que o conhecimento produzido na 

sociedade tem orientado a formação de indivíduos que venham atender aos interesses comuns 

de diversos grupos que a compõem, os quais podem ser agrupados ideológica e 

estruturalmente em duas grandes classes sociais como apontava Marx e Engels (2005), 

suspeitou-se se a Educação Física na atualidade tem se alinhado a uma tendência em 

incorporar as bases teórico-epistemológicas ligadas ao pluralismo teórico no debate sobre o 

sentido e/ou concepção do conhecimento na área. 

Uma questão levantada para pensar o conhecimento no âmbito da Educação Física 

esteve diretamente ligada à sua constituição histórica, refletida no processo de busca de sua 

identidade e legitimidade. O processo de disputa hegemônica na área é reflexo de sua 
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constituição por meio das diversas disciplinas mães as quais cederam seus estatutos 

científicos e filosóficos para o conhecer, o compreender e o explicar dos fenômenos na área. 

Frente a isso, considerar o retorno ao tempo histórico, do qual surgiram às condições 

materiais que permitiram o desenvolvimento desta sociedade, constituiu um caminho para 

busca de elementos teóricos que permitiram compreender o sentido do conhecimento 

produzido no GTT Epistemologia e veiculado nos anais do CONBRACE de 2005 – 2015.  

As transformações sociais que se deram na Europa dos séculos XVIII e XIX refletiram 

o progresso do pensamento em direção à razão e a busca de um projeto emancipatório da 

modernidade que subsidiasse a apreensão do sentido do progresso tecnológico, científico e 

cultural da época. Em relação a esta questão, Adorno e Horkheimer (1985), ao discutirem o 

conceito de esclarecimento alertaram para o fato de que, enquanto sentido mais amplo do 

progresso do pensamento, ele tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo 

e investi-los na posição de senhores.  

Entretanto, o esclarecimento foi há muito dissimulado, uma vez que na posição de 

senhores, os homens continuaram reproduzindo as relações de produção que no curso da 

história estiveram na contramão de se perspectivar uma sociedade que, também, de acordo 

com Marcuse (1979) fosse organizada à maneira de oferecer melhores possibilidades de 

suavizar a luta do homem pela sua existência.  

A sociedade contemporânea apresenta-se como uma fase ulterior a sociedade 

industrial – a sociedade industrial desenvolvida. Marcuse (1979) demonstra que a sociedade 

industrial desenvolvida, justificada pela “necessidade” do progresso técnico, constituiu-se por 

um sistema de dominação e coordenação das relações de produção que tendeu eliminar a 

percepção dos antagonismos e contradições de classes da sociedade, levando a grande maioria 

da população a aceitar a condição de oprimidos. Nela foram ampliadas as condições para o 

desenvolvimento das forças produtivas, de modo que as relações de produção continuassem 

aceitas de forma harmoniosa, e os antagonismos de classes se diluíssem ante a sedução das 

mercadorias e a satisfação das necessidades individuais (MARCUSE, 1979).  

Adorno e Horkheimer (1985) explicaram que o esclarecimento foi considerado como 

condição para o poder, e sua meta era a dissolução dos mitos e a substituição da imaginação 

pelo saber. Do ponto de vista político, o saber que inaugura o projeto moderno de sociedade 

esteve relacionado à capacidade do homem dominar a natureza, a si mesmo e aos outros 

homens. Com base na premissa de que o saber constituiria uma possibilidade universal a qual 

toda humanidade poderia utilizá-lo para compreender o universo, esta relação entre 
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saber/poder foi, no projeto Iluminista, preponderante para o triunfo do capitalismo liberal 

burguês ante as formas de ordenação social que o precederam. 

Entretanto, o mundo ainda estava por conceber a existência da forma mais agressiva do 

capitalismo – a sua forma neoliberal. Na perspectiva neoliberal o Estado se associa aos interesses 

do crescimento do capital, e torna o responsável por produzir a legalidade de famigeradas ações 

do capital. Sendo ele o grande controlador e organizador de todas as relações de produção da 

sociedade, torna-se o melhor e mais eficiente instrumento de expansão dos interesses do capital 

financeiro.  Pois, na medida em que se apresenta como democrático, sob a promessa da 

prosperidade material e de garantia de direitos a todos, promove, na verdade, de maneira 

contraditória, a expansão das formas de concentração de riqueza da sociedade.  

Viu-se que, ao longo dos séculos o progresso do pensamento contribuiu com o 

desenvolvimento de formas de abstração da realidade que tornou o conhecimento 

funcionalizado, de maneira a atender os interesses de dominação entre os homens. A cultura 

moderna, segundo Fensterseifer (1999), tem delegado ao conhecimento científico a 

exclusividade do saber que, sob a forma de uma construção linguística codificada, tem 

produzido discursos que minimizam a distinção entre verdadeiro/falso, constrói valores 

seletivos, e oferece fundamentos teóricos para um fazer científico que mais vale a “vontade de 

poder” do que a “vontade de verdade”. 

Diante dessa assertiva, entendeu-se que os limites e possibilidades que perpassam a 

discussão do sentido do conhecimento no âmbito do objeto deste estudo estão circunstanciados ao 

desenvolvimento histórico da sociedade e, conhecer o percurso da razão como possibilidade de 

esclarecimento ao longo da modernidade possibilitou situar o conhecimento produzido e sua 

relação com as bases matérias determinantes da existência humana. 

Neste sentido, considerando o percurso tomado pela razão, o qual o progresso do 

pensamento contraditoriamente submeteu os homens à produção pacífica dos meios de sua 

própria destruição (MARCUSE, 1979), indagou-se sobre a possibilidade de produzir 

conhecimento em Educação Física e Ciências do Esporte fechando os olhos para as 

contradições da sociedade. 

Mesmo sabendo que as principais formas de elaboração sistemática do conhecimento 

no campo da Educação Física são as dissertações e teses de mestrados e doutorados, opta-se 

pelo estudo das produções científicas veiculadas nos Anais do CONBRACE por considerar o 

potencial de veiculação e disseminação dos conhecimentos da área por este meio, e que o 

mesmo influencia não só o processo de transformação do conhecimento, como também, as 
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práticas pedagógicas de professores que se valem deste para se fundamentarem e, portanto, 

está diretamente ligado à formação cultural dos sujeitos na sociedade. 

Os primeiros estudos sobre da produção científica da Educação Física iniciaram a 

partir da década de 1980 impulsionados pelo movimento político do processo de 

redemocratização por que passava o país naquele período. É notório que os primeiros estudos 

que se propuseram analisar a produção científica no campo da Educação Física se ocuparam 

de investigar as produções dos programas de pós-graduação, uma vez que o ambiente da 

universidade era, e ainda é, o lócus privilegiado para o fazer científico.  

Tendo em vista não ser possível analisar todos os espaços de produção e que há 

necessidade de critérios que orientem cada estudo, reconheceu-se que os estudos sobre a 

produção do conhecimento proveniente de teses e dissertações nos programas de Educação 

Física têm contribuído para a compreensão do campo epistemológico na área, porém 

entendeu-se à necessidade de compreender o sentido do conhecimento que vem sendo 

produzido em outros espaços (como grupos de estudos/pesquisas, outros programas de pós-

graduação que possibilitam produção na Educação Física, ou por estudiosos desvinculados 

dos programas que produzem o conhecimento via agencias de fomento), e que encontra no 

GTT Epistemologia dos anais do CONBRACE a oportunidade de serem veiculados. Neste 

sentido, a escolha dos anais do CONBRACE se deu por este constituir espaço democrático 

que recebe e socializa os conhecimentos que vêm sendo produzidos no campo, independente 

de serem provenientes de teses e dissertações. 

Os anais do CONBRACE é veículo fundado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE)
2
, instituição que há mais de três décadas congrega os estudiosos da Educação 

Física, e que foi constituída a partir de movimento de afirmação e disputas na área.  

Vale destacar que o CBCE e, posteriormente seus veículos
3
 de difusão dos 

conhecimentos da área surgiram durante um período em que as discussões sobre as bases 

teóricas da Educação Física colocavam em evidência uma crise identitária, a qual conforme 

                                                      
2
 O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), fundado em 17 de setembro de 1978, é uma associação 

científica, de duração indeterminada, sem fins econômicos, autônoma e congregadora de profissionais e estudantes que 

possuem em comum o interesse pelo desenvolvimento dos estudos e pesquisas relacionadas à área acadêmica 

convencionalmente denominada Educação Física. Tem seu foro na cidade de São Caetano do Sul, SP - município de 

sua fundação -, podendo a transferência de sua sede ser definida por ocasião da posse de sua Diretoria Nacional. 

Apresenta como objetivos: promover e incrementar os estudos e pesquisas relacionadas à área acadêmica Educação 

Física; veicular o conhecimento produzido na área da Educação Física por meio da publicação de periódicos, da 

promoção de reuniões científicas e outras iniciativas de distintas ordens; manter intercâmbio com entidades nacionais e 

internacionais com interesses em áreas afins e de caráter similar; posicionar-se em questões de Políticas referentes às 

áreas com as quais guarda relação de estudo e produção de conhecimento (CBCE, 2017). 
3 

Além dos Anais como meio de compilação e divulgação dos trabalhos apresentando nos CONBRACEs cabe 

destacar o veículo de maior expressão de publicação das produções científicas no âmbito do Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte, a Revista Brasileira de Ciência do Esporte (RBCE). 
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Lima (2000) inicialmente se constituía em uma perspectiva político-ideológica e, 

posteriormente, epistemológica. 

Do mesmo modo, para Molina Neto et al. (2006) o CBCE constituiu-se por meio da 

alteridade e do debate político-epistemológico que circulavam no interior da sociedade 

representativa da área de conhecimento Educação Física /Ciências do Esporte, e tem 

defendido atitudes e procedimentos científicos eticamente comprometidos com os interesses 

sociais dos segmentos majoritários da população, historicamente excluídos dos efeitos 

gerados pela produção científica da área de conhecimento. 

O autor destaca ainda que o CBCE, historicamente, tem assumido atitudes em defesa 

da socialização do conhecimento produzido pela investigação científica e da sua transferência 

democrática e gratuita aos campos de aplicação e intervenção pedagógica. Tem defendido a 

pluralidade epistemológica entre seus pesquisadores, a democratização dos recursos públicos 

para a pesquisa e estratégias que possibilitem o desenvolvimento científico equânime da área 

em todo território nacional. 

Com base no exposto acima, esse estudo problematizou a necessidade de reflexão e 

postura crítica frente ao sentido do conhecimento produzido e veiculado pelo GTT 

Epistemologia nos anais do CONBRACE no período de 2005 a 2015, haja vista nos últimos 

anos, para atender ao movimento de internacionalização do conhecimento, vem ocorrendo 

uma reordenação da política científica nacional voltada à lógica produtivista do 

conhecimento, com desdobramento tanto para a falta de compromisso com a qualidade do que 

se é produzido quanto para sua finalidade social. Com isso, antes mesmo de o conhecimento 

produzido estar comprometido em conferir possibilidades de melhorar a vida humana 

(MARCUSE, 1979), acaba servindo a formas de produção que atestam a lógica destrutiva 

própria do modelo capitalista de produção.  

Desse modo, o campo da Educação Física ao tender ao pluralismo teórico-político-

epistemológico proveniente dos discursos e orientações teóricas de perspectivas como 

hermenêuticas, pós-estruturalistas e neopragmáticas tem produzido conhecimento pela 

negação de pressupostos teóricos da ciência moderna (sob a justificativa de que a ciência 

moderna não foi capaz de resolver os problemas da sociedade), e contribuído para a 

reprodução da ideologia da racionalidade instrumental, capaz de subverter a finalidade social 

e o comprometimento do conhecimento com o progresso humano. 

Frente a isso, destaca-se a pertinência de reflexão crítica ao discurso epistemológico 

que pauta o diverso e o plural como possibilidade do conhecimento na área, pois se fez 

prudente suspeitar se esse discurso estaria comprometido com o progresso humano. Mesmo 
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considerando que, de imediato, ele se manifesta como crítica frente às estruturas 

organizacionais do fazer científico correspondente à lógica de produção do conhecimento que 

desconsidera os modos, o tempo e as características de se fazer ciência em perspectivas 

teórico-metodológicas diferentes daquela que impera na área – a positivista –, entendeu-se 

que os pressupostos teóricos que embasam os conhecimentos produzidos nas perspectivas 

supracitadas se distanciam da realidade social concreta, da base material e objetiva da 

sociedade.  

Uma rápida incursão pelo movimento histórico do conhecimento apresentada por 

Horkheimer (1991) possibilitou conjecturar se o campo diverso e plural na área de Educação 

Física tem se constituído por concepções teóricas que não estão coerentemente alinhadas à 

perspectiva da teoria tradicional (positivistas) e nem à teoria crítica. Considerando os 

desdobramentos da “crise do marxismo” no século XX (Anderson, 1985), que culminou no 

surgimento de diferentes vertentes teóricas (com pressupostos teórico-metodológicos 

funcionais à validade específica de cada uma), pôde-se expor que na atualidade estas vertentes 

se apresentam na forma de um pluralismo teórico, situadas em diferentes correntes que 

buscam produzir os fundamentos lógicos próprios que justifiquem os distintos interesses na 

produção da sociedade. 

Silva et al. (2014), ao tratarem dos dilemas da política científica da Educação Física 

brasileira em tempos de produtivismo acadêmico, destacaram que os condicionantes sociais, 

políticos e econômicos são determinantes para os rumos da política científica brasileira.  

Segundo os autores, a crise do capital gerou mudanças no sistema do capital e no seu 

metabolismo social, e neste sentido entende-se que estas mudanças refletem 

consequentemente nos meios de publicação e veiculação destas produções. 

Bracht et al. (2011) ao realizar um mapeamento e uma avaliação de caráter mais 

quantitativo-descritivo da produção do conhecimento em nove periódicos científicos da área 

desde 1980, delimitado ao âmbito da Educação Física Escolar nas últimas três décadas, aponta 

a necessidade de estudos com análise mais qualitativa dessa produção, que se preocupem com 

as principais orientações teóricas/autores e perspectivas metodológicas. 

Em estudo que se propôs analisar as abordagens metodológicas e suas implicações 

epistemológicas derivadas das dissertações produzidas nos mestrados em Educação Física até 

o ano de 1987, Silva (1990) verificou a utilização de um único tipo de abordagem 

metodológica: a empírico-analítica. A autora constatou que os pressupostos epistemológicos 

comuns, que orientaram e fundamentaram as pesquisas, são apresentados nas formas como se 

relacionam o objeto e sujeito no processo de investigação, nas noções de causalidade, de 



 

20 

Ciência, concepções de Homem, História, Educação, Educação Física/Esportes e Movimento. 

Além disso, verificou-se que a concepção de ciência dominante nas produções do período 

estava relacionada aos princípios da quantificação e matematização dos fenômenos, da análise 

e descrição amparada por parâmetros estatísticos, da descontextualização, da a-historicidade 

do objeto, da ilusão à “imparcialidade” e “neutralidade” do pesquisador, ou seja, uma 

tendência amparada nos pressupostos positivistas (SILVA, 1990 p. ix, 1997, p.1). 

No tocante a esta questão, Carmo (apud Silva, 1990) contribuiu com posicionamento 

crítico sobre a produção científica em Educação Física, apontando para a necessidade de uma 

reflexão sobre as investigações pautadas na ênfase à quantificação, ao discurso da neutralidade 

científica e ao rigor metodológico, em detrimento ao compromisso social com o conhecimento. 

Silva et al. (2014) realizaram uma análise do panorama da pós-graduação brasileira  e 

observaram que a reconfiguração da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e da universidade brasileira nos últimos anos, principalmente a lógica de 

avaliação assumida pela primeira, possui notória influência no processo que norteia e 

direciona os dilemas alavancados na política científica da Educação Física. Esta lógica de 

avaliação desconsidera a multiplicidade epistemológica da área, colocando no mesmo pacote 

as subáreas biodinâmica e sociocultural/pedagógica, desprezando assim, as diferentes 

possibilidades de se produzir conhecimento neste campo. 

De acordo com Lazzarotti Filho et al. (2012), a valorização do periódico científico na 

avaliação da produção intelectual proporcionou uma mudança no enfoque do material 

empírico dos estudos teórico-epistemológicos. Antes, os estudos privilegiavam as teses e 

dissertações dos programas de pós-graduação em Educação Física brasileiros, no entanto, 

começam a surgir pesquisas que direcionam suas análises para a veiculação do conhecimento 

das revistas científicas, além de frequentes revisões sistemáticas da literatura. 

De maneira geral, os estudos que se propuseram investigar a produção científica 

provenientes dos programas de pós-graduação nas áreas de Educação e Educação Física Sánchez 

Gamboa (1998), Silva (1990, 1997), Silva (2004) e Sacardo (2013), após constatações do 

predomínio da abordagem empírico analítica na produção do conhecimento, sugeriram a 

ampliação e diversificação da formação do pesquisador nessas áreas, de forma que abrangessem 

conhecimentos relacionados aos fundamentos teórico-filosóficos e epistemológicos da pesquisa.  

Segundo Silva (1997) os estudos epistemológicos se revestem de singular importância 

justamente porque tentam captar o movimento das transformações ocorridas, dos avanços e 

lacunas ainda persistentes numa determinada área do conhecimento. 
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Os estudos que propõem analisar a produção científica de uma determinada área do 

conhecimento são denominados de investigações epistemológicas, “investigações sobre 

investigações” ou “pesquisa da pesquisa”. Estes estudos se fazem relevantes, na medida em 

que a epistemologia, enquanto área de estudo voltada à reflexão crítica dos processos de 

gênese, de desenvolvimento, de estruturação e de articulação da ciência, possibilita discernir a 

história dos conhecimentos científicos que já foram superados, bem como a dos que 

permanece atuais, colocando em marcha o processo científico (SANCHEZ GAMBOA, 1998; 

SILVA, 1990; SILVA, 2004; SACARDO, 2013). 

Sánchez Gamboa (1998) ao definir o termo epistemologia nos apresenta o problema já 

levantado por Habermas, de que a tradição positivista rompe com as relações existentes entre 

Filosofia e Ciência, afastando-as, tendo como consequência a redução progressiva da Teoria 

do Conhecimento à Teoria da Ciência. A Epistemologia nesta lógica ficaria limitada a uma 

forma única de conhecimento (o científico), o que implicaria em posição filosófica ou 

ideológica que excluiria a possibilidade de fazer uma reflexão epistemológica sobre o sentido 

do conhecimento científico, a partir da Teoria do Conhecimento. 

Em se tratando de uma epistemologia que subsidie a análise da produção científica 

num contexto mais amplo, que permita à ciência reconquistar sua dimensão de autorreflexão e 

de capacidade de pensar sua inserção na sociedade, Habermas (1986, apud SÁNCHEZ 

GAMBOA, 1998) assevera que a reintrodução dos fundamentos epistemológicos do 

materialismo histórico na reflexão sobre a ciência e a epistemologia permite superar a redução 

da Teoria do Conhecimento à Teoria da Ciência. 

Descreve ainda, uma epistemologia dialética entendida enquanto Teoria do 

Conhecimento que se desenvolve na relação crítico-operativa entre Filosofia e Ciência. Essa 

postura conferida à Filosofia, a de fazer frente à Ciência, permite a reflexão crítica sobre o 

conhecimento científico, o que no campo da possibilidade contribuí para desvelar os 

interesses que comandam o campo do conhecimento em Educação Física no âmbito dos 

trabalhos veiculados no GTT Epistemologia, nos anais do CONBRACE de 2005 a 2015. 

Outro problema perpassa pelos interesses que emanam da utilização dos resultados das 

produções científicas, em especial aquelas em que seus usos se colocam em detrimento à 

humanidade. Esses interesses estão, muitas vezes, comprometidos com questões políticas, 

econômicas, e sociais voltadas para atender uma lógica produtivista que retroalimenta as 

necessidades impostas por um sistema de organização social pautado nas determinações do 

mercado. Sobre isto, 
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Ninguém dúvida de que a ciência é capaz de servir ao homem, mas, ao mesmo 

tempo, de que é um fato o uso de seus resultados em detrimento da humanidade. Daí 

um problema social: orientar a revolução técnico-científica em benefício do 

desenvolvimento da civilização, aprender a dirigir o movimento do pensamento 

científico segundo os interesses do homem (KOPNIN, 1978 apud SÁNCHEZ 

GAMBOA, 1998, p. 17). 

 

Nesta linha, a realidade social deveria ser apresentada como um campo de disputas, no 

qual estão postos os interesses antagônicos de grupos ou coletividades que se formam na 

atividade de apropriação do mundo pelo homem. Dessa forma, o conhecimento científico 

como um meio de apreensão do mundo teria de ser submetido à reflexão, visto que, 

tendencialmente, não apenas a lógica produtivista do conhecimento científico na atualidade (a 

positivista) tem perspectivado constituir consciências que expressam uma visão de mundo 

descompromissada com questões mais amplas da sociedade, mas também, as vertentes 

teóricas que se alinham ao pluralismo teórico têm fechado os olhos para as contradições que 

encerram a realidade concreta. 

Essas visões de mundo se manifestam a partir de realidades aparentes, constituídas e 

naturalizadas por um processo de produção do conhecimento amparados, como já dito, pela 

ruptura das relações entre Filosofia e Ciência. 

Lowy (1985) ao tratar do que seria uma análise dialética de visão de mundo, apresenta 

um elemento essencial do método dialético, qual seja a categoria do movimento perpétuo, da 

transformação permanente de todas as coisas, em que não existe nada eterno, nada fixo, nada 

absoluto.  

 

Não existem princípios eternos, nem verdades absolutas, todas as teorias, doutrinas e 

interpretações de realidade, têm que ser vistas na sua limitação histórica. Esse é o 

coração mesmo do método dialético, é o primeiro elemento do método e da análise 

dialética (LOWY, 1985, p.14). 

 

Para o autor, uma visão social de mundo só pode ser entendida na sua relação com o 

conjunto da vida social, com o conjunto histórico do momento, isto é, com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos, religiosos e de classes sociais. Assim, estando tudo sujeito ao 

fluxo da história, um método que se pretenda apreender a realidade nesta perspectiva deve 

considerar os princípios dialéticos da historicidade e transitoriedade de todos os fenômenos 

sociais.  

Neste sentido, o desafio da crítica na atualidade perpassa por compreender a realidade 

social na sua totalidade, buscando uma perspectiva teórico-metodológica que permita 
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enxergar a realidade enquanto produto de ação humana passível de ser transformada pela ação 

mesma. 

Para Kosik (1976) a categoria da totalidade foi elaborada na filosofia clássica alemã 

como um dos conceitos centrais que distinguiam polemicamente a dialética da metafísica. 

Colocando-se em antítese à posição do empirismo, a totalidade compreende a realidade nas 

suas íntimas leis e revela, sob a superfície e causalidade dos fenômenos, as conexões internas, 

necessárias, para se atingir a compreensão dos processos evolutivos da realidade. Nesta 

lógica, a realidade que se apresenta de imediato só poderá se constituir enquanto “verdade” 

pela via do pensamento dialético. 

Segundo Sánchez Gamboa (1998) o todo de uma dada realidade social não é 

imediatamente cognoscível pelo homem, embora seja possível ser percebido por meio da 

representação, da opinião e da experiência. E, essa limitação do homem se torna superada por 

meio de uma dialética materialista que parte do pressuposto de que o conhecimento humano 

se processa num movimento em espiral (KOSIK, 1976 p. 41), onde o processo do 

conhecimento se dá como processo do pensamento e no pensamento que parte do concreto 

(real, dado), passa pelo abstrato (conceitos, categorias, relações gerais determinações), e 

retorna ao concreto no pensamento (uma rica totalidade de determinações e relações diversas) 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 1998).  

 

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram 

em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o 

todo se cria a si mesmo na interação das partes (KOSIK, 1976, p. 42) (destaque do 

autor). 

 

Considerar a categoria dialética totalidade no processo de compreensão do objeto 

significou a não limitação à simples constatação de concepções e pressupostos teóricos que 

mais se manifestaram no plano teórico-político-epistemológico dos trabalhos apresentados no 

GTT Epistemologia nos anais do CONBRACE, assim como ampliou a possibilidade de 

apreendê-lo pelo critério da realidade social mais ampla (concreta, material e objetiva), para, 

assim, avançar no esclarecimento da interação entre o fazer científico e seu compromisso 

social em favor do desenvolvimento do gênero humano. 

Para tanto, entendeu-se que a preocupação com a qualidade da produção do 

conhecimento científico perpassa pela prática da pesquisa crítica, a qual se realiza na medida 

em que se busque na filosofia uma reflexão crítica da produção do conhecimento. 

Contrariamente a isso, a inobservância das implicações filosóficas que, por vezes, são 
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abandonadas em análises puramente descritivas, tem como consequências dificultar a 

compreensão das tendências ou diversos pressupostos científicos da produção do 

conhecimento. 

Em se tratando do sentido do conhecimento produzido na Educação Física, indagou-se 

se esta área do conhecimento pode estar sendo influenciada por perspectivas teóricas que 

historicamente propuseram a separação entre Filosofia e Ciência na busca por um 

desenvolvimento científico sem compromisso social em favor do desenvolvimento do gênero 

humano. Em outras palavras, tem sido retirado do sujeito a possibilidade de compreender o 

objeto a partir das contradições existentes entre as relações sociais e as forças produtivas que 

encerram sua existência. 

A escolha dos anais do CONBRACE de 2005 a 2015, e especificamente o GTT 

Epistemologia, se deu pelo fato deste estar aberto à submissão de produções de diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas e constituir fórum privilegiado de debate no campo 

epistemológico da Educação Física, além disso, considerou a longevidade deste veículo na 

contribuição com a produção do conhecimento na área de Educação Física e Ciências do 

Esporte que data dos anos de 1979. 

A escolha do período se deu em razão do acirramento do debate epistemológico em 

torno da produção do conhecimento em Educação Física, visto que, os últimos Colóquios de 

Epistemologia e Educação Física promovidos pelo GTT Epistemologia tornaram-se mais 

evidentes a polarização da discussão que pautava a polêmica da modernidade e pós-

modernidade, além do debate sobre tendências e correntes epistemológicas contemporâneas 

que vinham ganhando centralidade em torno dos denominados “giros” ou “viradas” 

(CHAVES-GAMBOA, 2016). São eles: III Colóquio - Giros epistemológicos na Educação 

Física e Ciências do Esporte, em 2006; IV Colóquio - Epistemologias, teorias do 

conhecimento na pesquisa em Educação e Educação Física: reações aos pós-modernismos, em 

2008; V Colóquio – A problemática da relação teoria e prática: diversas abordagens, em 2010; 

e VI – Epistemologia, ensino e crítica: desafios contemporâneos, em 2012. Esses espaços de 

discussão contribuíram o debate dos problemas filosóficos da Educação e Educação Física 

concernentes às tendências epistemológicas e pedagógicas das pesquisas, sendo aprofundados 

no XV CONBRACE realizado no recife em 2007, onde 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.  

Uma vez delimitado o objeto de estudo, e exposto de onde partiu-se para busca de 

respostas à problemática desta pesquisa, a saber - o campo da Educação Física ao produzir 
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conhecimento com base em determinados pressupostos teóricos da ciência moderna ou por 

formas desinteressadas de conversações pode estar contribuindo para a reprodução da 

ideologia da racionalidade instrumental, capaz de subverter a finalidade social do 

conhecimento científico de maneira a primar por formas de produção que atestam a lógica 

destrutiva própria do modelo capitalista de produção? -, expõe-se a seguir o caminho 

metodológico. 

Neste sentido, esta pesquisa tratou de um estudo bibliográfico que abordou os 

trabalhos apresentados no GTT Epistemologia dos anais do CONBRACE no período de 2005 

a 2015. O recorte temporário foi definido, por um lado, dada à acessibilidade de encontrar 

online os textos dos anais, bem como, por constituírem confiável fonte de consulta, e por 

outro, em razão de considerar que após uma década da constituição do GTT Epistemologia os 

contornos do debate epistemológico na década seguinte sinalizam para diversificação dos 

pressupostos (teórico-filosófico-metodológico) na produção científica no âmbito do GTT. 

Por meio de estudo exploratório foram levantados todos os trabalhos apresentados 

nesse GTT no período especificado. Sem considerar distinção da forma de submissão dos 

trabalhos, foram analisados tanto artigos oriundos de comunicações orais quanto de pôsteres 

publicados nos anais, totalizando 160 trabalhos. Para orientar o estudo, utilizou-se de planilha 

do Excel 2010, na qual constavam colunas correspondentes aos seguintes elementos 

elencados para coleta: a) orientação teórico-epistemológica; b) título do trabalho; c) autor 

(es); d) resumo; e) autores citados que dão base teórica para o trabalho; f) temática; g) 

elementos teóricos que permitem identificação da orientação teórico-epistemológica 

(concepções, considerações, proposições). 

A caracterização de cada trabalho dentro das abordagens teóricas se deu a partir de 

considerações como: a abordagem teórica declarada pelo autor; e, quando não declarada, 

atentou-se em perceber, por meio de análise do conteúdo, o interesse do pesquisador a partir 

do referencial teórico que orientava cada trabalho.  

Pelo estudo exploratório constatou-se uma variedade de abordagens teóricas, como: 

empírico-analítica; teoria crítica da Escola de Frankfurt; fenomenológica; hermenêutica; 

materialismo histórico dialética; abordagem ecológica; pós-estruturalista e estruturalismo 

genético; pragmatismo e neopragmatismo; abordagem cultural; teoria simbólica ou da 

civilização; abordagem biológica-cultural; e romântica. Destas, as que apresentaram-se 

despreocupadas em fundamentar a verdade com base nos preceitos da razão moderna (em que 

ciência e filosofia se interagem por meio da teoria crítica na busca da compreensão do real) 

foram agrupadas em uma classe denominada “pluralismo teórico”. São elas: hermenêutica; 
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pós-estruturalista e estruturalismo genético; pragmatismo e neopragmatismo; abordagem 

cultural; teoria simbólica ou da civilização; abordagem biológica-cultural; e romântica. 

Entretanto, para fins de análise deste estudo, foram consideradas apenas os estudos 

classificados nas abordagens (hermenêutica, pós-estruturalismo, neopragmatismo e 

abordagem cultural), os quais apresentaram comuns ideias, como: a possibilidade de 

prescindir do próprio conceito de verdade, razão e ciência da modernidade; abertura às 

experiências e novos contextos (contextualismo); suspeita de quaisquer pretensões 

legitimadoras do conhecimento e da realidade; pretensão de contribuir para renovação 

epistemológica pela ideia de manutenção do debate (conversação); centram-se na linguagem, 

e tem na compreensão e interpretação o modo fundante da humanidade; apresentam-se 

críticas, porém produzem conhecimentos pontuais e contingentes que não sinalizam para 

oposição e resistência ao modo de organização capitalista. 

De posse do quadro de ideias comuns às perspectivas supracitadas, foram selecionados 

de maneira arbitraria alguns estudos considerados ícones de cada abordagem, de maneira a 

fomentar a discussão em torno dos limites de uma análise que se nega orientar pela base 

material como determinante da vida humana e, portanto, das questões específicas que 

envolvem os diversos objetos na Educação Física. Desta forma procedeu-se para compreender 

o sentido do conhecimento em Educação Física circunscrito na delimitação deste estudo. 

Ademais, no primeiro capítulo, objetivou-se compreender o modo de produção social 

vigente, identificando suas contradições, e as possíveis mediações e determinações sobre a 

produção da sociedade como elementos teóricos que pudessem subsidiar a compreensão da 

produção do conhecimento. Para tanto, procurou-se abordar a sociedade a partir das relações e 

antagonismos de classe que a produz, além dos elementos históricos e filosóficos associados 

às grandes revoluções, os quais marcaram a passagem do modo de organização social 

primitivo para o modo industrial. Tratou-se também de implicações do surgimento de uma 

racionalidade tecnológica que transitava entre o fetiche do progresso econômico e a promessa 

de liberdade individual. Racionalidade esta, constituída em grande medida pelo ataque aos 

meios de produção da cultura de forma a padronizar os processos técnicos de produção, 

retirando do sujeito a possibilidade de apreender a realidade por meio dos elementos 

sensíveis. Abordou-se, também, a sociedade que se desenvolveu sob a base de uma 

dependência econômica, onde a centralidade no Estado, enquanto regulador e organizador das 

atividades econômicas e políticas sociais acabou sendo, ao mesmo tempo, instrumento de 

convergência e divergência em relação ao interesse crescente de expansão do capital. 
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No segundo capítulo, compreendeu-se o desenvolvimento histórico do pensamento na 

sociedade, principalmente no que tange às transformações da base material da existência, 

além do desenvolvimento da teoria como sistema universal de ciência. Passou-se por uma 

discussão referenciada por Horkheimer (1991) em torno da teoria crítica e teoria tradicional, 

além do desenvolvimento de uma cultura de diversificação dos pressupostos teóricos a partir 

da segunda metade do século XX que culminou na identificação de uma ideologia pós-

moderna com a ascendência do modo de organização capitalista neoliberal. 

Já no terceiro e último capítulo, realizou-se uma discussão sobre as concepções que se 

alinham a tendência de incorporar bases teóricas e epistemológicas ligadas ao denominado 

“pluralismo teórico”, o qual neste trabalho tem um sentido divergente da pluralidade 

advogada por atores que afirmam a possibilidade de prescindir do próprio conceito de 

verdade, razão e ciência da modernidade. Neste são apresentados os caminhos metodológicos 

para busca de respostas à problemática do estudo, além de análises de textos emblemáticos 

que tem sugerido um modo de conhecer pautado na centralidade da linguagem, o qual se 

entende guardar implicações para a eliminação da oposição no conhecimento da sociedade em 

geral, e da Educação Física em particular. Ademais, como resultado, observou-se, que a 

produção do conhecimento em Educação Física e Ciências do Esporte têm fechado os olhos 

para as contradições da sociedade, algo evidenciado nos achados deste estudo, e que 

revelaram haver uma tendência nos trabalhos em pulverizar os interesses, valores e crenças da 

sociedade na medida em que priorizam a compreensão dos diversos contextos culturais, e 

secundarizam os determinantes que emergem da realidade concreta. 

Por fim, considerou-se que esta pesquisa ofereceu elementos para compreensão do 

processo dinâmico de produção conhecimento e da sociedade, no qual o progresso do 

pensamento encontra-se amarrado a realidade concreta. Nesse sentido, especificamente ao que 

tange o objeto deste estudo, considerou-se que o conhecimento produzido e veiculado, a partir 

do ano 2005, nos anais do CONBRACE, em especial no GTT Epistemologia, pôde oferecer 

elementos para compreensão das concepções e o sentido desse conhecimento na produção 

científica em Educação Física. 

Desse esforço teórico, percebeu-se que a compreensão do sentido da produção do 

conhecimento em Educação Física constituiu, no campo das possibilidades, uma forma de 

resistência à ideologia da racionalidade instrumental na área, e permitiu tecer apontamentos 

quanto à influência desses conhecimentos na produção e reprodução da cultura, de forma a 

explicitar o modo de produção da sociedade que insiste em preservar as relações de 

desumanização na mesma. 
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Contudo, a expectativa é que este estudo contribua para a crítica permanente dos 

conhecimentos produzidos socialmente no âmbito da Educação Física, e possibilite a 

percepção da necessidade de uma produção do conhecimento científico comprometida 

socialmente com o desenvolvimento do gênero humano. 
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CAPÍTULO I - ELEMENTOS PARA COMPREENSÃO DO MODO DE 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Para compreensão do objeto de estudo faz-se relevante conhecer as relações que 

constituíram o desenvolvimento do modo de produção social vigente e suas contradições. Esse 

modo de produção decorre de transformações históricas na base econômica, política e cultural da 

sociedade a qual em meio ao movimento de luta por autonomia e emancipação tem produzido sua 

identidade de maneira contraditória. Ao passo que a sociedade produz as condições favoráveis 

para seu desenvolvimento sob a base produtiva do modo de produção social capitalista, são 

criadas, também, as condições necessárias para o surgimento de oposição a ela. 

O modo de produção social que se molda entre os séculos XVII e XX, foi caracterizado 

pelo antagonismo das forças produtivas e as relações de produção entrecortadas por duas visões 

de mundo conflitantes: o materialismo e o idealismo
4
. Para os autores, esta última tende omitir a 

base real da história, implicando na impossibilidade de libertação dos homens, uma vez que 

dissimula as condições reais de sua existência. 

Convêm ressaltar que a historicidade de um objeto não é aquela que aparece na 

sucessão temporal ou cronológica dos acontecimentos, mas aquela que está relacionada ao 

jogo dos antagonismos das forças produtivas e das relações de produção (IANNI, 1988). 

Neste sentido, o conhecimento da sociedade compreendido hoje a partir de diferentes 

concepções que veem nos indivíduos singulares a possibilidade de transformação, tende 

depreender a realidade de forma desconexa do todo social e omitir a base real da história, com 

implicações para a libertação da consciência, e consequente contribuição para manutenção e 

reprodução de estruturas de relações de produção da sociedade capitalista. 

 

1.1 Trabalho e o desenvolvimento do modo de produção da sociedade 

 

Do ponto de vista filosófico, antes mesmo das relações de dominação ser estabelecidas 

por conflitos de interesses de classes, pairava a dominação no mundo das ideias (nos 

                                                      
4
 A concepção idealista de história é apresentada por Marx e Engels (1989) como aquela em que suas questões 

brotam do sistema filosófico hegeliano e, por isso, tanto as respostas quanto a perguntas encontram-se 

mistificadas. De início, o domínio da religião em Hegel torna legítimo o curso e evolução da história com base 

nas representações religiosas. Posteriormente, tal entendimento é superado na medida em que os neohegelianos 

desenvolvem a crítica às representações religiosas e revelam que os produtos da consciência são os verdadeiros 

grilhões dos homens sendo, portanto, necessário trocar a consciência religiosa pela consciência humana e ou 

crítica. Os adeptos desta concepção entendem que o espírito absoluto orientado pela razão que se manifesta 

metafisicamente na consciência dos homens é a causa determinante do caminho e evolução da história, pois ele 

age na produção da consciência de maneira a produzir uma consciência de que o homem é livre enquanto 

homem. No entanto, para Marx e Engels (1989) os críticos de Hegel permanecem idealistas, ao passo que não 

estabelecem uma conexão entre filosofia e a realidade e, também, entre suas críticas e o próprio meio material. 



 

30 

domínios do pensamento puro). Neste sentido, observar os pressupostos filosóficos que 

revolucionaram o mundo das ideias possibilitou uma compreensão mais ampla dos processos 

evolutivos do modo de organização das sociedades, uma vez que “as ideias dominantes de 

uma época sempre foram as ideias da classe dominante” (MARX; ENGELS, 2005, p. 57). 

Sobre a revolução no mundo das ideias, 

 

Quando se fala de ideias que revolucionam uma sociedade inteira, isto quer dizer 

que no seio da velha sociedade se formaram os elementos de uma sociedade nova e 

que a dissolução das velhas ideias acompanha a dissolução das antigas condições de 

existência (MARX; ENGELS, 2005, p. 57). 
 

Mais precisamente, 

 

Quando o mundo antigo declinava, as antigas religiões foram vencidas pela religião 

cristã; quando, no século XVIII, as ideias cristãs deram lugar às ideias Iluministas, a 

sociedade feudal travava sua batalha decisiva contra a burguesia então 

revolucionária. As ideias de liberdade religiosa e de consciência não fizeram mais 

que proclamar o império de livre concorrência no domínio do conhecimento 

(MARX; ENGELS, 2005, p. 57). 
 

A sociedade constituída por classes antagônicas não é um fenômeno que remonta 

apenas a Europa do século XVIII em meio a um contexto de frequentes agitações políticas, 

crises dos velhos regimes e sistemas econômicos que desencadearam na Revolução Francesa. 

Essa forma de estrutura social é resultante da “dissolução do regime primitivo da propriedade 

comum da terra” (MARX; ENGELS, 2005, p. 74), algo que se dá no momento em que o 

homem, movido por interesses distintos, se vê na necessidade de tornar proprietário da terra e 

dos meios de produção e, com isso, construir sua própria existência sem reconhecer sua 

participação e papel na configuração da história. 

 De acordo com Marx e Engels (2005) é na produção econômica e na estrutura social 

decorrentes de cada período histórico que constituí a base da história, política e intelectual de 

cada época. Segundo os autores, “toda a História tem sido a história da luta de classes, da luta 

entre explorados e exploradores, entre classes dominadas e as dominantes nos vários estágios 

da evolução social...” (MARX; ENGELS, 2005, p. 74). 

Isso pode ser observado no surgimento da sociedade burguesa, a qual se tornou o 

modo ulterior à sociedade feudal. Por mais que as relações de produção tenham mudado 

consideravelmente de um modo de produção para o outro, permaneceram intactos os 

antagonismos de classe. A sociedade burguesa “não fez mais do que estabelecer novas 

classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no 

passado” (MARX; ENGELS, 2005, p. 40). De outro modo, na sociedade moderna estão 
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preservadas as visões de mundo da sociedade feudal, pois na medida em que aos 

trabalhadores foram negadas as condições materiais para intervenção teórico-prática na 

realidade, estes foram reduzidos, igualmente, à condição de vassalos. 

Entretanto, por mais que a substituição do modo de produção feudal pelo modo de 

produção burguês apareça como marco histórico que permite situar os estágios de 

desenvolvimento da sociedade atual, há de considerar os pressupostos históricos que movem 

o ser humano, suas ações e suas condições materiais de vida. De acordo com Marx e Engels 

(1989) o primeiro pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência de 

indivíduos humano vivos, os quais se organizam corporalmente em relação à natureza, a fim 

de produzir seus meios de vida, e, com isso, se diferenciam de outras espécies animais. 

“Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida 

material” (MARX; ENGELS, 1989, p.27). Dessa assertiva, se considerar a sociedade 

contemporânea dividida por classes antagônicas, e que a classe dominada depende das 

condições materiais que lhes são dadas pela classe dominante, os indivíduos estão limitados a 

produzirem o suficiente para atender suas carências, tendo seu modo de vida delimitado à 

lógica da produção e circulação de mercadorias próprias do sistema capitalista. Em outras 

palavras, ao produzir seus meios de produção o homem produz sua própria consciência, a qual 

poderá reconhecer ou omitir as contradições da produção da vida humana. 

Diante disso, não se pode buscar compreender a sociedade sem considerar o processo 

de produção de mercadorias. Para Marx (2013) a riqueza da sociedade capitalista se expressa 

por meio do acúmulo de mercadoria, e “a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma 

coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo 

qualquer” (MARX, 2013, p. 147). A produção de mercadorias quando expressa no seu valor 

de uso
5
 está intimamente ligada à produção social, por ser ela produto da vida social, e, 

portanto, meio de existência resultante do trabalho do homem. Sendo produto proveniente da 

                                                      
5
 No entendimento de Marx (2013) toda coisa útil deve ser considerada sob um duplo ponto de vista: o da 

quantidade e o da qualidade. Portanto, as coisas úteis são constituídas de um conjunto de múltiplas propriedades, 

e podem ser úteis sob diversos aspectos. Descobrir esses diversos aspectos é para o autor um ato histórico, haja 

vista a necessidade de encontrar medidas sociais para a quantidade de coisas úteis. Entretanto, de acordo com 

Bottomore (1993) o valor de uso desempenha um papel crítico na análise que Marx faz das contradições 

oriundas do surgimento da força de trabalho como mercadoria. O pressuposto para o surgimento da oposição 

entre utilidade e trocabilidade está no aparecimento das relações de produção e trocas de mercadorias. Destas, 

emergem as contradições e enigmas da vida organizada que estão objetivadas no trabalho do homem. Assim, o 

valor de uso da força de trabalho é a sua capacidade de produzir valor novo ao ser transformado em trabalho 

aplicado à produção. Neste sentido, sendo a contradição entre o valor de uso e o valor de troca, inerente à forma 

da mercadoria, quando estas se expressam na força de trabalho enquanto mercadoria revelam a origem da mais 

importante contradição social da produção capitalista - a divisão de classes entre operários e capitalistas 

(BOTTOMORE, 1993). 
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materialização do trabalho social, a mercadoria reflete qualitativamente os distintos gêneros 

de trabalho e, por conseguinte, nela está posta a individualidade de cada trabalhador.  

De acordo com Marx (2008), são as distintas atividades de trabalho que produzem os 

diferentes valores de uso e, com isso, o trabalho acaba por criar o valor de troca
6
, pois há 

considerar o tempo necessário para produção de determinada mercadoria, o que está em evidência 

não é mais a diferenciação do trabalho conferida pela individualidade dos trabalhadores, mas 

apenas a diferenciação quantitativa de trabalho que pode ser permutável. Neste sentido, o fato do 

trabalho passar a ser valorado apenas do ponto de vista quantitativo de tempo gasto na produção 

de determinado produto implica na redução do mesmo a um trabalho não diferenciado, simples, 

uniforme, que se distingue apenas pela quantidade. Isso implica no desaparecimento dos valores 

de uso da mercadoria quanto do próprio trabalha empregado na sua produção. 

 

Com o caráter útil dos produtos do trabalho desaparece o caráter útil dos trabalhos 

neles representados e, portanto, também as diferentes formas concretas desses 

trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a 

trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato (MARX, 2013, p. 160). 
 

Observa-se, portanto que, com o desenvolvimento da maquinaria e da produção 

mecanizada, o trabalho se transformou em bem econômico indiferenciado, constituído por 

processos de trabalho voltados para garantir os interesses do capital de aumentar a mais-valia. 

Neste sentido, o trabalho foi reduzido à quantidade de valor que corresponde de maneira exclusiva 

à determinação a valores de troca e a sua variante de valor – dinheiro. Contudo, da mesma 

maneira ocorre com a mercadoria, uma vez que esta se reduziu a medidas determinadas de tempos 

de trabalho, onde o valor de troca criado pelo trabalho não diferenciado tornou o trabalho dos 

indivíduos dessa sociedade idênticos. Assim, essa sociedade produziu um valor de uso 

determinado para satisfazer uma necessidade determinada.  

Por meio de uma análise estruturada do modo de produção capitalista, Marx (2010) expõe 

o lugar do trabalho como forma efetivadora do ser social e demonstra a relação de dependência da 

esfera da existência à esfera da produção. Sua contribuição permitiu o entendimento de que todo o 

processo de formação humana deriva da interação entre homem e natureza, sendo o trabalho o 

elemento mediador de todo o processo. A partir desta premissa, o conhecimento produzido que 

                                                      
6
 O valor de troca mostra-se inicialmente como uma relação quantitativa, fluída e que se altera constantemente 

no tempo e no espaço. Ele representa a proporção na qual distintos valores de uso são trocados. Os valores de 

troca têm de ser valores de trocas permutáveis entre si ou valores de troca da mesma grandeza. Estes devem ser 

redutíveis a algo comum que venha tornar as diferentes mercadorias/produtos como iguais. Esta redutibilidade 

não se dá pelas propriedades naturais (física, química, geométrica) de um determinado produto, uma vez que 

estas importam apenas a conferir valor de utilidade às mercadorias, mas sim pela abstração dos valores de uso 

como produtos do trabalho humano. Ao abstrair o valor de uso obtêm-se o valor, o qual corresponde à 

quantidade teórica de dinheiro ou preço de uma mercadoria (MARX, 2013). 
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propõe explicar a sociedade ao longo da história tem demonstrado que o trabalho compreendido 

sob uma vertente teórica tradicional de ciência tende-se alinhar à logica de produção capitalista. 

Este fato pode ser observado na economia política onde a produção da sociedade naturaliza e 

legitima a apropriação do trabalho alheio. Entendendo o trabalho como mediador universal das 

relações de produção na sociedade, Marx (2010) denunciou que no modo de produção capitalista 

o trabalho se submete às exigências de troca do mercado, da propriedade privada e da divisão do 

trabalho e, por conseguinte, se revela estranhado a si mesmo ao reproduzir as desigualdades 

sociais que reflete o processo de desumanização da sociedade.  

Na crítica de Marx (2010), a economia política oculta o estranhamento na essência do 

trabalho porque não considera a relação imediata entre o trabalhador e a produção. Com isso,  

 

o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. 

Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas deformação para o 

trabalhador. Substituí o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de 

volta a um trabalho bárbaro e faz de outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz 

imbecilidade, cretinismo para o trabalhador (MARX, 2010, p. 82). 

 

Segundo Marx (2010) a economia política parte do fato dado e acabado da 

propriedade privada. Ela percebe o processo material da propriedade privada que se constitui 

a partir de fórmulas gerais e abstratas aplicadas como leis para ela. Frente a isso, ele 

desenvolve uma dura crítica sobre a forma como a economia política supõe que a sociedade 

deva desenvolver, pois ela não esclarece a respeito da divisão entre trabalho e capital, e entre 

capital e terra. De outra maneira, ela não expõe quais os reais interesses dos economistas 

políticos que se propunham compreender a reprodução do sistema como um todo para, assim, 

aperfeiçoar os processos técnicos que garantem os interesses do capital. Neste sentido, a 

crítica de Marx (2010) está no fato dos economistas políticos não terem compreendido todo o 

estranhamento com o sistema do dinheiro que emana da interconexão essencial entre a 

propriedade privada, a ganância, a separação do trabalho-capital-propriedade da terra, de troca 

e concorrência, de valor e desvalorização do homem, de monopólio e concorrência, etc. 

Vê-se, portanto, que em relação ao trabalho e a propriedade privada, a crítica de Marx 

(2010) perpassa o fato de a economia política partir do trabalho como sendo a alma da produção, 

no entanto a ele nada concebe, mas tudo à propriedade privada. Não obstante, observa-se, 

também, que o estranhamento do trabalho, o qual marca a constituição da sociedade moderna tem 

refletido o processo do pensamento nesta e, mais especificamente ao que trata o objeto desta 

pesquisa, tem influído no sentido do conhecimento no campo da Educação Física. 
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Transformações revolucionárias ocorridas ao longo da história podem ser explicadas a 

partir do estado de desenvolvimento em que se encontravam as nações envolvidas quanto às 

forças produtivas, à divisão do trabalho, e ao intercâmbio interno e externo de sua produção. 

Segundo Marx e Engels (1989, p. 28) “o quanto as forças produtivas de uma nação estão 

desenvolvidas é mostrado de maneira mais clara pelo grau de desenvolvimento atingido pela 

divisão do trabalho”. Das relações entre indivíduos da mesma sociedade, do aumento da 

população, da ampliação de necessidades e do crescimento da produção é que desenvolve a 

divisão do trabalho.  Inicialmente essa divisão encontrava-se mais associada às relações de 

trabalho no ato sexual, sendo posteriormente associada à virtude das disposições naturais 

(vigor físico e necessidades) até se desdobrar na divisão entre trabalho material e espiritual.  

Os padrões da divisão social do trabalho das sociedades europeias dos séculos XVII, 

XVIII e XIX, caracterizados inicialmente como a separação do trabalho industrial/comercial 

do trabalho agrícola (separação entre produção e comércio) encontram prevalecentes na 

sociedade contemporânea, porém, o mais evidente é a divisão do trabalho material e 

intelectual. Essa forma de divisão tem relação direta com a manutenção do atual modo de 

organização social e, na atualidade, tem contribuído para a manutenção e permanência da 

estrutura social dividida em duas grandes classes.  

Em um estágio mais avançado das forças produtivas, para além da separação entre o 

trabalho comercial e o trabalho industrial, ocorrem diferentes subdivisões do trabalho entre os 

indivíduos em determinados ramos da produção. Estas subdivisões refletem as relações de 

intercâmbio e é condicionada desde o início pelo modo como se exerce o trabalho, pelos 

meios materiais dispostos, pelos instrumentos de produção – naturais ou civilizados
7
, e 

também pelo produto do trabalho.  

                                                      
7
 Marx e Engels (1989) manifestam a diferença entre os instrumentos de produção naturais e aqueles criados pela 

civilização. No primeiro caso, os instrumentos podem ser compreendidos como o campo, a água etc., nele os 

indivíduos são subsumidos à natureza e a propriedade territorial aparece como dominação imediata e natural. Há 

ainda o entendimento de que os indivíduos estão unidos por um laço qualquer, como, por exemplo, a família, a 

tribo, o próprio solo etc., e a troca é essencialmente troca entre os homens e a natureza. Neste instrumento de 

produção, a atividade corporal não está de forma alguma separada da atividade espiritual e, portanto, o senso 

comum é suficiente. E a dominação do proprietário sobre os não-proprietários é apaziguada por um sentimento 

de comunidade. Existe uma pequena indústria, porém subsumida à utilização do instrumento de produção 

natural, sem distribuição do trabalho entre os diferentes indivíduos. Já, no segundo caso, os instrumento criados 

pela civilização, os indivíduos encontram-se como instrumentos da produção ao lado do instrumento de 

produção dado, eles são subsumidos ao produto do trabalho, especialmente o trabalho acumulado, do capital. 

Neste, pressupõe que os indivíduos são independentes uns dos outros e que se mantêm juntos apenas através da 

troca, sendo esta predominantemente uma troca dos homens entre si. Nesta, a divisão entre trabalho corporal e 

espiritual já deve estar praticamente realizada, e a dominação dos proprietários sobre os não-proprietários toma 

uma forma reificada em uma terceira coisa (o dinheiro). Por fim, no instrumento de produção dito civilizado a 

indústria existe apenas na e através da divisão do trabalho. 
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Marx e Engels (1989) demonstraram a estreita relação existente entre as diversas fases 

de desenvolvimento da divisão do trabalho com as diferentes formas de propriedade. Para 

eles, a primeira forma de propriedade é a propriedade tribal, a qual corresponde a uma fase 

não desenvolvida da produção, onde a divisão do trabalho está pouco desenvolvida e se limita 

a divisão natural no seio da família. Nesta, as relações de classes são inexistentes dadas à 

suficiência do senso comum quanto à ordem natural das coisas, além de não necessitar de uma 

produção para além das carências locais. Nesta forma de propriedade, a estrutura social 

limita-se a uma extensão da família de base patriarcal, com divisões entre os chefes, membros 

e escravos (MARX; ENGELS, 1989).  

Na segunda forma de propriedade, a propriedade comunal que se encontra na 

Antiguidade, pode ser caracterizada pela reunião de muitas tribos para formar as cidades, seja 

por contratos ou por conquistas. Nestas, também subsiste a escravidão como base de toda 

produção, e as formas de propriedade móvel e imóvel estão subordinadas à propriedade 

comunal. A divisão do trabalho já é mais desenvolvida, onde a oposição entre cidade e campo 

torna-se aparente, e no interior das cidades inicia-se a oposição entre comércio marítimo e 

indústria, e as relações de classes entre cidadãos e escravos estão completamente 

desenvolvidas. Além desses, a concentração da propriedade privada e a transformação dos 

pequenos camponeses plebeus em um proletariado refletiam o que viria ser a propriedade 

privada moderna (MARX; ENGELS, 1989).  

Na terceira forma de propriedade, a propriedade feudal ou estamental, situada no 

período da Idade Média, a classe diretamente produtora não é mais constituída por escravos, 

mas por pequenos camponeses servos da gleba. Quando desenvolvido completamente, o 

feudalismo encontrou oposição das cidades. Havia uma necessidade de associação contra a 

nobreza, pois a estrutura social feudal não era compatível com os novos interesses da 

ascendente classe de artesões-comerciantes. O poder era exercido de uma nobreza que detinha 

a posse da terra sobre os servos. Assim como no campo, a estrutura feudal de posse de terra 

correspondia, nas cidades, a propriedade corporativa, a organização feudal dos ofícios. Por 

não apresentar uma divisão do trabalho bem desenvolvida, a propriedade consistia, 

principalmente, no trabalho do indivíduo. Numa época em que a indústria ainda não estava 

separada do comércio o crescente aumento da população, a concorrência crescente de servos 

que fugiam em massa para as cidades prósperas e o acúmulo de capitais pelos artesãos deram 

origem às corporações. Estas, por sua vez desenvolveram no trabalho a condição de oficial e 

aprendiz, engendrando nas cidades uma hierarquia semelhante a do campo. Com isso, a 

principal forma de propriedade durante a época feudal consistia na propriedade territorial 
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ligada ao trabalho dos servos e no trabalho próprio com pequeno capital dominando o 

trabalho dos oficiais (MARX; ENGELS, 1989). 

As formas de propriedade elaboradas por Marx e Engels (1989) demonstram que em 

toda história da civilização as relações de poder são constituídas, necessariamente, pela 

propriedade de alguns sobre as forças produtivas e meios produção de outros, podendo, em 

cada época, variar as formas de associação e a relação com os produtores diretos, mas sempre 

mantendo uma associação que defronta a classe trabalhadora. 

A evolução do modo de produção da sociedade (corporativo-manufatureiro-industrial) 

foi consequência da divisão do trabalho ao longo da história. Segundo Marx e Engels (1989), 

o pressuposto histórico para o florescimento das manufaturas foi o comércio com as nações 

estrangeiras, além da concentração bem avançada da população e do capital acumulado em 

poucas mãos nas, então, ultrapassadas corporações. O ramo de produção que impulsionou o 

desenvolvimento das manufaturas foi o da tecelagem. Com o aumento da população era 

crescente a procura de tecidos para roupas, este ramo foi obrigado a abandonar a forma de 

produção anterior. Como o capital surgia naturalmente, e sua acumulação e mobilização foi 

impulsionada pela circulação acelerada, a manufatura se livrou da corporação, transformou as 

relações de propriedade com o aparecimento do capital móvel e, posteriormente, aumentou a 

massa do capital móvel em relação ao capital surgido naturalmente. 

Do ponto de vista do interesse de classe, a manufatura pode a princípio ser entendida 

como um modo de produção que favorecia a classe dos desafortunados e não proprietários por 

ter se tornado um refúgio dos camponeses contra as corporações que os excluíam ou os 

pagavam mal. No entanto, estas coincidiam, uma vez que as relações entre trabalhador e 

empregador, conservavam o caráter expropriador do trabalho do homem. Se nas corporações 

eram estabelecidas relações patriarcais entre oficiais e mestres, na manufatura eram relações 

monetárias entre o trabalhador e o capitalista. Quanto a essas relações,  

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria 

tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das 

coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O 

trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 

como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 

geral (MARX, 2010 p. 80) (destaque do autor). 

 

Inicia-se uma saga de expropriação do trabalho produtivo humano, justificada por uma 

consciência dominante, que tem como moral, a naturalização de relações sociais perversas em 
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nome do progresso. Este momento histórico inaugura, de certo modo, a lógica das relações 

trabalhistas que são estabelecidas na sociedade contemporânea. 

No aspecto político, o poder da pequena burguesia, que subsistiu com as corporações, 

se sucumbe com o surgimento da grande burguesia proveniente do comércio e da manufatura. 

Sob o domínio dos grandes comerciantes e manufatureiros, as relações comerciais entre as 

nações eram dominadas pelos direitos alfandegários que obstaculizava a indústria e, portanto, 

necessitava da proteção do Estado. 

Impulsionada pelo crescente mercado consumidor das colônias nos séculos XVII e 

XVIII, o comércio e a navegação se desenvolveram mais rapidamente do que a manufatura 

possibilitando a expansão do comércio a níveis mundiais. A Inglaterra detinha a concentração 

do extenso mercado mundial por ter sido a nação mais desenvolvida do ponto de vista de seu 

comércio marítimo e da produção manufatureira. Mesmo assim, o estágio em que se 

encontrava o desenvolvimento das forças produtivas nesse período se revelou insuficiente 

para atender a procura por produtos manufaturados, o que demandou a criação da grande 

indústria, sendo esta o período ulterior ao modo de organização da manufatura.  

 

Tal procura que ultrapassava as forças de produção foi a força motriz que, criando a 

grande indústria e com ela a utilização de forças elementares para fins industriais, a 

maquinaria e a mais extensa divisão do trabalho, deu nascimento ao terceiro período 

da propriedade privada desde a Idade Média (MARX; ENGELS, 1989, p. 93). 

 

Com a grande indústria são criadas condições para liberdade de concorrência no 

interior das nações, pois tanto no modo de produção corporativo quanto no manufatureiro não 

era permitida a livre concorrência de mercadorias já que eram amparados pelos impostos 

alfandegários protecionistas no mercado interno e pelo monopólio no mercado colonial. 

Diferentemente do que ocorreu com a manufatura, a qual se submetia ao comércio mundial, a 

grande indústria inverteu esta relação e, de acordo com Marx e Engels (1989), ao 

universalizar a concorrência ela estabeleceu os meios de comunicação e o mercado mundial 

moderno, transformou todo o capital em capital industrial e com os desenvolvimento do 

sistema monetário engendrou a rápida circulação e a centralização dos capitais.  

Com o advento da grande indústria inaugura-se um novo estágio da produção e, 

consequentemente, um novo modelo de sociedade que passou a se desenvolver na esteira da 

indústria – sociedade industrial. As condições favoráveis para o desenvolvimento dessa 

sociedade estavam postas numa ideologia alimentada pela liberdade de concorrência, a qual 

de forma sútil foi se constituindo enquanto formas de controle social. Neste sentido, 
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através da concorrência universal, obrigou todos os indivíduos ao mais extenso 

emprego de suas energias.  Destruiu, onde foi possível, a ideologia, a religião, a 

moral etc., e onde não pôde fazê-lo converteu-as em mentiras palpáveis. Foi ela que 

engendrou a história mundial, na medida em que tornou cada nação civilizada e cada 

indivíduo membro dela dependentes do mundo inteiro para a satisfação de suas 

necessidades, e que destruiu o anterior caráter exclusivista e natural das diferentes 

nações (MARX; ENGELS, 1989, p. 84).  

 

Desta sociedade emergiu uma burguesia que não se limitava aos interesses nacionais 

particulares. Contrariamente aos interesses das burguesias constituídas na corporação e na 

manufatura, “a grande indústria criou uma classe cujos interesses são os mesmos em todas as 

nações” (MARX; ENGELS, 1989, p. 95), ou deveriam ser, já que o modo de produção burguês 

foi imposto forçosamente a todas elas, ao criar uma interdependência entre as mesmas.  

O aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e o constante progresso dos meios 

de comunicação possibilitou que a grande indústria introduzisse seus produtos no mercado 

mundial a um preço tão baixo que não restava alternativa, para àquelas que ainda detinham o 

modo de produção antigo, que não fosse sua rendição ao modo burguês de produção. A classe 

burguesa impôs um desenvolvimento de forças produtivas nunca antes imaginadas nas 

sociedades pré-industriais. Ela constituiu uma organização social, política e econômica que 

suprimiu a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. De acordo com 

Marx e Engels (2005, p. 44) ela “aglomerou as populações, centralizou os meios de produção 

e concentrou a propriedade em poucas mãos”. 

Esse percurso pela história demonstrou a contradição existente nas relações produtivas 

desenvolvidas pela própria burguesia. Isso, porque, na esteira do desenvolvimento da 

burguesia capitalista desenvolveu-se, também, o proletariado. Este era constituído pela classe 

dos operários modernos, os quais se encontravam rendidos às forças do capital, uma vez que 

dependiam do trabalho (tornado propriedade privada) para sua sobrevivência. “Esses 

operários, constrangidos a vender-se a retalho, são mercadoria, artigo de comércio como 

qualquer outro, em consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a 

todas as flutuações do mercado” (MARX; ENGELS, 2005, p. 46). Não diferente do que 

ocorre no atual estagio do capitalismo moderno, em tempos de crise os trabalhadores tudo 

perdiam (e ainda perdem) em relação à burguesia capitalista. Isso foi evidenciado nos 

processos utilizados, pela classe dominante, para vencer as crises que constantemente 

debilitavam as economias capitalistas industriais, como, por exemplo, a destruição violenta 

das forças produtivas precedentes e a exploração mais intensa dos mercados consumidores.  

Entretanto, a classe do proletariado exposta às condições de miserabilidade partilhava 

de um sentimento de descontentamento com a ordem social burguesa, o que contribuiu 



 

39 

sobremaneira para as revoluções sociais do período. Nesse sentido, entende-se que “a história 

da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas, 

contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade que condicionam 

a existência da burguesia” (MARX; ENGELS, 2005, p. 45). De outro modo, as relações 

sociais de produção fundadas no trabalho são responsáveis pela manutenção ou superação das 

condições estruturais em que desenvolve o capitalismo. 

Na sociedade industrial, o conhecimento produzido socialmente tende ser descartado no 

ambiente da produção, pois o que interessa ao burguês capitalista não é a capacidade do operário 

em produzir a partir do conhecimento de todo um determinado produto, mas apenas a parte que 

lhe cabe em função da eficiente divisão do trabalho que permitirá elevar em quantidade o volume 

da produção, e consequentemente, elevar o lucro proveniente do trabalho acumulado (expropriado 

do trabalhador). Conforme anotam Marx e Engels (2005, p. 46), “o crescente emprego das 

máquinas e a divisão do trabalho despojam a atividade do operário de seu caráter autônomo, 

tirando-lhe todo o atrativo”. Assim, nesta condição o operário não se faz mais do que uma 

extensão da maquinaria, o qual o capitalista se interessa apenas pela atividade mecânica de sua 

função que, por sinal, dada a sua elementaridade, essa atividade poderia ser ofertada por uma 

vasta mão de obra “disposta” a submeter a condições degradantes de trabalho. Sob essas 

condições e diante do declarado interesse pelo lucro e da omissão do Estado, despreocupado com 

os interesses sociais, a classe operária acabou por submeter suas crianças e mulheres ao trabalho. 

Esta sociedade opera sobre uma estrutura hierárquica que assemelha às organizações 

militares que, assim como na grande indústria, todas as ações são estabelecidas sob a 

vigilância do Estado burguês, no qual toda a estrutura se encontra muito bem ordenada à 

maneira de o acúmulo e o lucro serem alcançados com a máxima eficiência. Conforme Ianni 

(1988) o Estado cumpre o papel de mediador das relações de trabalho, pois a alienação do 

mais-valor, como produto do trabalho expropriado, somente pode exercer-se dominante 

quando estas relações se mantêm em níveis suportáveis física e socialmente.  

Nela a classe do proletariado tende aumentar na mediada que a grande indústria sucumbe 

completamente as camadas inferiores da classe média, os pequenos industriais e o camponeses. 

Isso se dá em decorrência destes estarem limitados a um pequeno capital, não sendo capazes de 

concorrer com a grande indústria e, assim, à medida que a classe burguesa produzia seus 

estrondosos lucros, conquistava inimigos, e contribuía para o surgimento de uma classe operária 

descontente com a ordem social vigente. “Os interesses, as condições de existência dos proletários 

se igualam cada vez mais à medida que a máquina extingue toda diferença e quase por toda parte 

reduz o salário a um nível igualmente baixo” (MARX E ENGELS, 2005, p. 47). Neste sentido, 
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cada vez mais eram reais as condições sociais para a revolução, e isso se deu em grande parte 

devido ao próprio desenvolvimento da sociedade industrial que, ao promover o descontentamento, 

criou um ambiente favorável para o desenvolvimento da classe do proletariado. 

A precarização do trabalhador refletida na instabilidade dos salários, no aperfeiçoamento 

constante da maquinaria, nas crises comerciais e na concorrência entre grandes industriais, 

contribuiu para o acirramento do confronto entre as duas classes e despertou a necessidade de 

unidade e organização dos trabalhadores de diferentes localidades. Mas, do ponto de vista político 

a sociedade industrial não estava plenamente desenvolvida a ponto da grande burguesia industrial 

se impor totalmente sobre o proletariado, pois o fato dela conviver permanentemente em luta 

contra a aristocracia e contra a própria burguesia que detinha interesses conflituosos em relação ao 

progresso da indústria forçava-a, conforme Marx e Engels (2005), recorrer à ajuda do 

proletariado, arrastando-o para o movimento político. E nesta condição, conforme já observado, 

“a burguesia fornece ao proletariado os elementos de sua própria educação política, isto é, armas 

contra ela própria” (MARX; ENGEL, 2005, p. 48). 

Como já explicitado nesta pesquisa, entende-se que o conhecimento produzido na 

sociedade não está desconexo do processo de desenvolvimento de seu modo de produção. Por 

esse entendimento, o conhecimento que encerra um objeto específico na atualidade guarda seu 

sentido nos processos de produção dessa sociedade, a qual tem de ser compreendida nas 

relações produtivas que a define. 

Em geral, o que se percebe é que as mudanças no modo de produção da sociedade 

preservaram os processos de apropriação, conservaram os antagonismos entre classes 

opressoras e classes oprimidas e, portanto, mantiveram a propriedade burguesa sobre as forças 

produtivas e os instrumentos e meios de produção. 

Ciente disso entende-se que a sociedade industrial se caracteriza por produzir o capital 

através da exploração do trabalho assalariado. Além disso, ela introjeta nas consciências não só a 

necessidade de apropriação dos produtos materiais, mas também os produtos do trabalho 

intelectual que se volta para ratificar a cultura burguesa. “A cultura, cuja perda o burguês deplora, 

é para imensa maioria dos homens apenas um adestramento que os transforma em máquinas” 

(MARX; ENGEL, 2005, p. 54). Vê-se, portanto, que na cultura da sociedade industrial os 

elementos intelectuais ou o saber que envolve o entendimento de liberdade, direito, trabalho, 

produção, justiça etc., são produtos das relações de produção e da propriedade burguesa. Sob o 

domínio burguês, a forma como esses produtos se relacionam com a atividade do indivíduo não 

carece ser compreendida como um fato histórico, sendo suficiente entendê-la como relação de 
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produção acidental, na qual os produtos da cultura dominante são incontestáveis uma vez que 

cumprem o papel social de satisfazer as necessidades dos indivíduos.  

Esse percurso permitiu observar que a exploração de uma parte da sociedade por outra 

é um fato comum em toda a história da sociedade. Neste sentido, as formas de consciência 

que se desenvolveram ao longo dos séculos, estiveram intimamente ligadas às relações 

antagônicas de classes. 

Contudo, entende-se que a sociedade contemporânea encontra-se em um estágio 

ulterior ao processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, e, neste sentido, 

está fundada a partir de conflitos e interesses dessas duas classes predominantes, e que o 

modo de produção social e as relações de produção continuam refletindo as formas de 

dominação da sociedade burguesa moderna, sobretudo, na produção do conhecimento que 

tendencialmente reforça os interesses necessários para preservação da ordem social e 

racionalidade da classe burguesa dominante. 

 

1.2 Racionalidade tecnológica: entre o fetiche do progresso e a liberdade individual 

 

A sociedade contemporânea apresenta-se como uma fase ulterior a sociedade 

industrial – a sociedade industrial desenvolvida. Nela foram ampliadas as condições para 

conquista das forças produtivas, de modo que as relações de produção continuassem aceitas 

de forma harmoniosa e os antagonismos de classes se diluíssem ante a sedução das 

mercadorias e a satisfação das necessidades individuais (MARCUSE, 1979).  

O conhecimento em geral da sociedade, e em particular o da Educação Física, é passível 

de ser influenciado pela racionalidade que tende eliminar os antagonismos de classes e 

harmonizar as relações de produção. Isso pode ser observado na manifestação das mais variadas 

teorias que se propõem conhecer e/ou explicar os fatos, fenômenos, objetos da realidade. São 

teorias que não surgem ao acaso, mas sim em uma época histórica determinada, por indivíduos 

determinados, e que guardam relações determinadas com interesses que emergem da própria 

condição de existência e sociedade, qual seja, divida em classes antagônicas. 

O modo de produção social que se configura na contemporaneidade tem sua gênese 

nas transformações sociais ocorridas nos séculos XVIII e XIX no contexto da explosão da 

Revolução Industrial na Inglaterra, a qual Hobsbawm (2014) considerou que pela primeira 

vez na história da humanidade foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades 

humanas, no sentido de torná-las capaz da multiplicação acelerada, progressiva e ilimitada de 

homens, mercadorias e serviços. Embora a inferência da gênese da sociedade atual remonte ao 
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estado de desenvolvimento da sociedade daquele período, reconhece-se que de maneira mais 

ampla a história toda da sociedade é a historia dos antagonismos de classe que remonta ao 

surgimento da propriedade nas relações humanas. 

Para Marcuse (1979) a crítica da sociedade industrial, originada na primeira metade do 

século XIX, alcançou concreção numa mediação histórica ocorrida na consciência e na ação 

política das duas grandes classes que se defrontavam na sociedade. No entanto, à medida que 

o capitalismo foi se desenvolvendo, essas duas classes tiveram suas estruturas e funções 

alteradas a ponto de perderam suas capacidades de agentes de transformação, e com isso 

alterou-se também a base da crítica da sociedade, onde “a sociedade contemporânea parece 

capaz de conter a transformação social...” (MARCUSE, 1979, p. 16).  

Segundo Adorno (1968 p.67) “a atual sociedade é, de acordo com o atual estádio das 

forças produtivas, plenamente, uma sociedade industrial”. Com base nesta afirmação, o 

retorno ao tempo histórico, do qual surgiram todas as condições materiais que permitiram o 

desenvolvimento desta sociedade, constituiu-se um caminho de busca dos elementos teóricos 

que permitiram compreender o sentido do conhecimento em Educação Física produzido no 

GTT Epistemologia e veiculado nos anais do CONBRACE de 2005 – 2015.  

As transformações sociais que se deram na Europa dos séculos XVIII e XIX, 

refletiram o progresso do pensamento em direção à razão e a busca de um projeto 

emancipatório na modernidade. Em relação a esta questão, Adorno e Horkheimer (1985) ao 

discutirem o conceito de esclarecimento consideram que, enquanto sentido mais amplo do 

progresso do pensamento, ele tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo 

e investi-los na posição de senhores.  

Nota-se que, os autores denunciam a ilusão do progresso que se promove pela 

promessa de libertação das condições de opressão dos homens ante as formas históricas de 

dominação que precederam o capitalismo moderno, e denunciam o fato de os homens, na 

posição de senhores, continuarem reproduzindo as relações de produção que no curso da 

história, estiveram na contramão de uma sociedade organizada à maneira de oferecer 

melhores possibilidades de suavizar a luta do homem pela existência (MARCUSE, 1979). 

Adorno e Horkheimer (1985) explicam que o esclarecimento foi considerado como 

condição para o poder, e sua meta era a dissolução dos mitos e a substituição da imaginação pelo 

saber. Do ponto de vista político, o saber que inaugura o projeto moderno de sociedade esteve 

relacionado à capacidade do homem dominar a natureza, a si mesmo e aos outros homens. Este 

entendimento subsidiou a premissa de que o esclarecimento constituiria uma possibilidade 

universal de compreensão da totalidade social. Entretanto, o conhecimento da sociedade orientado 
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pelo entendimento de esclarecimento restrito à relação de dominação torna falsa essa premissa. E 

isso, na medida em que a totalidade social passa a ser compreendida nos preceitos da 

racionalidade dominante, a qual funcionaliza e operacionaliza a razão (técnica e da tecnologia) de 

maneira a produzir formas de conhecer e pensar que se integram facilmente à ideologia 

dominante. Esta relação entre saber/poder foi, no projeto Iluminista moderno, preponderante para 

o triunfo do capitalismo liberal burguês perante as formas de ordenação social que o precederam, 

além daquelas que se apresentam em pleno desenvolvimento na atualidade, dada as relações 

estabelecidas entre os Estados modernos e o capital financeiro internacional. 

Marcuse (1979) demonstra que a sociedade industrial desenvolvida, justificada pela 

“necessidade” do progresso técnico, se constituiu por um sistema de dominação e coordenação 

das relações de produção que tendeu eliminar a percepção dos antagonismos e contradições de 

classes da sociedade, levando a grande maioria da população a aceitar a condição de oprimidos.  

Denuncia, também, que essa sociedade opera sob um racionalismo que busca justificar 

a convivência harmônica entre as classes, como forma de integrar seus opostos. Nela a 

produção do conhecimento tornou-se preponderante para o desenvolvimento da racionalidade 

instrumental, pois amparada pelos critérios de verdade estabelecidos pela ciência moderna, as 

formas de dominação da sociedade industrial desenvolvida garantiram o êxito na manutenção 

da ordem existente. Para ele, esta sociedade tende inibir o reconhecimento de suas forças 

destrutivas à medida que explora seu potencial de produtividade e crescimento. Além disso, 

ela age de maneira a impedir a subversão da consciência e do comportamento do homem ao 

produzir uma massa de homens que se lançam acriticamente ao fetiche das mercadorias, o 

qual é imputado pela racionalidade do progresso técnico do desenvolvimento tecnológico.  

A maneira como os homens se lançam ao fetiche da mercadoria acaba por ser um 

reflexo dos efeitos sociais e políticos oriundos de um sistema totalitário constituído a partir do 

crescente desenvolvimento tecnológico. Conforme Marcuse (1979) essa sociedade oferece um 

aparato técnico de produção e distribuição que constitui “um sistema que determina, a priori, 

tanto o produto do aparato como as operações de sua manutenção e ampliação” (MARCUSE, 

1979, p. 18), não restando alternativas de projeto de sociedade, pois ao determinar as relações 

sociais esse aparato técnico se transforma em um sistema de defesa da sociedade capitalista e 

ao mesmo tempo aprimora continuamente os meios e instrumentos de produção de maneira 

que atenda aos interesses dos dominantes. “Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a 

tornar-se totalitário no quanto determina não apenas as oscilações, habilidades e atitudes 

socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações individuais” (MARCUSE, 

1979, p. 18). Desta forma, determinar as necessidades e os interesses do indivíduo de maneira 
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a alcançar uma consciência feliz, fazendo-o acreditar ser autônomo em sua escolha, acaba 

sendo um recurso de coordenação técnica que age eficazmente no âmbito subjetivo, e cumpre 

o papel não apenas de lançar os homens ao fetiche da mercadoria, mas ao mesmo tempo 

impede o surgimento de uma oposição ao todo que se faz totalitário. 

Para Marcuse (1979) a maneira como essa sociedade organiza a vida de seus 

integrantes compreende uma escolha inicial entre alternativas históricas que são determinadas 

pela cultura material e intelectual herdado. Neste sentido, como o projeto histórico que se 

encontra em curso corresponde à escolha seletiva de um sistema de dominação que determina 

a produção da sociedade, a tecnologia se revela como uma alternativa de produção dessa 

sociedade. Enquanto instrumento de produção, Marcuse (1999, p. 73) entende que a 

tecnologia “é uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma 

manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um instrumento 

de controle e dominação”. Além disso, ela “serve para instituir formas novas, mais eficazes e 

mais agradáveis de controle social e coesão social” (MARCUSE, 1979, p. 18).  

Apresentadas de imediato como as responsáveis por satisfazerem todas as necessidades 

dos homens, a tecnologia e a ciência desenvolvidas sob a base da razão instrumental mostram-se 

benevolentes e solidárias ao progresso humano, porém isso, somente na medida em que são 

necessários à organização e administração das relações de produção dessa sociedade ao modo 

burguês. Na sociedade atual as relações entre os indivíduos passaram por mudanças influenciadas 

por um desenvolvimento tecnológico que virtualizou as relações – as redes sociais virtuais. Esta 

pode ser considera uma nova forma “agradável” e eficaz de controle e coesão social, pois, ao 

mesmo tempo em que os indivíduos se sentem seguros mediante a “liberdade” conferida pela 

rede, estão eles aprisionados a uma racionalidade individualista e a um padrão de comportamento 

que corresponde aos interesses políticos, econômicos e sociais seletos da classe dominante. Nesta 

linha, Ianni (1999) aponta que no processo de globalização político-econômica e sociocultural as 

tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas
8
 agilizaram, intensificaram e generalizaram as 

articulações, as integrações, as tensões, os antagonismos, as fragmentações e as mudanças 

socioculturais por todo o globo. Com a globalização os quadros sociais e mentais de referência se 

alteram mais ou menos radicalmente em todo o mundo, implicando no desenvolvimento da teoria 

e prática política na atualidade. 

Se considerar que a teoria e a prática política da sociedade refletem o sentido do 

conhecimento dessa mesma sociedade, e que o conhecimento pode servir tanto para integrar 

                                                      
8
 Sobre o papel da tecnologia na modificação das condições sob as quais desenvolvem a teoria e a prática 

política, ver Ianni (1999). 
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os indivíduos a uma ideologia quanto para mostrar-lhes suas contradições e antagonismos, 

entende-se ao longo dos anos foram aperfeiçoadas tecnologicamente as formas de dominação, 

passando-as do âmbito da dominação física pela imposição da força, para dominação 

ideológica via satisfação das necessidades do indivíduo. Essa segunda forma de dominação 

encontrou no conhecimento da sociedade (científico, jurídico, moral, religioso etc.), a 

possibilidade de justificação de práticas desumanas no processo de dominação.  

Essa forma de dominação está presente no âmbito do conhecimento em Educação 

Física, em geral camuflada em orientações teóricas (que surgem como recursos técnicos e 

tecnológicos) que desvinculam a teoria da prática política. De outro modo, distanciam a 

ciência de filosofia no processo do pensamento. 

Dado o fetiche da sociedade industrial desenvolvida em manifestar uma tendência 

totalitária sobre as formas de controle social, a tecnologia e a técnica não podem mais serem 

compreendidas pela noção de neutralidade. Isso porque, ao demonstrar a função da técnica na 

sociedade Marcuse (1999, p. 74) revela o seu potencial político, qual seja “pode promover 

tanto o autoritarismo quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o 

aumento quanto a abolição do trabalho árduo”. O autor recorre a historia da sociedade para 

demonstrar que, a exemplo do que ocorreu na Alemanha nazista, mesmo uma sociedade tida 

como altamente racionalizada e mecanizada não titubeou em operar o interesse da opressão 

totalitária e a escassez continuada. Uma contradição demonstrada a todo instante na 

atualidade, quando se considera a discrepância que há em relação à produção de riquezas 

dessa sociedade e sua distribuição. Neste sentido, a máxima eficiência na produção imputada 

pela tecnologia não reflete necessariamente em ganhos para o progresso humano, mas está 

condicionada ao modo de produção material dos homens. 

Amparado no conhecimento histórico para demonstrar, por meio de uma teoria crítica, 

que os indivíduos não se devem lançar cegamente à ilusão da tecnologia, Marcuse (1999) 

demonstrou que há algo de mais preocupante para além dos problemas sociais causados pelos 

padrões tradicionais de produção do lucro e do bem-estar geral. Este algo perpassa pela 

ambição não só de expandir os mercados e a riqueza de um Estado, mas principalmente pela 

possibilidade do desenvolvimento de uma racionalidade imperialista, a qual encontra na 

tecnologia e na técnica todas as justificações necessárias para tornar menos trágico 

(manipular) quaisquer práticas expansionistas que, a serviço dos ideais políticos, tendem 

atentar contra a vida humana. No tocante a esta questão, ele demonstra que 
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na Alemanha nacional-socialista, o reino do terror é sustentado não apenas pela 

força bruta, que é estranha à tecnologia, mas também pela engenhosa manipulação 

do poder inerente à tecnologia: a intensificação do trabalho, a propaganda, o 

treinamento dos jovens e operários, a organização da burocracia governamental, 

industrial e partidária – que juntos constituem implementos diários do terror – 

seguem as diretrizes da maior eficiência tecnológica (MARCUSE, 1999, p. 74). 

 

O desenvolvimento da maquinaria e da produção em massa, que caracterizam a 

sociedade atual, foi determinado pelas mudanças no processo tecnológico que levaram ao 

surgimento de nova racionalidade e novos padrões de individualidade. Se na sociedade 

constituída sobre os ideais liberais burgueses o indivíduo era tido como a unidade 

fundamental do sistema, na atualidade seus valores não encontram força nessa sociedade. Se 

antes todo o esforço era empregado para tornar operante a liberdade individual, mesmo se 

tratando de aplicar essa liberdade exclusivamente ao interesse do livre comércio, atualmente 

os esforços perseguem o contrário. Tolher formas insurgentes de liberdade individual acabou 

sendo um dos objetivos perseguidos pela tecnologia na atualidade. 

Marcuse (1999) demonstrou que a ideia de indivíduo moldada por tendências 

religiosas, políticas e econômicas nos séculos XVI e XVII definia o indivíduo como sujeito de 

certos padrões e valores fundamentais que estariam associados às práticas que primavam pelo 

desenvolvimento total das faculdades e habilidades do homem. Como ser racional, ou seja, 

capaz de adquirir a liberdade do pensamento, o indivíduo deveria ser capacitado pela 

sociedade para encontrar sua existência (individual e social) por meio de seu próprio 

raciocínio, e com isso, seria capaz de agir sobre a realidade. Antes desse, no século XVIII 

Kant (1995) desenvolveu a crítica em relação à condição cômoda do indivíduo de se deixar 

ser guiado por outrem, e demonstrou que esta condição consiste num estado de menoridade do 

indivíduo, no qual ele se faz incapaz de servir-se da razão para se libertar. 

Partindo do entendimento de que a sociedade que desenvolve esta concepção de 

indivíduo ainda não se encontrava totalmente guiada pela razão, conceber a liberdade de 

pensamento ao indivíduo não significaria, de imediato, que sua prática seria racional no 

sentido de tornar a sociedade mais humana. Quanto a isso, a história demonstrou o contrário. 

A fé em demasia no indivíduo, como ser racional responsável pela busca de sua autonomia, 

provocou um distanciamento entre os interesses individuais e os da sociedade. Esse 

distanciamento pode ser verificado a partir dos meios “racionais” utilizados para obtenção do 

máximo progresso econômico para determinados grupos particulares, sem ao menos 

considerar que os processos técnicos empregados para tal fim podem levar a sociedade tanto à 

abundância como à escassez. A inobservância das contradições que encerram o fim último do 
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progresso tecnológico (o progresso econômico) oculta não apenas o fato do interesse imediato 

do indivíduo depender de padrões e demandas da ordem social dominante, mas também, 

camufla a inexistência de liberdade de pensamento, uma vez que a consciência do indivíduo é 

constituída a partir de autoridades externas (MARCUSE, 1999). Neste sentido, o pensamento 

autônomo e/ou a consciência do indivíduo tendem refletir o modo de produção da sociedade. 

A alteração da ordem social do mundo, iniciada com a Revolução Francesa e afirmada 

com a Revolução Industrial, foi o mais próximo que o homem chegou de alcançar a liberdade 

de pensamento, pois as condições políticas existentes para o período impunham aos 

trabalhadores a necessidade de tensão ao modo de organização produtiva da sociedade. 

Todavia, para Kant (1995) a revolução não é suficiente para que haja o progresso no âmbito 

do pensamento autônomo, uma vez que novos preconceitos (formas de representação do 

mundo) se colocam no lugar daqueles outrora superados e, com isso, desempenham a função 

de guiar os sujeitos a um pensamento outro. Dessa forma, entende que a autonomia idealizada 

a partir de preceitos da razão moderna não teve tempo algum de se constituir, e as 

consciências passaram diretamente de uma heteronomia
9
 a outra. Ocorre que, a autoridade 

que antes coexistia pela figura da religião passou a ser exercida pela tecnologia (ciência, 

mídia e informática) na atualidade, e aquela que antes era exercida pela monarquia, hoje é 

desempenhada pelo Estado de Direito burguês. Frente a isso, infere-se que a constituição do 

indivíduo dessa sociedade continua, ainda, sob a tutela de outros, em geral a de especialistas 

que se colocam enquanto autoridade em campos específicos como econômico, jurídico, 

político, científico etc. 

Neste sentido, compreende-se que as transformações ocorridas entre os séculos XVI a 

XVIII, no que tange à liberdade do pensamento do indivíduo, foram decisivas para que se 

perspectivasse o progresso humano. Entretanto, deve-se ponderar que ao longo dos séculos 

prevaleceu o interesse imediato do indivíduo e, ainda hoje, esses interesses acabam sendo 

perseguidos e justificados como racionais. De acordo com Marcuse (1999), no indivíduo da 

atualidade prevalece a mais pura racionalidade individualista, pois esta encontrou na 

sociedade liberal burguesa o ambiente adequado para se desenvolver, haja vista a constituição 

social e econômica propícia para atrair os indivíduos para o trabalho industrial. Tratava-se de 

                                                      
9
 De acordo com Abbagnano (2007), autonomia é um termo introduzido por Kant para designar a independência 

da vontade em relação a qualquer desejo ou objeto de desejo e a sua capacidade de determinar-se em 

conformidade com uma lei própria, que é a da razão. Contrapõe-se a este, a heteronomia, em que a vontade é 

determinada pelos objetos da faculdade de desejar. Os ideais morais de felicidade ou perfeição supõem a 

heteronomia da vontade porque supõem que ela seja determinada pelo desejo de alcançá-los e não por uma lei 

sua. A independência da vontade em relação a qualquer objeto desejado é a liberdade no sentido negativo, ao 

passo que a sua legislação própria (como "razão prática") é a liberdade no sentido positivo.  
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uma racionalidade que refletia os interesses da sociedade emergente em relação à necessidade 

de máxima produtividade e livre concorrência.  

De igual modo, na atualidade os interesses das relações de produção caracterizadas 

pela intensificação da mecanização e racionalização do processo de produção de mercadorias 

tem ameaçado o ideal da livre concorrência, forçando, assim, os pequenos produtores a se 

submeterem ao domínio das grandes empresas da indústria mecanizada e/ou do mercado 

financeiro. Este fato demonstra que o domínio tecnológico associado ao domínio econômico 

é, antes de tudo, a confirmação do domínio do homem sobre a natureza. 

Quanto ao domínio da sociedade, Marcuse (1999) demonstra que este se dá por meio 

da introdução de padrões de individualidade erigidos por valores (recursos intelectuais e 

materiais) que promovem a identificação dos interesses da sociedade com os interesses 

individuais. E desvelamento do domínio da sociedade, o qual buscou explicações no 

indivíduo, não teve como finalidade a eliminação da luta de classes como possibilidade de 

transformação da sociedade, mas sim contribuiu para demonstrar as contradições que 

encerram as relações de produção que tende cercear a liberdade e individualidade do sujeito, 

impondo-o as necessidades e interesses dos grupos sociais dominantes. Demonstrar que do 

indivíduo é retirado o controle sobre o conteúdo e função social das necessidades, e que seus 

interesses são reduzidos à satisfação de falsas necessidades, configura-se, no campo das 

possibilidades, alternativa de manter viva a luta de classes. 

Vê-se, que o controle sobre o indivíduo se dá por meio de processos técnicos que se 

justificam pela racionalidade instrumental. Neste contexto, a razão cumpriu (e cumpri) o 

papel de justificar os meios “mais adequados” para produtividade. A tecnologia, enquanto 

expressão máxima da racionalidade instrumental é direcionada e aplicada por grupos sociais 

dominantes que não aceitam a existência do sujeito econômico livre, pois esta condição de 

liberdade não reflete a necessária dependência econômica do indivíduo à sociedade hodierna.  

Neste sentido, entende-se assim como Marcuse (1999), que a tecnologia é um instrumento de 

controle e dominação responsável por promover os meios necessários para eliminar o 

indivíduo do jogo de forças das relações de poder nessa sociedade, e dificultar sua ação por 

meio da luta de classes. Tal eliminação pode ser percebida quando o indivíduo é levado a 

incorporar as necessidades e interesses políticos da sociedade como sendo seus próprios 

interesses, e dessa forma confirma a sua condição de menoridade (KANT, 1995). 

Sob o modo de produção da sociedade capitalista, a racionalidade individualista se 

transforma em racionalidade tecnológica e, com isso, contribui para o estabelecimento de 

padrões de julgamento e atitudes predispostas a aceitar e introjetar as determinações do 
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sistema (MARCUSE, 1999). A aceitação das determinações do sistema capitalista se dá pelas 

vias da eliminação do indivíduo, pois na medida em que a racionalização dos processos de 

produção buscou a padronização dos desempenhos, foram eliminadas as particularidades 

(distinções) individuais que emanam das aptidões, percepções e conhecimento do indivíduo. 

Quando não eliminadas, essas particularidades foram coordenadas de forma a obter a máxima 

eficiência no processo de produção. Assim, o que esta sociedade se propôs a eliminar foi, 

apenas, o indivíduo no seu entendimento mais amplo, compreendido na sua identidade 

incondicional com o universal (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), e não o padrão de 

individualidade, o qual está susceptível de se transformar em face das determinações do modo 

de produção. A individualidade permanece no sujeito econômico livre, e se transforma em 

objeto de organização e coordenação da produção em larga escala (MARCUSE, 1999). 

Diante disso, o indivíduo nessa sociedade é compreendido como eficiente e capaz de 

obter o desempenho necessário que atenda as demandas objetivas do modo de produção 

capitalista. É, portanto, um indivíduo fictício dotado de aparente liberdade, o qual Adorno e 

Horkheimer (1985) denominam de pseudo-indivíduo, aquele que se constitui enquanto 

produto e produtor da aparelhagem econômica e social, e tem sua liberdade restrita à seleção 

dos meios mais adequados para alcançar as metas determinadas pela aparelhagem. 

O conhecimento desta sociedade passa a ser planejado de forma que faça com que o 

homem se adeque à máquina e, consequentemente, ao aparato. Da mesma maneira, o 

comércio, a técnica, as necessidades humanas e a natureza se unem em um mecanismo 

racional, o qual se mostra de imediato conveniente aos homens. 

 

Tudo contribui para transformar os instintos, os desejos e pensamentos em canais 

que alimentam o aparato. As organizações econômicas e sociais dominantes "não 

mantêm o poder através da força... Fazem-no identificando com as crenças e 

lealdade do povo", e o povo foi treinado a identificar suas crenças e lealdade com as 

organizações (MARCUSE, 1999, p. 81). 

 

Quando Marcuse (1999) propôs desvelar essa sociedade e buscar os elementos 

concretos capaz de explicá-la a luz da teoria crítica, ele encontrou no processo da máquina a 

racionalidade que reveste o comportamento humano e, com isso, demonstrou o sentido do 

conhecimento na sociedade. Para ele, 

 

o processo da máquina opera de acordo com as leis da ciência física, mas da mesma 

forma opera com as leis da produção de massa. A eficácia em termos da razão 

tecnológica é, ao mesmo tempo, eficácia em termos de eficiência lucrativa, e a 

racionalização é, ao mesmo tempo, padronização e concentração monopolistas. 

Quanto mais racionalmente o indivíduo se comporta e quanto mais devotadamente 
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se ocupa de seu trabalho racionalizado, tanto mais sucumbe aos aspectos frustrantes 

desta racionalidade. Ele está perdendo sua habilidade de abstrair da forma especial 

em que a racionalização é levada a efeito e está perdendo a fé nas suas 

potencialidades não realizadas (MARCUSE, 1999, p. 81). 

 

Além disso, Marcuse (1999) considera que o processo da máquina requer que as coisas 

sejam apreendidas mecanicamente, e por isso necessita de treinamento consistente capaz de 

programar a vida dos indivíduos ajustando-os a ordem social. Desse modo, a sociedade que 

emerge do processo da maquinaria acaba por construir os homens de que necessita. Homens 

os quais se lançam irrefletidamente aos padrões de produção e consumo de mercadoria, 

capazes de negar seus instintos de humanidade em nome da eficiência produtiva e do 

progresso econômico e, incapazes de acreditarem em alternativa para além da condição que 

lhe apresenta de imediato. 

Ao demonstrar a sociedade racionalizada com base na factualidade do processo da 

máquina, Marcuse (1999) observou que essa racionalidade imputa ao sujeito uma atitude 

intelectual e espiritual capaz de assimilar prontamente os fatos e se precaver contra os desvios 

que não corroboram com a eficiência produtiva do aparato. No entanto, como a atitude de 

precaver contra os desvios pressupõe certa autonomia do sujeito e, que este, se encontra 

condicionado a obedecer às normas e procedimentos preestabelecidos por outros, considera-se 

que esta atitude do sujeito se limita a uma aparente liberdade de ação. Padrões de julgamento, 

atitudes e comportamento humano transformam-se em produtos do aparato da maquinaria e, 

quando produtos de uma racionalidade individualista produz homens alinhados com padrões 

de comportamento mecânico e normas de eficiência competitiva, ocupados com o 

desempenho de serviços e atributos individuais que, por conseguinte, despoja-os de sua 

liberdade de ação e autonomia. 

Todavia, o autor infere que o fato dos indivíduos serem despojados da sua capacidade 

de libertar o pensamento não ocorre por uma coerção externa, mas pela própria racionalidade 

sob a qual vivem. Afirma, 

 

o homem não sente esta perda de liberdade como o trabalho de alguma força hostil e 

externa; ele renuncia à sua liberdade sob os ditames da própria razão. A questão é 

que, atualmente, o aparato ao qual o indivíduo deve ajustar-se e adaptar-se é tão 

racional que o protesto e a libertação individual parecem, além de inúteis, 

absolutamente irracionais. O sistema de vida criado pela indústria moderna é da 

mais alta eficácia, conveniência e eficiência (MARCUSE, 1999, 82). 

 

Entendido dessa forma, o sujeito que se manifestar contrariamente a essa atitude, não 

fazendo uso da razão nos preceitos que convergem à submissão razoável ao sistema, tende ser 
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eliminado da sociedade. E, na medida em que todo protesto e persistência do indivíduo na sua 

liberdade de ação se configuram em potenciais possibilidades a ser realizadas, este indivíduo 

é considerado excêntrico para os padrões da sociedade (MARCUSE, 1999). Assim, a atitude 

esperada do sujeito, com base nos processos tecnológicos, é compreendida como naturalmente 

racional. Entretanto, entende-se que quando racionalizado o comportamento do homem, 

incorre-se no risco do não reconhecimento de alternativa perante o aparato que mecaniza e 

uniformiza todo o processo de relações de produção. E, a razão, a qual num determinado 

momento da história foi creditada de levar o indivíduo à autonomia, hoje está submetida a 

forma gerencial científica que busca o controle da ação e do pensamento do homem – a razão 

instrumental. 

O gerenciamento científico foi demonstrado por Marcuse (1999), a partir da exposição 

de F. W. Taylor, como sendo a unidade entre ciência exata, factualidade e grande indústria 

com vistas a objetivar a máxima lucratividade. É caracterizado por submeter as relações de 

empregador e operário às leis naturais da ciência, agindo de forma a eliminar o desperdício, 

intensificando a produção e padronizando o produto. O mesmo ocorre se considerar as 

relações de produção em diversas esferas da vida na sociedade. Sob a forma de gerenciamento 

científico, a atitude tecnológica se mostrou eficiente para o controle hierárquico sobre os 

homens não só no ambiente da indústria, mas, também, para manutenção de uma convivência 

pacífica com a ordem dominante. Neste sentido, a atitude tecnológica corresponde à 

racionalidade tecnológica. 

Bem se sabe que nos dias atuais o gerenciamento científico tem se mostrado também 

pela unidade da ciência no campo da crítica nas ciências sociais. Não diferente do que ocorreu 

com o gerenciamento científico demonstrado por Marcuse (1999), a qual a ênfase da análise 

estava nas as ciências exatas, hoje parte do campo da crítica social tem inovado esse 

gerenciamento de maneira a neutralizar o desenvolvimento de formas de pensamento que se 

colocam resistentes ao controle da ação e do pensamento humano. Isso pode ser observado a 

partir da crescente diversificação teórica pela qual passa o campo da crítica em diferentes 

áreas do conhecimento. Na Educação Física esta diversificação encontra-se mais ou menos 

expressa na tendência à pluralidade teórica e cultural que tem orientado o processo do 

pensamento da área no sentido de ratificar a racionalidade necessária à manutenção da 

sociedade capitalista. Diz-se isso, por entender que a pluralidade teórica advogada por 

estudiosos da área tem abandonado as formas de conhecer do pensamento crítico inspiradas 

nos preceitos da razão moderna, negando, com isso, o modo de conhecer alicerçado na inter-

relação entre filosofia e ciência.  
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Essa forma de proceder com o processo do pensamento na atualidade tem suas raízes 

no crescimento e controle do aparato industrial, um fenômeno já demonstrado por Marcuse 

(1999), e que influenciou e contribuiu para a impotência social do pensamento crítico. Este 

aparato desenvolve as formas de controle social apoiadas em autodisciplina, autocontrole, 

segurança e ordem como formas coercitivas e de autoridade, as quais são aceitas de bom 

grado, haja vista que a racionalidade tecnológica torna as formas de controle racionais e 

razoáveis para o interesse comum da sociedade. Além disso, o fato de setores importantes da 

oposição ser incorporados ao próprio aparato (sem perder o título de oposição) influenciou a 

mudança de valores de verdade críticos imanentes do movimento social de oposição.  

Neste sentido, a padronização do pensamento sob o controle da racionalidade 

tecnológica afetou o valor de verdade crítico, retirou-o do contexto o qual pertencia, e 

submeteu-o à ampla publicidade. Por fim, tornou-o um valor de verdade deturpado e 

correspondente finalidade do aparato
10

. 

O abandono da racionalidade crítica pela oposição social se deu em função dos objetivos 

desta estarem subordinados à organização própria da racionalidade tecnológica, rompendo assim a 

possibilidade de transcendência imanente da relação pensamento e ação (MARCUSE, 1999). 

Desta feita, na racionalidade tecnológica o indivíduo só poderia reivindicar seus direitos se 

estivesse coordenado em organizações de grande escala, como ocorre na grande indústria. 

Tornada verdadeira essa assertiva, o fato de a oposição ter se estruturado com base na perspectiva 

organizacional da racionalidade tecnológica demonstrou que os processos de transformação dos 

grupos de oposição, em partidos de massa e suas lideranças em burocracias de massa, foram 

incorporados pelo próprio aparato, possibilitando, com isso, às massas, a realização da 

                                                      
10

 No atual contexto político-econômico da sociedade brasileira torna-se evidente a padronização do pensamento, 

especialmente no tocante as factualidade da “política econômica” do país expressas em materiais estatísticos 

pelas diversas instâncias oficiais do governo com vistas a alcançar e justificar a necessidade das Reformas 

(educacionais, previdenciária, trabalhista, tributária, política, etc.). Utilizando recursos da grande mídia, a 

estrutura política do atual governo juntamente com as grandes instituições financeiras (bancos) e industriais que 

detêm a riqueza produzida pela sociedade, introduzem formas “legais” de desmantelamento dos direitos sociais. 

Direitos, entendidos, aqui, como valores de verdade críticos que correspondem às lutas de classe por garantia de 

justiça social, e que foram ratificados na Constituição de 1988. De forma escancarada, os dados divulgados pelos 

institutos de pesquisas, dos diversos órgãos do governo são apropriados pela grande mídia e expostos sem 

considerar os contextos dos quais originam, induzindo, assim, a massa a acreditar nos números como verdades 

absolutas, que tem por finalidade justificar os ataques à Constituição. Nesse contexto, são frequentes as 

manobras políticas voltadas para extirpar qualquer potencialidade ainda não realizada dos processos de gestão 

que perspectiva uma sociedade voltada a promover justiça social. Com exemplo, a desqualificação da educação 

pública brasileira quando da divulgação de dados do Exame Nacional de Ensino Médio de 2015, o qual os 

valores de verdades tecnológicos apresentados foram forçosamente manipulados para que o conceito Médio 

nacional das escolas públicas estivesse discrepante ao conceito das escolas particulares. Na ocasião, trataram de 

desqualificar a escola pública, e não reconheceram os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

como uma potencialidade não realizada completamente em nível de educação pública para os diversos níveis. 

Contrário a isso, os fatos que revelavam aquilo que não corresponde à manutenção da máxima eficiência de 

acúmulo e lucro, são escondidos e/ou reclassificados e apresentados de maneira menos espetacular. 
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individualidade do homem de maneira pervertida, na medida em que este se torna pertencente da 

multidão
11

. Diante disso, vê-se que a oposição social, integrada à racionalidade tecnológica, não 

foi capaz de cumprir o papel imanente de sua existência. 

Com processo tecnológico, a emergência das massas enquanto possibilidade de revolução 

não protagonizou a superação da escassez e a libertação do indivíduo.  Isso porque, as massas 

foram constituídas por indivíduos de interesses diversos, os quais não congregavam os interesses 

comuns que os tornavam distintos em meio ao processo produtivo.  No tocante a esta questão, 

Marcuse (1999) desenvolveu uma análise em relação ao proletariado como classe, e define-o por: 

sua posição determinada no processo produtivo; pela maturidade de sua consciência; e pela 

racionalidade de seu interesse comum. Para ele, esta classe não pode ser entendida como uma 

multidão, porque nela a racionalidade crítica não pode ser posta de lado, uma vez que ela é pré-

requisito para função libertadora dessa classe. No entanto, toda crença no progresso do indivíduo 

em relação à busca da liberação das potencialidades humanas acabou originando padrões de 

individualidades que contribuíram para coordenação progressiva da sociedade. De outro modo, 

contribuíram para o processo de integração do indivíduo ao aparato. 

Para Marcuse (1999), como o processo tecnológico implica na democratização das 

funções, o processo de produção e distribuição da sociedade racionalizada acentua as 

distinções existentes entre aqueles que produzem de fato, e aqueles que planejam a produção. 

Nessa lógica, as relações de produção acabam não sendo mais mediadas de maneira decisiva 

pela divisão do trabalho, que há tempo caracterizou o modo de produção capitalista, mas sim 

pela divisão do poder atribuído à divisão hierárquica entre subordinados e especialistas. Da 

relação de produção estabelecida entre estes desdobram as formas de controle técnico que não 

se limitam a agir sobre o comportamento humano, mas também, buscam controle técnico 

sobre os fatos para ampliar o alcance da racionalização do mundo objetivo para o subjetivo. 

Tal como demonstrado por Adorno e Horkheimer (1985) esta racionalidade recorre ao culto 

do fato, que submetido aos processos técnicos da indústria cultural, distorcem a realidade ao 

prazer da pertinência de manter a ordem dominante. Os fatos racionalizados são reproduzidos 

repetidamente nos diversos meios de produção da cultura, introjetados aos indivíduos por 

                                                      
11

 Multidão é associação de indivíduos que foram despojados de todas as distinções "naturais" e pessoais e reduzidos à 

expressão padronizada de sua individualidade abstrata, ou seja, a busca do interesse próprio. Na multidão, o indivíduo 

se torna o sujeito padronizado da autopreservação bruta. Nela, os impulsos agressivos são facilmente liberados e a 

restrição imposta pela sociedade à busca competitiva do interesse próprio se torna inócua. A multidão une os sujeitos 

atomizados da autopreservação que estão desligados de tudo que transcende seus interesses e impulsos egoístas 

(MARCUSE, 1999). Neste sentido, entende-se que o pertencimento à multidão não é desejável, haja vista esta 

manifestação egoísta não coaduna com os interesses próprios racionais do indivíduo enquanto ser social. 



 

54 

meio de um processo de familiarização com o fato, tornando assim, “racional” os meios mais 

atrozes utilizados no processo de domínio do homem e da natureza. 

  Pelo processo de familiarização com o fato controla-se a reprodução material dessa 

sociedade. Com ele, o fato acaba por determinar o objetivo final de todo o processo - a 

máxima eficiência e produtividade. A racionalidade tecnológica cria uma estrutura comum 

(alienação objetiva/subjetiva do processo produtivo) de experiência capaz de restringir os 

elementos que transcenderiam o controle técnico sobre os fatos (MARCUSE, 1999). Desta 

feita, os homens tornariam convencidos que a situação da sociedade é imutável e a condição 

que lhe é dada no processo de produção é natural. Como exemplo, tem-se a promessa de 

democratização das funções que alimenta no indivíduo a esperança de que nessa sociedade ele 

é livre para contribuir com o processo, seja na posição de subordinado seja na posição de 

especialista. Nesta perspectiva, a posição que o indivíduo ocupará em decorrência de sua 

função tende ser explicada pelo fracasso perante o sucesso desejável. 

Da democratização e especialização racional das funções surgiu um modelo de 

burocracia da organização privada responsável por garantir o curso e a ordem racional das 

funções, incrementando assim, a racionalidade da submissão. Assim, “quanto mais as funções 

individuais são divididas, fixadas e sincronizadas de acordo com padrões objetivos e 

impessoais, tanto menos razoável é para o indivíduo recuar ou resistir” (MARCUSE, 1999, p. 

94). Impondo-se de maneira objetiva e impessoal, essa burocracia acaba absorvida em todos 

os espaços da vida social, e por ela são instituídas as regras que objetivam a garantia de 

permanência das relações de poder na sociedade. Relações estas, construídas a partir de 

valores de verdade de racionalidade instrumental, os quais dissimulam a realidade e criam a 

necessidade de harmonia entre o interesse privado e o coletivo. 

Vê-se, portanto, que a racionalidade tecnológica se distancia do entendimento de razão 

moderna construído por uma tradição que via no indivíduo o potencial de realização humana 

para o bem comum. Ocorre que este potencial foi todo canalizado para o “bem” particular de 

grupos e classes, e o homem transformado em complemento da maquinaria. Este fato remete 

ao entendimento de que o indivíduo encontra-se aprisionado às relações de produção que 

tende eliminá-lo da sociedade atual. A história revela a existência de época em que as forças 

sociais que operaram sobre o indivíduo permitiram a libertação das amarras da autoridade 

(religiosa e feudal). No entanto, como o indivíduo não se encontra suficiente esclarecido para 

alcançar sua autonomia e emancipação, acabou se apegando a outra autoridade – o mercado.  

O argumento utilizado, aqui, de os indivíduos não estarem suficientemente 

esclarecidos para tanto, não tem a pretensão de atribuir culpa aos indivíduos de uma época 
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específica, mas demonstrar que a condição de existência histórico-social da classe 

desfavorecida foi construída em meio a um processo produtivo organizado com base na 

coisificação e alienação objetiva/subjetiva para o controle e reprodução da sociedade. Neste 

sentido, a falta de esclarecimento e o apego ao mercado remetem às condições objetivas de 

existência (materiais, econômica, políticas, jurídicas, de trabalho) de determinada época, as 

quais refletem nas ideias e ideologias predominantes na sociedade. 

Dado a complexidade do mercado de ocupar os indivíduos dessa sociedade, ele não se 

apresenta unicamente como uma autoridade que pode ser percebida imediatamente. Diz-se 

isso, com base em seus interesses se apresentarem de maneira heteronômica e, ao mediar as 

relações sociais ele persegue sempre o interesse de distanciar o indivíduo da sociedade. Fazer 

com que o interesse racional comum do indivíduo não tenha correspondência ao interesse 

comum da sociedade é a maneira eficiente da racionalidade tecnológica neutralizar a 

interferência do indivíduo no curso da sociedade. E uma vez neutralizado, sua capacidade de 

transformação no sentido de perspectivar o progresso humano acaba reduzida a mudanças que 

atendem o progresso do mercado.  

Apegado à autoridade que prometeu tornar o sujeito livre, mesmo uma liberdade 

circunscrita aos preceitos econômicos, o indivíduo dessa sociedade é contraditoriamente o 

agente de fé que produz e consome essa sociedade. Sua autonomia é tão somente aquela 

limitada ao interesse de mercado e, portanto, sujeito de racionalidade individualista que 

coopera para conter a liberdade de ação, pensamento e consciência. Com base neste 

pressuposto, é fato que esta racionalidade ao utilizar da promessa de liberdade tende colocar-

se contraria a qualquer forma de contenção da mesma. Mas isso apenas de maneira aparente, 

pois, na essência, enquanto racionalidade tecnológica promotora do distanciamento entre 

indivíduo e sociedade, ela produz sujeitos capazes de agir de maneira resignada frente às 

contraditórias justificativas da necessidade do progresso tecnológico. 

Assim, na sociedade industrial desenvolvida, caracterizada pela produção em massa, o 

indivíduo se apega mais ao processo tecnológico o qual lhe usurpa a singularidade e criatividade 

individual para garantir a manutenção da mesma, e menos ao potencial de uma individualidade 

crítica de oposição ao sistema. Ela “[...] quantifica os atributos qualitativos do trabalho individual 

e padroniza os elementos individualistas nas atividades da cultura intelectual” (MARCUSE, 1999, 

p. 100). Este fato demonstra um indivíduo integrado ao processo tecnológico e, sendo ele 

componente do todo social, as manifestações coletivas que se apresentam na atualidade na forma 

de massas e cultura de massas só revelam uma parte relativa desse todo, qual seja aquela que 

interessa o desenvolvimento do sujeito econômico livre.  
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Ao demonstrar a falácia do coletivismo na atualidade Marcuse (1999) destaca que os 

traços coletivistas que caracterizam o desenvolvimento atual podem pertencer ao 

individualismo. Na relação do todo e da parte explica que, assim como o interesse de mercado 

provem da racionalidade individualista, o interesse racional do indivíduo (o qual há tempo 

refletiu a crítica e oposição dessa sociedade frente à escassez) acaba se firmando de maneira 

autoritária enquanto interesse comum, sendo, portanto, outra forma de domínio dos interesses 

particulares sobre o todo. Afirma ser o coletivismo uma falácia que tende a equiparar o todo 

(sociedade) com as propriedades tradicionais do indivíduo, colocando-os em disputa 

permanente por uma parcela da riqueza social (MARCUSE, 1999). 

A mesma sociedade que acredita na razão tecnológica enquanto autoridade promotora 

da libertação e autonomia do indivíduo promove, também, a repressão e o controle destes, 

como forma de poder necessário para perpetuar o domínio da natureza e do homem. Assim, 

essa sociedade é percebida enquanto coletividade (massas e cultura de massas) apenas na 

medida em que persegue um interesse comum que atenda aos interesses da classe dominante. 

Ao abordar a tecnologia neste texto não houve a pretensão de demonstrar que problemas, 

como, a falta de esclarecimento para autonomia, a eliminação do indivíduo e da oposição, sejam 

provenientes desta. O problema não está no desenvolvimento da tecnologia, mas nos meios e fins 

desse desenvolvimento que tendem compreender o progresso humano em uma perspectiva 

econômica de poder e dominação. De outro modo, o problema está nas relações de produção que 

se desenvolvem com base na lógica competitiva e do mercado capitalista. 

Notou-se, portanto, a influência da racionalidade tecnológica na produção e 

reprodução da sociedade. Seu potencial de influir no pensamento cultural (formação humana) 

foi ratificado por condições objetivas que garantiram a perpetuação dessa racionalidade, 

sendo a forma mais expressiva dessas condições na atualidade a indústria cultural.  

Contudo, o percurso pelas elaborações teóricas de Marcuse permitiu compreender que 

a sociedade constituída sob a ideologia da racionalidade tecnológica tem encontrado formas 

de objetivar, naturalizar e tornar legítimos os modelos de planejamento e gerenciamento da 

produção material e espiritual com vistas à obtenção da máxima eficiência e lucratividade.  

 

1.3 Industria Cultural: base objetiva necessária à perpetuação da racionalidade tecnológica 

 

Compreender a sociedade industrial desenvolvida suscita utilizar do conceito de 

indústria cultural que emerge das análises de Adorno e Horkheimer na década de 1947. Este 

conceito perpassa por uma análise crítica da sociedade, a qual se constituiu no século XIX, se 
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desenvolveu no século XX, e se aperfeiçoa na atualidade. Essa sociedade se expandiu com 

base no progressivo crescimento industrial e tecnológico e é caracterizada pela sua capacidade 

de uso da técnica para promover a união dos opostos (integração) e assegurar os interesses 

comuns em relação ao gradativo crescimento e acúmulo do capital. 

Segundo esses autores, o conceito de indústria cultural demonstra que “a cultura 

contemporânea confere a tudo um ar de semelhança” (ADORNO e HOKHEIMER, 1985, p. 

113), pois os indivíduos acabam por se identificarem de imediato com tudo e a todas as 

mercadorias culturais e, com isso, sentem-se integrados a essa sociedade. A finalidade de tal 

integração está na necessidade de manutenção da ordem social existente que, há muito, se 

mantêm por meio de mecanismos que permitem que os indivíduos se satisfaçam com o que 

lhes são oferecidos como bens culturais e, consequentemente, se esqueçam da exploração a 

que são submetidos nas relações de produção. 

Nela, as distinções entre o erudito e o popular acabam por ser sobrepostas pela 

desfaçatez da promessa de que as pessoas possam, simplesmente por meio do mercado 

cultural, alcançar elevada erudição ao consumirem os bens culturais massificados, 

padronizados, fragmentados e descaracterizados. E, desta maneira, as distintas facetas da 

cultura contemporânea seriam reconhecidas tão-somente em sua superficialidade, e apenas na 

medida em que a indústria cultural e seus produtos promovessem o esfacelamento das 

possibilidades que permitam trazer à tona as contradições pertinentes à cultura de massas.  

O século XX foi marcado por um acentuado desenvolvimento da produção cultural, 

principalmente com o avanço tecnológico dos meios de comunicação em massa, como o 

rádio, cinema, revistas, música, tv, etc. O aumento da produção de bens culturais produzidos 

em escala industrial impulsionou o consumo das diversas classes sociais, conquistando-as e 

impondo-as a necessidade social de seus produtos. Conforme Adorno e Horkheimer (1985) a 

satisfação de necessidades iguais prevalece em razão de que os padrões teriam resultados 

originariamente das necessidades dos consumidores, e os métodos de reprodução e 

disseminação dos bens padronizados se afirmam pelas milhões de pessoas que participam 

incontestavelmente dessa indústria. 

Assim, a aceitação dessas necessidades tem contrapartida nos próprios indivíduos que, 

mesmo diante do potencial transformador da ação humana, estão submetidos à lógica dessa 

sociedade, pois como demonstram os autores, o fato de milhões de pessoas participarem dessa 

indústria impondo métodos de reprodução e disseminação de bens padronizados demonstra o 

movimento de que as forças produtivas estão sendo mediadas pelas relações de produção 

(ADORNO, 1993). Longe de considerar esta assertiva como uma relação de causa-efeito, 
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reconhece-se, assim como Adorno, a relação dialética entre forças produtivas e relações de 

produção, pois o contrário negaria o potencial transformador humano no sentido de conferir 

melhores condições de vida à humanidade. De outra maneira, se as relações de produção que 

medeiam as forças produtivas fossem entendidas numa perspectiva tradicional de ciência, a 

qual desconsidera o todo estrutural da sociedade e atribui a essência do problema aos 

elementos comuns das relações de produção, isolando-os e tornando-os abstratos, elas não 

seriam dotadas de valor explicativo da realidade (MARX, 2008). 

O fato de essa sociedade aceitar sem resistência os padrões de bens produzidos tem raízes 

na incipiente sociedade industrial. Isso pode ser observado em estudos naturalistas clássicos 

(econômicos e sociológicos), os quais demonstraram que a existência do indivíduo na sociedade 

correspondia a um processo de ordem natural da reprodução das relações sociais de produção. 

Submetido ao ordenamento da natureza, o existir do homem na sociedade só tinha sentido se este 

“cooperasse” com sua força de trabalho para o progresso da sociedade e, em troca ele faria jus de 

um salário que lhe permitiria satisfazer suas necessidades. Esta relação harmoniosa entre capital e 

trabalho explorado, esconde as diferentes determinações que compreendem o processo de 

produção da sociedade, o que implica como já ocorrido na história, na falsificação da realidade 

(MARX, 2008). Traços dessa harmonia prevalecem na sociedade atual. 

Pautada pelo ideal do sujeito econômico livre, nela a satisfação ou não das necessidades é 

atribuída ao empenho dos indivíduos de se moverem na direção de satisfazê-las. Com isso, a 

produção de bens culturais passa a ser justificada em razão da demanda de necessidades de 

consumo da população. No entanto, este é um argumento comumente utilizado para justificar a 

pertinência da produção e consumo irrefletido de mercadorias, o qual distante de uma análise da 

teoria crítica tende ratificar a racionalidade que preserva os interesses das classes dominantes. 

Com isso, demonstra a sociedade abstratamente, como uma sociedade fictícia, com eficiência em 

esconder em sua estrutura a negatividade e as tendências de poder que emanam das relações de 

produção. Isso explica o fato do homem não hesitar em promover atos de crueldade, atentando 

contra a vida humana, há muito justificado por necessidades abstratas e fictícias. 

 

Para o bem e para o mal, nas necessidades sempre já está presente a sociedade como um 

todo; elas podem ser para as pesquisas de mercado, a coisa mais próxima, mas, no 

mundo administrado, elas não são em si o primeiro. O julgamento das necessidades 

corretas e falsas teria de ser feito de acordo com uma visão da estrutura geral da 

sociedade, com todas as suas mediações. O fictício que hoje deforma todo e qualquer 

atendimento das necessidades é inconscientemente percebido sem questionamentos; 

provavelmente contribui para o atual mal-estar na cultura (ADORNO, 1993, p. 71). 
 

Para Adorno e Horkheimer (1985) as necessidades criadas pela indústria cultural, quando 

entendidas como o desejo espontâneo dos indivíduos, acabam por tornar um pretexto. Para eles, o 
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que permite explicar essa forma abstrata da sociedade é a busca de compreensão do aparelho 

técnico e do pessoal em seus menores detalhes no mecanismo econômico da sociedade. 

Nesta mesma linha, Marx (2008) desvela que às transformações materiais e 

ideológicas (objetivas/subjetivas) produzidas na base econômica correspondem toda a 

colossal superestrutura. As formas ideológicas (jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou 

filosóficas) sob as quais os homens adquirem consciência acabam por corresponder à forma 

assumida dessa sociedade e, portanto, a realidade explicada a partir da consciência que a 

sociedade tem de si mesma se revela abstratamente.  

O que acontece é que esta sociedade se desenvolveu sob a base de uma dependência 

econômica, na qual a indústria cultural cumpre o papel de promover a unidade das pessoas e 

das instituições. Segundo Adorno e Horkheimer (1985) os monopólios culturais que se 

constituíram por meio dos setores da comunicação em massa foram submetidos à dependência 

da grande indústria, e consequentemente ao domínio econômico.  

 

A dependência em que se encontra a mais poderosa sociedade radiofónica em face da 

indústria elétrica, ou a do cinema relativamente aos bancos, caracteriza a esfera inteira, 

cujos setores individuais por sua vez se interpenetram numa confusa trama econômica. 

Tudo está tão estreitamente justaposto que a concentração do espírito atinge um volume 

tal que lhe permite passar por cima da linha de demarcação entre as diferentes firmas e 

setores técnicos. A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em 

formação da política (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 115).  
 

Na unidade implacável da indústria cultural as diferenças sociais são suprimidas ante a 

necessidade do progresso de maneira tão perfeitamente administrada que o mundo objetivo passa 

a ser explicado a partir de distorções do conteúdo das coisas. A estratégia de conferir uma 

utilidade supostamente necessária às pessoas torna-se indispensável para formar consciências 

incapazes de compreender a realidade que os cercam. Por trás dessas consciências Adorno e 

Horkheimer (1985) expuseram a existência de um esquematismo de procedimento responsável 

por conferir a tudo um ar de semelhança. Para eles, os produtos mecanicamente diferenciados se 

revelam sempre como a mesma coisa, e que as distinções (sejam entre produtos da indústria 

cultural, sejam entre as classes sociais) que são imediatamente percebidas, acabam por ser sempre 

ilusórias. Ilusórias por quê? Como pano de fundo, por trás desse esquematismo encontram-se 

historicamente os ideais revolucionários burgueses da sociedade, os quais imprimiram no conceito 

de liberdade uma compreensão enviesada, a qual beneficiou uma classe ascendente que se firmou 

como dominante, enquanto para os dominados foram introjetados uma infindável necessidade de 

busca pela liberdade.  Desta maneira, para os autores o esquematismo do procedimento ao 

conferir distinção ilusória aos produtos mecanicamente diferenciados, incita a perpetuação da 

ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha. 
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Além disso, para os autores o critério unitário de valor consiste no investimento ostensivo 

econômico, não havendo correspondência aos valores objetivos com o sentido dos produtos. 

Revela-se, portanto, que a necessidade social dos produtos da indústria cultural não está verificada 

na busca do progresso da humanidade como um todo, e sim apenas na utilidade imediata de seus 

produtos em produzir valores econômicos que retroalimentam toda a lógica de acúmulo de capital 

do sistema. Mais que isso: forma, no campo subjetivo, novas individualidades integradas. 

A crítica que esses autores desenvolveram sobre a sociedade atual demonstra que a 

indústria cultural ao se valer de processos técnicos uniformes para produzir seus bens culturais, 

está produzindo, também, pelo mesmo processo técnico, a sociedade. Isso implica considerar que, 

estando os monopólios culturais (meios de comunicação de massa) submetidos à dependência 

econômica da grande indústria, seus produtos tendem registrar sem protestos a superfície da 

realidade social (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) e, com isso, contribuir para formação de 

indivíduos incapazes de compreenderem a realidade para além do que lhes é apresentado de 

imediato. Incorre-se a esta afirmação tendo em vista que esses autores demonstram o fato de que 

os processos técnicos da indústria cultural usurpam dos elementos sensíveis (a palavra, a imagem, 

a música) a possibilidade de compreensão da realidade, dando-lhes um caráter acrítico, ao criar 

um ambiente harmonioso e feliz, onde todas as necessidades podem ser satisfeitas à revelia das 

distinções e diferenças de classes, próprias do sistema político e econômico da sociedade atual. 

Para manutenção da ideologia burguesa dominante, nada mais promissor que utilizar dos 

processos técnicos nos produtos culturais direcionados ao lazer da população. Se não bastasse a 

técnica no ambiente de trabalho nas indústrias, e atualmente nos vários setores da produção e 

prestação de serviços, o lazer acabou por ser alvo dos processos técnicos que buscaram a unidade 

e integração de todos à lógica de produção da sociedade capitalista. Adorno (1995), no texto 

“Tempo Livre”, mostrou que enquanto esquema de conduta do caráter burguês, o tempo em que 

está livre do trabalho tem por função restaurar a força de trabalho
12

. 

A indústria cultural apropria-se do tempo livre, e nele se prolonga a promessa de 

liberdade que não se cumpre, pois o que paira na sociedade enquanto liberdade é a forma de 

“liberdade organizada” a qual, segundo Adorno (1995), é caracterizada por ser coercitiva e se 

ligar às necessidades das pessoas por um sistema funcional. Assim, além de proporcionar que 

as pessoas não se percebam aprisionadas, o modo de operar da indústria cultural ao explorar 

                                                      
12

 Embora a ideia de “tempo livre” apresentada nesse texto se restringe em demonstrá-lo de maneira utilitarista 

(restaurar a força de trabalho) quando associado ao esquema de conduta do caráter burguês, entende-se, além 

disso, que o mesmo faz parte do processo de produção e consumo da sociedade, restaura as forças físicas e 

psicológicas, controla o ambiente organizativo e político para além da fábrica e gera produtos e mais valia. 
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as necessidades impostas ao lazer, também as levam não perceberem que estão sendo 

socializadas por uma pseudocultura que neutraliza as resistências e formaliza a conformação. 

Para Adorno e Horkheimer (1985), os bens culturais produzidos para as massas são 

submetidos a processo técnicos intencionais que alteram a forma, o sentido e o conceito 

desses bens, com fins em imbecilizar as pessoas uma vez que as impulsionam a evitar o 

esforço intelectual frente a formas acabadas dos bens culturais consumidos. 

Além desta, os autores desenvolvem uma crítica desta sociedade quanto ao uso do 

esquematismo Kantiano, do qual se vale da necessidade de um mecanismo secreto destinado a 

preparar os dados imediatos de modo a se ajustarem do sistema da razão. Para eles, a grande 

indústria, e em especial a indústria cultural, incorpora e distorce este entendimento, se 

colocando como autoridade no planejamento e organização desses dados imediatos, uma vez 

que a sociedade mesmo diante de toda racionalização acaba por ser irracional ao permitir tal 

esquematismo. Assim, numa compreensão dialética não se pode considerar que o 

esquematismo é imposto à sociedade, haja vista que essa mesma sociedade atesta essa forma 

de planejamento e organização dos dados da realidade incorporados nos produtos da indústria 

cultural. Se em sua essência o esquematismo Kantiano atribuía ao sujeito à função de planejar 

e organizar os dados (elementos sensíveis) da realidade de maneira que se ajustassem à razão, 

quando destorcido, a grande indústria, por meio da indústria cultural, tomou para si a 

responsabilidade de planejar e organizar os elementos sensíveis da realidade de maneira que 

atendesse a racionalidade técnica empreendida pelo capital mundial.  

Este é um processo de integração que corresponde ao âmbito da cultura. Esta maneira de 

programar os dados da realidade revela uma sociedade em que sua produção é administrada de 

modo a satisfazer as necessidades imediatas das pessoas e torná-las feliz. O que não se mostra 

evidente a todos, e como já apontado por Adorno e Horkheimer (1985) é que a estrutura objetiva 

dos bens culturais produzidos pela indústria cultural influi de maneira perigosa na experiência 

subjetiva das pessoas, contribuindo para formas de produção e consumo irrefletidos. Assim, neste 

modo de produção os dados da realidade são manipulados para demonstrar os interesses, ditos 

comuns, da sociedade. Ignoram-se quaisquer perturbações que possam afrontar o modo de 

produção social capitalista, e mesmo diante de fatos de atrocidades, atentados, barbárie contra a 

vida humana e a natureza, a indústria cultural se impõe desviando o foco da atenção para ilusão da 

vida feliz. Já diziam os autores, “na Alemanha, a paz sepulcral da ditadura já pairava sobre os 

mais alegres filmes de democracia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 118).  

A grande indústria empresta seus procedimentos a indústria cultural, e faz dela um 

instrumento de produção da sociedade em geral. Da mesma maneira como o trabalhador 
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acaba sendo adestrado pelos processos técnicos que buscam produtividade irrefletida nos 

postos de trabalho, ocorre também fora do trabalho, em especial no lazer do trabalhador. 

 

A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por todas. Os 

produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os distraídos 

vão consumi-los alertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca maquinaria 

econômica que, desde o início, não dá folga a ninguém, tanto no trabalho, quanto no 

descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. É possível depreender de qualquer 

filme sonoro, de qualquer emissão de rádio, o impacto que não se poderia atribuir a 

nenhum deles isoladamente, mas só a todos em conjunto na sociedade. 

Inevitavelmente, cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais 

como as modelou a indústria em seu todo. E todos os seus agentes, do producer às 

associações femininas, valem para que o processo de reprodução simples do espírito 

não leve à reprodução ampliada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 119). 
 

Na sociedade em que o processo de produção do espírito deve se limitar declaradamente 

à absorção dos produtos culturais distribuídos pela indústria cultural, os espaços de formação do 

sujeito acabam sendo administrados pelo mesmo esquema de reprodutibilidade mecânica da 

indústria. A facilidade do consumo dos produtos culturais acabados e dispostos pela indústria 

cultural, revela o trabalhador destituído de capacidade produtiva criativa, a qual entende-se ser 

alternativa às formas estereotipadas e simplificadas de produção e reprodução da sociedade. 

Além disso, é latente nesta sociedade a naturalização dos procedimentos técnicos de produção 

com fins em adestrar o sujeito ao modo de produção capitalista. 

A ideia do quanto mais simples mais abrangente, parece nortear todo o processo. Isto 

porque ao usurpar do sujeito os elementos sensíveis e traduzir esteriotipadamente os dados da 

realidade, de forma a conferir aos mais distraídos identificação imediata, a indústria cultural retira, 

também, a autonomia do sujeito no processo de produção. Desta feita, o sujeito reproduz 

inconscientemente o modo naturalizado de produção, não se reconhece quando explorado e, 

quando reconhece, age resignado ao não perspectivar alternativa diante da estrutura geral da 

sociedade. Na atualidade, isso pode ser observado em relação ao mercado da arte musical. As 

rádios, TVs e internet, já não reproduzem com frequência as músicas que outrora expressavam a 

cultura de um povo, seus valores e suas lutas. No lugar da produção espontânea e criativa como 

forma de expressão da realidade, tem-se a produção musical de forte apelo econômico, com 

ritmos e letras sempre idênticos, música de baixo custo de produção e amplo potencial de integrar 

as massas ao consumo. Observa-se, com frequência, o abandono pelo artista do seu potencial de 

contribuir para progresso da cultura, se rendendo aos processos técnicos de produção das 

gravadoras a fim de se manter vivo no meio artístico. Tal fato demonstra a integração ao sistema 

não apenas do artista, mas de toda a sociedade que acaba consumindo o menos com aparência de 

mais. Um produto menos elaborado, porém que se apresenta com aparências de mais tecnológico.   
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Ao analisar o fato de que os sujeitos dessa sociedade encontram-se integrados à 

racionalidade da dominação, Adorno e Horkheimer (1985) demonstraram que, quando a 

serviço da economia atual, a técnica da indústria cultural desmantela a tensão que subsiste 

entre as particularidades existentes nas relações de produção e a vida social como um todo. 

No tocante a esta questão, eles afirmaram haver uma reconciliação do universal e do 

particular, onde os mesmos se constituem numa unidade, em favor de esconder as 

contradições dessa sociedade (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Neste sentido, o universal 

e o particular tornam-se idênticos na medida em que são aplicados da maneira intencional 

para tornar verdadeiro um fato que convém às estruturas de dominação. Assim, no exemplo 

supracitado, o particular enquanto possibilidade de oposição à estrutura do universo artístico 

da música torna-se obliterado em razão de determinações universais do mercado. 

A promessa de liberdade que caracteriza o surgimento da sociedade capitalista é 

tomada no século XX por transformações ocorridas a partir das crises do capital
13

. Naquela 

época, tal promessa já se encontrava absorvida completamente pelo espírito liberal, o qual o 

mercado se impôs enquanto determinante em todas as relações nas esferas da sociedade. Em 

geral, as crises do capital podem ser entendidas como oportunidades criadas pelo próprio 

capital para justificar transformações estruturais na sociedade em relação à intensificação do 

modo de produção capitalista. A liberdade prometida pelo mercado está limitada à condição 

de que cada indivíduo da sociedade não seja demasiado inflexível em aceitar as determinações 

do modo de produção capitalista. Neste modo de produção, a existência do sujeito livre não 

pode se efetivar de fato, haja vista que a sobrevivência do indivíduo, suas carências e 

necessidades estão condicionadas às determinações econômicas. Objetivadas pela indústria 

                                                      
13

 De acordo com Mészáros (2011) a crise do capital que experimentamos hoje é fundamentalmente uma crise 

estrutural que se desdobra por meio de uma complexa maquinaria que administra essa crise. Diferentemente, do 

passado em que as crises eram cíclicas, na atualidade seu caráter universal, de alcance global, e escala de tempo 

extensa, determinam a existência permanente das crises. Para o autor, as crises do capital que se manifestam na 

atualidade correspondem ao modo natural da existência do capital. Elas são maneiras de expansão do capital para 

além de suas barreiras imediatas, possibilitando de constituição de formas objetivas e subjetivas que contribuem 

para estender, com dinamismo cruel, a esfera de operação e dominação do capital. Além disso, o capital não se 

interessa na superação permanente de todas as crises, pois dela se beneficia na medida em que se aplica o 

discurso da necessidade de mudanças pontuais, a fim de não colocar em risco a sobrevivência contínua da 

estrutura global. Esse discurso tende se tornar natural em função da falsa teorização da relação entre produção, 

ciência e tecnologia a qual, segundo o autor, é concebida e caracteristicamente distorcida do ponto de vista do 

capital que tende ser eternizado. Esse é um fenômeno que pode ser observado na atualidade da crise brasileira, 

em que as determinações econômicas impuseram mudanças políticas que vêm tornando o Estado diminuto em 

relação a sua existência com foco no Bem-estar Social. O Estado, representado por governos financiados pelo 

capital, assume o protagonismo de encampar os interesses imediatos do capital e sua permanência e, com isso, 

dissemina a crença de não haver alternativas às crises que não sejam otimizar as práticas produtivas dominantes, 

reduzir os direitos sociais e a ação do Estado na distribuição de riquezas da sociedade, ou seja, o conhecido e 

falacioso discurso de ter que “cortar na carne”. 
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cultural, essas determinações levam os sujeitos a não perceber alternativas para além de 

integrar-se ao aparato e/ou conciliar sua existência à falsa liberdade.   

Dada à liberdade prometida pelo mercado “quanto mais incomensurável é o abismo 

entre o coro e os protagonistas, mas certamente haverá lugar entre estes para todo aquele que 

mostrar sua superioridade por uma notoriedade bem planejada”
14

 (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 124). Em Marcuse (1999), o abismo entre aqueles que produzem 

objetivamente essa sociedade e aqueles que a planejam está na mudança da mediação das 

relações de produção. Se antes, estas relações de produção eram mais mediadas pela divisão 

do trabalho, na atualidade é a divisão do poder atribuída entre as distinções hierárquicas das 

funções que medeiam tais relações. Assim, a liberdade conferida ao sujeito se limita tão 

somente em desenvolver o sujeito individualista que se move entre o sucesso e o fracasso 

frente às distintas funções na sociedade. 

Adorno e Horkheimer (1985) demonstraram que a indústria cultural provém dos países 

industriais liberais, e sua expansão está relacionada em grande parte pela dependência 

econômica em que encontrava o continente europeu em relação as Estados Unidos da 

América (EUA) depois da guerra e da inflação. Este fato revela que a evolução do liberalismo 

norte americano está mais associada à sua capacidade de administrar o monopólio cultural em 

seu favor, do que considerar que sua dominação só foi possível porque a consciência norte-

americana encontrava-se atrasada em relação ao desenvolvimento da técnica. Naquele 

contexto, a indústria cultural cumpriu o propósito de produzir a sociedade conveniente à 

ideologia do liberalismo. Uma sociedade completamente entregue à exploração desmedida de 

recursos do homem e da natureza. 

 

A produção capitalista os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles 

sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido. Assim como os dominados 

sempre levaram mais a sério do que os dominadores a moral que deles recebiam, 

hoje em dia as massas logradas sucumbem mais facilmente ao mito do sucesso do 

que os bem-sucedidos. Eles têm os desejos deles. Obstinadamente, insistem na 

ideologia que as escraviza (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 125).  

 

Na esteira da produção da grande indústria, a cultura geral submetida à lógica de 

produção capitalista incorporou a totalidade da indústria cultural. Sua ideologia interessa que 

                                                      
14

 Na sociedade atual essa ideia se apresenta com novos termos. “Superioridade por notoriedade bem planejada” 

na sociedade administrada pelas leis do mercado significa, hoje, meritocracia. Uma forma de administração das 

relações de produção que vem crescendo em decorrência de políticas desenvolvidas por governos 

assumidamente liberais, além daqueles que carregam a bandeira contrária a esta forma de governo, no entanto, 

acabam por sucumbir sua ideologia ante ao fetiche do poder conferido pelo capital. O que impera na lógica da 

meritocracia é, como dizem Adorno e Horkheimer (1985), o mecanismo da oferta e da procura que atua sobre a 

superestrutura como mecanismo de controle em favor dos dominantes. 
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as coisas permaneçam como estão, ou que a formas de resistência que emergem das relações 

de produção se desfaçam, tornando impotentes diante do arsenal de produtos que, 

pretensiosamente, são distribuídos indistintamente a todos os indivíduos. Por esta premissa, 

contentar-se com os produtos provenientes de um processo de produção que se revela como 

sempre o mesmo, tende esconder formas administradas das relações produtivas que regulam e 

adaptam os sentidos de cada indivíduo ao ritmo de produção do capital. Neste sentido, os 

produtos culturais oferecidos aos sujeitos pela indústria cultural cumprem o papel de 

promover mudanças de valores e práticas socioculturais alinhadas à eficiência produtiva da 

sociedade, e com isso mantem o estado de harmonia e conformação entre os interesses do 

indivíduo e da sociedade. 

O ataque às necessidades mais elementares do homem é de longa data uma das 

estratégias utilizadas pelo modo de produção social capitalista para neutralizar as formas de 

resistência contra o mesmo. Marx (2008) percebeu nos argumentos da economia política o 

quão danoso foi para o homem a naturalização da capacidade de apreensão conceitual das 

relações. Ao desenvolver a crítica do modo como à sociedade é explicada, qual seja à maneira 

das leis da natureza, ele demonstrou que todo esse dano está relacionado com o processo de 

desumanização do homem. De lá para cá, os processos técnicos capazes de neutralizar a 

apreensão conceitual da realidade se aperfeiçoaram, não se limitando apenas em oferecer ao 

sujeito o miserável salário que lhe garantira consumir os produtos elementares à sua 

sobrevivência para o trabalho industrial, mas também, garantindo que nenhuma forma de 

resistência pudesse se consolidar longe do espaço do trabalho. 

Desta feita, os processos técnicos que constituem o planejamento da produção cultural, 

encontram no prazer e na diversão a oportunidade de atuação e expansão do modo de 

produção capitalista. As transformações desse modelo de produção relacionadas às condições 

de trabalho constituídas na sociedade industrial forçaram, em certa medida, o surgimento da 

necessidade do tempo de lazer e diversão para os trabalhadores. Portanto, é uma necessidade 

produzida pelo próprio modo de organização social. 

Conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 128) “a diversão é o prolongamento do 

trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de 

trabalho mecanizado, para pôr-se de novo em condições de enfrenta-lo”. Observa-se, então, 

que esta sociedade não apenas cria a necessidade do lazer e diversão, mas, também, fabrica os 

produtos que prometem satisfazer essas necessidades de modo que neles sejam impressos, 

objetiva e subjetivamente, as determinações do processo produtivo que atendam a 

maximização do lucro em detrimento dos interesses de conferir dignidade à vida humana. 
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Todo um aparato técnico, científico e tecnológico acaba por ser empregado na produção 

de valores e comportamentos que a sociedade deve adotar, qual seja o comportamento atinente em 

suprir as necessidades políticas e econômicas do modo de produção vigente. Para tanto, não há 

limites e preceitos éticos em distorcer a realidade, pois no mundo do entretenimento tudo é 

possível. Nela, os piores predicados humanos podem conviver harmonicamente na figura do herói 

(salvador da pátria) e, ainda assim, poder-se-á chegar a um final feliz graças aos processos 

técnicos eficientes em provocar distração e prometer felicidade a todo instante. Além disso, os 

processos de reversão de valores e de naturalização de relações degradadoras do ser humano 

tornam-se evidenciados pela utilização de sátiras, paródias, músicas, filmes, novelas e programas 

humorísticos etc. que tendem expor de maneira alegre as situações trágicas e os problemas 

sociais. Recursos utilizados para constituir uma massa resignada que encara com naturalidade a 

condição que lhe é dada de sobrevivência. Elimina-se assim, formas de resistência ou 

possibilidade de percepção da condição do sujeito na sociedade, sendo comum observar o 

trabalhador que milita contrário aos interesses da classe a qual pertence, o negro, a mulher, o 

homossexual, que encaram com naturalidade a exposição vexatória a qual são submetidos nos 

meios de comunicação em massa. 

Nessa perspectiva, revela-se uma sociedade conformada com o pouco que lhe é 

oferecido à medida que os indivíduos se sentem satisfeitos. Como exemplo, a ilusão do 

sucesso pessoal imputado pelo ideal de competência (meritocracia), de forma fantasiosa, faz 

com que o sujeito acredite que a labuta e o exercício de dedicação à máxima produtividade 

lhe garantirá felicidade futura. Isso revela ideologicamente um modelo de homem capaz de se 

lançar cegamente à lógica do modo de produção capitalista.  

Adorno e Horkheimer (1985) desenvolveram uma crítica da maneira como a 

necessidade de diversão é explorada pela indústria cultural. O fato de ela ser utilizada para 

multiplicação da produção de mercadorias revela sua afinidade com os negócios, estando 

associada às determinações do mercado e, portanto, submetida às leis naturais da sociedade. 

Explicada com base nas leis naturais da ciência “divertir-se significa estar de acordo” 

(ADORNO; HORKHEIRMER, 1985, p. 135). Mas é claro que os autores não partilham desse 

entendimento. Para eles,  

 

isso só é possível se isso se isola do processo social em seu todo, se idiotiza e 

abandona desde o início a pretensão inescapável de toda obra, mesmo da mais 

insignificante, de refletir em sua limitação o todo. Divertir significa sempre: não ter 

que pensar nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A 

impotência é a sua própria base. É na verdade uma fuga, mas não, como afirma, uma 

fuga da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que essa realidade ainda 

deixa subsistir (ADORNO; HORKHEIRMER, 1985, p. 133). 
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Para além da constituição de um nicho de negócios no âmbito das necessidades de 

diversão, pode-se observar que a indústria cultural utiliza-se de processos técnicos capazes de 

fixar a ideologia dominante. Ela age no âmbito da subjetividade e utiliza-se da necessidade de 

lazer das pessoas para promover uma formação cultural na qual os indivíduos sejam capazes 

de se identificarem facilmente com coletivo. Dessa maneira, inculcar a ideia de que todos os 

sujeitos são iguais, e acreditar na suposta liberdade de poder produzir e consumir os produtos 

da cultura, acaba sendo uma estratégia de eliminar a oposição e a possibilidade de resistência 

à racionalidade instrumental. Isso porque, a ilusão da felicidade e o mundo de fantasia 

vendido ao sujeito retira-lhe a possibilidade de pensar sobre a condição de exploração que é 

submetido diariamente. Neste sentido, enquanto produto da indústria cultural, divertir não é 

senão um meio de compensar o desgaste material e espiritual causado pelo ritmo do trabalho, 

devendo ser ele também produtivo na medida em que exerce a função de integrar e/ou 

conciliar todos à ideologia dominante.  

Dado o interesse do modo de produção capitalista, o de se valer da indústria cultural 

para que esta sociedade se mantenha sempre igual, entende-se que a produção de mercadorias 

culturais se encontra absorvida pelos processos técnicos de produção da sociedade à imagem e 

semelhança do mercado. Assim, correspondendo à ideologia dominante, o objetivo maior da 

indústria cultural é destituir toda capacidade de pensamento crítico dos sujeitos, tornando-os 

incapazes de compreender a realidade que os cerca. Desta feita, ao prometer liberar os sujeitos 

de sua vida penosa, principalmente por sua condição social e de trabalho, acaba por entregar 

apenas a ilusão de liberdade. E, de forma mais danosa, a única libertação conferida ao sujeito 

é aquela que retira o espaço/tempo do pensamento como negação (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985), ou seja, retira a possibilidade de produzir formas de resistência. 

Justificada pela bandeira do progresso cultural, a indústria cultural não age apenas na 

produção de um padrão das mercadorias culturais, mas ao agir nesta está produzindo também 

um padrão de homem com os predicados necessários à reprodução do modo de produção 

capitalista. De outro modo, ela age não apenas na produção de formas objetivas (como 

produtos e bens culturais de entretenimento), mas também, na produção da subjetividade ao 

influir na produção de valores, crenças, comportamentos com enfoque para a convivência 

harmônica entre as classes sociais. Com isso, a indústria cultural revela-se um instrumento de 

coesão social que produz os valores e atitudes necessários para o progresso e permanência da 

sociedade do consumo. Para tanto, o progresso cultural nos preceitos da indústria cultural 

corresponde à assertiva de que “o progresso da estultificação não pode ficar atrás do 

simultâneo progresso da inteligência” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135). Observa-
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se, portanto, que para esta sociedade os sujeitos devem ser ao mesmo tempo imbecilizados e 

tornados inteligentes. Porém, este último apenas na medida em que a reprodução dessa 

inteligência não ameasse o progresso econômico.  

Desta feita, a ideologia difundida pela indústria cultural encontra-se encarnada em 

seus produtos e à medida que a linguagem é utilizada para propagandeá-los, é retirado da 

palavra seu sentido, a fim de que se atinja rapidamente o objetivo comercial. Aparentemente 

poderia se inferir que essa ideologia demonstra fraqueza quando reduzida a um discurso vago 

e descompromissado atinente ao processo de simplificação da linguagem, que na indústria 

cultural se limita ao registro de dados. No entanto, conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 

138) “é justamente sua vagueza, a aversão quase científica a fixar-se em qualquer coisa que 

não se deixa verificar, funciona como um instrumento de dominação”.  

A harmonia que se instala entre a capacidade destrutiva da cultura industrializada e a 

ideia da necessidade de progresso econômico revela a capacidade da indústria cultural de se 

valer da técnica, no que tange a linguagem, para produzir abstrações diretamente relacionadas 

à produção de comportamentos sociais coerentes à racionalidade do sistema. Essa 

racionalidade se inicia no ambiente de produção da indústria, e acaba por orientar a sociedade 

inteira, sendo que, na atualidade a indústria cultural toma para si a responsabilidade de 

desenvolver os processos técnicos atinentes à produção em série da cultura, e dessa maneira 

se torna um instrumento de deformação do indivíduo. 

Capaz de influenciar todo o sistema, essa racionalidade técnica foi absorvida por 

outros meios de formação cultural como igrejas, clubes, associações profissionais, etc., e de 

acordo com Adorno e Horkheimer (1985) estes funcionam como sensíveis instrumentos de 

controle social. Frente a isso, entende-se que estas instituições tiveram, historicamente, a 

função de disseminar a ideologia que caracterizou a base do desenvolvimento desta sociedade 

nos últimos séculos. Uma ideologia respaldada por uma ciência positivista ao modo dos 

pensadores que perceberam e teorizaram o mundo do ponto de vista do capital e que segundo 

Mészáros (2011) submete as aspirações legítimas dos indivíduos aos imperativos fetichistas 

que compreendem o atual modo de controle reprodutivo social como sendo uma causa 

estruturalmente predeterminada.  

Observa-se, portanto, que essa forma de teorizar a sociedade contribuiu para tornar 

legítimas as formas políticas que impossibilitaram os indivíduos alcançarem a autonomia, e 

com isso, promoverem as transformações estruturais e fundamentais da sociedade. Assim, a 

reprodução das relações desumanas que surgem em decorrência da política econômica dessa 

sociedade passa por um processo de indiferenciação que a compreende como uma causa 
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mesma da sociedade e, uma vez teorizada pela ciência como um fenômeno inalterável e não 

passível de cura, deve apenas ser remediada. 

Defronte a capacidade destrutiva e desumanizadora proveniente da sociedade, aqueles 

que se colocam enquanto dirigentes, desenvolvem políticas e ações estratégicas 

compensatórias que visam dirimir os males causados pela estupenda discrepância da 

distribuição de riquezas. Esta forma cínica de remediar os males causados pelas relações de 

produção desumanas pode ser percebida em Adorno e Horkheimer (1985) quando 

demonstraram que a previdência social - iniciativa da generosidade e benevolência daqueles 

que teorizaram sobre o funcionamento dessa sociedade, e também daqueles que fazem uso 

dessas teorizações enquanto conhecimentos legítimos para administrar a sociedade – tem o 

simples objetivo de conservar o movimento da economia em voga, pois conforme os autores 

“essa insistência sobre a bondade é a maneira pela qual a sociedade confessa o sofrimento que 

ela causa...” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 141). Esse fato demonstra a contradição 

de um projeto de sociedade que busca justificar seu modo de produção pela necessidade de 

progresso humano e cultural com enfoque estritamente economicista.  

Da mesma maneira, Mészáros (2011) demonstrou que no século XIX os economistas 

políticos tiveram que defender a ilusão interesseira da permanência do sistema, justificando 

que a ordem social com a qual identificavam representava o sistema natural de liberdade e de 

justiça ideal e, portanto, era inevitável e desnecessária de ser mudada estruturalmente. Para 

eles apenas seria suficiente bondade, generosidade e benevolência atribuída ao capitalista 

particular, uma vez que este considerava que ao buscar seu próprio interesse promovia 

também o interesse da sociedade e, individualmente, o interesse do trabalhador, haja vista 

que, enquanto assalariado foi lhe dado a condição mínima para suprir suas carências. Isso, 

porém, não é o suficiente para que o trabalhador viva plenamente suas potencialidades, mas 

apenas, o mínimo para que o mesmo possa voltar a produzir. 

Adorno e Horkheimer (1985) inferem que essa política de assistência social está 

relacionada ao desenvolvimento, na atualidade, do Estado de Bem-Estar-social. Nele, graças à 

técnica extremamente desenvolvida, os indivíduos tendem conservar a ordem econômica a 

qual as massas já são em princípio, supérfluas enquanto produtoras. Supérfluas porque não 

são admitidas como a verdadeira força produtora da sociedade, e sim apenas se fazendo 

coadjuvante, deixando o poder econômico ser protagonista da produção. Assim, “os 

trabalhadores que são na verdade aqueles que proveem a alimentação dos demais, são 

alimentados, como quer a ilusão ideológica, pelos chefes econômicos, que são na verdade os 

alimentados” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 141). Este fato revela a permanência 
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latente na sociedade de uma ideologia capaz de inverter a lógica de produção de maneira que 

o sujeito não se perceba enquanto protagonista de sua própria história. Se considerar o fato 

dos grandes monopólios culturais terem se submetidos ao poder econômico, provocando 

mudanças estruturais na produção da cultura e consequente submissão das massas a esse 

mesmo poder, pode-se entender que essa inversão dos sentidos da produção da sociedade se 

constituiu paulatinamente com o desenvolvimento da indústria cultural, e na medida em que 

ela entrega às massas seus produtos, entrega também, sua ideologia. 

A indústria cultural explora o sofrimento enquanto determinação inevitável dessa 

sociedade, ela objetiva produzir a frieza necessária para continuação da vida produtiva. Com 

isso, as formas de sofrimento provenientes do modo de produção devem ser naturalizadas 

para, assim, impossibilitar qualquer forma de resistência que venha emergir das relações de 

produção. Como denunciado por Adorno e Horkheimer (1985), o sofrimento nessa sociedade 

está relacionado ao destino de cada indivíduo, e sempre atribuído à recusa e abdicação de um 

comportamento correspondente à lógica da produção.  

 

O trágico é reduzido à ameaça da destruição de quem não coopera, ao passo que seu 

sentido paradoxal consistia outrora numa resistência desesperada à ameaça mítica. O 

destino trágico converte-se na punição justa, na qual a estética burguesa sempre 

aspirou transformá-la. (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p. 142). 
 

Seja uma punição atribuída pelas leis da igreja ou pelas leis do mercado, o que importa é 

que o sofrimento vivido pelo indivíduo é, exclusivamente, de sua responsabilidade. Cinicamente 

ouve-se que, a ele foi dado liberdade de escolha, e que esta sociedade oferece a todos a mesma 

oportunidade, basta cada um produzir o necessário para que não seja abandonado ao sofrimento. 

Esta maneira de pensar está tão entranhada na cultura que aqueles que sofrem com a condição de 

exploração do modo de produção acreditam cegamente em sua culpa. 

Esses autores expuseram que a vida no capitalismo tardio é um contínuo rito de 

iniciação, no qual o indivíduo tem de se mostrar identificado integralmente com o poder que 

lhe causa sofrimento. Desta feita, estar completamente integrado à ideologia dessa sociedade 

pressupõe que a indústria cultural conseguiu neutralizar o indivíduo como força opositora às 

determinações do poder econômico e, também, eliminá-lo, a partir da distorção do sentido do 

trágico como algo natural que faz parte do progresso econômico da sociedade. Quando 

integrado, cabe ao indivíduo ser apenas aquilo que a indústria cultural acredita ser necessário 

para manutenção e perpetuação do sistema. Ou seja, o indivíduo deve-se abdicar de sua 

identidade (individuação) e, cotejado como uma mercadoria, suas particularidades são 

monopolizadas e socialmente condicionadas à estereotipia. Assim, o indivíduo dessa 
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sociedade é demonstrado por esses autores como o indivíduo fictício, um pseudo-indivíduo, 

pois quando retiradas suas particularidades, a sociedade que outrora desenvolveu o indivíduo 

tende, na atualidade, perseguir o objetivo de eliminá-lo, sob pena de que este persista relutante 

diante das formas opressivas dessa sociedade. 

É evidenciada, nesses autores, a contradição relativa à individualidade desenvolvida 

por uma sociedade orientada pelo ideal burguês de liberdade. Eles denunciam que na 

realidade a liberdade nunca foi conferida de fato, porque mesmo quando a burguesia derrubou 

as formas políticas dominantes que a precedeu e se instalou no poder, ainda assim o indivíduo 

permaneceu amarrado à condição de classe que o define. Eles demonstraram que “o caráter de 

classe da autoconservação fixava cada um no estágio do mero ser genérico” (ADORNO; 

HORKHEIRMER, 1985, p. 145). Há, portanto, uma contradição entre a autonomia conferida 

ao indivíduo e justificada pela livre escolha, e as determinações do mercado que tendem 

padronizar a produção da sociedade e, com isso, conservar o modo de organização social 

capitalista. Como pode essas duas situações conviver harmonicamente na sociedade? 

As autoridades que supostamente levariam os indivíduos à autonomia necessária para 

transformar a sociedade rumo ao progresso humano, desviaram para percorrer o progresso 

econômico. Estas autoridades, que se apresentam aparentemente de forma desinteressada (o 

rádio, a tv e os meios de mídia vinculados à rede mundial de internet, e a ciência), são 

responsáveis pela produção e reprodução da cultura industrializada. Cultura esta que 

conforme Adorno e Horkheimer (1985) contribuiu para domar os instintos revolucionários e, 

que para tanto, os meios de comunicação de massa tem cumprido o papel de tornarem 

onipresentes os discursos que distorcem o conteúdo e sentido das palavras, de modo adequá-

los ao desenvolvimento da aptidão moral que demanda a cultura industrializada. Neste 

sentido, uma simples recomendação de uma propaganda publicitária que leva o indivíduo 

acreditar na aparente possibilidade de liberdade de escolha ao consumir determinado produto 

transforma-se em um comando pelo qual todos, ao consumirem os produtos sempre iguais 

(mercadoria), acabam integrando indistintamente ao modo de produção dessa sociedade.  

A gratuidade que emana dos produtos culturais distribuídos pelos meios de 

comunicação de massa constituiu a mais sensível capacidade técnica de desenvolver a 

ideologia do liberalismo na atualidade, pois, por eles, a grande indústria consegue introduzir a 

necessidade de seus produtos. De maneira velada condicionam os indivíduos a consumirem 

irrefletidamente, e com isso atingem os mais estrondosos lucros, que há muito são atribuídos 

pela agregação de valor de troca conferido à publicidade de seus produtos. Não passa de uma 
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farsa tal gratuidade, afinal cada indivíduo acaba pagando de maneira mais amarga todo o 

investimento gasto ao participar do sistema. 

Como meios produtores de cultura, os meios de comunicação de massa são os grandes 

responsáveis por entregar a produção cultural proveniente da indústria cultural. Quando não 

entregam diretamente, são responsáveis por promovê-los de forma que os bens culturais sejam 

democraticamente distribuídos. Assim, a possibilidade dos sujeitos terem acesso ao universo 

da cultura, e principalmente da cultura elaborada, acaba sendo a justificativa utilizada pela 

indústria cultural para agir tecnicamente sobre a reprodução de bens culturais inalcançáveis 

por todos os indivíduos, haja vista ser a grande indústria interessada estatisticamente na 

padronização que garante economia da produção, e consequente aumento do lucro. 

Em relação à tendência de democratizar o acesso a cultura justificada pela indústria 

cultural, Adorno e Horkheimer (1985) veem com reserva, pois para eles,  

 

a eliminação do privilégio da cultura pela venda em liquidação dos bens culturais não 

introduz as massas nas áreas de que eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas 

condições sociais existentes, justamente para a decadência da cultura e para o progresso 

da incoerência bárbara (ADORNO; HORKHEIRMER, 1985, p. 150). 

 

Observa-se que a maneira de proceder da indústria cultural demonstra uma sociedade 

retrógrada, pois promover a decadência da cultura significa limitar a capacidade do progresso 

humano no sentido da busca pela autonomia do indivíduo. Mas, é isso mesmo que interessa à 

ideologia da indústria cultural, frear a capacidade criadora do homem no processo de 

produção da cultura, e consequentemente da sociedade, para assim, transformá-la 

completamente em mercadoria. 

Nota-se, que a sociedade atual tende justificar seu modo de produção a partir dos 

princípios liberais de livre concorrência, livre escolha e livre mercado. No entanto, considera-

se que tais princípios foram abandonados há tempos, pois as transformações que ocorreram no 

mercado em nível mundial nos últimos dois séculos, desencadearam o surgimento das grandes 

corporações industriais e dos grandes grupos econômicos, os quais tendem eliminar todos 

àqueles que se lançam em afrontá-los pela concorrência
15

. A concorrência que teoricamente 

seria imanente ao modo de produção capitalista, passa a ser eliminada na medida em que se 
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 Este fato pode ser observado na atualidade em relação à produção de alimentos. De um lado encontram-se os 

pequenos produtores destituídos de capital financeiro e recursos tecnológicos avançados para aperfeiçoar a 

produção e, do outro, os caciques do agronegócio que tudo têm e tudo podem inclusive acessar recursos de 

investimento público com subsídios generosos junto às instituições financeiras de Estado. Pelo princípio liberal 

os pequenos produtores estariam providos da liberdade para concorrer com agronegócio, mas na prática toda a 

estrutura está conformada para que os pequenos produtores entreguem ou arrendem suas terras ao agronegócio e 

se lancem ao trabalho assalariado ou a outra atividade. Assim segue o movimento do mercado nessa sociedade.  
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desenvolvem doutrinas políticas (Liberalismo e Neoliberalismo) que atuam na estruturação e 

desestruturação do Estado, impondo a este o papel de velar e controlar pelos interesses do 

mercado. A fase atual do sistema capitalista, tanto o liberalismo como o neoliberalismo 

orientam ações políticas que buscam a concentração do poder econômico nas mãos das 

corporações (do capital bancário e industrial), e todas as decisões de mercado acabam sendo 

monopolizadas por estes. Além disso, atualmente observa-se que todo o processo de produção 

da sociedade está dominado pelos interesses dos grupos financeiros mundiais e da grande 

indústria, os quais têm influenciado as decisões políticas dos Estados em todo o globo. 

Entende-se que as relações de produção estabelecidas à época em que se desenvolve o 

liberalismo possibilitou o surgimento de forças antagônicas, as quais constituíram um ambiente de 

luta que contribuiu para produzir de maneira contraditória essa sociedade. Contraditória, porque, 

ao passo que a grande burguesia conquistou seus intentos, o proletariado, também, se firmou pelas 

conquistas relacionadas à justiça social e a democracia representativa. Parecem poucos os intentos 

alcançados pela classe trabalhadora, mas se considerar o desprovimento das condições materiais e 

espirituais imputado por um sistema político-econômico que tem no trabalhador sua fonte de 

riqueza, essas conquistas alcançadas até a primeira metade do século XX, e materializadas no 

Estado de Bem-Estar Social, acabaram sendo o alvo de ataque daqueles que não estão contentes 

com o atual estágio de prosperidade da sociedade. Assim, ante a preocupação da interferência do 

Estado no mercado, na produção e distribuição das riquezas e na possibilidade de ampliação de 

justiça social para com a classe trabalhadora, insurgiram movimentos de economistas e cientistas 

políticos que propuseram retomar a primazia do mercado nas determinações da vida em 

sociedade. Deste contexto, emerge então uma nova forma de pensar a produção da sociedade – o 

neoliberalismo. 

Contudo, prometer a livre concorrência e ao mesmo tempo privá-la reflete a unidade 

entre o poder econômico e a indústria cultural, e demonstra a capacidade primorosa desta 

última em utilizar dos processos técnicos necessários para tornar racional a irracionalidade 

que há nas relações desumanas de produção. Desse modo, as análises de Adorno e 

Horkheimer voltadas a explicar a sociedade industrial desenvolvida a partir do conceito de 

indústria cultural contribuíram, neste estudo, em demonstrar as configurações da base objetiva 

necessária para perpetuação da racionalidade tecnológica própria da atual fase de 

desenvolvimento do capitalismo. Trata-se de produção e reprodução de uma ideologia, a qual 

não pode ser desconsiderada no processo de compreensão do sentido do conhecimento da 

sociedade, e particularmente no campo da Educação Física.  
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1.4 A produção da sociedade na perspectiva neoliberal 

 

Os anos finais de 1960 foram marcados por uma nova fase da crise capitalista. Esta 

adentrou a década seguinte e diferentemente das crises que impactaram o capital até aquele 

período, caracterizadas por serem tradicionalmente cíclicas e de alternância entre os 

momentos de expansão e recessão das economias, a crise do capitalismo recente tem como 

característica o fato de ser permanente, endêmica, cumulativa e crônica. Estas características 

expõem os limites estruturais absolutos do sistema sóciometabólico do capital, e demarca o 

aprofundado da histórica disjunção entre produção para as necessidades sociais e a auto 

reprodução do capital (MARANHÃO, 2009). 

De acordo com Mészáros (2011) não há dúvidas que os dias atuais estão marcados por 

uma crise nunca dantes experimentada e numa escala incomparável. A atualidade e severidade 

da crise estrutural do capital abre espaço para reexaminar os requisitos e as condições 

objetivas de superação da onda de austeridade que tem caracterizado os governos neoliberais 

nas últimas décadas. Para o autor, o capital tem ampliando suas características destrutivas, 

fato que incita a necessidade de considerar para o futuro da humanidade, uma alternativa ao 

sistema metabólico do capital.  

As respostas neoliberais a esta crise são da ordem da desestruturação das instituições 

operárias (reduto de resistência), e ataque às conquistas sócias históricas da classe 

trabalhadora no âmbito das políticas públicas de Estado. No Brasil, é do conhecimento de 

todos à empreitada do governo atual (ilegítimo, por sinal)
16

 em responder à crise global com o 

pretexto de que o Estado encontra-se exaurido e, por isso, as ações políticas devem focar na 

redução do Estado. Isso tem implicado na inconsequente retirada dos direitos e garantias dos 

trabalhadores por meio de reformas que atingem as diversas áreas de atuação do Estado. 

Reformas como da educação de nível médio, trabalhista, previdenciária, tributária e política 

                                                      
16

 Entende-se ilegítimo por considerar ser este um governo imposto aos governados. Imposto por meio de 

manobras políticas, econômicas e jurídicas que iniciadas a partir do ano de 2013, tendo seu momento de maior 

expressão o processo de impeachment da Presidente eleita Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em seu lugar, obedecendo às regras constitucionais para sucessão da presidente eleita, assumiu o vice-presidente 

Michel Temer do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o qual tem seu governo aprovado por 

somente 7% dos brasileiros com 16 anos ou mais, índice que o coloca entre os presidentes com pior aprovação 

na série histórica do Datafolha (DATAFOLHA, 2017). Sua ilegitimidade pode ser conferida ao fato de omissão 

das instituições jurídicas do Estado em restabelecer a ordem democrática diante das diversas denúncias de 

envolvimento do atual presidente em corrupção, e mais grave ainda, são as jogatinas políticas que fazem com 

que uma maioria dos legisladores da Câmara e do Senado federal atestem as ações e permanência de um governo 

que busca atacar a autonômica das instituições de um Estado ao mesmo tempo em que diminuí as políticas de 

justiça social e direitos dos trabalhadores. 
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estão sendo implementadas sob justificativas economicistas que parecem não refletir a 

realidade econômica e social do país.   

A importação do modelo europeu de austeridade fiscal para controle das contas do 

Estado tem de ser colocada sob suspeita, ainda mais em um país com de estrutura política 

contaminada pelas relações corruptas entre agentes políticos, públicos e grandes instituições 

financeiras, industriais, comerciais, etc. os quais concentram grande parte da riqueza 

produzida pela classe trabalhadora. Deste cenário, pode-se entender que, o que está em jogo é 

a partilha da riqueza do mundo entre trabalhadores e capitalistas, algo não diferente no Brasil 

em dias de economia-política globalizada. 

A crise global da sociedade contemporânea para Neto (2012) revela-se na crise do Estado 

de Bem-Estar e na crise do chamado socialismo real, sendo estas as duas conformações 

societárias que procuraram soluções para os antagonismos próprios da ordem do capital.  

De um lado, o colapso do socialismo real pode ser considerado como consequência da 

chamada incontrolabilidade do capital
17

 (MÉSZÁROS, 2011), a qual é caracterizada pelo fato 

do próprio capital não encontrar soluções duradouras para as suas próprias contradições. Além 

disso, a derrocada desse modelo societário encontra-se explicação também na identificação 

sumária de socialização com estatização, que colonizou a sociedade civil mediante a 

hipertrofia de Estado e partidos fusionados e, contraditoriamente, intentou articular direitos 

sociais sobre os inexistentes direitos civis e políticos (NETO, 2012). De outro, não diferente 

do modo societário referido acima quanto às implicações da incontrolabilidade do capital, os 

ataques ao Estado de Bem-Estar social têm, nós últimos trinta anos, demostrado de maneira 

mais evidente as tentativas ineficientes (propositais) de controle do capital. Este modelo 

societário não se encontra inteiramente colapsado, e apresenta maior condição de sobrevida 

dada à dinâmica estrutural e política do Estado moderno em associar ao capital e oferecer as 

garantias necessárias para sua expansão e sobrevivência.  

De acordo com Chaui (2007), o neoliberalismo é a economia política proposta por um 

grupo
18

 de economistas, cientistas políticos e filósofos, os quais após a Segunda Guerra 

                                                      
17

 De acordo com Mészáros (2011) a sombra da incontrolabilidade do capital é inseparável do capital como um 

modo de controle sóciometabólico e corresponde a um sistema produtivo coerente à produção generalizada de 

mercadorias. De outro modo, o capital cria seus próprios sistemas de controle para se beneficiar tanto em tempos 

de riqueza quanto na escassez. E, frente a isso, a ineficácia das ações corretivas que visam seu controle tende ser 

colocada sob suspeita na medida em que se considera a estrutura político-econômica, conformada no Estado 

moderno, como uma instituição que assegura e protege permanentemente a produtividade do sistema e os 

interesses do capital. 
18

 Grupo de economistas, cientistas políticos e filósofos que se reúnem em Mont Saint Pélérin, na Suíça, em 

torno do austríaco Hayek e do norte-americano Milton Friedman. Eles elaboram um projeto econômico e político 

que atacava o denominado Estado Providência com seus encargos sociais e sua função de regulador do mercado 

(CHAUI, 2007). 
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opuseram-se à instalação da socialdemocracia em países como Grã-Bretanha, Suécia, Dinamarca 

e Alemanha, assim como, manifestavam contrários ao surgimento do Estado de Bem-Estar de 

estilo keynesiano, além de divergirem da política norte-americana do New Deal. A questão 

problemática do Estado de Bem-Estar Social para os economistas políticos neoliberais nas 

décadas de 1950 e 1960 perpassava pela influência do Estado enquanto órgão controlador e 

regulador das atividades do mercado. Justificavam que o Estado de Bem-Estar Social destruía a 

liberdade dos cidadãos e a competição, tão necessárias para a prosperidade econômica. 

Para a autora, o Estado de Bem-Estar Social foi sustentado por uma econômica 

política que detinha três principais características: 1) fordismo na produção - caracterizado 

pela realização da atividade econômica concretizada pelas grandes plantas industriais, 

controle e planejamento da organização do trabalho, da produção de grandes estoques e da 

formação de preços pelo modelo de “gerência científica”; 2) inclusão crescente no mercado de 

trabalho, orientando-se pela ideia do pleno emprego; 3) monopólios e oligopólios que, mesmo 

sendo transnacionais e multinacionais, tinham como referência reguladora o Estado nacional.  

O pensamento socialdemocrata, que se desenvolve sobre uma base sindical poderosa e 

ativa, não acreditava que o socialismo fosse alcançado por meio da revolução, pois 

consideraram que entre o capitalismo e a revolução existe uma terceira via, qual seja a 

alternativa das reformas progressivas impostas ao capitalismo e à propriedade privada dos 

meios de produção. A crença era que a reforma humanizaria o sistema capitalista e acumularia 

força para passar pacificamente ao socialismo (CHAUÍ, 2007). 

Essa terceira via se colocava contrária aos modelos de organização social baseados no 

Estado forte, como o nazifacismo e o comunismo soviético. Como o planejamento econômico 

e organização da sociedade dos modelos nazifacista e stalinista não desvencilharam das 

amarras da competição decorrentes do sistema capitalista em âmbito internacional, e, se 

impuseram forçosamente pelos diversos instrumentos de controle político e econômico, 

acabaram por se tornarem Estados totalitários de domínio e controle da vida social. Eram eles, 

 

o nazifacismo imaginara o planejamento econômico como obra de um Estado 

policial-militar que propunha a política de colaboração das classes por meio da 

organização em corporações – da agricultura, da indústria, do comércio, do trabalho 

etc. –, cujas organizações eram definidas e mediadas pelo Estado. [...] o comunismo 

soviético propunha o planejamento econômico também como obra de um Estado 

forte, que se tornou ao fim e ao cabo, um Estado totalitário, na media em que se 

fazia presente em todas as esferas da sociedade por meio da burocracia comunista e 

do serviço secreto, apresentava-se como representante da classe trabalhadora, 

identificava a ideia da propriedade coletiva de produção coma a ideia de propriedade 

estatal dos meios de produção e impusera a coletivização do trabalho, mas não a da 

riqueza social (CHAUI, 2007, p. 312). 
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De acordo com Chaui (2007) o que demarcou a diferença da socialdemocracia do 

nazifacismo e do stalinismo foi o fato dela passar a operar com as ideias econômicas e 

políticas do britânico Keynes (1883-1946), estabelecendo uma distinção entre economia 

liberal de mercado e economia planejada sob a direção do Estado. E, uma vez que a 

socialdemocracia conquistou o espaço político para a implantação do Estado de Bem-Estar 

Social, regulando as atividades de mercado e definindo políticas econômicas e sociais, logo se 

constituíram as forças opositoras a esse modelo de Estado. O Grupo que se opõe a esse 

modelo de Estado ganha força à medida que a crise capitalista dos anos 70 levou a economia 

mundial às baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação. Para este grupo, todo o 

problema da crise foi causado em razão do poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos 

operários, os quais haviam pressionado pelos aumentos salariais e exigidos maiores encargos 

sociais dos Estados
19

, diminuindo, assim, os níveis de lucros requeridos pelas empresas. 

Segundo Hobsbawm (1995) o colapso econômico  que impactou o mundo da segunda 

metade do século XX, é consequência da Grande Depressão que destruiu o liberalismo 

econômico por meio século. A Grande Depressão que interrompe a ascensão econômica dos 

países capitalistas no período entre guerras, promoveu, também, perturbações econômicas e 

políticas no pós-Segunda Guerra. Em decorrência do protagonismo econômico dos EUA, 

como o principal produtor industrial do período, o primeiro país exportador e o segundo 

importador, a crise mundial do capital tornou-o vítima de sua própria política de 

desenvolvimento. Como em uma reação em cadeia, o desastroso impacto da depressão atinge 

as economias globais capitalistas pelo mundo. 

Diante deste contexto, as proposta dos neoliberais como forma de remediar o modelo 

político e econômico de Estado pode ser observada nas transformações políticas e econômicas 

pelas quais passam o Brasil na atualidade. Tais propostas têm como medidas:  

 

1) Um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos operários, 

para controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais e os 

investimentos na economia; 2) um Estado cuja meta principal deveria ser a 

                                                      
19

 Não obstante, o momento atual pelo qual passa a política e econômica do Brasil coincide com o 

desenvolvimento histórico do Estado de Bem-Estar Social, porém com 45 anos de atraso. A política econômica 

que se desenvolveu a partir do governo de coalisão defendida pelo partido dos trabalhadores iniciou um processo 

de justiça social e desenvolvimento com ganhos efetivos para o trabalhador. Isso ocorreu por 15 anos, até 

coincidir com a suposta crise econômica, a qual assim como na década de 70, está sendo justificada para barrar 

os avanços sociais que permitiram melhor distribuir as riquezas sociais do país. O atual governo, que se impôs 

por meio de jogatinas políticas (GOLPE), subsidiadas por interesses econômicos individuais, têm 

declaradamente se pautado pelos ideais do grupo de Hayek e Friedman, pois tem atacado as conquistas sociais 

referentes a direitos trabalhistas, previdência social, investimento em políticas públicas etc., por meio de 

propostas de reformas que objetivam voltar a garantir os estrondosos lucros das empresas e atender aos 

instrumentos especulativos (bancos) do mercado financeiro internacional. 
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estabilidade monetária, contendo os gastos sociais e restaurando a taxa e 

desemprego necessária para formar um exército de reserva que quebrasse o poderio 

dos sindicatos; 3) um Estado que realizasse uma reforma fiscal para incentivar os 

investimentos privados e reduzir os impostos sobre o capital e as fortunas 

aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o 

consumo e o comércio; 4) um Estado que se afastasse da regulação econômica, 

deixando que o próprio mercado, com sua racionalidade própria, operasse a 

desregulação. Em outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, 

abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve e 

vasto programa de privatização (CHAUI, 2007, p. 313). 

 

Bem se sabe que as medidas neoliberais embasadas na redução da taxa da inflação e 

no aumento do crescimento econômico só conseguiram êxito em relação à primeira. Isso, 

porque a taxa de crescimento manteve-se estagnada em decorrência do modelo neoliberal 

incentivar a especulação financeira em detrimento ao investimento na produção. Para Chaui 

(2007, p. 314) “o monetarismo superou a indústria”. As mudanças ocorridas na segunda 

metade do século XX, marcadas pela primazia do mercado financeiro ante ao mercado 

industrial, acabou inaugurando uma nova etapa do capitalismo mundial.  

Nessa nova etapa, o Estado de Bem-Estar Social proveniente da política 

socialdemocrata é o responsável por financiar simultaneamente a acumulação do capital e a 

reprodução da força de trabalho. Em outras palavras, o neoliberalismo não quer somente que 

o Estado deixe as atividades do mercado caminharem livremente, mas, também, quer 

aproveitar ao máximo a estrutura criada do Estado de Bem-Estar Social para que o mesmo 

opere, a partir de seus problemas (dívida pública, responsabilidade social), em favor da 

valorização financeira do capital, seja por estratégias especulativas ou por incentivo ao 

consumo de massa. Para atender aos interesses neoliberais, o Estado tem de transformar-se em 

um fiel gerador e pagador da dívida pública, para assim, manter-se financiando a acumulação 

do capital e a reprodução da força de trabalho.  

Na perspectiva neoliberal o Estado deve estar atinente aos interesses do crescimento 

do capital. Sendo ele, o grande controlador e organizador de todas as relações de produção da 

sociedade, não há instrumento melhor para expansão dos interesses do capital financeiro.  

Pois na medida em que se constituí como democracia, sob a promessa da prosperidade 

material e de garantia de direitos aos trabalhadores, promove, também, de maneira 

contraditória, a expansão das formas de concentração e distribuição de riquezas da sociedade. 

Conforme Chaui (2007), a socialdemocracia obstaculizava o impulso ilimitado do 

capitalismo. Esses obstáculos se davam em relação a enfretamentos políticos e econômicos 

como: imposição da regulação do capital pelas forças populares organizadas; a ameaça da 

ordem burguesa pelos partidos de esquerda; a Guerra Fria; e a relação entre capital e trabalho, 
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na qual o trabalho, por meio do salário direto, limitava a expansão tecnológica do capital em 

decorrência da inclusão crescente de pessoas no mercado de trabalho. Com isso, a solução 

capitalista para superação desses obstáculos foi desenvolver o neoliberalismo como principal 

doutrina ideológica capaz de promover o encolhimento do Estado, retirando-o a 

responsabilidade com os direitos sociais para atingir a finalidade de garantir a totalidade dos 

recursos públicos para a acumulação do capital. 

Vê-se, portanto, que politicamente o neoliberalismo pode ser entendido pelo 

encolhimento da esfera pública e a ampliação da esfera privada. Ele aparece em sua 

superficialidade e, na atualidade, se promove pelos grandes investimentos em propaganda dos 

Estados declaradamente neoliberais e de partidos políticos que advogam sobre a causa do 

mesmo, principalmente, no tocante a crise do modelo de Estado de Bem-Estar Social, para 

assim, convencer a todos de sua necessidade para o bem da sociedade. No entanto, como pano 

de fundo desse discurso tem-se a tentativa de reduzir o Estado aos interesses da esfera 

privada.  

No modo de produção capitalista pós-industrial, entendido, também, como modelo 

econômico de acumulação flexível do capital, as consequências do modelo neoliberal de 

produção tornaram-se visíveis na formação do trabalhador. Diferentemente do que ocorreu na 

fase industrial de produção capitalista, onde o capital induziu o aparecimento de grandes 

fábricas nas quais se evidenciavam as divisões sociais, a organização das classes e luta de 

classes, na fase pós-industrial ocorre o contrário. Nesta, evidencia-se a perda dos direitos 

sociais conquistados na luta de classes e, concomitante a isso, tem-se a intensificação da perda 

de identidade de classe trabalhadora, com consequente enfraquecimento da luta organizada 

dos trabalhadores (CHAUI, 2007).  

Para a autora, na luta de classe, o capital conseguiu neutralizar a contradição do modo 

de produção, quando da diminuição da ação do Estado na regulação do mercado e na 

promoção de política social. Com a hegemonia do capital financeiro, a rotatividade extrema 

da mão-de-obra, os produtos descartáveis, a obsolescência das qualificações para o trabalho e 

o desemprego estrutural, que resultam em exclusão social, econômica, política e cultural, tem-

se a intensificação da desigualdade econômica e social, a qual contraditoriamente exigiria 

maior intervenção do Estado. Ao promover a fragmentação e dispersão socioeconômica, a 

ideologia neoliberal impôs necessidades contrárias aos interesses da classe trabalhadora.  Ela 

submeteu o trabalhador à forma de vida determinada pela insegurança e pela violência, 

institucionalizadas pela volatilidade do mercado, estimulou-o ao individualismo agressivo, à 
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busca de sucesso a qualquer preço, e condicionou-o ao consumo irrefletido, naturalizando, 

assim, as experiências degradantes do ser humano. 

Netto (2012), ao abordar a temática relacionada à crise do socialismo e a ofensiva 

neoliberal, contribui com uma perspectiva teórica e política de natureza combativa no tocante 

a crise global da sociedade contemporânea, a qual se expressa na crise do Estado de Bem-

Estar Social, no colapso do socialismo real, e no fracasso nas tentativas dos países do terceiro 

mundo de superar sua condição subalterna no circuito econômico-político mundial. Para o 

autor, no início dos anos 1990, o projeto socialista revolucionário parece experimentar um 

refluxo irreversível. Para além do movimento de reestruturação do capital e globalização 

mundial, um fator que contribuiu para isso foi a guinada do campo teórico em direção à 

negação e desqualificação da teoria social de Marx enquanto possibilidade de superação da 

ordem burguesa. 

Nos anos finais a década de 1980, a intensificação do processo de desarticulação dos 

sistemas políticos nos Estados pretensos às políticas socialistas, em especial nos países do 

terceiro-mundo, foi resultada de um complexo de tensões e contradições que, resguardadas as 

particularidades de cada Estado, provocaram a crise no campo do socialismo e consequente 

expansão do neoliberalismo pelo mundo.  Os fatores determinantes para eclosão desta crise 

estavam associados a variáveis, como: as características nacionais peculiares de ordem 

histórica, econômica, social, política e cultural; e o limite de contenção que lhe era imposto, 

entendido como nível de tolerância político-ideológica em cada país. O fato de a estrutura 

dominante de um determinado país estar associada a uma estrutura urbano-industrial ou rural-

agrária foi determinante para o aligeiramento do colapso do socialismo. Além desse, os 

fatores políticos relacionados às modificações ocorridas no sistema de poder soviético, após a 

ascensão de Gorbatchov e seu grupo, contribuíram para tal crise haja vista que a ex-URSS não 

reunia mais as condições políticas necessárias para assegurar a ordem e segurança com base 

no Pacto de Varsóvia (NETTO, 2012).  

Isto implica considerar a centralidade da política, juntamente com as determinações de 

ordem econômicas, associados no processo de produção de visões de mundo retrogradas em 

relação ao progresso humano. As visões de mundo que são formuladas de maneira 

sistemática, mesmo nas sociedades pós-revolucionárias, estão entranhadas (dado o movimento 

histórico da sociedade) nas diferentes instâncias que compõem a superestrutura, e tendem 

refletir o poder ideológico da classe social dominante. Pensar nessa direção não significa 

adentrar ao imobilismo, ou encampar um derrotismo perante os determinantes do modo de 

produção capitalista. Não significa aceitar esses determinantes como causas naturais do 
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processo de produção, nem mesmo anular a contribuição histórica da luta de classes para 

manutenção da contradição na sociedade. Significa, pois, demonstrar objetivamente como tem 

se estabelecido as relações de produção, e suas implicações para o processo do pensamento da 

sociedade. 

De acordo do Marx (apud Lowy, 1999) o processo de produção da ideologia não se 

faz ao nível dos indivíduos, mas sim, das classes sociais. Embora compreendida a limitação, 

ao seu tempo, em voltar a o indivíduo para compreender a relação dialética que perpassava o 

indivíduo e a coletividade no processo de produção da ideologia, não se pode ignorar que 

neste processo o indivíduo o qual compõem a coletividade (neste caso classes) tende 

reproduzir seus interesses individuais como sendo, também, os interesses da coletividade.   

Neste sentido, independentemente da classe que pertencem, os representantes políticos 

e literários (apenas alguns dos responsáveis por sistematizar, desenvolver e dar forma de 

teoria, de doutrina, de pensamento elaborado à visão de mundo), tendem sempre (que 

suficientemente esclarecidos) expressarem os interesses individuais que correspondem a sua 

condição de existência. Ao voltar ao indivíduo, tem-se a possibilidade de compreender o 

porquê estes, mesmo conhecendo os processos de produção da ideologia burguesa, acabam se 

lançando cegamente a política que tende reforça-la. 

Assim, entende-se que os elementos ideológicos burgueses, latentes nas sociedades 

insurretas, corroboram com a assertiva de Netto (2012) quanto à centralidade política que 

perpassa a crise do socialismo em geral, pois este se manifesta de maneira reacionária a nova 

ordem estabelecida. Além disso, o processo de produção da ideologia permite, ainda, 

compreender o movimento da teoria crítica de enfoque marxista de se preocupar, como afirma 

Anderson (1985) não apenas com a natureza e a direção da sociedade como um todo, mas 

inserido no âmbito das teorias sociais, preocupa criticamente com a literatura (e no caso desta 

pesquisa, com o conhecimento em Educação Física), uma vez que surge como alternativa ao 

conhecimento que tem contribuído para o discurso atinente aos interesses políticos e 

econômicos burguês. 

As transformações que ocorreram na sociedade a partir da crise que afetou os dois 

tipos de organizações societárias, incitam ao seguinte questionamento: quais relações 

existentes entre o contexto global da crise estrutural do capital com o sentido do 

conhecimento produzido na Educação Física? Esta pergunta enseja considerar as 

circunstâncias sócio históricas e políticas determinadas (realidade social concreta) como 

possibilidade de apreensão do real. Neste sentido entende-se que o conhecimento em 

Educação Física tem refletido as mudanças da sociedade na medida em que as produções 
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demonstram de maneira explícita ou implicitamente aproximações com posições 

determinadas numa sociedade de classes. O conhecimento produzido pela sociedade, em 

particular na Educação Física, não está imune das intencionalidades teórico-filosóficas e 

metodológicas relacionadas à conformação ou superação de determinados modelos 

societários. 

Numa sociedade que se desenvolve nas bases estruturais de um Estado Democrático 

capitalista e, portanto, divida em classes sociais que lutam entre si para garantia da “melhor” 

sobrevivência, o pensamento brasileiro vem sendo constituído com forte influência tanto de 

pressupostos teóricos e ideológicos que aceitam a permanência e continuação desse modelo 

societário, como também, pressupostos que se opõem a estes, de maneira a tornar objetiva a 

possibilidade de resistência e oposição à capacidade destruidora da vida humana do 

capitalismo.  

Assim, o percurso histórico apresentado neste capítulo objetivou analisar o modo de 

produção social vigente, identificando suas contradições, e as possíveis mediações e 

determinações sobre a produção da sociedade como elementos teóricos que subsidiaram a 

compreensão da produção do conhecimento em geral e na educação física em particular. 

Compreender o modo de funcionamento da sociedade atual a partir das elaborações de autores 

da teoria crítica como Marx, Engels, Adorno, Horkheimer, Marcuse, além de Chaui e Netto, 

fez-se preponderante para pensar a produção e reprodução cultural da sociedade, 

principalmente, como possibilidade de enfrentamento da barbárie que importuna essa 

sociedade. Ainda, ao que corresponde ao objeto desse trabalho, ofereceu um referencial 

teórico que permitiu tratar do sentido do conhecimento produzido e veiculado nos anais do 

CONBRACE de 2005-2009, no GTT Epistemologia, considerando o processo histórico de 

eliminação do indivíduo genérico (destruição de sua subjetividade/objetividade) pelas 

relações de produção estabelecidas ao longo dos últimos séculos. Contudo, entende-se que a 

compreensão da sociedade a partir de referências que reportam ao desvelamento e a superação 

do atual modo de organização social tornam-se elementar na medida em que não se pode 

“fechar os olhos” para as contradições dessa sociedade quando se pretende produzir 

conhecimento científico. 
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CAPÍTULO II - O SENTIDO DO CONHECIMENTO E A PRODUÇÃO DA 

SOCIEDADE 

 

Os conhecimentos produzidos na sociedade são formas de compreender e explicar a 

realidade de um determinado fato, fenômeno ou objeto. Seja pela perspectiva do 

conhecimento filosófico como ocorreu na antiguidade, seja por uma tradição religiosa no 

período medievo ou uma tradição científica característica da modernidade, as ações 

desenvolvidas no sentido de compreender e explicar a realidade configuram-se como práticas 

investigativas que buscaram, historicamente, compreender o homem e a natureza. O fato é 

que, delimitadas ao tempo histórico de cada sujeito, essas práticas investigativas se 

constituem, também, como formas de produção social, as quais podem ser explicadas e/ou 

expostas por meio de diferentes vertentes teóricas. Neste sentido, este capítulo objetivou 

compreender como se deu o desenvolvimento histórico do pensamento na sociedade, 

principalmente no que tange às transformações da base material da existência, além do 

desenvolvimento da teoria em geral como sistema universal de ciência. 

 

2.1 A base material da existência e suas implicações na produção do saber 

 

O grande problema da compreensão da realidade para Marx e Engels (1989, p. 17) estava 

no fato de que “os homens sempre fizeram falsas representações sobre si mesmos, sobre o que são 

ou deveriam ser”. Para eles, o fato dos homens organizarem suas relações em função das 

representações dos produtos de sua própria cabeça (Deus, homem normal, sociedade ideal) fez 

com que os mesmos compreendessem fantasiosamente a sociedade, distanciando-os dos 

pensamentos que corresponderiam à sua essência. De outro modo, as autoridades que operaram o 

conhecimento da sociedade não cumpriram historicamente seu papel de elevar o homem à 

autonomia. E isso se dá, em razão do homem se encontrar aprisionado ao domínio dos 

pensamentos, ideias e dogmas de seres imaginários, ou seja, de sua própria cabeça. Neste sentido, 

entende-se, assim como Marx (2008), que o homem não deve buscar compreender a si e a 

sociedade com base na consciência que ele tem de si mesmo, pois como sua consciência resulta 

de uma determinada produção social, ela pode estar sujeita a reproduzir as falsas representações 

da realidade e, portanto, se distanciar da realidade a qual só se pode ser conhecida e explicada a 

partir das contradições da vida material. 

A filosofia que há muito foi responsável por explicar o homem e a natureza tem em Hegel 

o expoente responsável por desenvolver o sistema filosófico dialético que assegurava o domínio 

do pensamento (conhecimento) à representação religiosa, a qual buscava explicar, descrever e 
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legitimar o real existente como racional. Trata-se de uma dialética na qual o método induz à 

reconciliação com a realidade (LOWY, 1999). Por vários séculos as representações religiosas 

influenciaram a produção da consciência da sociedade. Isso pode ser evidenciado na crítica 

filosófica alemã às representações religiosas. Tal crítica demonstrava que os produtos da 

consciência eram verdadeiros grilhões dos homens. Para Marx e Engels (1989) os denominados 

jovens hegelianos denunciaram o domínio da religião em toda esfera da vida social, e 

demonstraram que os produtos da consciência (as representações, os pensamentos e os conceitos) 

expressos enquanto consciência política, jurídica e moral encontravam-se subsumidos às 

representações religiosas. Desta elaboração, eles propuseram ser necessário aos homens trocar sua 

consciência impregnada de representações religiosas por uma consciência humana.  

Entretanto, Marx e Engels (1989) consideraram que ao proporem a transformação da 

consciência, os jovens hegelianos não propuseram mais do que interpretar de formas 

diferentes o existente, pois, o existente explicado por uma interpretação distinta das 

representações religiosas, não combatiam de forma alguma o mundo real existente se não 

tivessem o próprio meio material como ponto de partida. Dessa maneira, procederam os 

jovens hegelianos. Trocaram apenas a representação da autoridade responsável por conduzir 

os pensamentos. Se antes fora a religião a autoridade responsável pela produção da 

consciência, após as grandes revoluções é a ciência que vem cumprindo esse papel. 

O mesmo movimento de produção da consciência pode ser observado em Horkheimer 

e Adorno (1991) quando da exposição do conceito de esclarecimento. Utilizando da 

“formulação da negativa”
20

, a qual permitiu a exposição do conteúdo autodestrutivo do 

                                                      
20

 Essa definição, no âmbito da teoria crítica, foi construída em 1966, na obra "Dialética Negativa" pelo filósofo e 

sociólogo Theodor Adorno. Porém, a preocupação com a “formulação do negativo” advém da tradição dos 

frankfurtianos de buscar resposta às indagações marxistas sobre as possibilidades da transição revolucionária em meio 

ao dogmatismo e ao desafio dos sistemas políticos que, aparentemente, se rendiam a "apelações do absoluto" – no 

sentido da conciliação de elementos opostos em termos teóricos e políticos –, que, de qualquer maneira, ligavam-se a 

um tipo de "apelação enfática da verdade", uma positivação de ideias e ações para além do tradicional positivismo. 

Num contexto de perda da centralidade na economia política e de uma crise de identidade no aspecto humano político, 

as elaborações que se deram a partir de “Dialética do Esclarescimeto” enfatizaram a preocupação com o fator humano 

enquanto possibilidade imanente de ir além das explicações econômicas para entender a ideologia. Para tanto, uma 

perspectiva antropológica e de caráter interdisciplinar, sobretudo na Psicanálise, revelou-se uma fonte inesgotável de 

conceitos que possibilitaram refletir sobre o homem da pseudo-individualidade e ampliar a noção da relação entre 

dialética e trabalho a partir da ambivalência psicanalítica da autopreservação versus autodestruição, na qual o trabalho 

representa a repressão como condição para a liberdade ou a dominação. A ênfase estava na preocupação com aspectos 

subjetivos na compreensão da realidade que permitira revelar os processos alienantes que regem a sociedade. A 

dialética negativa surge como possibilidade de compreensão do véu da dialética fetichizada, idealizada, demonstrando 

sua insuficiência perante a essência da dialética imanente e inesgotável. Seu mérito está em repensar criticamente a 

relação entre exposição e coisa, forma e conteúdo, subjetividade e objetividade, de importância fundamental para um 

pensamento que pretende libertar a dialética de sua natureza conceitual afirmativa. Ideia esta que em Adorno, 

coerentemente, resvala na relação contraditória entre sujeito e objeto. Nela o aspecto conceitual deve sempre ser 

identificado como contraditório e passível de uma leitura imanente da relação entre sujeito e objeto (ZANOLLA, 

2015). 
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conceito de esclarecimento, reconhecendo a ambivalência de autopreservação e a 

autodestruição do sujeito, eles consideraram que a ausência de reflexão crítica da proposta de 

esclarecimento perpetrada pelo projeto moderno acabou contribuindo para um processo de 

reificação dos homens, haja vista a tendência crescente de naturalização das relações de 

produção. Para os autores o programa do esclarecimento era o de livrar o mundo do feitiço. 

“Sua pretensão, a de dissolver os mitos e anular a imaginação, por meio do saber” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1991, p. 3) tinha como objetivo desenvolver um processo de 

produção da consciência que encontrava no saber as justificações dos meios mais adequados 

que corresponderia a todos os fins da economia burguesa. Nesse entendimento, não importa se 

o saber dessa sociedade se volta a preservar ou destruir a vida humana, pois a depender da 

justificação dos meios utilizados para se alcançar o progresso econômico, tirar a vida do outro 

ou deixá-lo à mingua acaba sendo um processo natural da vida em sociedade.  

Mas o que interessa sobre o saber (conhecimento), é o fato de ser ele produto do 

pensamento e, portanto, fruto das representações do existente. O existente fora há muito 

representado pela mitologia. Como forma de projeção do subjetivo sobre a natureza, as 

representações míticas eram identificadas com o meio natural e representavam as características e 

comportamentos típicos da condição humana, que por certo, refletia o processo de dominação do 

homem sobre o homem e a natureza. “O mito, pretendia relatar, denominar, dizer a origem; e, 

assim, expor, fixar, explicar” (HORKHEIMER; ADORNO, 1991, p. 6). Segundo esses autores, 

os mitos passaram de relatos para doutrina à medida que o desenvolvimento da escrita permitiu 

que eles fossem compilados e, como doutrina, o pressuposto para a representação do existente era 

que um processo determinado estava fadado a ser influenciado pela magia (feitiço). No entanto, 

assim como nas representações religiosas, a compreensão do existente pela mitologia limitava o 

saber do homem, tornando-o submisso perante o produto de sua cabeça, e restringindo-o às 

alternativas de pensamento que lhe possibilitasse ser o senhor de sua existência.  

Frente à submissão completa às formas abstratas que explicavam e determinavam a 

realidade, as maneiras de conceber o mundo pelo viés da magia deveriam ser superadas para 

fins do progresso da sociedade. Para tanto, a sociedade deveria lançar mão da razão do projeto 

moderno de esclarecimento como alternativa de despertar o sujeito e fazê-lo reconhecer o 

poder como princípio de todas as relações (HORKHEIMER; ADORNO, 1985). Esta é a 

racionalidade que separa o Deus do homem, mas na essência os dois se identificam pela 

capacidade criadora, ordenadora e soberana ao determinar a existência humana e da natureza.  

Para Goergen (2005) a modernidade pode ser caracterizada pelo momento em que o 

homem se conscientiza de suas capacidades racionais e utiliza-as para desvendar os segredos da 
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natureza a fim de encontrar soluções para seus problemas. O processo de esclarecimento se deu 

pela crença na razão, porém, uma razão constituída a partir de um conceito tradicional do 

conhecimento que tendeu tornar absoluto, positivo e mítico qualquer saber submetido aos 

padrões metodológicos que desconsiderava a autocrítica. Neste sentido, toda crença contida na 

razão pelo processo de esclarecimento, no sentido de tornar a vida dos homens melhor, acabou-

se por não efetivar. O fato de o projeto moderno ter seu curso desviado para fins outros que não 

fosse o progresso humano, fez com que ele se tornasse uma ilusão. E como ilusão, cabe o 

entendimento de que o esclarecimento, que tanto combateu o a superstição, acabou por se tornar 

ela mesma. O homem se vê refém do conhecimento, pois de acordo com Horkheimer e Adorno 

(1985) o homem encontra-se alienado ao poder que o conhecimento lhe conferiu. 

O projeto moderno de esclarecimento buscou atacar as representações religiosas e 

míticas a partir da crença nos números, na fórmula, na probabilidade, na matematização das 

relações humanas e da natureza. Seus ícones mais expressivos foram: 

 

Roger Bacon (1214-1294) que, separando a teologia das ciências profanas, colocou 

como os três pilares mestres destas últimas a experiência, o experimento e a 

matemática. Da autoridade às coisas, dos livros à natureza, das opiniões às fontes foi 

seu lema; Nicolau Copérnico (1473-1543), que substituiu a imagem geocêntrica 

(ptolomaica) pela heliocêntrica (copernicana); Francis Bacon (1561-1626), 

representante moderno do empirismo inglês, foi quem propriamente abriu caminho 

para a moderna ciência da natureza, declarando como tarefa máxima da ciência o 

domínio da natureza e através de seu conhecimento a conformação utilitária da 

cultura através do conhecimento da natureza. O único método verdadeiramente 

confiável e válido, dizia, é o indutivo que procede da observação e do experimento, 

René Descartes (1596-1650), fundador do racionalismo moderno, acreditava na 

soberania da razão. Sua concepção de mundo é racionalista/mecanicista, sendo a 

razão capaz de desvendar os segredos e as leis dessa máquina, antecipando seu 

funcionamento e aproveitando seu conhecimento para o domínio da natureza; Isaac 

Newton (1642-1727), além de descobrir a lei da gravidade, reforçou uma estrita 

interpretação mecanicista, causal e matemática da natureza; Immanuel Kant (1724-

1804) foi o fundador do criticismo. Na Crítica da razão pura, transformou o 

conceito de metafísica, entendida como a ciência do absoluto, no estudo dos limites 

da razão humana. Para Kant, o conhecimento fundamenta-se exclusivamente na 

experiência, na percepção dos sentidos (GOERGEN, 2005, p. 12). 

 

O aspecto preocupante nesta forma de proceder e que perpassa pela crítica à razão 

moderna está no fato de que, ao perseguir o caminho pragmático para representar o existente, 

incorreu-se no risco de indiferenciação de homem e natureza.  Neste sentido, o objetivo de 

desencantamento do mundo se revelou em parte como outra forma de encantamento. Só que 

agora não se encanta mais pela magia ou fantasia, e sim pela ciência e/ou mercadoria. 

O problema da indiferenciação da história natural e da história humana está relacionado 

com o princípio fundamental da dialética que reconhece o movimento perpétuo e a transformação 

permanente de todas as coisas. Esse princípio se aplica tanto a história da natureza quanto a 
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história humana, no entanto, diferentemente do primeiro, o qual sua história não é determinada 

pela ação do homem, este último, apresenta a particularidade de ser produto social da ação 

humana (LOWY, 1999). Neste sentido, entende-se que sob a influência desse princípio não cabe à 

interpretação dos fenômenos sociais a partir de caminhos metodológicos que produz 

conhecimento da sociedade pelo prisma das leis da natureza ou com verdades absolutas, pois se 

tratando de produtos da ação humana, podem eles ser transformados pela ação mesma.  

Como possibilidade de fuga do novo encantamento, especialmente ao que corresponde 

a produção do conhecimento da sociedade, Marx e Engels (1989) observaram que a história 

da sociedade, até então, partia de conceitos abstratos que não convergiam para demonstrar a 

realidade dos fatos, pois a fé na razão, e nas leis da natureza limitava a compreensão da 

sociedade. Eles expuseram que a produção da vida se dá por meio de uma dupla relação: a 

relação natural e relação social. O social é entendido por eles como o processo de cooperação 

de vários indivíduos, no qual um determinado modo de produção ou uma determinada fase 

industrial estão constantemente ligados a um modo de cooperação, que é ele mesmo, força 

produtiva. Ao considerarem que a soma das forças produtivas acessíveis aos homens 

condiciona o estado social, concluíram que a história da humanidade deve ser sempre 

estudada e elaborada em conexão com a história da indústria e das trocas. Neste sentido, para 

eles o conhecimento que não parte historicamente do processo de desenvolvimento real do 

homem em condições determinadas e empiricamente visíveis tende não demonstrar a 

realidade e se limita a expor um sujeito imaginário para uma sociedade também imaginária. 

A alternativa apresentada por eles passa pela apropriação de pressupostos reais que 

definem o ponto de partida de uma investigação que pretenda produzir conhecimento da 

sociedade. Eles partem do fato de os homens estarem em condições de viver para fazer história, e 

viver pressupõe produzir os meios para satisfazer suas carências, sendo que, uma vez estas 

satisfeitas, necessidades outras surgirão. Somados ao fato de diariamente os homens renovarem 

sua própria vida por meio da procriação, estes formam o motor da história do qual desenvolve as 

relações mais complexas de produção. A partir destes pressupostos os autores esclarecem que 

desde o início da existência há “uma conexão materialista dos homens entre si, condicionadas 

pelas necessidades e pelo modo de produção...” (MARX; ENGELS, 1989, p. 42). Observa-se, 

portanto, que diferentemente da concepção idealista que inverte a realidade e coloca as ideias 

como motor da vida real, a concepção materialista histórica propõe o contrário. 

Por mais que as transformações históricas que buscaram elevar o homem de bárbaro 

para civilizado tenham mudado na aparência o poder exercido pelas relações naturais, na sua 

essência esse poder mostra-se manifesto na consciência dos homens, e tais transformações 
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não refletiram em alteração no princípio de igualdade (HORKHEIMER; ADORNO, 1991). O 

fato de o esclarecimento colocar-se contra a imaginação não significou a superação das 

condições degradantes de existência humana em relação a necessidade de justiça social na 

sociedade industrial. Isso, porque, o saber produzido, a partir das concepções teóricas 

consonantes à lógica formal de explicação do existente, se limitava, assim como no mito, à 

repetição dos acontecimentos. O pressuposto estava na predeterminação dos fatos. 

Desta feita, o esclarecimento enquanto alternativa de ampliar as experiências possíveis 

no sentido de se alcançar o sujeito livre, tornou-se uma ilusão. O saber produzido que visava o 

sujeito esclarecido se limitou a reproduzir o conhecimento com base nas leis da natureza, 

forçando os homens a assegurar a auto conservação pela adaptação (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985). E, adaptar significa, antes de tudo, garantir a sobrevivência. Mas não a 

sobrevivência do ser em sua generalidade, e sim daquele mais forte, como sugere o excesso de 

razão da modernidade.  

Para Horkheimer e Adorno (1985) o processo de esclarecimento impôs uma 

substituição da herança mágica por uma unidade conceitual que exprimia o interesse da 

sociedade capitalista ascendente. Diferentemente do período em que as formas de dominação 

se davam pela magia, como na época em que predominava o nomadismo, o período que vai 

ser marcado por uma organização social constituída sob a base da propriedade fixa, e 

posteriormente sob a produção industrial, tem a peculiaridade de desenvolver a dominação na 

esfera do conceito. O modo de organização social e a vida de sujeição em que encontrava a 

sociedade e o homem antes do esclarecimento demandava superação dessa condição. 

Justificação como esta, deveria povoar os pensamentos de todos, pois uma vez os 

pensamentos tornados universais, corresponderiam à dominação do real.  

A dominação na esfera do conceito foi um recurso da racionalidade técnica que converteu 

as formas de expressão singulares do homem, em relação a si e a natureza, em mera explicação do 

real. Essa dominação se deu por meio da funcionalização da linguagem (MARCUSE, 1979) que 

se encontrava concatenada com pensamento que já fora mimético, mitológico, metafísico, e agora 

científico, o qual atua de maneira coercitiva sobre o trabalho do homem no sentido de assegurar a 

autoconservação do poder na mão de poucos. Corrobora com esse entendimento Marx e Engels 

(1989) ao considerarem que a consciência dos homens encontra-se desde o início contaminada 

pela matéria que se apresenta sob a forma de linguagem.  

A era do esclarecimento pode ser caracterizada pelo comando rígido e o ordenamento 

da sociedade. Todo conhecimento produzido no sentido de garantir o comando de uns e a 

submissão de outros tende se tornar verdadeiro e, pelo simples fato de perseguir tal objetivo, 
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não cabe verificação que não aquela que determina sua racionalidade. Assim como nas 

sociedades primitivas, na sociedade esclarecida o conhecimento serviu para tornar natural o 

ritmo de trabalho o qual os homens foram submetidos. A diferença é que, se antes o trabalho 

era ordenado e comandado por uma entidade de poder mágico ou religioso, a qual 

determinava as necessidades dos homens, hoje, na sociedade esclarecida, o homem se 

apropria deste poder, tornando-se sujeito dominador.  

Consciente do poder que lhe confere distinção resta, então, conservar-se distinto. E, 

para tanto, se fez necessário produzir os meios mais adequados para esse fim, mesmo que 

estes representem, paradoxalmente, um elevado grau de inumanidade. Como conhecimento da 

sociedade, esses meios tende serem tornados racionais e naturais. 

Conforme Horkheimer e Adorno (1985, p. 34) “os processos naturais recorrentes e 

eternamente iguais são inculcados como ritmo de trabalho nos homens submetidos...”. Desta 

assertiva, percebe-se que o trabalho sujeitado à dominação pela ordem e comando, expressas pela 

linguagem funcionalizada, só se efetiva por meio de violência física e moral imposta aos homens 

mediante o princípio da necessidade eterna. Na ciência, assim como nas formas de representações 

do existente que as antecedeu, as ideias e os pensamentos que refletissem a diferenciação do 

indivíduo deveriam se tornar supérfluas a fim de assegurar o poder de dominação pela ordem e 

direção. A dominação do todo social que parte da divisão do trabalho se deu tanto pelos aspectos 

figurativos dos símbolos que acabavam assumindo a expressão de fetiche, quanto pela forma 

dedutiva de ciência que se opôs a estes. Por meio da linguagem, a qual conserva o papel 

fundamental na determinação dos conceitos, o todo e a parte acabaram sendo a mesma coisa na 

mediada em que neles está conservado o conteúdo coercitivo que se desdobra na dominação. 

Desta feita, ao repetir a natureza sob a óptica da dominação, as formas de representação do real 

acabaram por preservar a realidade social da divisão do trabalho. 

Tornar racional o processo de divisão do trabalho revelou-se como possibilidade de 

reconciliação, pela razão, do universal com o particular. As formas de dominação que estão 

expressas no todo social são efetivadas se de alguma maneira estiverem amparadas por uma 

razão que determina a ação, a atitude, o comportamento de cada indivíduo. Neste sentido, 

infere os autores que a divisão do trabalho corresponde a autoconservação do todo dominado.  

 

O poder de todos os membros da sociedade, que enquanto tais não têm outra 

saída, acaba sempre, pela divisão do trabalho a eles imposta, por se agregar 

no sentido justamente da realização do todo, cuja racionalidade é assim mais 

uma vez multiplicada. Aquilo que acontece a todos por obra e graça de 

poucos realiza-se sempre como a subjugação dos indivíduos por muitos: a 

opressão da sociedade tem sempre o caráter da opressão por uma coletividade 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 35).  
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Reconciliar o universal com o particular é para os autores perseguir formas de 

pensamentos que induzem a unidade de coletividade e dominação. Essas formas de 

pensamentos estão expressas na sociedade enquanto conhecimento. Sejam conhecimentos 

filosóficos, religiosos, míticos, ou científicos, todos objetivaram expor o mundo a partir de 

conceitos de validade universal. Para os autores, o pensamento conceitual leva à dominação 

na medida em que o elemento negativo que provem do conceito é funcionalizado pela 

linguagem. “A própria linguagem conferia ao que era dito, isto é, às relações de dominação, 

aquela universalidade que ela tinha assumido como veículo de uma sociedade civil” 

(HORKHEIMER E ADORNO, 1985, p. 35). A linguagem coube o papel de tornar inteligível 

práticas desumanas que se perpetuaram ao longo da história. Todavia, isso não sugere que o 

pensamento conceitual deva ser abandonado como possibilidade de negação dessas relações 

de dominação, mas, sim, pensado na sua negatividade enquanto alternativa de conhecimento 

que se preste à denúncia da ilusão do pensamento. Para os autores, o conceito é um 

instrumento que serve tanto para distanciar os homens da natureza quanto para permitir-lhes a 

tomada de consciência do próprio pensamento. Neste sentido, o conceito preserva a 

possibilidade dialética de utilizar a razão como meio e não como um fim em si mesma 

(HORKHEIMER, 1991). 

O caráter questionável do pensamento subsistiu como ameaça a ordem dominante que 

marcou a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Este fato foi demonstrado por 

Horkheimer e Adorno (1985) ao discorrerem sobre o processo de reificação do pensamento 

dominante sob a forma de lei e de organização. Para os autores, o esclarecimento renunciou 

sua própria realização ao passo que o pensar foi reduzido à forma coisificada de lei, 

matemática, máquina, organização etc. Nesses moldes, de maneira contraditória, o 

pensamento que antes foi o elemento da reflexão sobre si mesmo e a alternativa autocrítica, 

acabou integrado à racionalidade instrumental. 

Ao recusar admitir a qualidade explicativa dos mitos, sobre o pretexto de que o 

pensamento devesse separar da experiência sensível a fim de se alcançar a verdade, o 

esclarecimento se impôs por meio das fórmulas, números, equações de maneira cega e 

totalitária, haja vista que ele não foi capaz de pensar sobre si próprio, dado o fato de ele 

continuar a perseguir o ritual de comando e ordenamento do existente. Além disso, as relações 

de produção baseadas na submissão foram conservadas no esclarecimento, e a coordenação do 

trabalho acabou sendo a forma mais elementar em que se estabeleceram as relações de poder 

que refletem a sociedade divida em diferentes classes. 
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Entende-se que a pretensão do projeto Iluminista de sociedade, de desencantar o 

mundo pela confiança na capacidade racional do homem, não se efetivou por completo. Isso, 

porque a razão que orientou esse projeto permitiu ao homem não apenas negar as 

representações míticas e religiosas enquanto autoridades que lhe aprisionava e lhe causava 

sofrimento, mas, também, o aproximou dessas representações na medida em que ele se coloca 

enquanto autoridade no lugar dos deuses. A isso, denominam razão instrumental.  

Como desdobramento desta razão, observou-se em Horkheimer e Adorno (1985) que, 

o progresso do esclarecimento acabou provocando um afastamento do homem em relação à 

natureza. Em especial, ao que corresponde o pensamento científico desenvolvido sobre o 

postulado baconiano (o de se valer da lógica formal para obtenção de uma ciência universal), 

o homem se afasta da natureza pelo fato desse distanciamento corroborar para demonstrá-la 

livre de influências mágicas, míticas ou religiosas.  

Contudo, o afastamento entre homem e natureza revela-se como a alternativa do 

racionalismo lógico de eliminar o incomensurável, eliminar as qualidades que conferem 

distinções a cada indivíduo, tornando-os sujeitos unívocos, indiferenciados e, portanto, 

passíveis a serem submetidos ao domínio dos homens.  

No extremo oposto, o conhecimento orientado estritamente à maneira de dar vez e voz 

ao incomensurável, as diferenças individuais, aos particularismos e contextualismo estão, do 

mesmo modo, passíveis de serem submetidos ao domínio dos homens. Isso pode ser 

observado nas lutas ideológicas travadas entre as concepções materialistas e idealistas no 

campo da Educação Física. Disputas, as quais na atualidade têm provocado discussões no 

campo da crítica, principalmente em relação à negação da teoria do conhecimento da verdade 

como possibilidade de interpretar corretamente o mundo, o homem e a sociedade,  

 

2.2 A teoria e as formas de representação sobre a realidade 

 

Sabe-se que as transformações decorrentes do progresso do pensamento pelo qual 

passou a sociedade têm refletido no processo de produção do conhecimento. No entanto, o 

que interessa saber é qual o sentido dessa produção na atualidade, pois considerando que 

atualmente o conhecimento da sociedade tende se afirmar apenas por meio da atividade 

científica, conjectura-se que o sentido da produção do conhecimento converge com o sentido 

da produção em geral da sociedade. Se considerar que a produção da vida social hodierna 

converge para um padrão cultural de sociabilidade em que o trabalho se transforma em 

mercadoria e, portanto, uma cultura que atenda aos interesses comerciais, entender-se-á que a 
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atividade científica, enquanto trabalho, tende a nortear o conhecimento para uma produção 

cultural estagnada, ou até retrograda, em relação ao progresso humano. Neste sentido, a 

produção do conhecimento coincide com a produção da sociedade e, isso ocorre de maneira 

recíproca. 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente 

entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, 

como linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos 

homens, aparecem aqui com emanação direta de seu comportamento material. O 

mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na linguagem da política, 

das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um povo (MARX; ENGELS, 

1989, p. 37).   

 

Para compreender a existência da teoria na sociedade, faz-se relevante indagar como e 

quando surge a teoria. Marx e Engels (1989) relacionam o surgimento da teoria com o 

processo de divisão do trabalho. Para eles, o começo da consciência de que o homem vive em 

sociedade se dá a partir da consciência da necessidade do homem estabelecer relações com os 

indivíduos que o circundam. Esta consciência foi se aperfeiçoando em compasso com o 

aumento da população, desdobrando-se na ampliação de necessidades e, por conseguinte, 

influindo o crescimento da produtividade. Dessas demandas, desenvolve-se a divisão do 

trabalho, a qual originalmente se limitava ao trabalho no ato sexual, e logo se aperfeiçoou em 

virtude das disposições naturais, até se desdobrar na divisão entre trabalho material e 

espiritual. Segundo os autores, é apenas a partir do surgimento deste último que a consciência 

pode estar em condição de emancipar-se do mundo e entregar-se a criação da teoria, filosofia, 

moral etc. 

Para Horkheimer (1991), a representação difundida no tocante a essência da teoria, 

teve sua origem nos primórdios da filosofia moderna. A lógica dedutiva proveniente das 

ciências matemáticas foi incorporada ao método científico de Descartes no século XVII, o 

qual considerou que a dedução deveria ser estendida à totalidade das ciências. Eles 

observaram que os cientistas dos diversos campos consideravam como essência da teoria 

aquilo que tem constituído de fato sua tarefa imediata, qual seja o manejo da natureza física, 

assim como o trato com os mecanismos econômicos e sociais determinados a partir de um 

saber prévio enformado e estruturado hierarquicamente.  

Conforme o autor, as ciências do homem e da sociedade se renderam as proposições 

teórico-metodológicas das ciências naturais. Este fato contribuiu para o surgimento de 

diferentes escolas da ciência social, as quais vêm ao longo do tempo constituindo a dualidade 
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de quadros de cientistas empíricos (considerados aqueles que se dedicam a pesquisa de fato) e 

teóricos (aqueles que se dedicam ao estudo de princípios gerais).  

A distinção entre os conceitos de Teoria Tradicional e Teoria Crítica, desenvolvidos 

por Horkheimer em 1937, registra as bases de um modelo que tratou da diferença entre dois 

métodos gnosiológicos. O primeiro, fundamentado no “Discurso sobre o Método” de René 

Descartes, e o segundo, na crítica da economia política de Marx. Esse debate permitiu situar a 

teoria à luz de uma proposta de Teoria Marxista da Ciência, onde Horkheimer (1991) 

questiona o lugar e o papel da ciência na sociedade (trata-se de uma reconfiguração do 

marxismo como saber). 

Para Horkheimer (1991) o conceito tradicional de teoria pode ser definido como uma 

sinopse de proposições ligadas entre si, das quais poderiam deduzir as demais teorias. Em 

termos gerais, “teoria é o saber acumulado de tal forma que permita ser este utilizado na 

caracterização dos fatos tão minuciosamente quanto possível” (HORKHEIMER, 1991, p. 31).  

Sua validade pode ser verificada na medida em que as proposições deduzidas correspondam 

aos fatos. Caso haja contradição em relação às proposições e os fatos, a experiência ou a 

teoria terá de ser revista, pois houve falha na observação ou algo discrepante ocorreu nos 

princípios teóricos. Além disso, a teoria tradicional corresponde àquela que visa um sistema 

de sinais puramente matemáticos, onde as deduções partem dos princípios mais gerais que são 

determinados por uma posição filosófica do lógico racionalizada e, portanto, própria das 

ciências naturais. 

O modo de existência da teoria no sentido tradicional está amparado na lógica da 

calculabilidade, onde as proposições particulares são desconsideradas enquanto elemento de 

um percurso provável da história. Esta teoria antecipa os fatos determinados, ao operar com 

proposições condicionais aplicadas a uma situação dada. E, como condicionais, as 

formulações do saber a respeito dos nexos econômicos, sociais e psicológicos acabam sujeitas 

a omissão, exclusão ou inclusão de acordo com as representações dominantes. Essa 

estruturação da ciência acaba por corresponder ao progresso técnico da modernidade. 

A análise de Horkheimer (1991) sobre as relações entre o saber vigente e os fatos 

revelou um determinado tipo de funcionamento da ciência. Nela, por um lado, somente aquilo 

que tem utilização dentro das relações dadas se faz fatos fecundos para o saber e, por outro, o 

saber vigente é aplicado aos fatos. A partir desse modo de proceder da ciência, observa-se um 

círculo vicioso que perpassa pela explicação teórica da sociedade, onde as proposições 

teóricas concernentes às relações do saber e do fato tem contribuído para organizar o 

pensamento de cada indivíduo de maneira a ajustá-lo à ordem social vigente. Neste sentido, o 
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conceito da teoria que se fecha na compreensão de fatos e do saber, enquanto determinações 

originadas de elementos puramente lógicos ou metodológicos acabam ignorando a 

possibilidade de que estes possam ser compreendidos a partir da conexão com os processos 

sociais reais. Por esse entendimento, o que fundamentaria a mudança de uma estrutura 

científica seriam exclusivamente as ponderações lógicas, e não as contradições que são 

imanentes do processo social (HORKHEIMER, 1991). Isso implica na necessidade de 

articulação entre o lógico e o histórico no processo de produção do conhecimento. 

Ao desenvolver a crítica da estruturação da ciência na lógica dedutiva cartesiana, o autor 

considerou que “a representação tradicional da teoria é abstraída do funcionamento da ciência, tal 

como este ocorre a um nível dado da divisão do trabalho” (HORKHEIMER, 1991, p. 37). Para 

ele, o fazer científico, assim como outras atividades sociais, emergem do modo de produção em 

formas determinadas da sociedade, ou seja, são momentos do processo de produção social e, 

portanto, correspondem ao processo de divisão do trabalho. Submetido ao mesmo processo de 

divisão do trabalho, o cientista crê agir segundo suas decisões individuais. No entanto, ele 

encontra-se dotado apenas de uma aparente autonomia e independência, próprias do processo de 

trabalho. Na realidade essa aparente autonomia nos processos de trabalho já foi demonstrada 

como uma ilusão de liberdade dos sujeitos econômicos da sociedade burguesa, e não passa de 

uma autoconsciência errônea dos cientistas burgueses do passado. 

Na teoria de sentido tradicional o proceder científico com o pensamento permite que 

alguns traços da atividade teórica sejam transformados em categorias universais. Assim, 

balizados por um conjunto harmônico de leis naturais, invariáveis, independentes da vontade 

e da ação humana, determinados traços decisivos da vida social são reduzidos à atividade 

teórica do cientista. Isso ocorre com os sistemas teóricos que partem de um sistema unitário 

de ciência para constituir as determinações de algo que aparece como dado. 

 

No momento em que algo aparece como dado, tem que ser possível – pensam os 

referidos cientistas – constituir todas as determinações deste algo a partir dos 

sistemas teóricos, em última instância, a partir da matemática: todas as dimensões 

finitas podem ser deduzidas do conceito do infinitamente pequeno, por meio do 

cálculo infinitesimal, e justamente isso é a sua “produção” (Erzeugung) 

(HORKHEIMER, 1991, p. 38) (grifo do autor). 

 

Vê-se, portanto, que os cientistas admitem de maneira equivocada a representação da 

teoria como resultado necessário de sua própria profissão. Neste entendimento, o produto de 

trabalho do cientista acaba correspondendo à produção que é subsidiada por meio de sistemas 

teóricos únicos e leis universais. Para os autores, um sistema teórico único não possibilita o 
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desenvolvimento da consciência concreta de sua limitação. Na concepção da teoria tradicional, os 

processos parciais são retirados da totalidade da práxis social na medida em que se isola as 

atividades particulares e os ramos de atividade juntamente com seus conteúdos e objetos, porém, 

esta parcialidade não é reconhecida nessa tradição como sendo uma maneira velada de juízo de 

valor. Diferente da forma como a teoria se apresenta ao cientista no sentido tradicional – com 

capacidade absoluta de determinação dos fatos sem interferência de juízos de valor –, para a 

concepção que considera a limitação da objetividade científica, o trabalho do cientista é, também, 

entendido como uma atividade histórica do homem. Logo, nele deve-se admitir que essa 

profissão, assim como qualquer outra atividade de produção, não está desligada de vínculos 

ideológicos e de visões do mundo. Deste modo, os autores destacam que não é a ciência natural 

matemática a responsável por constituir o autoconhecimento do homem na atualidade, mas sim 

uma teoria que se encontra impregnada do interesse por um estado racional. 

A teoria na sua figura tradicional desempenha uma função positiva em atuar na 

produção da consciência de maneira que a atividade intelectual possibilite tornar harmônicos 

o pensamento e a ação dos indivíduos da sociedade. Para tanto, um pensamento que leve os 

indivíduos a perceber as contradições do todo social tende ser eliminado e, portanto, 

substituído por uma razão afirmativa que não precisa questionar a si mesma. Sistemas teóricos 

que propõem eliminar e simplificar as contradições são sistemas que não consideram a práxis 

social como um todo caótico, na qual a sociedade é constituída a partir da dominação de 

classes. Estes sistemas tendem ser totalitários na medida em que fato e teoria aparecem 

enquanto unidade nas determinações teóricas. 

Para Horkheimer (1991) o desenvolvimento do conceito e da teoria se dá por uma 

ponderação que abrange não apenas o cientista, mas todos os indivíduos cognoscentes.  A 

concepção de uma teoria da sociedade que se pretende crítica deve considerar a existência da 

sociedade como resultado de forças contrárias e em constante transformação, porém, ela não é 

resultado de uma espontaneidade consciente de indivíduos livres. Existe um elemento formal 

determinante que influi na existência de um teórico crítico ou tradicional – sua formação.  

Portanto, as percepções dos homens resultam de suas condições de existência, e por meio 

das percepções é que se pode tornar inteligível o processo real de produção da vida em sociedade. 

Trata-se da produção da consciência, a qual Marx e Engels (1989, p. 56), ao desenvolverem a 

crítica ao idealismo inferiram que “não se pode explicar a práxis a partir da ideia, mas de explicar 

as formações ideológicas a partir da práxis material”. De outro modo, é a atividade teórica que 

orienta as percepções e a consciência dos indivíduos de uma sociedade, e torna possível a 

existência de comportamentos humanos distintos. Esses comportamento podem, por um lado, 
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levar o indivíduo a aceitar naturalmente como preestabelecido as condições básicas de sua 

existência e, por outro, desenvolver neles um comportamento humano crítico, o qual considera a 

própria sociedade objeto passível de transformação.  

Esses dois tipos de comportamentos são provenientes do pensamento teórico que 

considera de maneira distinta a relação entre homem e natureza e indivíduo e sociedade.  Para 

Marx e Engels (1989) a concepção histórica, até aquele momento, omitiu completamente a 

base real da história por excluir dela a relação dos homens com a natureza. Coaduna com esse 

entendimento Horkheimer e Adorno (1991), os quais entendem que a teoria no sentido 

tradicional contribuiu para separação de indivíduo e sociedade. A similaridade dessas 

inferências está no fato de que, distanciar homem da natureza ou indivíduo da sociedade, tem 

por fim a naturalização de barreiras impostas à atividade do indivíduo. 

Isso permite aproximação com o que vem ocorrendo no âmbito do conhecimento na 

área da Educação Física. Especificamente no campo da crítica a tendência em manter a 

separação entre homem e natureza e/ou indivíduo e sociedade tem se apresentado por meio de 

teorias que não reconhecem a possibilidade da verdade, a qual tem como ponto de partida a 

base material da sociedade. Sob o pretexto de que não existe verdade, mas sim verdades, e 

que estas só se tornam possíveis a partir de estruturas subjetivas como a linguagem, algumas 

perspectivas teóricas que têm advogado o pluralismo vêm orientado o pensamento no sentido 

de não procurarem em conhecer a realidade objetiva, para assim transformá-la. Seria essa, 

uma anomalia no campo da teoria crítica, ou um comportamento intencional, amparado em 

inovados processos técnicos que visam enfraquecer a possibilidade de resistência ao modo de 

produção social vigente a partir da teoria? 

A inferência de que os fatos já estão pré-determinados quando submetidos a um 

sistema de conceitos proveniente do pensamento teórico no sentido tradicional torna-se 

consistente na medida em que a teoria induz ao condicionamento dos fatos sociais. No 

entanto, o autor questiona também as teorias que se apresentam críticas e não têm como 

pressuposto o pensamento crítico. Sejam balizadas pelo princípio da individualidade ou da 

coletividade, elas apresentam um pensamento que converge para harmonia e ilusão de 

questões relacionadas ao todo social. 

A teoria crítica para autores não se limita em apontar as imperfeições da teoria 

tradicional, mas vê, nas manifestações teóricas que se dizem críticas, uma tendência de 

integração cega na coletividade. Se considerar que esta coletividade expressa a ideia de uma 

consciência de classe proletária, a qual se opõe às representações da classe burguesa, entende-



 

97 

se que o potencial de libertação e emancipação humana dessas duas perspectivas se iguala na 

media que sujeito e objeto coincidem e, portanto, só se efetiva de maneira ilusória.  

Nota-se, também, a separação entre sujeito do comportamento crítico e sujeito do 

pensamento crítico. O agir e o pensar separados demonstram o ser contraditório que não deve 

ser compreendido a partir de sistema teórico que acredita na invariabilidade social da relação 

sujeito, teoria e objeto.  Ao tratar do sujeito que propõe investigar a realidade social, os 

autores afirmam que o pensamento efetivamente crítico corresponde não apenas a um 

processo lógico, mas também um processo histórico concreto. O problema está quando o 

pensamento é entendido de modo especializado, isolado, e não faz conexão alguma com os 

processos de desenvolvimento da vida humana. Quando o sujeito entende o pensamento 

apenas como uma elaboração teórica que se enquadra em uma determinada teoria, ou seja, vê 

nele apenas um meio para se produzir conhecimento com um fim em si mesmo, está, de certo 

modo, legitimando a práxis social dada, já que seu comportamento se limita a descrever as 

relações do homem na sua conformidade com o existente. 

As condições de vida manifestam-se no pensamento e deixam sua marca na filosofia e na 

religião. Em uma concepção idealista, a história da sociedade revela que no desenvolvimento da 

vida humana apenas um pequeno grupo de indivíduos pode se beneficiar do excedente de bens 

produzidos por meio do trabalho, e a maioria das pessoas tiveram que relegar ao disfrute desses 

bens, em decorrência de uma formação cultural que tem por base a unidade do pensamento e, 

portanto, não permite oposição à práxis social imediata. Como asseveram Marx e Engels (1989), 

ao tratarem da concepção histórica que não parte da base material, a teoria tradicional vê apenas 

“na história as ações políticas dos príncipes e do Estado, as lutas religiosas e as lutas teóricas em 

geral, e vê-se obrigada, especialmente, a compartilhar, em cada época histórica, a ilusão dessa 

época” (MARX; ENGELS, 1989, p. 57), ou seja, apenas atos, ações, comportamentos e 

conhecimentos que fundamentam permanência de uma formação cultural que faça o indivíduo 

conviver em harmonia com sua qualidade de sujeito dominado. 

Este é o papel que vem cumprindo a teoria no sentido tradicional, tornar consciente e 

racional uma configuração cultural que exige de cada indivíduo, que o faça seus os fins da 

totalidade, e posteriormente os reconheçam nela (HORKHEIMER, 1991). Essa acaba sendo a 

meta perspectivada e alcançada na medida em que os indivíduos perseguem a promessa de 

progresso e felicidade. Assim, o pensamento que torna o homem consciente de si mesmo, não 

cumpre o papel de libertá-lo e emancipá-lo e, portanto, torna-se falsa a premissa de que 

sujeito da autoconsciência possa alcançar a libertação, pois 
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não é possível libertar os homens enquanto não estiver em condições de obter 

alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas. 

A ‘libertação’ é um ato histórico e não um ato do pensamento, e é efetivada por 

condições históricas, pela [situ]ação da indústria, do co[mércio], da [agri]cultura, 

inter[câmbio] [...] 
2
 [...] e então, posteriormente, conforme suas diferentes fases de 

desenvolvimento, o absurdo da substância, do sujeito, da autoconsciência e da crítica 

pura, assim como o absurdo religioso e teológico, são novamente eliminados quando 

suficientemente desenvolvidos (MARX; ENGELS, 1989, p. 65). 

 

Em geral, a premissa de o sujeito autoconsciente intenta tornar natural as situações em que 

há más condições de vida na sociedade, culpabilizando os sujeitos (proletários) por serem 

corresponsáveis pelas conjunturas infelizes, uma vez que não objetivaram, com afinco, o 

progresso individual exigido pela totalidade. A coincidência dos fins individuais com os fins da 

totalidade só poderá ser demostrada por uma teoria que se proponha desconfiar de tal unidade, 

pois as experiências de organização social demonstraram sempre que “os homens renovam com 

seu próprio trabalho uma realidade que os escraviza em medida crescente e os ameaça com todo 

tipo de miséria...” (MARX; ENGELS, 1989, p. 65). Com isso, a autoconsciência do proletariado 

em relação a sua condição de existência não constitui garantia para o conhecimento verdadeiro, 

pois a diferenciação da estrutura social estimulada de cima, e a oposição dos interesses individuais 

e de classes, em determinadas situações, impedem que o proletário adquira consciência 

(pensamento crítico) de sua situação miserável e injusta (HORKHEIMER, 1991). 

Se considerar a ciência enquanto um todo constitutivo de variadas disciplinas 

especializadas, influenciadas por um sistema teórico que induz à coincidência de fatos e 

conceitos, o pensamento crítico surge como alternativa de conservação da tensão entre teoria e 

existência. O pensamento crítico questiona aquilo que a teoria tradicional admite como existente 

e, sob a configuração de teoria crítica, sua função é expor as contradições sociais para além de 

uma mera expressão da situação histórica concreta, de modo a perspectivar a transformação 

(HORKHEIMER, 1991). 

Transformar uma sociedade que enriquece poucos por meio do trabalho de muitos é uma 

afronta aos interesses dominantes. Assim, uma teoria que estimula o progresso do pensamento 

para tal fim, resta ser julgada pelo modo dominante como subjetiva e especulativa, parcial e 

inútil, apesar da mesma não proceder de maneira autoritária e acidental. “Como ela contraria o 

modo de pensar existente que permite a continuidade do passado favorecendo os interesses da 

ordem ultrapassada, e se opõe aos garantes de um mundo partidário, a teoria crítica aparenta ser 

partidária e injusta” (HORKHEIMER, 1991, p. 52). 

A crítica que o autor desenvolve no tocante à teoria crítica resulta da aplicação de 

proposições parciais a processos únicos e repetitivos da sociedade atual, estabelecendo, com 
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isso, uma junção da teoria crítica com as realizações do pensamento tradicional. Ocorre que as 

ciências especializadas têm utilizado estudos fragmentados apenas para objetivar necessidades 

outras que não sejam expor as contradições que encerram o real, de maneira a contribuir para 

sua transformação. Como exemplo, tem-se a necessidade de atender de imediato seu papel 

produtivo no que tange a corrida pela produtividade acadêmica, ou mais especificamente com 

relação ao papel da teoria que se apresenta crítica na área de Educação Física, a crescente 

utilização do modus operandi da interpretação, conversação e do contextualismo (como 

proposições parciais) tem revelado uma tendência de esvaziar o sentido da crítica na medida em 

que se volta para defesa da pluralidade teórica, política e cultural como possibilidade de 

conhecimento que seja destituído de correspondência entre verdade e realidade.  

Não se pode afirmar, aqui, que as perspectivas que advogam pela pluralidade teórica 

correspondam ao conceito de teoria tradicional desenvolvido por Horkheimer (1991), mas 

apenas pontuar que algumas similaridades relacionadas à produção e reprodução da 

racionalidade instrumental. 

Tanto a teoria tradicional quanto a teoria crítica utilizam-se da dedução para estabelecer 

relações lógicas necessárias entre conceito e fatos. No entanto, elas se divergem na medida em 

que abordam o processo histórico concreto. Essa divergência pode ser observada na relação 

entre o sujeito cognoscente e o objeto do conhecimento. Enquanto na teoria tradicional o sujeito 

é separado do objeto por considerar que o observador não pode modificar nada no 

acontecimento, cabendo-lhe apenas a função de registrar sequências de aparências, na teoria 

crítica a ação prática do observador faz parte do desenvolvimento da sociedade. Esta, não 

considera a separação do sujeito e objeto por entender que os mesmos encontram-se mediados 

reciprocamente (HORKHEIMER, 1991). 

Além destes, a teoria tradicional separa teoria e práxis. Ela baseia no dualismo cartesiano 

entre pensar e ser, o qual se aplica adequadamente à natureza e à sociedade burguesa. A 

consciência burguesa considera que o domínio da realidade só é possível por meio da crença na 

imutabilidade da forma social. Por essa compreensão, a maneira de proceder do cientista da teoria 

tradicional se limita a executar apenas o que o nexo causal da realidade determina, ele considera 

apenas unidades individuais de valor estatístico e, contrariamente ao pensamento crítico, sua 

reflexão não considera os homens como agentes de transformação (HORKHEIMER, 1991). Do 

mesmo modo, da relação essencial da teoria com o tempo permite-se distinguir essas duas teorias. 

A teoria crítica se diferencia na medida em que não aborda o tempo apenas como etapa de um 

encadeamento hierárquico dedutivo, mas sim, se baseia na “transformação permanente do juízo 
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existencial teórico sobre a sociedade, uma transformação que está condicionada pela sua conexão 

consciente com a práxis histórica” (HORKHEIMER, 1991, p. 62). 

Em meio às divergências dessas teorias está a ideologia, a qual conforme o autor constitui 

um elemento unificador da enorme estrutura social. A ela correspondem posicionamentos 

políticos de classes sociais distintas, os quais podem ser percebidos de imediato ou carece de 

elementos sensíveis mais elaborados para tal percepção. Seja a classe dominante ou a classe 

dominada, cada uma delas tende produzir sua consciência com base na necessidade que se 

operam. Não necessariamente esta oposição ocorre de maneira agressiva e perceptível, em geral 

ela se manifesta de maneira sutil, porém com potencial de sobrepor a consciência alheia. Isso é 

observado nas situações em que a dominação do mundo material pela classe burguesa impingiu 

aos proletários sua consciência ao despertar neles o fetiche da mercadoria. De outro modo, dado a 

condição desumana imputada pela ordem econômica vigente, uma consciência de classe 

proletária teria condições de se capilarizar na consciência burguesa? Com base nesses 

apontamentos, deveria se perspectivar não uma consciência de classe, mas uma consciência que 

fosse verdadeiramente humana. Entretanto, como a realidade concreta se constrói pela luta entre 

essas classes, uma consciência humana segue apenas no campo das possibilidades da teoria que 

mais se aproxima deste intento, a teoria crítica da sociedade.  

 

A consciência da teoria crítica se baseia no fato de que, apesar das mudanças da 

sociedade, permanece a sua estrutura econômica fundamental – a relação de classe na 

sua figura mais simples – e com isso a ideia de supressão dessa sociedade permanece 

idêntica. Os traços decisivos do seu conteúdo, condicionados por este fato, não sofrem 

alterações antes da transformação histórica. Por outro lado a história não ficará estagnada 

até que ocorra esta transformação (HORKHEIMER, 1991, p. 63). 

 

Desta possibilidade emerge a aversão a essa teoria, pois diferentemente das formas de 

representações do existente no passado (miméticas, míticas, religiosas e teóricas), ela propõe a 

reação contra a unidade de opressão e metafísica. Segundo Horkheimer (1991) no fim desse 

processo perdura uma sociedade dominada por camarilhas e dirigentes industriais e políticos. No 

entanto, para o autor, essas transformações não afetaram decisivamente a estrutura de classes, e 

disso a teoria crítica é consciente, já que o lucro provém das mesmas fontes sociais que antes. 

Essas transformações não impossibilitaram a existência do sujeito econômico livre. Pelo 

contrário, o capitalismo monopolista retira as possibilidades de liberdade relativa do indivíduo ao 

administrar a sociedade com base em processos técnicos que eliminam o pensamento do 

indivíduo. O modelo da teoria tradicional induziu a uma forma de pensamento teórico onde o 

pensar crítico não tem relevância para a resolução de problemas e necessidades imediatas. Assim 

a atividade intelectual se reduz a um elemento material da produção (HORKHEIMER, 1991). Por 
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meio desse, o pensamento teórico tende se voltar para problemas imediatos e não despende 

esforço suficiente para perceber os interesses estranhos e exteriores ao objeto.  

Desta feita, a relação da teoria crítica com o desenvolvimento da sociedade não se dá de 

maneira forçada, como entendem aqueles que cooperam para o retrocesso intelectual dos sujeitos. 

Conforme Horkheimer (1991), a influência do desenvolvimento social sobre a estrutura da teoria 

faz parte de seu próprio conteúdo, uma vez que as transformações sociais de cada época influem 

sobre a transformação da teoria possibilitando que a mesma evolua na medida em que é capaz de 

produzir autocrítica, suprimir e revisar fundamentos e conceitos sem que modifique a essência do 

objeto. 

Contudo, sendo a teoria responsável pela mediação do saber que emerge das relações 

entre pensar e o agir, entende-se que o conhecimento pode desempenhar dupla função na 

sociedade: quando proveniente da base de um sistema conceitual da teoria tradicional, 

desempenha a função (seja no passado, presente ou futuro) de manutenção da dominação da 

natureza e, quando proveniente da teoria crítica, tem a função de despertar o interesse pela 

transformação das condições sociais existentes e superar a injustiça social, o que para a 

constituição do objeto dessa pesquisa se revelou como possibilidade teórica que permite conhecer 

o sentido do conhecimento em educação física, a partir das concepções que embasam os trabalhos 

apresentados nos Anais do CONBRACE de 2005 a 2015. 

 

2.3 Desdobramentos da teoria crítica na segunda metade do século XX 

 

Tendo em vista a categorização de Horkheimer (1991) quando da distinção dos dois 

modelos de teoria que influenciaram a produção do conhecimento e da sociedade ao longo 

dos anos - qual seja a teoria tradicional e a teoria crítica - observa-se que destas desdobraram 

outras vertentes teóricas que constituíram a diversificação de pressupostos teóricos no âmbito 

do conhecimento científico na segunda metade do século XX. 

Embora a teoria tradicional tenha tornado o surgimento de vertentes dissidentes 

inexpressivos pelo fato de ser subsidiada a um sistema teórico único e a leis universais, seus 

pressupostos foram há muito aplicados no âmbito das ciências sociais e influenciaram as 

vertentes dissidentes da teoria crítica. Entende-se por vertentes teóricas dissidentes àquelas 

que se associaram ao marxismo e que apresentaram em determinado momento de seu 

desenvolvimento aproximações com os pressupostos teóricos do marxismo. Segundo 

Anderson (1985) o marxismo é uma teoria crítica que entra na categoria dos sistemas de 

pensamento preocupados com a natureza e direção da sociedade como um todo. 
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De modo geral, conhecimento científico em ciências sociais foi constituído a partir do 

emprego de pressupostos teóricos de três enfoques na pesquisa: o positivismo e a 

fenomenologia, que representam uma tendência dentro do Idealismo Filosófico e, dentro 

deste, enquadram no Idealismo Subjetivo; e o marxismo, que representa uma tendência dentro 

do materialismo filosófico (TRIVIÑOS, 2011). Para o autor, contrariamente ao materialismo 

filosófico, o que caracteriza os posicionamentos idealistas é o reconhecimento da primazia do 

princípio espiritual e da ideia em relação à matéria. Enquanto no idealismo subjetivo a 

realidade é a consciência do sujeito constituída por meio de percepção sensível dos objetos 

em sua volta, no idealismo objetivo, é rejeitada a ideia de que o primário seja a consciência 

individual humana, porém, aceitável que a base primária da existência é a ideia suprema, a 

consciência objetiva, o espírito absoluto.  

Observa-se em Triviños (2011) que as divergências em relação ao problema 

fundamental da filosofia estão relacionadas com as noções de realidade construídas a partir da 

natureza material e espiritual dos fenômenos e objetos, as quais são tratadas pela filosofia de 

forma a explicar cientificamente a natureza e a sociedade. Cada vertente desenvolveu seus 

pressupostos teóricos com base em uma forma específica de conceber o mundo e, por isso, as 

verdades de um mesmo fenômeno ou objeto produzidas pela ciência se divergem de um 

enfoque para outro. 

Porém, essa divergência do enfoque nem sempre se apresenta bem delimitada. Isso pode 

ser observado em Lukács (2012) quando explicou o existencialismo. Ele observou que as posturas 

comuns entre a fenomenologia de Husserl, o positivismo e o neopositivismo encontram 

explicações nas situações e tendências sociais iguais que produzem raciocínios semelhantes, ou 

seja, na realidade concreta e objetiva. Para ele, o elemento comum nessas tendências perpassa 

pela primazia em conferir à subjetividade (exemplo: sensações em Mach, vivências em Dilthey) a 

qualidade “inquebrantável” em encontrar e garantir uma objetividade singular, sem ao menos 

recorrer à realidade existente em si. O autor desenvolve uma crítica sobre essa pretensa 

objetividade, e afirma que ao buscar determinar ontologicamente a essência dos fenômenos e/ou 

objetos colocando-os em suspensão, comete uma arbitrariedade metodológica.  

Lukács (2012) percebe em Scheler e Heidegger (sucessores de Husserl) o empenho em 

transformar o método fenomenológico em fundamento da ontologia. Enquanto Scheler valeu-

se da ortodoxia metodológica de seu predecessor, acreditando na fenomenologia como 

método universal que poderia ter tudo como objeto intencional, inclusive a natureza, 

Heidegger considerava os problemas ontológicos da natureza como irrelevantes, sendo apenas 

um mero componente do ser social e, em contrapartida, acreditava somente no ser humano e 
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suas relações sociais como possibilidade de fundamento ontológico.  Assim, a privação da 

natureza como objeto de investigações ontológicas autônomas, em razão da não consideração 

da natureza em si, tornou-a objeto de manipulação social (LUKÁCS, 2012). 

O problema da natureza enquanto objeto de investigação ontológica autônoma encontra 

espaço no neopositivismo. Esta corrente é representada por autores vinculados ao Circulo de 

Viena (Carnap, March e outros) que intentaram unir a lógica com a postura empirista e positivista. 

Segundo Lukács (2012), essa vertente teórica estabelece como alvo justamente a manipulação 

unitária da natureza. Uma prática que deveria estender ao âmbito dos objetos sociais, 

subordinando-os as regularidades semânticas da física e da matemática. Para o autor, isto enseja 

uma aparente antítese do neopositivismo ao existencialismo fenomenológico, pois estas vertentes 

teóricas se completam reciprocamente na medida em que a ontologia, exclusivamente orientada 

no ser humano, não existe como uma ontologia real, abrangente e multifacetada do ser social, 

mas, apenas como garantia de uma posição de destaque no plano ontológico da condição da 

manipulação da sociedade capitalista. De outro modo, essas duas vertentes oferecem o conteúdo 

filosófico que validam seus conhecimentos. Enquanto os neopositivistas rejeitam filosófico-

ontologicamente os problemas vitais relacionados à manipulação do ser social (do pensamento e 

da vida) por meio de uma postura de neutralidade em relação a essa questão, a fenomenologia 

busca ocupar esta lacuna, porém, em outro polo, sem considerar a realidade mais ampla (que 

pressupõe a inter-relação da natureza em si com o ser social em si) no seu sentido ontológico, 

produzindo, assim, outra forma de manipulação das representações do real. Portanto, a relação do 

todo com as partes nestas correntes não refletem no objeto a dinamicidade dos processos sociais 

históricos – sua totalidade.  

Para Lukács (2012) ambas as vertentes não vislumbraram autênticas questões 

histórica-sociais, mas fundamentos imutáveis de um pensamento científico. Além disso, o que 

às distingue acaba sendo o olhar de protesto pessimista-irracionalista de Heidegger sobre a 

absoluta imutabilidade da condição humana, porém um olhar que deixa intacto os 

fundamentos da condição manipulada do pensamento e da vida humana, voltando-se para 

busca de saída religiosa para o indivíduo.  

Na atualidade, o enfoque fenomenológico vem sendo compreendido dentro de uma 

orientação fenomenológica-hermenêutica, a qual concebe a ciência a partir da compreensão 

dos fenômenos em suas diversas manifestações, e por meio de pressupostos teórico-

metodológicos voltados para explicitar a essência dos fenômenos e objetos. Conforme 

Sánchez Gamboa (1998), nesta abordagem do conhecimento o significado dos fenômenos 

devem ser captados e submetidos a uma interpretação hermenêutica.  Palavras, gestos, ações, 
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símbolo, sinais, textos, discursos etc. não expõem de imediato seus significados, e a 

hermenêutica possibilita a indagação dos pressupostos, das modalidades, e dos princípios da 

interpretação e compreensão. Desta maneira, na hermenêutica os fenômenos podem ter mais 

de um sentido (polissemia) e não são completamente racionais, podendo não ser conscientes 

para os homens que os produzem. Essa abordagem parte da necessidade que os homens têm 

de se comunicarem para tornar indispensável o pressuposto da interpretação-compreensão do 

objeto (SÁNCHEZ GAMBOA, 1998). 

Nesta linha, observa-se que a perspectiva hermenêutica tem embasado em 

pressupostos teóricos que colocam a tematização da linguagem como a intermediadora da 

produção dos significados. Enquadra-se nesta perspectiva estudiosos da epistemologia, como 

Fensterseifer (1999) que considera que a atividade epistemológica pressupõe o interesse pelas 

formas discursivas, e tematizar a linguagem seria a tarefa primeira da crítica epistemológica. 

Contrário a esse posicionamento, Anderson (1985) indagou sobre as consequências da 

absolutização da linguagem dentro do estruturalismo e observou a atenuação da verdade. Tal 

diminuição se deu porque a distinção entre o verdadeiro e o falso foi desdenhada no espaço do 

estruturalismo e, em seu lugar se estabeleceu a primazia do jogo de significações, que trata as 

determinações (causalidades) como ocorrência do acaso, desvinculando-as das determinações 

históricas mais amplas.  

Nota-se que, nessas perspectivas as justificativas de superar a razão moderna estão 

permeadas por sua ambivalência, a de promover a verdade ao mesmo tempo em que minimiza 

a distinção entre o verdadeiro e o falso. Isso ocorre na medida em que a ênfase volta-se para o 

sujeito, deixando de lado a compreensão do objeto a partir de suas determinações mais 

amplas. Esta guinada no âmbito da teoria, muito explica a crise do marxismo que marca os 

últimos anos do século XIX e início do século XX, da qual desdobram estas correntes. 

Segundo Anderson (1985) é insuficiente definir o marxismo como uma teoria crítica 

em termos simplesmente do objetivo de uma sociedade sem classes, ou dos procedimentos de 

uma filosofia conscientemente materialista. O que o torna distinto é sua capacidade de 

autocrítica, ou seja, ser capaz de explicar sua própria gênese e metamorfose. Para tanto, ele 

considera que o destino do materialismo histórico em qualquer período dado, precisa antes de 

tudo ser situado dentro do contexto de lutas de classes nacionais e internacionais, do qual 

emerge sua existência e cujo curso deve ser apreendido pelos seus próprios instrumentos do 

pensamento (ANDERSON, 1985).  

Para o autor, a configuração do marxismo ocidental no século XX se deu em 

decorrência de conflitos históricos como as repetidas derrotas do movimento operário para o 
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capitalismo avançado na Europa Continental entre os anos de 1918 e 1968. Amadeo (2007) 

demonstra que o contexto do qual originou o marxismo ocidental foi marcado por 

perturbações econômicas, políticas sociais decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Uma vez 

assegurada a libertação da Europa do domínio alemão, a União Soviética de Stalin 

estabeleceu regimes comunistas nos países do leste europeu, os quais, no pós-Guerra, não 

partilharam da mesma prosperidade econômica que os países capitalistas. Este fato pode ter 

contribuído para a resistência à teoria marxista e aos modelos de transição para o socialismo. 

Além disso, esse período foi marcado pela consolidação dos sistemas parlamentares 

associados ao capitalismo estável no mundo industrial europeu e americano. 

Este novo modelo de marxismo, considerado como pós-clássico
21

 por Anderson 

(1985), chegou a florescer nas sociedades que tinham um movimento operário forte para 

representar uma ameaça revolucionaria ao capital, mas não foi forte o bastante para destruí-lo. 

No entanto, ele foi marcado pelo rompimento dos laços que deveriam ligá-lo a um movimento 

popular pelo socialismo revolucionário, haja vista que o intento de constituir uma prática 

política de massas alinhada ao pensamento socialista não se efetivou.   

No tocante a esta questão, Amadeo (2007) destaca que o triunfo da Revolução Russa 

havia deslocado centro de gravidade internacional da erudição histórica do marxismo para 

Rússia. Entretanto, com a morte de Lenin e a consolidação de um estrato burocrático 

privilegiado, foi destruída a unidade revolucionaria entre teoria e prática obtida pela revolução 

de outubro e, com isso, cessou-se todo o trabalho teórico sério construído no país mais 

avançado do ponto de vista intelectual. 

Após a Primeira Guerra Mundial houve, portanto, uma separação entre teoria e prática, 

a qual o marxismo enquanto discurso se deslocou gradualmente dos sindicatos e dos partidos 

políticos para os institutos de pesquisa e departamentos universitários. 

 

Essa mudança de terreno institucional refletiu-se numa alteração do foco intelectual. 

Enquanto Marx em seus estudos mudou sucessivamente da filosofia para a política e 

desta para a economia, o marxismo ocidental inverteu sua rota. Análises econômicas 

importantes do capitalismo, dentro de um arcabouço marxista, sumiram aos poucos 

em larga escala depois da Grande Depressão; o esquadrinhamento político do Estado 

burguês decresceu desde o silenciamento de Gramsci; a discussão estratégica para as 
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 Antes deste, a tradição clássica do marxismo se formou a partir de Marx e Engels, fundadores do materialismo 

histórico, e da geração que os sucedeu, tanto do ponto de vista cronológico, como da produção intelectual. Esse 

modelo de marxismo se desenvolveu nas regiões orientais e meridionais da Europa, tendo como membros 

posteriores a Marx e Engels – Labriola, Mehring, Kautsky, Plejanov –, que estiveram intimamente vinculados a 

vida politica e ideológica dos partidos operários de seus países, e suas obras foram uma espécie de continuação 

dos trabalhos de Engels, que procuravam sistematizar o marxismo histórico como teoria geral do homem e da 

natureza para dar ao movimento operário uma visão ampla e coerente do mundo que seria necessário transformar 

(AMADEO, 2007). 
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vias de uma sociedade factível desapareceu quase que inteiramente. O que ocupou 

lugar cada vez mais foi uma revivescência do discurso filosófico adequado, ele 

próprio centrado em questões do método – isto é, de caráter mais epistemológico do 

que substantivo (ANDERSON, 1985, p. 19).   

 

Nota-se que o marxismo restrito à academia se distanciou da realidade e da prática 

social de onde surgiu, e passou a existir preponderantemente no âmbito da investigação sobre 

problemas do conhecimento enquanto método científico-filosófico. Deste ambiente 

institucional, surge outro fator que caracteriza a configuração do marxismo ocidental no 

século XX, a miscelânea de temas e conceitos emprestados de sistemas intelectuais não 

marxistas
22

, levando-o a um pessimismo não manifesto claramente. Este modelo de marxismo 

começa a se esgotar na virada dos anos de 1970 onde, segundo Anderson (1985), em seu 

momento final houve uma verdadeira hipertrofia da estética (que se encontrava 

sobrecarregada por todos os valores reprimidos e recusados até então), e uma atrofia da 

política socialista vigente. Embora reconhecido os limites da tradição representada pelos 

teóricos do marxismo ocidental, quais sejam, o recuo em relação ao movimento 

revolucionário socialista, isso não significou que o marxismo se rendeu à ordem estabelecida.  

Para Anderson (1985), o marxismo ocidental negligenciou os aspectos políticos que 

representava a estrutura específica do Estado capitalista moderno. Embora o autor demonstre 

que essa carência foi em grande medida atendida com uma série de estudos
23

 que trataram 

desses temas, o modelo ulterior ao marxismo ocidental também não foi capaz de reunir a 

teoria marxista com a prática popular num movimento revolucionário de massas. Segundo o 

autor, isso se deu em razão de uma carência geral de pensamento estratégico real na esquerda 

dos países avançados que visasse uma elaboração plausível de uma transição da democracia 

capitalista para uma democracia socialista. 

O autor não reconhece a crise do marxismo, como uma crise que atinge o seu todo. 

Expõe ser a crise de “um certo marxismo”, situado geograficamente na Europa Latina 

(França, Itália e Espanha) que refletiu como colapso da tradição marxista, porém, 

concomitante a isso, o marxismo estava conquistando e consolidando novas posições pelo 

mundo. Assim, a crise do marxismo, decorria de violentas febres anticomunistas na sociedade 

capitalista onde houve uma abrupta e ampla renúncia do marxismo pelos pensadores de 
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 Anderson (1985) expõe que cada escola dentro do marxismo ocidental desenvolveu uma quase-simbiose com 

os sistemas não marxistas. Como exemplo ele destaca: Weber no caso de Lukács; Croce no caso de Gramsci, 

Hjelmslev no caso de Della Volpe, Althusser no caso de Lacan, e Heidegger no caso de Sartre. 
23

 Ver em Anderson (1985, p. 26). 
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esquerda
24

, configurando uma mudança repentina de posição que atingiu amplamente os 

círculos filosóficos e literários associados à esquerda. Entretanto, esta crise não se deu tanto 

por repúdio e abandono do marxismo, mas em decorrência de um repúdio crescente quanto à 

ideia de uma ruptura revolucionária com o capitalismo. Este sentimento crescia na medida em 

que o mundo observava os regimes comunistas, como na Rússia e na China.  

Embora houvesse diferença entre o comunismo soviético e o chinês, principalmente 

em relação a aspectos demográficos (discrepância do número de habitantes), étnicos 

(população nacionalmente homogênea), e percepção do povo quanto a serem modelo de 

civilização mundial (no caso dos chineses), ou culturalmente atrasado e marginal (no caso de 

outros países de regime comunista), não se pode dizer que as crises desses regimes estiveram 

relacionadas diretamente com uma crise no marxismo (HOBSBAWM, 1995). Pois, de acordo 

Netto (2012), a sumária identificação com o tipo de transição para o socialismo que ocorreu 

nas sociedades pós-revolucionárias foi utilizada para sancionar a impugnação ideopolítica do 

projeto socialista. Naquele contexto, os adversários do pensamento socialista utilizaram-se de 

procedimentos simétricos para atacar o terreno ideal da teoria marxiana a fim de desqualificar 

a obra de Marx. No entanto, o autor ressalta o fato da obra marxiana ter inaugurado uma 

tradição teórico-intelectual e política que sempre foi diversificada, plural, problemática, por 

vezes, contraditória, e por isso não cabe desqualificação da mesma.  

Desta tradição configurou-se um bloco cultural complexo e diferenciado, no qual se 

estruturam e se movem vertentes que concorrem entre si (NETTO, 2012). Ela se estruturou a 

partir dos trabalhos de intelectuais provenientes das regiões ocidentais da Europa, como: 

Lukacs, Korsch, Gramsci, Benjamin, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Della Volpe, Colletti, 

Lefebvre, Sartre e Althusser (ANDERSON, 1985; AMADEO, 2007). Nota-se, portanto, que a 

diversificação dos pressupostos teóricos que vai caracterizar a produção do conhecimento a 

partir do último quarto do século XX se dá, em grande medida, em função de leituras 

dissimuladas da produção que sucede Marx.  

 

Amálgamas de recuperações vulgarizadas da obra de Marx com elementos típicos do 

cientificismo positivista, o chamado marxismo-leninismo reclamou-se saber absoluto e 

como tal chancelou tanto uma paralisia teórico-ideal quanto as cambiantes linhas 

táticas do pragmatismo da autocracia stalinista (NETTO, 2012, p. 30). 

 

                                                      
24

 Anderson (1985, p. 34-35) cita pensadores, como: Lucio Colletti, na Itália, que foi o primeiro filósofo marxista 

do país, mas logo tornou inimigo do marxismo e leal defensor do liberalismo; Sartre, na França, que nos seus 

últimos anos seguiu uma trajetória de denúncia do comunismo e renúncia formal ao marxismo; Althusser, que se 

distanciou da herança política do materialismo histórico, e pôs-se a propagar uma noção geral de crise do 

marxismo. 
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Observa-se que a aversão aos sistemas políticos do mundo socialista soviético 

contribuiu para o desenvolvimento das crises teóricas relacionadas à tradição marxiana. 

Baseados num partido único fortemente hierárquico e autoritário, que monopolizava o poder 

do Estado e operava uma economia centralmente planejada, esse modelo político impunha 

uma única ideologia marxista-leninista (HOBSBAWM, 1995) que, com o desmoronamento 

do campo socialista, foi associada à teoria de Marx. Contestada a partir do colapso do 

socialismo real, Neto (2012) observa, que o movimento de ataque ao corpus teórico marxiano 

tendeu aduzir “provas práticas” e mobilizar em escala planetária os meios de comunicação e 

manipulação social para oferecer massivamente as comprovações empíricas da invalidez da 

teoria marxiana.  

Neste sentido, o desenvolvimento da tradição marxista é entendido por Netto (2012) 

como plural, pois se fala de marxismos os quais segundo Anderson (1985) entre a Primeira 

Guerra Mundial e os levantes de 1968 pode ser definido como uma tradição integrada, a qual 

promoveu o distanciamento entre teoria e a prática política.  Este fato contribuiu para o 

surgimento, no plano teórico, de diferentes vertentes que se empenharam em produzir 

pressupostos teóricos que fundamentassem seus critérios de verdade. Mas, quais são essas 

diferentes vertentes contemporâneas?  

Essas vertentes foram compreendidas como estruturalismo e pós-estruturalismo. 

Segundo Triviños (2011) o estruturalismo nasce nos primeiros anos do século XX, como uma 

abordagem científica que rejeitava os postulados positivistas e evolucionistas sobressalentes 

entre os fundamentos teóricos mais importantes que orientavam a pesquisa em ciências 

sociais. Para ele, nesta concepção, a “estrutura” é própria e todos os fenômenos, coisas, 

objetos e sistemas que existem na realidade, sendo uma forma interior que caracteriza objeto. 

Entretanto, o autor comenta que essa vertente se apoiou na matemática e na física para 

elaborar suas concepções metodológicas em relação ao conceito de estrutura, permitindo um 

relacionamento positivo entre ciência natural e ciência social. 

Essa vertente pretendia descobrir a estrutura do fenômeno, penetrando na essência 

para determinar as suas ligações determinantes. Para tanto, o todo (de um determinado objeto 

ou fenômeno) deveria ser decomposto em partes integrantes, as quais deveriam ser 

compreendidas suas particularidades de maneira a encontrar o elemento dominante (estrutura 

íntima) que seria central na elaboração teórico-explicativa, a qual voltaria relacioná-lo com o 

todo. Além disso, essa vertente rejeita o sentido histórico da estrutura, não aceita as 

contradições internas dos objetos como motor do desenvolvimento dos mesmos (TRIVIÑOS, 

2011). 
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O Estruturalismo pode ser entendido como uma vertente constituída pela dissidência 

de pensadores, principalmente franceses, do marxismo após o colapso dos sistemas políticos 

socialistas.  Segundo Anderson (1985) a debandada de pensadores franceses centrais da 

esquerda no fim da década de 1970 causou drásticas consequências para o materialismo 

histórico. Sua desmoralização e recuo do campo da teoria francesa foi intensificada a partir da 

ascensão da frente teórica do estruturalismo, seguido do pós-estruturalismo, as quais se 

opunham ao marxismo. O autor comenta que a passagem de ideias e temas dominantes 

marxistas para estruturalistas e pós-estruturalistas não implicou uma descontinuidade 

completa de temas ou questões, visto que a superioridade do estruturalismo estava no fato de 

seus pensadores terem partido de um problema central (a natureza das relações entre estrutura 

e sujeito na história e sociedade humanas) enquanto pertencentes ao marxismo. Por ter sido 

este um dos problemas fundamentais do materialismo histórico (a explicação do 

desenvolvimento da civilização humana). 

Uma vez o materialismo histórico não ter assumido uma forma política ou 

historiográfica na França do pós-guerra, a atividade historiográfica se distanciou do marxismo 

e do problema da ação humana. No pré-guerra, a formação filosófica mais influente era 

fenomenológica e existencialista com raízes em Kojève, Husserl e Heidegger (ANDERSON, 

1985). Pensadores desta vertente filosófica estavam associados à esquerda, a qual se 

encontrava dominada pelo Partido Comunista Francês que detinha um comando rígido 

burocratizado que impedia o debate acerca de sua própria estratégia. Dado à influência dessa 

vertente filosófica, no final de 1940 e início de 1950 Sartre, Merleau-Ponty e Simone de 

Beauvoir empreenderam esforços para repensar as relações entre sujeito e estrutura, na forma 

de uma síntese entre marxismo e existencialismo. Após estes, Lévi-Strauss (retirou o sujeito 

do campo do conhecimento), Althusser (aboliu os sujeitos) e Foucault (tratou do fim do 

homem) (ANDERSON, 1985). Observa-se que estes autores elegeram a primazia da estrutura 

em relação ao sujeito, e dessa forma desenvolveram pressupostos teóricos que se distanciaram 

da tradição marxiana. 

Os eventos ocorridos a partir de Maio de 1968 acabaram contribuindo para o 

surgimento de um novo estruturalismo. Acrescido de um prefixo cronológico, como forma de 

demarcar temporalmente as mudanças ocorridas no campo da cultura, o pós-estruturalismo foi 

marcado por uma pronunciada relegação do marxismo. Para Peters (2000), o pós-

estruturalismo foi fortemente influenciado pela crítica nietzscheana da verdade e pelo 

conceito de “vontade de potência”, pela crítica heideggeriana da metafísica ocidental, pelo 

trabalho de Merleau-Ponty sobre o corpo, pela ética do outro de Emanuel Levinas, pela leitura 
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estruturalista de Freud feita por Lacan, e pela leitura estruturalista de Marx feita por 

Althusser. 

Segundo Anderson (1985), o pós-estruturalismo nasce da derrocada do estruturalismo 

no momento em que Derrida percebe que o suposto de qualquer estrutura estável é o sujeito 

distinto da estrutura e, portanto, não há autonomia da estrutura. Como ela e o sujeito são 

categorias interdependentes, uma vez atacado o sujeito, torna subvertida também a estrutura. 

Com isso, o autor define o pós-estruturalismo como um subjetivismo sem sujeito.  

Em Peters (2000, p. 36), o pós-estruturalismo, tanto quanto o estruturalismo, ataca os 

pressupostos “universais” da racionalidade, da individualidade, da autonomia e da 

autopresença que estão subjacentes ao sujeito humanista. Eles representam uma reação ao 

subjetivismo e a liberdade pessoal do existencialismo sartreano, além de suspeitar da ideia de 

autoconhecimento e ênfase na autoconsciência absoluta, por serem, estes, processos que 

tendem excluir o Outro. No lugar da autoconsciência, o pós-estruturalismo enfatiza a 

constituição discursiva do eu e a localização histórica e cultural do sujeito. 

Ao demonstrar que o pensamento pós-estruturalista desenvolveu uma série de métodos 

e abordagens que em seu conjunto enfatizam as noções de diferença, de determinação local, 

de rupturas e descontinuidades históricas, Peters (2000), entendeu que essa postura pode ser 

interpretada como uma espécie de antirrealismo, uma vez que apresenta uma posição 

epistemológica que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa da 

realidade e, além disso, se nega a conceber a verdade em termos de uma correspondência 

exata com a realidade. 

A partir dos anos de 1970, a diversificação no âmbito da teoria contribuiu para 

constituição de um ambiente epistemológico no âmbito das ciências sociais e humanas, e 

particularmente na educação.  Della Fonte (2010), ao realizar estudos no campo da educação e 

currículo, entendeu que as investigações que se baseiam no pós-estruturalismo e 

neopragmatismo têm orientado a produção do conhecimento por uma espécie de poética do 

dizer, pela qual a representação das qualidades objetivas do real é encerrada por meio de 

conversações infinitas. Por esse pressuposto, o sentido o qual caminha o conhecimento tem 

convergido para um interesse em separar filosofia e ciência. Diz-se isso, por entender que tem 

se destacado a premissa rortyana de que o papel conferido à filosofia é a busca de 

entendimento pela conversação e não o de representar a realidade ou descobrir a verdade. 

Mesmo considerada a preocupação do neopragmatismo rortyano – a da filosofia não 

deixar-se contaminar pela tendência de absolutização da verdade na ciência, e que ela deva 

prevenir os homens da ilusão do conhecimento tido como verdadeiro (DELLA FONTE, 2010) 
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–, entende-se que o campo epistemológico da Educação Física, quando orientado por esta 

perspectiva (da conversação) tem se enfraquecido na medida em que se multiplicam as 

percepções, as sensações, as experiências, os conceitos, e isso ocorre ao mesmo tempo em que 

são atenuadas as preocupações com os elementos concretos e objetivos determinantes da 

existência humana, os quais encerram os objetos da área e guardam a possibilidade de orientar 

o conhecimento de maneira a conferir melhores condições de vida aos sujeitos. 

O conjunto de descrições que aproximam dessas perspectivas teóricas nos anais do 

COMBRACE de 2005 a 2015, em particular no GTT Epistemologia, têm produzido narrativas 

pautadas em uma pretensa continuidade da conversação no âmbito da Educação Física, sob o 

argumento de que o conhecimento filosófico distanciado do conhecimento científico se reduza 

a uma exercitação linguística que tem por finalidade produzir continuamente novas descrições 

e um arranjo mais flexível do conhecimento. 

Entendido, assim, observa Della Fonte (2010), o conhecimento filosófico se submete a 

devaneios subjetivos e alheios ao mundo exterior. Devaneios que tornam possíveis os 

interesses e práticas dos sujeitos que se encontram “distintos” por sua posição social na 

sociedade capitalista, e por isso, podem ser considerados instrumentos objetivos e utilizados 

para impedir a oposição a outras formas de interesses sociais. Diz-se isso, com base no 

entendimento de que quanto mais se prega a negação e o distanciamento da ciência como 

caminho possível para compreender a realidade, maior a desorganização dos processos de 

busca de respostas aos problemas concretos que estão intimamente ligados às necessidades 

históricas do homem.  

O pós-estruturalismo e o neopragmatismo são construções teóricas de trajetórias 

históricas e categorias conceituais peculiares, as quais a despeito de suas inúmeras diferenças 

podem ser compreendidas por partilharem um amplo clima intelectual e político que se 

materializa em uma unidade conceitual, a qual Della Fonte (2010) chama de agenda pós-

moderna. Embora a autora afirme que o termo agenda pós-moderna não remete para uma 

doutrina homogênea em termos de unidade conceitual, esta aglutina não só perspectivas que 

classicamente ficaram conhecidas como pensamento pós-moderno, mas também outras 

diferentes perspectivas (multiculturalismo, neopragmatismo, pós-estruturalismo, 

construcionismo social etc.) que partilham de motivações e matrizes filosóficas convergentes 

e/ou aproximadas. De maneira geral, apresentam uma concepção de ciência orientada na 

contestação de que o conhecimento e a linguagem são representações da realidade (DELLA 

FONTE, 2010). 
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Para autora, a contemporaneidade vive uma ambiência ideológica, já identificada por 

Lukács, de um ceticismo epistemológico, alimentado, por um lado, por supostas novidades 

filosóficas que relativizam a ontologia e refutam a possibilidade de dizer algo sobre o mundo 

e, por outro, decretam o conhecimento prescindir da verdade. No campo da educação, essas 

duas perspectivas teóricas tem sido problematizadas em relação às narrativas que produzem, 

quais sejam, a pretensão de contribuir para novas descrições e continuidade do debate 

(conversação), e a afirmação de sua finalidade social. 

A disseminação do ceticismo na produção do conhecimento tem sido um fenômeno 

reinante, caracterizado por posturas antirrealistas e relativistas
25

, as quais sustentam que a 

realidade é incognoscível seja porque ela não existe ou porque ela se resume em descrição ou 

convenção de uma comunidade (DELLA FONTE, 2010). Esse ceticismo epistemológico tem 

pairado sobre as ciências humanas e a filosofia e, particularmente na Educação Física, tem 

contribuído para relativizar a verdade e, com isso, eliminar a possibilidade de se pensar um 

projeto de sociedade justa socialmente (o qual não pode ser considerado absoluto ou 

autoritário apenas por sua pretensão teleológica), e que seja produto das necessidades 

humanas que emergem da realidade concreta.  

Dessa forma, observou-se que ao longo dos anos, a teoria tem se tornado cada vez 

mais relativizada, recuando da possibilidade de confrontar o real como prática imanente de 

transformação da realidade, cedendo espaço para uma ideologia que busca eliminar do sujeito 

todas as possibilidades de conhecimento do real. Isso sugere a necessidade de uma retomada 

dos princípios Iluministas que se perderam na história, porém, que sejam completamente 

descontaminados da racionalidade instrumental, a qual se apropriou da razão e perverteu as 

possibilidades de emancipação do homem.  

Este texto demonstrou o desenvolvimento da teoria, a qual só pode existir de duas 

maneiras: fazendo oposição aos processos políticos, econômicos e científicos, os quais 

produzem o pensamento que não cumpre a função social de conferir melhores condições de 

vida a humanidade; ou, sendo situação, cumprindo a função utilitária de garantia dos 

interesses do capital, mesmo que isso cause fome, sede e custe a vida humana. Na atualidade 

esses dois modos de proceder em relação à teoria não são possíveis de serem identificados de 

imediato, uma vez que com o movimento de centralidade na linguagem e a primazia das 

funções comunicativas sobre as produtivas (ANDERSON, 1985) os diversos discursos 

                                                      
25

 Para a autora o antirrealismo e o relativismo são dois lados da falácia subjacente ao pensamento pós-moderno, 

qual seja a tendência em que toda realidade é interna ao sistema de representação e que, fora dela, tudo é 

considerado incognoscível. Indaga ainda que por essas posturas não se pode avaliar nenhuma avaliação entre as 

crenças e a realidade (NANDA, 2002, apud DELLA FONTE, 2010). 
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passaram a se apresentarem por uma aparente crítica da realidade, a qual tende camuflar o 

real. 

Contudo, sabendo que a realidade social é apresentada como um campo de disputas, 

no qual estão postos os interesses antagônicos de grupos e coletividades que se formam na 

atividade de apropriação do mundo pelo homem, observou-se que o sentido do conhecimento 

na sociedade tem refletido, também, essas disputas, nas quais a ciência acabou sendo um meio 

(arma, ferramenta) usual de produzir e reproduzir os pressupostos teóricos que validam e 

“legitimam” os comportamentos (a práxis existente) políticos, éticos, sociais e epistêmicos, 

que tendem a manutenção e aprimoramento da sociedade capitalista.  

Neste sentido, o conhecimento em Educação Física enquanto parte dessa realidade 

social mais ampla, tem de ser investigado, posto sob análise, para que o mesmo possa 

desenvolver a autocrítica sobre sua contribuição para o progresso do pensamento humano. 

 

2.4 A constituição do campo epistemológico da Educação Física 

 

A constituição do campo epistemológico em Educação Física tem seus contornos na 

década de 80 com o movimento de redemocratização política e cultural do Brasil. Porém, 

antes mesmo do movimento de abertura política, o qual oportunizou a ampliação da 

perspectiva crítica da área, o conhecimento em Educação Física fundamentava-se em 

disciplinas mães (física, biologia, sociologia e antropologia) que formaram a base teórica da 

área. Essas disciplinas ofertaram os conhecimentos que orientaram a formação profissional e a 

prática pedagógica, sendo as duas primeiras as responsáveis por delinearem a perspectiva 

biológica e higienista, a qual identificou a área até a década de 70. 

A configuração contemporânea do campo da Educação Física se apresenta pela 

constituição de subcampos distintos que tendem não dialogar entre si. Isso é reflexo da sua 

composição multidisciplinar, marcada por um movimento de disputa político-ideológica e 

epistemológica da tradição das diferentes disciplinas mães que têm fundamentado o campo 

científico na atualidade. Sabe-se que o debate epistemológico na Educação Física brasileira 

toma corpo, principalmente, no ambiente da pós-graduação stricto sensu, seja em programas 

específicos da área ou por contribuições de cursos de mestrado e doutorado nas ciências 

naturais, sociais, humanas, da saúde, etc. E, neste formato, o conhecimento produzido nos 

últimos anos vem se caracterizando por meio de uma pulverização teórica, a qual reflete a 

própria constituição epistemológica do campo. Percebe-se essa pulverização quando se 

observa o crescimento do número de programas de pós-graduação que vem formando 
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professores e pesquisadores, os quais colocam em movimento as diversas teorias que têm 

caracterizado a produção do conhecimento na área.  

Se considerar que o debate epistemológico em Educação Física foi influenciado por 

correntes epistemológicas como o positivismo, a fenomenologia e o marxismo entende-se que o 

caminho percorrido na estruturação da pós-graduação nos últimos anos foi delineado pelo 

entendimento desta área do conhecimento não se constituir enquanto ciência por ela estar 

ancorada nas ciências-mães. Nesse formato, o conhecimento científico tem refletido o movimento 

de busca de identidade da Educação Física, no qual o consenso mínimo é que o campo de 

investigação científica se estrutura por subáreas biodinâmica, sociocultural e pedagógica. 

Os primeiros estudos sobre da produção científica da Educação Física iniciaram a 

partir da década de 1980 impulsionados pelo movimento político do processo de 

redemocratização por que passava o país naquele período. Estes estudos analisaram a 

produção científica no campo da Educação Física dos programas de pós-graduação, uma vez 

que o ambiente da universidade era, e ainda é, o lócus privilegiado para o fazer científico. 

Destacam-se neste âmbito, os trabalhos de Silva (1990, 1997), Ávila (2008) e Sacardo (2013).  

Tendo em vista não ser possível analisar todos os espaços de produção e que há 

necessidade de critérios que orientem cada estudo, entende-se que os estudos sobre a 

produção do conhecimento proveniente de teses e dissertações nos programas de Educação 

Física têm contribuído para a compreensão do campo epistemológico na área, porém 

considerou-se necessário compreender, também, o sentido do conhecimento produzido em 

outros espaços, como grupos de estudos/pesquisas, outros programas de pós-graduação que 

possibilitam produção na Educação Física, ou por estudiosos desvinculados dos programas 

que produzem o conhecimento via agencias de fomento.  

O campo epistêmico em Educação Física vem se desenvolvendo por pesquisas e por 

ações experimentais em vários lócus. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é 

uma entidade que congregam pesquisadores de diversas perspectivas teóricas que influenciam 

a produção do conhecimento da área, e vinculado a este o GTT Epistemologia tem sido 

responsável por receber a produção e disponibiliza-la para o debate e reflexão. Como ações 

promovidas, destaca-se uma série de eventos integrados entre o Grupo Paideia
26

 e o GTT de 

Epistemologia do CBCE, dos quais segundo Chaves-Gamboa (2016) resultaram em 

                                                      
26

 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação (PAIDÉIA) é um colegiado de pesquisadores, 

estudantes e pessoal de apoio técnico, institucionalmente vinculado ao Departamento de Filosofia e História da 

Educação - DEFHE, da Faculdade de Educação – FE, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. 

Desenvolve estudos e pesquisa no campo da Filosofia da Educação e está vinculado as Linhas de Pesquisa: (1) 

Ética, Política e Educação; (2) Epistemologia e Teorias da Educação; e ( 3) Educação e Tecnologia na Sociedade 

de Informação. 
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significativos avanços na perspectiva interdisciplinar no campo da pesquisa em Educação 

Física e suas inter-relações com a pesquisa educacional.  

Conforme a autora, um dos momentos marcantes para o desenvolvimento da discussão 

se deu no II Seminário de Epistemologia de Teorias da Educação (EPISTED), que pela 

proximidade dos campos comuns de pesquisa com o GTT Epistemologia, passou realizar 

seminários de forma integrada com o III Colóquio de Epistemologia da EF no ano de 2006, 

com o debate em torno das tendências e correntes epistemológicas contemporâneas que 

vinham ganhando centralidade em torno dos denominados “giros” ou “viradas”. Diante das 

denominações variadas que se emergiam das diversas perspectivas epistemológicas e 

enfoques filosóficos relacionados a esses “giros”, e com objetivo de uma maior compreensão 

deste debate contemporâneo, o GTT Epistemologia convidou os sócios do CBCE para 

apresentarem esses “giros” e “viradas”, considerando as especificidades do campo da 

Educação Física.  

Uma vez incitado o debate a partir de temáticas que giraram em torno das 

problemáticas filosóficas da Educação e da Educação Física e das tendências epistemológicas 

e pedagógicas da produção do conhecimento, o momento de maior aprofundamento em mesas 

redondas se deu durante o XV CONBRACE realizado no Recife, em 2007, com o tema 

“Política científica e a produção do conhecimento em Educação Física”.  Na ocasião 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, além das reações à denominada “virada” linguística, abordadas no IV Colóquio 

de Epistemologia da Educação Física realizado em 2008, com a temática “Epistemologias, 

teorias do conhecimento na pesquisa em Educação e Educação Física: reações aos pós-

modernismos”. 

A partir desta sugestão, outras ações promoveram o debate da problemática filosófica 

e epistemológica em EF, passando a ser a temática central do V Colóquio de Epistemologia 

da EF realizado em 2010 “A problemática da relação entre teoria e prática: diversas 

perspectivas”, além do debate desenvolvido no IV Fórum de Pós-graduação em Educação 

Física realizado em maio de 2011 em Florianópolis, do qual suscitou a discussão sobre os 

dilemas das abordagens qualitativas e quantitativas na produção do conhecimento. 

Diante desses, percebeu-se que a trajetória do debate epistemológico no âmbito da 

Educação Física permitiu constituir um espaço para discussão teórica profícua em torno dos 

dilemas teórico-filosófico-metodológicos existentes na produção do conhecimento na área. 
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A preocupação com a epistemologia na área se fez presente nas discussões elencadas 

no IV Colóquio de Epistemologia, o qual se voltou para compreender o debate sobre as novas 

correntes pós-modernistas que vinham influenciando a pesquisa em Educação e Educação 

Física, abordando os conflitos em torno da “virada” linguística e das suas reações, que se 

expressaram nas viradas “hermenêutica”, “pragmática” e “ontológica”. Frente ao crescente 

desenvolvimento da perspectiva teórica pós-modernista, as reações empreendidas voltaram 

para busca de alternativa às “viradas” (CHAVES-GAMBOA, 2016). 

A partir destas discussões, foi constituído o entendimento de que o debate 

epistemológico encontrava-se polarizado em duas perspectivas: a moderna e a pós-moderna. 

Sendo a primeira caracterizada segundo Almeida, Bracht e Vaz (2012), como um movimento 

de reação de representantes da matriz crítico-dialética, contra os novos paradigmas que não 

reconheciam o modo de produção enquanto elemento central para a crítica social e nem a 

possibilidade de que a realidade pudesse vir a ser desvelada.  

Em ensaio desenvolvido sobre as classificações epistemológicas, os autores 

supracitados entenderam que atualmente são duas as classificações epistemológicas 

comumente utilizadas na Educação Física: uma que considera a produção do conhecimento 

organizada em torno de três matrizes teóricas (empírico-analítica, fenomenológico-

hermenêutica e crítico-dialética), e outra que opõe moderno e pós-moderno. Segundo eles, a 

complexidade e a interpenetração das diferentes correntes teóricas indicam maior cautela na 

elaboração e uso das mesmas, pois essas classificações apresentam insuficiências e limites 

diante da atual configuração teórica e política do campo e, ao invés de qualificar o debate e 

fazê-lo avançar, acabam produzindo novos mal-entendidos e avaliações frágeis das 

perspectivas que nelas são enquadradas.  

Embora esses autores reconheçam o protagonismo da investigação epistemológica 

iniciada por Silva (1990) a partir do modelo do "esquema paradigmático", eles se 

interessaram por discutir a pertinência destas classificações para caracterizar a produção do 

conhecimento da área. 

Em meio às críticas e questionamentos levantados por esses autores, Sacardo, Silva e 

Sánchez Gamboa (2016), escreveram um texto intitulado “As análises epistemológicas na 

Educação Física: redescrevendo às redescrições? Não! Apenas aproveitando o ensejo da 

crítica”, o qual objetivou contra-argumentar em termos mais amplos as críticas e 

posicionamentos apresentados por pesquisadores da área em relação ao uso das chamadas 

classificações epistemológicas neste campo de conhecimento. Em suas análises, consideram 

que “estas críticas têm sido respaldadas por um viés fundamentado no neopragmatismo 
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rortyano
27

 defendido por aqueles que têm buscado validar um discurso marcado por um 

‘pluralismo teórico e político’ na área, como também desejam ‘reconstruir a tarefa da crítica’ 

no âmbito da Educação Física” (SACARDO; SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2016, p. 1, 

destaque dos autores). Além desses aspectos, esta perspectiva defende o “contextualismo” 

radical da praticidade do discurso e a interpretação imediata, dada por um determinado 

julgamento, em detrimento às interpretações intersubjetivas que se constituem e evoluem na 

trajetória histórica dos saberes científicos e filosóficos acumulados. 

Almeida, Bracht e Vaz (2012), questionam a pressuposição de que é possível 

estabelecer o nível de criticidade das matrizes teóricas que embalam as pesquisas na área, 

afirmando não proceder o julgamento de valor feito a partir da matriz de análise a respeito do 

grau de criticidade de uma determinada produção do conhecimento. No tocante a esta questão, 

os autores destacam dois aspectos questionáveis: primeiro, se refere ao fato de se atribuir ou 

reivindicar para os estudos empírico-analíticos criticidade no sentido de questionar a realidade 

social; segundo, remete ao pressuposto de uma determinada teoria crítica possuir a 

prerrogativa de desvelar a realidade, permitindo acesso ao real e capaz de conduzir à verdade. 

Em síntese, eles questionam como validar os critérios que permitem o julgamento de verdade, 

afirmando que a partir da virada linguística o conceito de verdade da teoria crítica não se 

sustenta no campo de estudos epistemológicos. 

Diante deste questionamento Sacardo, Silva e Sánchez Gamboa (2016), intensificam o 

debate em defesa da perspectiva epistemológica crítica, afirmando que a produção do 

conhecimento deve ser entendida como produção social, influenciada tanto pelas condições 

históricas, quanto por seu efeito transformador destas condições e da própria prática de 

pesquisa. Assim, eles entendem que os trabalhos científicos não devem apenas ser analisados 

como fatos decorrentes e inseridos em determinadas circunstâncias, mas também, devem ter 

seus resultados avaliados à luz de necessidades e objetivos sociais e interesses que explicam. 

(SACARDO; SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2016). 

Um dos grandes problemas apresentados pelos autores que tratam da produção do 

conhecimento é a preocupação com os interesses em que há na utilização dos resultados das 

produções científicas, em especial aquelas em que seus usos se colocam em detrimento à 

                                                      
27

 Pogrebinschi (2006) demonstra que entre o pragmatismo de Charles S. Peirce, William James e John Dewey e 

o neopragmatismo de Richard Rorty há pelo menos duas importantes diferenças de perspectiva. Em primeiro 

lugar, o pragmatismo clássico se mostra claramente como uma filosofia compatível com o realismo, enquanto o 

neopragmatismo rortyano é eminentemente antirrealista. Em segundo lugar, para o pragmatismo clássico a 

experiência é um conceito que ultrapassa a esfera da linguagem, podendo até mesmo atingir formas pré-

lingüísticas ou não linguísticas, ao passo que Rorty, ao se engajar na virada linguística, de fato opera a 

substituição de um conceito pelo outro, fazendo a linguagem ocupar no neopragmatismo a posição que a 

experiência dantes ocupava no pragmatismo. 
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humanidade. Como já apontado, estes interesses estão muitas vezes comprometidos com 

questões políticas, econômicas e sociais, voltadas a atender uma lógica produtivista que 

retroalimenta as necessidades impostas por um sistema de organização social pautado nas 

determinações do mercado capitalista. 

 

Ninguém dúvida de que a ciência é capaz de servir ao homem, mas, ao mesmo 

tempo, de que é um fato o uso de seus resultados em detrimento da humanidade. Daí 

um problema social: orientar a revolução técnico-científica em benefício do 

desenvolvimento da civilização, aprender a dirigir o movimento do pensamento 

científico segundo os interesses do homem (KOPNIN, 1978 apud SÁNCHEZ 

GAMBOA, 1998, p. 17). 
 

Observa-se, portanto, que a realidade social é apresentada como um campo de 

disputas, no qual estão postos os interesses antagônicos de grupos e coletividades que se 

formam na atividade de apropriação do mundo pelo homem. Neste sentido, a epistemologia 

crítica torna-se salutar diante da necessidade de uma reflexão da produção do conhecimento 

científico no campo da Educação Física, visto que, na atualidade, vem se constituindo uma 

lógica produtivista de conhecimento científico, com desdobramento para uma formação de 

consciências que expressam visões de mundo descompromissada com questões mais amplas 

da sociedade.  

Contrários ao entendimento de que a produção do conhecimento, por meio de 

classificações epistemológicas, deva se pautar por questões de ordem política, Almeida, 

Bracht e Vaz (2012) reconhecem que esta forma de caracterizar a produção do conhecimento 

em Educação Física vem passando por algumas atualizações na tentativa de se adequar à 

pluralização teórica característica da atividade epistemológica da área. Nessa direção, 

apontam Sánchez Gamboa, Chaves-Gamboa e Tafarel (2007) a emergência de outros 

paradigmas (emergentes ou complexidade). Além desses, reconhecem também Ávila (2008) 

que sugere outra classificação, que segundo os autores expressaria uma nova tendência na 

produção do conhecimento: empiristas, idealistas, paradigmas emergentes e antirrealistas, e os 

realistas científicos, o qual dizem operar por uma atualização da matriz crítico-dialética. No 

entanto, pontuam que essa nova classificação permaneceu com características da classificação 

de Silva (1990, 1997), com um crescente nível de criticidade, cujo ápice é a matriz crítico-

dialética (realismo científico).  

A crítica a criticidade proveniente de uma perspectiva crítico-dialética levou Almeida, 

Bracht e Vaz (2012) questionarem o fato dos fundamentos mais verdadeiros para Educação 

Física estarem na perspectiva dos realistas científicos (crítico-dialética) onde se misturam as 
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questões epistemológicas e as posições políticas, e que seria a partir de um quadro de 

referência político que se jugaria um filósofo ou uma ciência. No tocante a esta questão, 

Sacardo e Silva (2017) demonstraram que, sem uma teoria científica de conhecimento da 

verdade não é possível interpretar corretamente o mundo. Ignorar a existência da verdade a 

ser compreendida corresponde mesmo em ignorar uma concepção científica de mundo, e esta 

maneira de pensar “expressa determinantes ideológicos (mais amplos) que parecem mais 

interessados em manter a consciência social na apatia, no sentido de adaptá-la, empobrecer a 

atividade cognitiva e conformá-la aos interesses que correspondem a um grupo dominante...” 

(SACARDO; SILVA, 2017, p. 6).  

Ao inferirem que há uma pretensão dessa perspectiva de se firmar de modo autoritário 

como os “fundamentos mais verdadeiros para Educação Física”, demonstram não 

compreender realmente qual o lugar desta teoria. Segundo Anderson (1987), o marxismo 

entendido como uma teoria crítica da sociedade vem sendo compreendido por uma 

insuficiente definição que se reduz política e intelectualmente. Respectivamente, as 

preocupações dos teóricos críticos estavam em: a) acelerar o desenvolvimento que levaria a 

uma sociedade sem classes; e, b) tornar homens conscientes do materialismo. No entanto, 

para o autor o real entendimento do marxismo, perpassa pelo princípio da indivisível e 

ininterrupta autocrítica.  

Com base nesse entendimento, as críticas ao materialismo histórico apresentadas por 

esses autores – fundada nos preceitos de perspectivas hermenêuticas, pós-estruturalistas e 

neopragmáticas, as quais argumentam que no marxismo a teoria se impõe totalitária do ponto 

de vista dos "fundamentos mais verdadeiros" no processo do conhecimento - tornam-se 

insuficientes, e isto sugere uma necessária compreensão mais ampla, dado que "o marxismo é 

uma teoria da história que, ao mesmo tempo, reivindica proporcionar uma história da teoria" 

(ANDERSON, 1987, p. 13-14).  

Quanto aos novos paradigmas que escapam à classificação empírico-analítica, 

fenomenológico-hermenêutica e crítico-dialética, Almeida, Bracht e Vaz (2012), inferem que 

os mesmos são tratados como modismos por aqueles da perspectiva crítica, rotulando-os 

como pós-modernas, e com isso, acabam alimentando a polarização entre modernos e pós-

modernos. 

Corrobora, também, com o debate da atividade epistemológica na produção do 

conhecimento em Educação Física o estudo realizado por Sousa (2006), o qual propôs discutir 

a ideologia pós-moderna como resultante das contradições internas da sociedade industrial 

contemporânea, e sua influência na Educação Física e Educação. Desenvolveu uma análise à 
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luz de uma teoria crítica e negativa da sociedade, e verificou que a influência da ideologia 

pós-moderna na produção do conhecimento em educação física não é generalizada, embora 

haja uma aceitação na área dos enunciados pós-estruturalistas e de correntes que propõem o 

denominado “giro” linguístico. Quanto a essa questão, o estudo aponta que na produção do 

conhecimento em Educação Física existem algumas tendências que aceitam as seguintes 

ideias: a) impossibilidade do conhecimento a partir do paradigma sujeito-objeto; b) 

supervalorização da linguagem no estudo da realidade (giro linguístico); c) descrença no 

discurso e nas verdades científicas; d) crise das metanarrativas (teorias consideradas 

totalitárias e homogeneizantes); e) esgotamento do materialismo histórico-dialético; f) 

insuficiência da pedagogia crítica apoiada em teorias críticas da sociedade; g) identificação da 

racionalidade moderna (instrumental) com razão iluminista (autônoma), enfim, aceitação da 

ideia de crise dos princípios, dos valores e do projeto da modernidade. Essas ideias tem 

alimentado as novas perspectivas teóricas que escapam à classificações epistemológicas, em 

especial aquelas que se alinham a tendência ao pluralismo teórico, político e cultural. 

Bracht (2013 apud Morschbacher, 2016, p. 84) considerou que o debate 

epistemológico da Educação Física brasileira esteve concentrado, até então, na discussão da 

produção de um conhecimento sobre o corpo/movimento, mas na atualidade, com a crescente 

exploração das especificidades do objeto da Educação Física, do conhecimento de que trata a 

área, e do caráter deste conhecimento, há a pertinência de ampliação da discussão para as 

“relações entre corpo/movimento e pensamento; corpo/movimento e linguagem; 

corpo/movimento e sensibilidade ou estética”. Pensar a Educação Física a partir do viés de 

“especificidades” no plural, considerando ser esse o caminho mais pertinente para se pensar a 

intervenção em Educação Física, tem como implicação a reprodução de um modelo 

tradicional de produção de conhecimento que se ampara na fragmentação e especialização de 

conhecimento em áreas estanques dentro da própria Educação Física. O pensamento, a 

linguagem, a sensibilidade ou estética, são partes de um todo concreto que se articulam na 

própria esfera da existência dos indivíduos. 

Portanto, entende-se que a pertinência do debate epistemológico está em problematizar 

as implicações que decorrem do sentido e direção política que perpassam a produção do 

conhecimento na área. Partindo do princípio de que toda e qualquer produção do 

conhecimento se faz na luta de classes entre capital e trabalho, compreende-se, assim como 

Peixoto (2014), que as análises do conhecimento produzido devem ultrapassar as fronteiras 

das análises epistemológicas em busca de explicação sobre os nexos entre a produção do 

conhecimento e o estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de 
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produção próprias do modo de produção capitalista. Neste sentido, uma discussão ampliada 

sobre as especificidades do objeto da Educação Física, amparada em argumentação que 

justifique a necessidade de atender aos diferentes e diversos textos e contextos da área, terá 

sua pertinência questionada se a mesma não tiver como ponto de partida a base material 

concreta como meio de conhecer o real. Do contrário, se partir-se de estruturas subjetivas 

como a linguagem para explicar a realidade, incorrerá o risco de se produzir um absolutismo 

retórico (ANDERSON, 1985), o qual não tende não considerar a interdependência entre 

homem/natureza, ou indivíduo/sociedade, ou teoria/prática etc. 
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CAPÍTULO III - CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM DIÁLOGO COM A 

TENDÊNCIA AO “PLURALISMO TEÓRICO” NA ÁREA 

 

Nos capítulos que antecederam, procurou-se compreender o desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações de produção da sociedade, perfazendo no campo das 

possibilidades, uma opção para compreensão da realidade mais ampla da qual se desdobra o 

debate epistemológico no campo da Educação Física. Além disso, buscou-se entender o 

processo de desenvolvimento da sociedade a partir do progresso do pensamento, considerando 

que as revoluções históricas que perspectivaram a formação do sujeito livre sempre se 

valeram dos conhecimentos da ciência moderna para influir nas bases da formação cultural da 

sociedade oferecendo os pressupostos teóricos necessários para alienar e/ou esclarecer sobre a 

possibilidade de desvelamento das contradições dessa sociedade.  

Assim, tratou-se de compreender o sentido do conhecimento produzido na Educação 

Física e veiculado nos anais do CONBRACE 2005 a 2015, a partir dos GTT Epistemologia. 

Observou-se que os limites e possibilidades que perpassam essa discussão estão 

circunstanciados ao desenvolvimento histórico da sociedade. Neste sentido, conhecer o 

percurso da razão como possibilidade de esclarecimento permitiu situar o conhecimento 

produzido no âmbito do objeto desse estudo, e aproximá-lo às determinações mais amplas do 

modo de organização social vigente.  

Considerar o percurso tomado pela razão, na qual o progresso do pensamento 

contraditoriamente submeteu os homens à produção pacífica dos meios de sua própria 

destruição (MARCUSE, 1979), contribuiu para a seguinte indagação: seria possível produzir 

conhecimento em Educação Física e Ciências do Esporte fechando os olhos para as 

contradições da sociedade? 

Perceber o conhecimento científico e a cultura moderna como historicamente 

produzidos e acumulados pela humanidade implica considerar a permanente tensão que 

envolve as necessidades e interesses sociais que estão em jogo no modo de produção 

capitalista. O contrário admitir-se-ia, no campo do possível, a impossibilidade de conhecer as 

contradições que encerram a produção e reprodução da vida humana na atualidade. 

Daí a importância de situar historicamente o movimento epistêmico da modernidade, 

pois os pressupostos teóricos presentes nas ciências na atualidade foram gestados em um 

contexto de lutas e transformações da sociedade que, de maneira geral, atribuiu à razão, a 

responsabilidade pela promoção da verdade ao mesmo tempo em que minimizou a distinção 

entre o verdadeiro e o falso. Quanto a esta questão, Anderson (1985), ao indagar sobre as 
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consequências da absolutização da linguagem dentro do estruturalismo, observou a atenuação 

da verdade. Tal diminuição se deu porque a distinção entre o verdadeiro e o falso foi 

desdenhada no espaço do estruturalismo e, em seu lugar se estabeleceu a primazia do jogo de 

significações, que trata as determinações (causalidades) como ocorrência do acaso, 

desvinculando-as das determinações históricas mais amplas. 

De maneira geral, percebe-se que o debate epistemológico no campo da Educação 

Física está entre um viés pragmático e outros que tendem superá-lo. A discussão vem sendo 

permeada por posturas científicas que atribuem maior significado à finalidade político-social 

do conhecimento produzido, e outras que negam tal prática, considerando-a, como um fator 

limitador da possibilidade de interpretações diversas da realidade e, consequentemente, 

limitador da ciência. 

O debate atual que envolve as posturas científicas na atividade epistemológica em 

Educação Física apresenta elementos que contribuem para o entendimento da problemática 

central desta pesquisa, qual seja o sentido do conhecimento produzido e veiculado no GTT 

Epistemologia dos Anais do CONBRACE de 2005 a 2015. Neste sentido, objetivou-se, neste 

capítulo, um debate epistemológico acerca da produção do conhecimento em Educação Física 

e Ciências do Esporte, com destaque para percepção de quais orientações teórico-filosóficas 

têm permeado o campo da produção do conhecimento na área. 

Assim, esse estudo partiu da necessidade de reflexão e postura crítica frente ao sentido 

do conhecimento produzido e veiculado na área, haja vista que a cultura moderna tem 

delegado ao conhecimento científico a exclusividade do saber. Muito embora essa 

exclusividade seja a causa de descontentamento entre os pares que têm problematizado a 

produção do conhecimento na área, compreende-se a pertinência da crítica ao modo de se 

fazer ciência nas ciências sociais e humanidades quando estas se encontram orientadas nos 

preceitos das abordagens positivistas e idealistas, no entanto, não se partilha da mesma 

compreensão quando da crítica direcionada à abordagem teórica crítica dialética que se 

orienta pela constante tensão entre forças produtivas e relações de produção, e que tem como 

postura teleológica a permanente busca pela emancipação dos sujeitos.   

Se considerar a assertiva de Fensterseifer (1999) de que o saber sob a forma de uma 

construção linguística codificada, tem produzido discursos os quais minimizam a distinção 

entre verdadeiro e falso, constrói valores seletivos, e oferece fundamentos teóricos para um 

fazer científico que mais vale a “vontade de poder” do que a “vontade de verdade” 

(FENSTERSEIFER, 1999), pode-se compreender que a tendência do pluralismo teórico na 

área tem orientado a produção de uma ideologia descompromissada com um projeto de 
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sociedade que seja construída sob a base da contradição da realidade. Como afirmam Sacardo 

e Silva (2017) o fenômeno ideológico da crítica do giro linguístico na Educação Física 

brasileira, fundamentado na centralidade da linguagem e em defesa a unilateralização das 

questões culturais (culturalismo), tem desenvolvido um papel político-epistemológico na luta 

de classes no momento histórico da crise estrutural do capital.  

Ademais, o campo da Educação Física ao produzir conhecimento com base em 

determinados pressupostos teóricos da ciência moderna ou por formas desinteressadas de 

conversações, pode estar contribuindo para a reprodução da ideologia da racionalidade 

instrumental, capaz de subverter a finalidade social do conhecimento científico de maneira a 

primar por formas de produção que atestam a lógica destrutiva própria do modelo capitalista 

de produção? 

Esta pesquisa tratou de um estudo bibliográfico que abordou os trabalhos apresentados 

no GTT Epistemologia dos anais do CONBRACE no período de 2005 a 2015. O recorte 

temporário foi definido, por um lado, dada à acessibilidade de encontrar online os textos dos 

anais, bem como, por constituírem confiável fonte de consulta, e por outro, em razão de 

considerar que após uma década da constituição do GTT Epistemologia os contornos do 

debate epistemológico na década seguinte sinalizariam para a diversificação dos pressupostos 

(teórico-filosófico-metodológicos) na produção científica no âmbito do GTT. 

Por meio de estudo exploratório foram levantados todos os trabalhos apresentados 

nesse GTT no período especificado. Sem considerar distinção da forma de submissão dos 

trabalhos, foram analisados tanto artigos oriundos de comunicações orais quanto de pôsteres 

publicados nos anais, totalizando 160 trabalhos. 

 

Quadro 1: Distribuição dos trabalhos apresentados no GTT Epistemologia nos CONBRACE 

de 2005 a 2015 quanto a modalidade de submissão. 

Modalidade de submissão/ Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Total 

Pôster 9 2 3 6 3 10 33 

Comunicação Oral 26 27 20 16 21 17 127 

 Total 35 29 23 22 24 27 160 

 

Para orientar o estudo, utilizou-se de planilha do Excel 2010, na qual constavam 

colunas correspondentes aos seguintes elementos elencados para coleta: a) orientação teórico-

epistemológica; b) título do trabalho; c) autor (es); d) resumo; e) autores citados que dão base 

teórica para o trabalho; f) temática; g) elementos teóricos que permitem identificação da 

orientação teórico-epistemológica (concepções, considerações, proposições). 
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Os trabalhos estiveram disponíveis no Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC) 

do CBCE (http://congressos.cbce.org.br/) e no site do próprio CBCE, no link “anais” 

(http://www.cbce.org.br/anais.php), disponíveis para leitura e download. Cabe destacar que 

alguns trabalhos que compuseram os anais do congresso de 2013 tiveram seus textos 

publicados no suplemento especial da Revista Brasileira de Ciência de Esporte (RBCE). 

A classificação de cada trabalho dentro das abordagens teóricas se deu a partir de 

considerações como: a abordagem teórica declarada pelo autor; e, quando não declarada, 

atentou-se em perceber o interesse do pesquisador a partir do referencial teórico que orientava 

cada trabalho.  

Desta feita, ao findar o estudo exploratório que tratou da leitura de todos os textos, 

constatou-se uma variedade de abordagens teóricas, conforme consta no quadro abaixo.  

Quadro 2: Distribuição de trabalhos apresentados no GTT Epistemologia em abordagens 

teóricas identificadas nos anais do CONBRACE de 2005 a 2015. 

Abordagens / Perspectivas Teóricas 2005 2007 2009 2011 2013 2015 
nº 

trabalhos  

Empírico-analítica 1 1         2 

Teoria crítica da Escola de Frankfurt 3 2   1     6 

Fenomenológica 5 6 1 3   2 17 

Hermenêutica 3 4 2 4 6 3 22 

Materialismo histórico-dialético 5 6 5 2 4 5 27 

Abordagem ecológica         1   1 

Pós-estruturalista e estruturalismo genético 5 3 4 3 2 6 23 

Pragmatismo e neopragmatismo 1 1 1   2   5 

Abordagem cultural 1 1 1       3 

Teoria simbólica ou da civilização         1   1 

Abordagem biológica-cultural     1       1 

Romântica 1 1 1       3 

Trabalhos não classificados* 10 4 7 9 8 11 49 

Total 35 29 23 22 24 27 160 

 

Após constatação da variedade de abordagens teóricas, criou-se uma classe de dados 

denominada de “pluralismo teórico”. Esta classe foi constituída por abordagens teóricas as 

quais se apresentavam, por meio dos trabalhos, despreocupadas em fundamentar a verdade 

com base nos preceitos da razão moderna (em que ciência e filosofia se interagem por meio 

da teoria crítica na busca da compreensão do real), conforme quadro abaixo. 

http://congressos.cbce.org.br/
http://www.cbce.org.br/anais.php
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Quadro 3: Distribuição de trabalhos classificados como pertencentes ao pluralismo teórico. 

Abordagens / Perspectivas Teóricas 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

nº 

trabalhos 

de cada 

abordagem 

Hermenêutica 3 4 2 4 6 3 22 

Abordagem ecológica         1   1 

Pós-estruturalista e estruturalismo genético 5 3 4 3 2 6 23 

Pragmatismo e neopragmatismo 1 1 1   2   5 

Abordagem cultural 1 1 1       3 

Teoria simbólica ou da civilização         1   1 

Abordagem biológica-cultural     1       1 

Romântica 1 1 1       3 

Total 11 10 10 7 12 9 59 

 

Essas abordagens corresponderam a um quantitativo significativo de (36,9%) 59 

trabalhos. Porém, para fins de escolha de trabalhos analisados, delimitou-se aos estudos 

classificados nas principais abordagens (hermenêutica, pós-estruturalismo, neopragmatismo e 

abordagem cultural) (33,1%) 53 trabalhos, os quais apresentaram comuns ideias, como: a 

possibilidade de prescindir do próprio conceito de verdade, razão e ciência da modernidade; 

abertura às experiências e novos contextos (contextualismo); suspeita de quaisquer pretensões 

legitimadoras do conhecimento e da realidade; pretensão de contribuir para renovação 

epistemológica pela ideia de manutenção do debate (conversação); centram-se na linguagem, 

e tem na compreensão e na interpretação o modo fundante da humanidade; apresentam-se 

críticas, porém produzem conhecimentos pontuais e contingentes que não sinalizam para 

oposição e resistência ao modo de organização capitalista. 

De posse do quadro de ideias comuns às perspectivas supracitadas, foram selecionados 

arbitrariamente 13 estudos considerados ícones dentre as abordagens, de maneira a fomentar a 

discussão em torno dos limites de uma análise que se nega orientar pela base material como 

determinante da vida humana e, portanto, das questões específicas que envolvem os diversos 

objetos na Educação Física.  
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Quadro 4: Distribuição dos trabalhos considerados mais representativos de cada abordagem. 

Abordagens / 

Perspectivas 

Teóricas 

Autor (es) Título do trabalho Ano 

Hermenêutica 

Paulo Evaldo Fensterseifer 
A linguagem em uma perspectiva hermenêutica 

e a atividade epistemológica na educação física 
2005 

Felipe Quintão de Almeida 

Bauman entre Habermas e Rorty na virada 

lingüística: algumas implicações para a prática 

pedagógica em educação física 

2007 

Paulo Evaldo Fensterseifer 
Educação Física e atividade epistemológica: 

entre o dogmatismo e o relativismo 
2009 

Ricardo Rezer 
“Formas-de-ser” da educação física 

contemporânea – duas teses (não) conclusivas... 
2009 

Ricardo Rezer; 

Paulo Evaldo Fensterseifer 

Aproximações com a hermenêutica: um 

referencial para o trabalho docente no campo 

da educação física... 

2011 

Paulo Evaldo Fensterseifer; 

Satiago Pich 

Educação, educação física escolar e diversidade 

cultural 
2014* 

Marcelo Adolfo Duque 

Gomes da Costa; 

Felipe Quintão de Almeida 

O corpo intensivo e a educação física 2015 

Pós-estruturalista e 

estruturalismo 

genético 

Aline Rodrigues; 

Eliane Ribeiro Pardo; 

Luiz Carlos Rigo; 

Augusto Luis Medeiros 

Amaral 

Construindo um conceito de saúde: 

contribuições da filosofia de Deleuze & 

Guatarri para a educação física 

2005 

Maria Isabel Brandão de 

Souza Mendes 

Teoria do corpore sano na antiguidade grega: 

reflexões sobre as bases científicas e filosóficas 

da educação física 

2005 

Homero Luís Alves de Lima 
Do corpo-máquina ao corpo-informação: o pós-

humano como horizonte biotecnológico 
2005 

Arthur de Vargas Feron  

Marcelo Moraes e Silva 

A igreja do “diabo” e a produção do 

conhecimento na educação física 
2007 

Pragmatismo e 

neopragmatismo**    

Abordagem cultural 

Emerson Luís Velozo 
Educação física e epistemologia:  

a cientificidade como uma dimensão cultural 
2007 

Emerson Luís Velozo 
Educação física e teorias da 

contemporaneidade: primeiras aproximações 
2009 

* Trabalho apresentado no GTT Epistemologia no CONBRACE de 2013, porém publicado nos suplementos da 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte. ** Os trabalhos classificados no pragmatismo se fundamentam na 

semiótica de Charles S. Peirce. Embora não observou-se dentre os trabalhos a presença de estudos que se 

enquadram na perspectiva neopragmática, pode-se observar a presença de pressupostos teóricos desta 

perspectiva nos estudos classificados também na perspectiva hermenêutica. 
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Desta forma procedeu-se para compreender o sentido do conhecimento em Educação 

Física circunscrito na delimitação deste estudo. 

Foram considerados estudos pertencentes à Abordagem Empírico-Analítica, aqueles 

que se pautaram por uma exposição puramente descritiva de dados. São estudos que 

desenvolveram uma investigação sobre a produção do conhecimento em temas específicos da 

área como, por exemplo, dança e atividade física/envelhecimento e, apresentavam como 

objetivos, levantar número de trabalhos publicados e analisar publicações. Observou-se que 

esses estudos se limitaram em expor as descrições dos dados analisados, de maneira a não 

externar uma atitude crítica frente ao problema abordado. Além disso, os pressupostos 

teóricos de fundamentação foram, frequentemente, constituídos por uma revisão bibliográfica 

que enfatizava procedimentos metodológicos, e apresentavam um referencial diverso, 

impossibilitando clareza da orientação teórica dessas produções. Por mais que alguns estudos 

diziam utilizar de técnica de análise qualitativa (ex. análise do conteúdo), percebeu-se 

predominância de exposição de análises estatísticas, sem diálogo com a teoria. 

Aqueles classificados na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt 

pautaram-se pela crítica imanente das experiências integradoras que têm como mote uma 

pretensa emancipação dos sujeitos. Observou-se, nesses estudos: a denúncia da ciência como 

mercadoria, a qual cumpre a função de integrar, conformar e reificar os consumidores perante 

a barbárie da sociedade; a necessidade de retorno à perspectiva histórico-dialética para 

compreender os motivos do aprisionamento da razão autônoma na modernidade; a denúncia 

do processo de adaptação ao determinismo histórico, do qual as relações com o conhecimento, 

o saber e a formação estabelecidas por instâncias científicas, políticas, econômicas e 

religiosas, submeteram os indivíduos a uma formação fragmentada, onde a cultura submetida 

às atualizações constantes da indústria cultural acabou por se tornar uma mercadoria de troca 

desprovida de valoração objetiva. Os autores que orientam os pressupostos teóricos dessa 

vertente são: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Valter Benjamin. 

Embora os trabalhos classificados nesta perspectiva tratem de temáticas específicas, como 

intervenção pedagógica, currículo, formação e produção do conhecimento, entende-se que 

seus pressupostos teóricos se direcionam ao âmbito da formação cultural, problematizando-a a 

partir de conceitos de liberdade, esclarecimento, verdade e emancipação e, com isso, 

explicitam o objetivo teleológico de enfrentamento da barbárie. 

Os trabalhos classificados na perspectiva fenomenológica tendem refletir sobre a 

dimensão sensível da experiência e os possíveis desdobramentos dessa reflexão para os 

estudos do corpo e da educação a fim de orientar a instituição de referências éticas, 
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epistemológicas e estéticas para a Educação Física. Comumente, percebe-se a ideia de que o 

encontro entre a razão e o sensível é capaz de transformar as atitudes, construir e ampliar os 

significados dos fenômenos no movimento interpretativo do corpo em movimento. Observou-

se, nesses trabalhos, uma necessidade de busca de novos conhecimentos que venham explicar 

a realidade. Neles, o sensível, a experiência, os significados, as percepções, as sensações, são 

priorizados e acreditados de potencialidade para construção do conhecimento que se oriente 

pelo caminho de novas faces e novas realidades dos fenômenos. De maneira geral, os estudos 

dessa perspectiva fundamentaram-se em Merleau-Ponty, Edmund Husserl, Maria F. Pombo, 

Elenor Kunz, Andréas H. Trebels, Silvino Santin, etc. 

Nos preceitos da abordagem fenomenológica, as dicotomias e os reducionismos que 

guiaram a tradição histórica da Educação Física devem ser colocadas de lado, a fim de que se 

possa operar pelo diálogo entre os saberes e, com isso, obter um arranjo epistêmico que 

garanta a abertura de novos contextos para configuração de outras positividades. Além disso, 

a ideia de defesa do exercício sobre o “direito relativo” do conhecimento, a qual questiona o 

fato da ciência racionalista não ser a única forma de conhecimento existente orienta, nesta 

perspectiva, o entendimento de que a essência do Ser não está nas ideias e no pensamento, 

mas sim na experiência vivida, a qual inclui a razão e o pensamento.   

Na abordagem fenomenológica observou-se a necessidade de diálogo entre filosofia e 

ciência e, diferentemente das teorizações que se enquadram no pluralismo teórico, percebeu-

se nesses trabalhos que mesmo apelando para a busca de novos conhecimentos que venham 

contribuir para compreensão da realidade, eles não abandonam a razão como possibilidade de 

alcançar a essência dos fenômenos. É fato que os critérios rígidos, racionalistas, e 

matematizáveis que conferem validade ao conhecimento tem sido a muito questionada pela 

comunidade científica no âmbito das ciências humanas e sociais, sendo ainda incipiente na 

Educação Física, porém negar a razão moderna como horizonte possível de compreensão da 

realidade tende reduzir o real ao discurso do melhor argumento.  

Os estudos classificados na Abordagem Cultural apresentam em sua maioria autoria de 

Emerson Luís Veloso, e discutem questões como: o reconhecimento da Educação Física como 

área do saber e o conhecimento que dela emergem, problematizando a desigualdade que há 

entre as subáreas da Educação Física a partir da influência da cultura Grega no 

desenvolvimento do pensamento Ocidental (VELOZO, 2005); a hegemonia de determinadas 

subáreas do conhecimento que repercute numa visão fragmentada, naturalizada e 

universalizada de ser humano e de realidade social, e revela uma noção de objetividade e 

racionalidade com propósito de assegurar respeito e legitimidade da ciência ocidental 
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(VELOZO, 2007); as diferentes concepções sobre o mundo contemporâneo e suas 

características que produzem consequências para o corpo e para as práticas corporais em suas 

diversas dimensões como saúde, estética, lazer, trabalho etc. (VELOZO 2009).   

Nesta abordagem, a orientação teórica está pautada, sobretudo, por autores como: 

Friedrich Nietzsche, Paul Feyerabend, David Le Breton, Marc Augé, Clifford Geertz e Marcel 

Mauss. A ciência é concebida como cultural e não universal, apesar de perseguir um saber 

universalmente válido, a razão é aprendida de modo que não há uma “Razão Universal”, mas 

uma pluralidade de “razões” construídas culturalmente e, portanto, simbólicas. Neste sentido, 

o autor entende que os pressupostos gerados pelo pensamento antropológico – a compreensão 

da realidade como dimensão simbólica, a noção de fato social total e a concepção sintética de 

homem – permitem desfragmentar, desnaturalizar e desuniversalizar o saber científico, e 

podem contribuir para a discussão epistemológica da Educação Física.  

 

3.1 O Pluralismo Teórico e suas implicações para atenuação da crítica no âmbito do 

conhecimento em Educação Física 

 

Para situar conceitualmente o que se entende por “pluralismo teórico”, procurou-se 

descrever ao longo das próximas duas laudas esse entendimento.  

Nesta pesquisa, o termo “pluralismo teórico” correspondeu à expressão a qual 

possibilita delinear um eixo comum compartilhado pelas diferentes perspectivas teóricas que 

aglutinam e/ou aproximam da concepção de ciência que tende negar a representação da 

realidade a partir dos preceitos da razão moderna. Soma-se à escolha deste termo, a 

possibilidade de uma unidade conceitual que exprima as relações entre as formas teóricas 

discursivas que compõem esta tendência. Além disso, considerou-se a pertinência de atribuir 

outro sentido ao termo, uma vez que há uma tendência dos autores das perspectivas teóricas 

que o compõem de positiva-lo pelo discurso democrático, mas, ao fundo, intentam afirmar 

como se deve constituir o campo epistemológico na área - plural. Além disso, o sentido 

clássico atribuído ao termo – o de abrigar efetivamente a diversidade epistemológica da área – 

parece perecer diante da composição do debate epistemológico na atualidade, pois como 

afirmam Sacardo e Silva (2017, p. 3) a partir do VI Colóquio de Epistemologia e Educação 

Física (2012), com temática “Epistemologia, ensino e crítica: desafios contemporâneos”, o 

debate que se dizia “plural” concentrou-se naqueles que se alinhavam à perspectiva dos “giros 

linguísticos ou giros epistemológicos”, ensejando uma postura de evitar o debate e de se auto 

afirmar o discurso. 
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Entende-se que o pluralismo teórico emerge do movimento de mudança no enfoque 

teórico, metodológico e epistemológico da produção do conhecimento no campo da Educação 

Física e Ciências do Esporte. Uma vez correspondido ao pensamento subordinado aos 

processos e técnicas das disciplinas mães, o campo epistemológico tem se movimentado no 

sentido de encontrar alternativa às questões específicas da área, que encontram-se encerradas 

por essas disciplinas, de maneira a compreender a identidade científica e intervenção 

pedagógica da área. 

Além desse, o pluralismo teórico entendido, aqui, perpassa pelo movimento de crítica 

à ciência moderna que se ampara nos pressupostos teóricos que desconsideram a possibilidade 

da ciência oferecer parâmetros seguros para a emancipação dos seres humanos. O descrédito 

na razão, por esta estar associada à ideia de dominação da natureza, tem alimentado 

argumentos que afirmam haver uma hegemonia do pensamento científico sobre outras formas 

de produzir conhecimento (outras possibilidades de saberes). A crítica apoia no 

questionamento do que é ou não ciência, e do que não deve ser considerado como ciência, e 

defende a necessidade da guinada para a linguagem no processo de produção de 

conhecimento, a fim de criar um ambiente favorável ao surgimento de novas descrições e 

novos contextos.  Objetivamente esta postura pluralista está expressa na forma de organização 

dos saberes em grupos de estudiosos, nas vertentes teóricas e/ou abordagens epistemológicas 

que carregam em comum uma concepção de ciência que busca afirmar sua validade em meio 

as possibilidades de conhecer que se orientam pela razão moderna. 

O pluralismo teórico no âmbito da Educação Física pode ser compreendido, também, a 

partir do esquematismo do procedimento de que tratam Adorno e Horkheimer (1985) sobre a 

indústria cultural. Na medida em que prima pelas subjetividades, pelo contextualismo, pela 

contingência e ambivalência da linguagem de maneira a conferir uma distinção (ilusória) aos 

diferentes objetos, fatos e fenômenos da realidade observou-se uma tendência em demonstrar 

de maneira superficial os problemas teóricos, políticos e ideológicos da área. Por esse 

procedimento, esta perspectiva reforça a ideologia da racionalidade tecnológica ao passo que 

confere a tudo um ar de semelhança, mesmo se propondo tratar das diferenças. 

A configuração da produção do conhecimento veiculado pelo Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte (CBCE), em particular no GTT Epistemologia, tem convergido, nos 

últimos anos, para uma crescente diversificação epistemológica, porém, com implicações para 

a inobservância dos desdobramentos éticos, políticos, filosóficos e, sobretudo, ideológicos 

dessas diferentes orientações teóricas para o campo da formação humana. Os autores que 

advogam sobre a pertinência de um campo epistemológico plural, defendem que o sentido 
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dado à produção do conhecimento na atualidade tem contribuído para a renovação 

epistemológica na área, entendida como salutar ao enfrentamento de valores universalizantes 

de verdade, razão e ciência.  

O pluralismo teórico que tem constituído o campo epistêmico da Educação Física 

brasileira é convergente às discussões dos campos acadêmicos variados (educação, história, 

sociologia, filosofia, direito, etc.) que buscam em novos estatutos filosóficos categorias e 

conceitos que subsidiem a crítica ao conhecimento produzido nos preceitos da ciência 

moderna. No entanto, dado a variabilidade das formas discursivas que se materializam nas 

diversas abordagens teóricas, pode-se perceber que a crítica pretendida pelas distintas 

perspectivas teóricas, as quais advogam em defesa deste pluralismo, acabam pulverizando os 

interesses, valores e crenças da sociedade na medida em que priorizam a compreensão dos 

diversos contextos culturais, e secundarizam a problematização das condições materiais, 

objetivas que encerram a realidade concreta.  

Dessa forma, elimina-se a possibilidade de construção teórica que tenha no horizonte o 

progresso do conhecimento comprometido com a formação humana do sujeito – uma 

formação para autonomia e liberdade. Entende-se, assim, por considerar que a tendência ao 

pluralismo teórico pode ser entendida como um processo técnico de produção do 

conhecimento, que ao negar a compreensão da sociedade a partir da base material, objetiva e 

concreta, corrobora para neutralizar a oposição e formas de resistência ao modo de 

organização social vigente.  

No contexto da discussão epistemológica em que se inserem os trabalhos que se 

apoiam em uma perspectiva teórica da hermenêutica filosófica, destacou-se o trabalho de 

Fensterseifer (2005), Rezer (2009) situados entre a pragmática do discurso habermasiana e a 

hermenêutica ontológica gadameriana, e o trabalho de Almeida (2007) que se situa a 

compreensão do papel exercido pela virada linguística na sociologia de Zygmunt Bauman, a 

partir da relação que ele estabeleceu com Jürgen Habermas e Richard Rorty. 

Almeida (2007) ao tratar da presença da virada linguística nos escritos de sociólogo 

Zygmunt Bauman e algumas implicações para prática pedagógica em Educação Física 

atribuiu a súbita valorização do pluralismo e do contextualismo na discussão pedagógica 

contemporânea ao fato das escolas estarem reduzindo tudo aquilo que é diferente ao sempre 

igual. Essa consideração encontra-se consubstanciada em fundamentos teóricos rortyanos 

presentes nos pressupostos de Bauman, dos quais apropria o autor. Em Bauman, Almeida 

(2007, p. 3) entende que a objetividade ontológica deixa de ser condição suficiente da 

objetividade epistemológica, e a partir disso, o que realmente deve ser conhecido são "os 
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jogos de linguagem em que se empregam habitualmente os símbolos e os tipos de condutas 

que frequentemente a eles se associam". O contradito a isso é que, o autor parece considerar 

que os jogos de linguagem se dão ao acaso, pois não reconhecem que os indivíduos que 

jogam esse jogo tem sua formação determinada por sua própria condição de existência, que 

por sinal é desigual e bárbara. Diz-se isso, por entender que num cenário em que prevaleça a 

tendência de esforços teóricos voltados a atender as inúmeras gramáticas concorrentes entre si 

a maioria dos indivíduos não terão condições de disputa, uma vez que se encontrariam reféns 

da legitimação de um sistema de crenças que objetiva a conciliação de elementos opostos em 

termos teóricos, éticos e políticos.  

O entendimento de que a diversificação teórica (resultante da inflexão ocorrida no 

discurso filosófico do Ocidente na segunda metade do século XX) tem contribuído para a 

renovação epistemológica de maneira a enriquecer a produção do conhecimento - não só no 

plano dos diversos campos acadêmicos e particularmente na Educação Física, mas também no 

plano político e democrático - está presente em Almeida (2007) quando o mesmo advoga o 

reconhecimento da pluralidade na escola de forma a possibilitar a contemplação da 

multiplicidade de valores. 

 

Esse reconhecimento da pluralidade na escola, embora trouxesse junto a si o receio 

da desorientação geral na condução do processo pedagógico, possibilitou o 

engajamento em um trabalho onde a multiplicidade de valores fosse contemplada. O 

desafio posto às perspectivas críticas passou então pelo reconhecimento de todas as 

diferenças sem, com isso, justificar o relativismo cultural e prescindir da reflexão 

sobre os distintos modos de se colocar no mundo (ALMEIDA, 2007, p. 6). 

 

Evidencia-se um esforço teórico dos estudos orientados na hermenêutica filosófica em 

justificar o reconhecimento das diferenças, da pluralidade, dos diversos contextos, como algo 

distante de uma tendência ao relativismo teórico e/ou cultural. No entanto, como essa 

orientação teórica poderia não ser caracterizada como relativista se a verdade que produzem 

não é construída a partir de uma realidade cognoscível?  A realidade é entendida, nesta 

perspectiva, como uma descrição particular de um grupo ou comunidade, que não apresenta 

efeitos éticos e políticos para outros.  

Essa questão remete ao entendimento de que a discussão epistemológica em Educação 

Física se estende para outras esferas da vida social, em especial aquelas ligadas aos processos 

formativos do sujeito, como a escola. Neste sentido, as descrições particulares que encerram a 

formação humana neste espaço não estão desvinculadas de condicionantes políticas e 

econômicas que aglutinam (a contragosto desta perspectiva) ideias e valores que mais se 
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aproximam de uma posição conservadora. Em outras palavras, existe uma posição política-

ideológica nessa perspectiva teórica disfarçada numa crítica poética e encantadora, que mais 

vale à permanência das condições desiguais de vida, do que necessariamente o 

reconhecimento das diferenças e das multiculturalidades. 

Dessa forma, pode-se entender que ao desconsiderar o todo estrutural da sociedade 

(realidade concreta) e atribuir a essência dos problemas aos elementos particulares de cada 

contexto, isolando-os e tornando-os abstração, sem nexo com o concreto, essas descrições 

produzidas nesta perspectiva não seriam dotadas de valor explicativo da realidade (Marx, 

2008), já que não reconhecem a necessidade da transformação dessa mesma realidade. 

Agindo assim, as descrições orientadas na perspectiva da hermenêutica parecem buscar 

compreender a sociedade apenas com elementos do presente, o que pressupõe explica-la pela 

consciência que ela tem de si mesma. Em relação a essa questão, Marx (2008) afirmou que 

não se deve buscar compreender uma determinada sociedade com base nas transformações 

pela consciência que ela tem de si mesma, e sim explicar essa consciência a partir das 

contradições da vida material e dos antagonismos de classes que se desdobram das relações 

sociais de produção. 

Corrobora-se com esse entendimento Peixoto (2015) ao afirmar que qualquer 

produção do conhecimento se faz na luta de classes entre capital e trabalho, as quais 

apresentam interesses contraditórios e divergentes, e por isso, faz se fundamental buscar 

explicações que exponham os nexos entre a produção do conhecimento e os interesses em 

conflito que não se apresentam de imediato. 

Contrário a Almeida (2007), entende-se que o desafio de uma teoria crítica está em 

contribuir para o progresso do pensamento no sentido de conferir melhores condições de vida 

aos homens. E, por esse entendimento, “a validade do reconhecimento de todas as diferenças” 

torna-se vazia ao passo que se desconsidera o nexo existente entre as crenças e a realidade da 

qual constituem essas diferenças. Neste sentido, infere-se que a crítica hermenêutica tem 

refletido à constatação de Marcuse (1979), a qual expõe que as mudanças ocorridas no 

capitalismo ao longo dos anos alteraram, também, a base da crítica da sociedade, onde “a 

sociedade contemporânea parece capaz de conter a transformação social...” (MARCUSE, 

1979, p. 16). 

Apoiado na premissa sociológica de Bauman - a da dimensão simbólica do 

comportamento humano - na qual a cultura é entendida como uma dimensão suficientemente 

capaz de entregar ao mundo-linguagem seus incontáveis significados ao invés de aceitar 

passivamente que o significado é pré-fabricado na realidade, estando eles a espera de ser 
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descoberto e apreendido, Almeida (2007), considera que nos preceitos da perspectiva teórica 

hermenêutica, 

 

a tarefa de uma pedagogia crítica estaria se deslocando de legislar acerca do modo 

correto de separar a verdadeira prática crítica da não crítica para o propósito de 

interpretar acerca do modo correto de traduzir práticas pedagógicas distintas, cada 

uma gerando e sustentando suas próprias verdades criticáveis e passíveis de revisão 

no infinito processo de conversação, seu fundamento (ALMEIDA, 2007, p. 7) 

(destaque do autor).  

 

Embora se entenda que qualquer pretensão de verdade deva ser colocada sob suspeita, 

sendo esta uma premissa da crítica imanente da teoria crítica dialética da sociedade, não se 

pode compactuar com a compreensão de que a pedagogia crítica (que tem no horizonte um 

projeto de sociedade gestado em meio à objetividade ontológica) seja considerada um 

instrumento de imposição de verdades absolutas, como enseja Almeida (2007). O fato desta se 

posicionar ideológica e politicamente remete à necessidade histórica de compreensão da 

sociedade a partir do modo de organização da produção dos homens, o qual conserva os fatos 

concretos e objetivos que determinam a formação dos sujeitos – seja para alienação ou 

esclarecimento, autonomia ou heteronomia, liberdade ou grilhões, civilidade ou barbárie. 

Neste sentido, a crítica que se dirige a pedagogia crítica - por esta se pautar nos pressupostos 

da razão moderna - à sua pretensão emancipadora, tem contribuído para eliminar a 

possibilidade de surgimento de alternativa ao modo de organização social vigente. Diz-se 

isso, por entender que, lançados ao prazer da interpretação, dos discursos particulares, da 

conversação, os quais dizem contribuir para geração de descrições novas e inéditas, os 

sujeitos tendem incorporar os valores e comportamentos de um clima intelectual e político 

que tende eliminar formas de oposição e resistência à manutenção do modelo societário 

vigente.  

Em contraposição aos argumentos de que a pedagogia crítica - amparada em 

pressupostos científicos da razão moderna - tem proclamado um único critério de verdade ou 

validade do conhecimento, pode-se sugerir uma leitura mais atenta dos pressupostos do 

materialismo histórico dialético, o qual tem como princípio a provisoriedade (transitoriedade) 

do conhecimento, dos fatos, dos fenômenos, pois, em última instância, estes são produtos da 

ação humana e podem ser transformados por essa ação (LOWY, 1999).  

Entendido isso, não cabe questionamento da verdade – obtida a partir de orientação 

teórico-filosófica que parte do concreto para compreender a realidade – por outro, que não 

aquele que leve em consideração esse concreto transformado no seu desenvolvimento 
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histórico. Por esse entendimento, cabe sim questionar a verdade, porém, àquela que perde elo 

com o concreto e se dirige a pura interpretação e discursos particulares. Uma verdade que 

mesmo não sendo considerada como tal pelos autores que advogam à causa da centralidade na 

linguagem, acaba sendo produzida inevitavelmente por quem interpreta. O efeito prático disso 

pode ser percebido nos discursos dos representantes políticos que pretendem justificar a 

necessidade de reformas na atualidade. Discursos que contrariam os fatos (a base material 

concreta) são ditos com intuído de tornar real o interesse da classe que detêm os privilégios do 

sistema. 

Ainda, dentro da perspectiva da hermenêutica filosófica de base baumaniana 

(orientada em Rorty), Almeida (2007) entende que a possibilidade de se construir um 

universal pode ser alcançada por uma efetiva comunicação que não recorreria a significados já 

partilhados e nem a interpretação que busque o consenso.  Ele funda seu pensamento no 

conceito de universalidade extraído de Bauman que diz ser "a capacidade da espécie se 

comunicar e alcançar entendimento mútuo – no sentido de, repito, ‘saber como prosseguir’, 

mas também saber como prosseguir diante de outros que podem – têm o direito de – 

prosseguir por caminhos diferentes” (BAUMAN, 2000, apud ALMEIDA, 2007, p. 7). Este 

entendimento de universalidade parece não considerar que o sujeito se constitui e se insere no 

mundo social por intermédio de autoridade(s) que cumprem o papel de levar os indivíduos à 

autonomia ou à heteronomia. Diz-se isso, pois, se nem mesmo consideram, explicitamente, 

um projeto de sociedade (ideal), como saber de que maneira prosseguir por si só ou junto a 

outros?  Saber como prosseguir é um fato histórico construído na relação entre autoridade(s) e 

sujeito(s) e, portanto, não considerar os "significados já partilhados" e os processos pelos 

quais se constroem a "interpretação consensual" – nas suas contradições –, como 

possibilidade de alcançar a realidade, revela-se uma tentativa de fuga ao enfrentamento de 

verdades consensuadas por autoridades que produzem valores, crenças e argumentos que se 

dizem críticos, mas mantêm velados os posicionamentos que contribuem para a manutenção 

da estrutura social. 

A construção do universal pretendida nesta perspectiva parece se valer de uma 

orientação gnosiológica centrada no sujeito e com viés prático imediatista vinculado a uma 

suposta emergência de abertura a novos contextos. Portanto, não levantam questões 

ontológicas, as quais segundo Lukács (2012) não se orientam exclusivamente no ser humano, 

mas na inter-relação da natureza em si com o ser social em si.  Observa-se um universal 

construído sob a base de uma ontologia velada e que induz a uma historicidade de um 
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indivíduo, de um grupo, ou de uma cultura particular que, ao fundo, revela-se uma forma de 

manipulação das representações do real.  

Com frequência observou-se o reconhecimento da necessidade em considerar a 

ontologia como inevitável. Exemplo disso é a afirmação de Almeida (2007, p. 3) “a 

objetividade ontológica deixou de ser... condição suficiente da objetividade epistemológica”. 

Esta afirmação permite pressupor a existência de outra forma de ontologia que não seja uma 

ontologia que dê conta de um único critério de validação do conhecimento, porém uma 

ontologia que como diz Lukács (apud, Della Fonte, 2010, p47) encontra-se “estreitamente 

vinculada a uma prática imediata, conveniente aos interesses manipulatórios do capital”. 

Além dessa, a afirmação de que na perspectiva hermenêutica não se desconsidera a 

historicidade também está presente nos trabalhos vinculados a essa perspectiva, ex. “[...] 

abordagem aqui proposta não desconsidera sua historicidade” (REZER, 2009, p. 3); “[...] a 

necessidade de trabalhar a partir de um horizonte que assuma o sempre frágil equilíbrio entre 

a polifonia das vozes da diferença e o solo comum do humano, entendido como uma 

construção situada no plano da historicidade” (FENSTERSEIFER; PICH, 2014, p. 1). No 

entanto, uma historicidade que parte de um universal o qual mais vale se preocupar com 

particularismos das “formas-de-ser” correspondentes ao tão relegado lugar da diferença e da 

experiência sensível no conhecimento, do que inquietar-se com os determinantes sócio 

históricos que têm dificultado o progresso humano no sentido da busca pela autonomia e 

emancipação dos sujeitos. De outro modo, trata-se de uma concepção idealista de história, a 

qual segundo Marx e Engels (1989) tende omitir a base real da história, o que implica na 

impossibilidade de libertação dos homens uma vez que dissimula as condições reais de sua 

existência.  

Rezer (2009), ao refletir sobre diferentes “formas-de-ser” da Educação Física na 

contemporaneidade e o que tem levado a constituição de diferentes “Educações Físicas” 

conviverem em um mesmo campo, se aproximou da hermenêutica entendendo ser “a 

compreensão e a interpretação os modos fundantes da existência humana” (BARTICELLI, 

apud REZER, 2009; REZER; FENSTERSEIFER, 2011, p. 8). A assertiva da interpretação e a 

compreensão como modos fundantes da humanidade incita pensar as implicações da 

sobreposição destas à categoria trabalho ou (ser social) como fundantes da existência humana. 

Ao eleger a compreensão e a interpretação como modos fundantes da humanidade, os autores 

sinalizam no sentido de uma teoria que não considera o trabalho como forma efetivadora do 

ser social (Marx, 2010) e, portanto, não considera a relação de dependência da esfera da 

existência à esfera da produção. 
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Os pressupostos da hermenêutica utilizados para fundamentar discursos que 

aproximam diferentes perspectivas teóricas (entendidas, aqui, como pluralismo teórico) não 

consideram, no jogo de interpretações (de pergunta e respostas), a sociedade constituída a 

partir do processo objetivo de relações de produção, as quais encerram relações de 

dominação.  

De outro modo, não consideram que, na existência objetiva, alguns indivíduos se 

encontram em melhores condições de interpretação e de compreensão em favorecimento 

próprio ou de determinado grupo, do que outros, pois, no limite da interpretação estão os 

interesses de manutenção e perpetuação de determinada condição social e determinado modo 

de produção e organização da sociedade. Interpretações com resultados práticos voltados ao 

consenso. Isso demonstra a contradição existente na produção da vida material dos homens, a 

qual está condicionada às determinantes dos meios de vida já produzidos e, por isso, longe de 

ser uma produção (interpretação) livre, poderá ser uma produção enviesada, que atende aos 

interesses de classes exploradoras, pois “o modo pelo qual os homens produzem seus meios 

de vida depende, antes de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de 

reproduzir” (MARX; ENGELS, 1989, p.27). 

Neste entendimento, a autonomia do indivíduo está limitada ao quanto capaz ele é, 

dada sua, também, limitada formação de considerar verdadeiro ou falso discursos (não) 

científicos enviesados por processos técnicos próprios de estruturas de dominação. O discurso 

de que se vive em um novo tempo, em diferentes contextos, com diferentes demandas, têm 

convencionado serem necessárias novas formas de conhecer a realidade, principalmente 

relegando posturas políticas e ideológicas arraigadas ao saber científico e a ação pedagógica. 

Isso reforça o entendimento de que esta perspectiva teórica não compreende a formação 

humana como derivada da interação entre homem e natureza (onde o trabalho é mediador 

dessa relação), e neste sentido, tem sua teoria orientada por constructos (construções mentais) 

que constituem verdades pontuais ao gosto do sujeito que conversa e interpreta. 

Até o momento, discutiu-se sobre a negação da universalidade da razão, da verdade e 

da ciência como pontos de convergência das perspectivas teóricas consideradas aqui alinhadas 

à tendência do pluralismo teórico. Além desses, outro ponto entendido como característica 

aglutinadora dessas perspectivas é a negação de uma unidade epistemológica que se oriente 

pelas ideias de emancipação e autonomia. 

Com base no argumento de que diferentes pressupostos filosóficos e político-

ideológicos, assim como, as diferentes formas de conhecer das matrizes disciplinares, nunca 

permitirão que se encontre um ponto comum que confira unidade epistemológica à área, 
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Rezer (2009), defende ser impossível encontrar uma unidade em uma área multidisciplinar, 

com caráter de intervenção, como a Educação Física, que apresenta bases em diferentes 

tradições disciplinares e distintas formas de “perceber” o objeto. Por mais que o discurso de 

autores dessa perspectiva busque afirmar não haver uma unidade capaz de normatizar a ampla 

diversidade de conhecimentos no campo da Educação Física (FENSTERSEIFER, 2000 apud 

REZER, 2009), o fato é que estas podem ser aglutinadas no pluralismo teórico, o qual é 

compreendido aqui na sua negatividade. Isso significa que o tão propugnado pluralismo 

teórico e cultural, defendido por pesquisadores desta vertente, aglutina uma ideologia velada 

que contribui para perpetuação da racionalidade individualista existente. Fazem isso, na 

medida em que produzem conhecimento sob as bases de uma teoria que não reconhece a 

necessidade de unidade, nem mesmo, em relação à emergência da transformação da estrutura 

social alienante e bárbara que prevalece nos dias atuais. 

No debate sobre a constituição da identidade da Educação Física, os trabalhos de 

orientação hermenêutica têm combatido e desacreditado a teoria crítica de orientação marxista 

sob o argumento de que esta se norteia por pressupostos modernos de ciência (razão) e, 

portanto, apresenta-se totalitária, dada à pretensão de verdade. Ao entenderem que o campo 

da Educação Física é constituído por sujeitos que se articulam a partir de diferentes projetos e 

intenções, e admitirem, com base no discurso republicano democrático, que a única garantia 

de unidade da área é a “conversação” permanente, estes autores acabam por promover a 

continuidade da luta entre sujeitos desiguais, criando um ambiente em que mais vale “o 

melhor argumento”
28

, o qual muitas vezes se impõe pelo libertino jogo de linguagem, do que   

considerar o quão danoso seriam seus desdobramentos para a humanidade.  Em geral, esses 

argumentos se apoiam nos escritos de Paulo Evaldo Fensterseifer, o qual considera que, em 

Educação Física, o debate  

 

parece ter apagado a esperança de um ‘pai salvador’ que do alto de sua sabedoria, 

indicasse qual a ‘verdadeira’ EF. [...] não há a chave da ‘verdadeira EF’ que leve a 

este solo comum, ela se trata de um campo sempre a ser preenchido, o que vem 

implicando em uma constante disputa por hegemonia. 'É um jogo sem fim, onde só 

as perspectivas totalitárias podem querer por fim ao jogo, sob o argumento de uma 

pretensa identificação de verdade e ser'. (FENSTERSEIFER, 2000 apud REZER, 

2009 p. 09) (destaque do autor).  
 

                                                      
28

 Entende-se que numa sociedade dividida por classes antagônicas e desiguais, a utilização do discurso do 

melhor argumento corresponde à naturalização dos processos técnicos (teóricos, políticos, econômicos, jurídicos, 

morais etc.) que tem como finalidade a manutenção de poder daqueles que se encontram melhores munidos da 

capacidade de argumentação, sendo esta conferida por uma formação destinada à garantia dos quadros dirigentes 

da sociedade conforme ideologia própria da classe dominante. 
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Afirma, ainda, que o avanço na produção no debate epistemológico da área está no 

fato de poder eximir suas produções da pretensa responsabilidade de resolver os dilemas 

construídos ao longo da história, e admite a única unidade que se sustenta na área ser a 

garantia de manutenção do debate. Como afirma o autor: "acredita-se a partir destas 

considerações, que a pertinência deste artigo se articula com a pertinência de manter viva a 

possibilidade de movimento e interlocução entre diferentes paradigmas que constituem o 

campo da EF" (REZER, 2009, p. 10).  Frente a essas argumentações, a crítica que se faz se 

dirige a forma de compreender a realidade e, portanto, não intenta negar a possibilidade de 

permanência do debate e a existência de diferentes interpretações provenientes da diversidade 

de abordagens teóricas na área. Nela, compreende-se a necessidade de tensão permanente 

entre os paradigmas no sentido da busca do progresso do conhecimento, porém entende-se 

que a centralidade em torno da unidade discursiva (paradigma da linguagem) deve ser 

deslocada para o âmbito ontológico, de maneira a contribuir para o progresso do pensamento 

e fortalecimento de uma teoria que tenha o ser social como ponto de partida e de chegada. 

Trata-se, portanto, de uma teoria a qual o conhecimento contribua para o desvelamento 

das contradições da sociedade de maneira a expor a racionalidade tecnológica que na 

atualidade continua assegurando os interesses comuns do capital. Neste sentido, a teoria 

crítica ao buscar compreender a realidade não pretende por fim ao jogo de linguagem 

proposto pela perspectiva hermenêutica, mas apenas demonstrar que a omissão (de eximir da 

responsabilidade de problemas históricos) corresponde a mais pura objetivação da ideologia 

da racionalidade tecnológica, a qual a capacidade do uso da técnica no âmbito do 

conhecimento tem promovido à união dos opostos (integração) conforme Adorno e 

Horkheimer (1985), tornando a sociedade sem oposição (unidimensional) de acordo com 

Marcuse (1979). 

 

3.1.1 O impasse da ciência como certeza (verdade absoluta) na Educação Física 

 

Fensterseifer (2009) em seu trabalho intitulado "Educação física e atividade 

epistemológica: entre dogmatismo e relativismo" destacou a importância de se acompanhar a 

produção do conhecimento na área, e suas inter-relações com outras áreas e o contexto de sua 

produção e legitimação. Segundo o autor a atividade reflexiva em relação ao conhecimento 

produz um efeito antidogmático em torno das "verdades" produzidas e ensinadas. 

Considerando a relatividade de opiniões apenas como um ponto de partida, Fensterseifer 

(2009, p. 7), parece assumir o risco de cair em um relativismo ("relativismo moderado") ou 
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universalismo epistemológico ao propor o reconhecimento de verdades, paradigmas e 

metodologias diferentes como o antídoto ao dogmatismo.  

Por mais que o autor se manifeste contrário à existência de "um espectro de verdades 

acerca das quais nenhuma objetividade é possível", inferência que a princípio aparenta uma 

crítica ao relativismo, porém não consegue se desvencilhar deste, pois quando propõe como 

alternativa ao dogmatismo “a negação da objetividade científica”, acaba reduzindo a verdade 

a interpretações idealistas, uma vez que não tem na objetividade o ponto de partida para o 

processo do conhecimento.  Diz ele "penso que toda objetivação, científica ou não, que não 

pressupõe a reflexão crítica, carrega o germe do dogmatismo" (FENSTERSEIFER, 2009, p. 

4). Frente a essa ilação, no caso específico da Educação Física, o conhecimento que se ampara 

no subjetivismo, como modo de apropriação do mundo pelo homem, tem demostrado, além 

de uma postura relativista, uma postura antirrealista. Desse modo, a teoria tem se tornado cada 

vez mais relativizada, recuando da possibilidade de confrontar o real como prática imanente 

de transformação da realidade, cedendo espaço para uma ideologia que busca eliminar do 

sujeito todas as possibilidades de conhecimento do real. Revela-se ainda, como um sistema 

teórico que propõem eliminar e simplificar as contradições, uma vez que não consideram a 

práxis social como um todo caótico
29

, na qual a sociedade é constituída na permanente luta de 

classes. 

Uma característica posta em evidência na perspectiva hermenêutica é a negação da 

objetividade da ciência, a qual deve ser substituída pelas subjetividades contingentes. Esta 

premissa pode ser observada em Fensterseifer (2009) ao corroborar com a orientação 

gadameriana de haver "a necessidade de uma outra ideia de conhecimento, a qual, 'uma vez 

liberada das inibições ontológica do conceito de objetividade de ciência' faça 'jus à 

historicidade da compreensão' (GADAMER,1999 apud FENSTERSEIFER, 2009, p. 4, 

destaque do autor). O argumento que justifica essa guinada do âmbito objetivo para o 

subjetivo afirma que ao proceder dessa maneira "o conhecimento estaria livre do risco de 

reificação de um modo particular de conhecimento que pode transformar-se em seu contrário" 

(FENSTERSEIFER, 2009, p. 4). Embora este argumento demonstre preocupação com o 

futuro do conhecimento, não está claro que a mesma forma de proceder deveria ser aplicada 

às perspectivas que produzem conhecimento amparadas no subjetivismo proveniente da 

discussão,  da conversação e da interpretação.  

                                                      
29

 Um todo que não é imediatamente cognoscível para o homem. Embora sejam perceptíveis, sentidos e vistos os 

desdobramentos da luta classes na vida humana, seu todo permanece caótico e obscuro quando suas estruturas 

não são submetidas a mediação do abstrato como possibilidade para se chegar concreto pensado. 
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Tendo em vista a tendência crescente da produção do conhecimento na área de 

Educação Física de se orientar pelo pluralismo teórico, a ideia de que as subjetividades 

construídas no discurso deveriam tomar o lugar da racionalidade parece não revelar que na 

pretensão de explicitarem a preocupação com o sentido do conhecimento na área, estão 

também, contribuindo implicitamente para produzir um conhecimento sem sentido. Diz-se 

isso, por entender o pluralismo teórico como uma tendência que contribui para a contenção da 

transformação social, sendo um sofisticado processo técnico e tecnológico de funcionalização 

da razão, o qual ao primar pelas subjetividades contingentes em detrimento às objetividades 

de ciência, acaba contribuindo, conforme Marcuse (1979, p. 15) para “formas de vida (e de 

poder) que parece reconciliar as forças que se opõem ao sistema e rejeitar ou refutar todo o 

protesto em nome das perspectivas históricas de liberdade de labuta e de dominação”. 

Fensterseifer (2009, p. 4) partilha do entendimento de a teoria marxista compreender 

que a ciência levaria a certeza (verdade absoluta), e que "para Marx a filosofia deveria ser 

necessariamente superada". Tal argumentação tem sido utilizada para justificar que a 

Educação Física precisa ampliar o significado de ciência, sendo esta uma maneira de se 

distanciar de uma tendência totalitária da teoria crítica. No entanto, se considerar que nos 

inscritos de "Ideologia Alemã" de Marx e Engels (1989), quando da crítica à concepção 

idealista dos neohegelianos, os autores se posicionaram sobre a importância de se estabelecer 

uma conexão entre a filosofia e a realidade, entender-se-á a contradição deste argumento, o 

qual se pauta nos princípios do método dialético para compreensão da realidade. Frente a isso, 

observa-se que a ideia de que a filosofia deva ser superada não encontra procedência nessa 

teoria. 

Ainda diante do impasse da ciência como certeza (verdade absoluta), várias são as 

críticas dirigidas pelo pensamento pós-estruturalista que se coloca neutro perante as 

intencionalidades dos discursos. 

O pós-estruturalismo está presente nos trabalhos quando da utilização de autores da 

filosofia construtivista como de Gilles Deleuze e Félix Guattari, os quais são reportados como 

referência de análise em problemáticas que buscam construir ou criar um conceito. Estes 

estudos partem do entendimento que a problemática conceitual compromete o debate 

acadêmico no qual as disputas teóricas e conceituais da área estão mais impregnadas de jogos 

de poder do que de exercício de pensamento. Com base na filosofia construtivista o trabalho 

de Rodrigues et al. (2005) propõe uma reflexão sobre a produção conceitual, mais 

especificamente em relação a abertura do conceito de saúde. Já Costa e Almeida (2015) ao 

abordarem as relações do corpo e a novas tecnologias, também dialogaram com essa filosofia 
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ao discutir o conceito de corpo paradoxal, “corpo intensivo”, aproximando-os da “noção de 

corpo sem órgãos”, o qual não reclama posse pala razão ou pela cultura, onde a Educação 

Física deveria apropriar desse conceito para que a prática pedagógica seja orientada mais pela 

experimentação que pela repetição.  

Percebe-se em comum nesses autores, a ideia de abertura do conceito para além dos 

constructos teóricos que têm afirmado o entendimento sobre cada fenômeno, fato e/ou objeto 

na sociedade. Assim, infere-se haver um descontentamento com o modelo tradicional de 

produção do conhecimento, e diante disso, uma atitude de distanciar a filosofia da ciência na 

medida em que o conceito não deve assumir qualquer função teleológica que esteja 

comprometida com um projeto de sociedade que busque tornar os indivíduos conscientes de 

sua existência. Entende-se que a abertura do conceito é sim uma possibilidade de ampliação 

do conhecimento, porém acredita-se que as múltiplas interpretações, têm esvaziado o debate 

político-epistemológico, como aponta Sacardo e Silva (2017), que as elaborações teóricas que 

pautam pela primazia da intersubjetividade (possibilidade de distintos conceitos) favorecem 

as questões culturais de base subjetivista, imediatista e local, descompromissadas com um 

projeto de sociedade que busque a superação do capitalismo.  

Mendes (2005) ao refletir sobre a teoria do corpo a partir do entrelaçamento entre os 

discursos científico, filosófico e práticas educativas como caminho possível para produção de 

um novo conhecimento, apropriou-se da ideia de ruptura epistemológica de Bachelard, o qual 

entende a epistemologia histórica como possibilidade de problematizar o pensamento 

construído nos pressupostos da razão imutável, sendo esta uma maneira a permitir o 

desenvolvimento da ciência ao romper com os obstáculos epistemológicos que impede acesso 

a novos conhecimentos. Essa epistemologia toma os fatos como ideias e reconhece que o 

pensamento científico possui temporalidades específicas, operando por rupturas e mutações, 

acelerações e recuos.  

Diferentemente da perspectiva hermenêutica, os estudos classificados aqui como pós-

estruturalistas valem-se de métodos, como arqueologia, genealogia, desconstrução etc., para 

busca de respostas em suas problematizações, porém, como demonstra Peters (2000), 

questionam o racionalismo e o realismo como possibilidade de progresso e capacidade 

transformativa do método científico. 

Comumente observou-se o uso do método arqueo-genealógico, de inspiração 

foucaultiana. Como exemplo, Lima (2005) ao analisar as formas de problematização das 

relações entre corpo e novas tecnologias realizadas pelas produções discursivas da mídia e do 

campo acadêmico, identificou a configuração de uma nova formação discursiva, nomeada de 
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“pós-humana”, marcada por uma mutação arqueológica que corresponde à passagem do 

corpo-máquina ao corpo-informação. Segundo esse autor, a caracterização geral da 

genealogia corresponde a uma análise histórica das condições políticas de possibilidades dos 

discursos, enquanto a arqueologia corresponde ao trabalho de atuar “na superfície”, 

escavando-a, ou seja, como análise das condições que possibilitaram o surgimento e a 

transformação dos saberes numa determinada época. 

A ênfase a uma análise localizada no tempo e espaço presente no pensamento pós-

estruturalista, que enfatiza as noções de diferença, de determinação local, de rupturas e 

descontinuidades históricas implica como aponta Peters (2000), em uma posição 

epistemológica que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa da 

realidade, se negando a conceber a verdade em termos de uma correspondência exata com a 

realidade. Nesta linha, Marx e Engels (1989, p. 17) demonstram que o grande problema da 

compreensão da realidade esteve no fato de que “os homens sempre fizeram falsas 

representações sobre si mesmos, sobre o que são ou deveriam ser”. Para eles, o fato dos 

homens organizarem suas relações em função das representações dos produtos de sua própria 

cabeça (Deus, homem normal, sociedade ideal) fez com que os mesmos compreendessem 

fantasiosamente a sociedade, distanciando-os dos pensamentos que corresponderiam à sua 

essência. 

De fato, entende-se que a precisão e a exatidão do conhecimento de representar uma 

determinada realidade estão circunstanciadas em localidades e temporalidades específicas e, 

portanto tal conhecimento deve ser colocado sob suspeita dada à pretensão de produzir 

verdades que podem subsidiar posturas totalitárias. No entanto, a crítica dirigida ao pós-

estruturalismo, referente a essa questão, está no fato deste prescindir do desenvolvimento 

histórico da sociedade, desconsiderando que a localização histórica e cultural do sujeito é, 

pois, determinada pelo modo de produção excludente da sociedade capitalista.  

Neste sentido, as condições políticas de possibilidades dos discursos, no campo da 

Educação Física, uma vez voltadas exclusivamente para análises “na superfície” (LIMA, 

2005), com a pretensão de continuamente “(des)construir verdades, saberes e poderes” 

(FERON; SILVA, 2007), com a aspiração de apenas demonstrar os discursos que circulam na 

área sem distingui-los de corretos ou ideais, verdadeiros ou falsos, acaba legitimando a 

verdade ao negá-la como um todo. Diz-se isso, por considerar que o argumento de dar 

visibilidade ao processo político, econômico e institucional de produção de verdades na área 

esconde uma postura de neutralidade, a qual prevalece à manutenção de um processo 

legitimador de uma verdade (ideológica) que o pensamento pós-estruturalista tanto ataca.  
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3.1.2 O discurso do pluralismo cultural e a exacerbação do individualismo pelo viés das 

diferenças 

 

Como não poderia ser diferente, a tendência da Educação Física na atualidade em 

incorporar as bases teórico-epistemológicas ligadas ao pluralismo teórico no debate sobre o 

sentido e/ou concepção do conhecimento na área tem refletido na produção e reprodução da 

cultura. 

A teoria que pretende a representação da cultura (realidade) sob o viés das diferenças 

não expressa a rica totalidade de determinações e relações diversas que permitem a própria 

existência das diferenças. Assim, uma vez as diferenças não compreendidas nessa totalidade, 

o conhecimento da sociedade tende reproduzir individualidades que aparentemente se 

constroem autônomas, porém não passam de individualidades que contribuem para uma 

configuração cultural em que, paradoxalmente, os indivíduos diferentes são sempre iguais. 

É, pois, neste sempre igual que estão contidas os elementos concretos que possibilitam 

o conhecimento da própria existência das diferenças e individualidades. Isso significa que a 

racionalidade instrumental, a qual buscou tornar consciente e racional uma configuração 

cultural que exige de cada indivíduo, que o faça seus os fins da totalidade, e posteriormente os 

reconheçam nela (HORKHEIMER, 1991), permeia o discurso do pluralismo cultural na 

medida em que a teoria se envereda por conhecer e explicar a realidade ignorando os 

determinantes e condicionantes que tendem integrar irrefletidamente os indivíduos à 

coletividade. 

Neste sentido, considerou-se que os trabalhos que se apoiam na perspectiva cultural se 

alinham à tendência do pluralismo teórico por não reconhecerem a cientificidade da razão 

moderna como meio para compreensão da realidade, embora reconheçam que a teoria é uma 

construção cultural. 

No trabalho intitulado “Educação Física e Teorias da Contemporaneidade: primeiras 

aproximações”, Velozo (2009) analisa alguns aspectos contidos em três ideias sobre a 

contemporaneidade e suas características que produzem consequências para o corpo e para as 

práticas corporais em suas diversas dimensões como saúde, estética, lazer, trabalho etc. São 

elas: pós-modernidade, hipermodernidade e supermodernidade, discutidas respectivamente 

por Jean-François Lyotard, Gilles Lipovetsky e Marc Augé. Partindo da compreensão de que 

o diálogo destas diferentes concepções sobre o mundo contemporâneo possa enriquecer o 

debate epistemológico na Educação Física, o autor desenvolveu o seguinte entendimento, 
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A modernidade que se apresenta, com o seu exacerbado movimento modernizador, 

ao contrário do que poderia se pensar, não se coloca como uma época de 

homogeneização da cultura e da sociedade. Processos como a globalização da 

economia e da técnica, sem dúvida existem, mas não possuem força de gerar uma 

padronização de referência universal. É claro que a criação de padrões de referência 

existe, mas estes são cada vez mais plurais, atendendo ao processo de personalização 

crescente na sociedade contemporânea. Diferenciação, diversificação, customização, 

individualização são preceitos importantes para a criação de um mercado de 

consumidores (VELOZO, 2009, p. 12). 

 

Tal consideração enseja questionar, como a modernidade que se apresenta não pode 

ser entendida como homogeneizadora da cultura e da sociedade se é ela mesma que cria os 

processos técnicos e meios necessários de constituição de ideologia que garantem sua 

perpetuação? Conforme demonstraram Adorno e Horkheimer (1985) com o conceito de 

indústria cultural, os processos como a globalização da economia e da técnica operam 

correspondendo sempre à mesma coisa, pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de 

semelhança, onde os indivíduos acabam por se identificarem de imediato com tudo e a todas 

as mercadorias culturais e, com isso, se integram a essa sociedade.  

Neste sentido, soa incoerente admitir a existência de processos de globalização da 

economia e da técnica e, ao mesmo tempo, negar que esses possuem força de gerar uma 

padronização de referência universal. Afirma-se, isso, por compreender que a 

heterogeneização (pluralidade) da cultura e da sociedade que se apresenta pela exacerbação 

das diferenças, das individualidades e das diversidades, carrega em si o elemento ideológico 

que inviabiliza as mudanças estruturais no modo de produção da sociedade. Elemento que 

promove a "integração cega à sociedade" na medida em que a finalidade de tal integração está 

na necessidade de manutenção da ordem social existente. Ordem que, há muito, se mantém 

por meio de mecanismos que permitem com que os indivíduos se satisfaçam com o que lhes 

são oferecidos de imediato, e consequentemente, se esqueçam da exploração a que são 

submetidos nas relações de produção. 

Proposições pautadas pela busca de novos olhares, novas conexões, novos sentidos e 

significados como forma de enriquecer o debate epistemológico na área, empregam energia 

em compreender o processo de personalização e individualização crescente na 

contemporaneidade, mas não se preocupam de fato com elementos concretos da base material 

e objetiva da sociedade, limitando, assim, a produção idealista de verdades.  

Trata-se, portanto, de reconhecer nesses processos uma tendência de homogeneização 

político-ideológica como um elemento presente na essência das diferentes culturas. Assim, o 

pensamento que se orienta o contrário, demonstra uma posição alinhada aos interesses do 

capital, e afirmam a inconveniência de grandes mudanças estruturais na sociedade. Apresenta-
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se como um pensamento crítico, mas, no entanto, se esquiva do debate político-ideológico ao 

ignorar a existência de uma base material comum que influi na produção de padrões de 

referências universalizantes, e mantem velada os interesses do capital. 

A história da sociedade demonstra que o desenvolvimento da maquinaria e da 

produção em massa, os quais caracterizam a sociedade atual, foi determinado pelas mudanças 

no processo tecnológico que levaram ao surgimento de nova racionalidade e novos padrões de 

individualidade. Se na sociedade constituída sobre os ideais liberais burgueses o indivíduo era 

tido como a unidade fundamental do sistema, na atualidade este valor se desfaz. Se antes todo 

o esforço era empregado para tornar operante a liberdade individual, mesmo se tratando de 

aplicar essa liberdade exclusivamente ao interesse do livre comércio, atualmente os esforços 

perseguem o contrário. Tolher as formas insurgentes de liberdade individual acaba sendo um 

dos objetivos perseguidos pela tecnologia na atualidade.  

É neste aspecto que a teoria tem sido utilizada como recurso tecnológico aperfeiçoado 

de dominação. Se passar por crítica, elegendo novas temáticas, defendendo a emergência de 

abertura a novos contextos, negando os preceitos da razão moderna, decretando o fim da 

história, são atitudes que se aproximam de uma racionalidade tecnológica que busca 

desenvolver um conjunto de valores de verdade que guiam o comportamento humano para a 

subordinação do pensamento a padrões externos preestabelecidos. Isso corresponde a verdade 

tecnológica que emana do gerenciamento científico e acaba por tomar o lugar dos valores de 

verdade críticos, se apropriando inclusive daquelas afirmações que no passado se propuseram 

denunciar criticamente o sistema. No tocante a esta questão Marcuse (1999) considera que o 

conteúdo de cada conjunto de valores de verdade é capaz de mudar o processo social. Neste 

entendimento, um determinado fato pode assumir tanto a forma de valores de verdade 

tecnológico (com fim instrumental), quanto valores de verdade crítico. 

Com base no exposto, apresenta-se como denuncia o fato dos indivíduos da sociedade 

hodierna serem submetidos a um processo de integração à racionalidade tecnológica e, 

portanto, indiferentes e insensíveis ao pensamento crítico.  Prova disso, no campo da 

Educação Física, Velozo (2007), ao abordar o tipo de conhecimento produzido pela ciência 

moderna e qualificar certas características nele presentes, as quais têm influenciado o fazer 

científico na Educação Física, buscou contribuições no pensamento antropológico, o qual não 

reconhece na cientificidade da razão moderna a possibilidade de conhecer a realidade, uma 

vez que considera o saber produzido nesta limitado, por não considerar as diferenças entre 

culturas. 

 



 

148 

O primeiro ponto de inspiração do pensamento antropológico para a Educação 

Física está na questão de sua cientificidade. A Razão científica moderna com sua 

pretensão de superioridade sobre as outras formas de saber pode ser colocada em 

causa quando nos dedicamos a compreender a lógica que rege as culturas diferentes 

da nossa. Essa constatação é compartilhada tanto pelo pensamento antropológico 

contemporâneo quanto por algumas correntes teóricas existentes no contexto da 

filosofia da ciência ou da epistemologia (VELOZO, 2007, p. 3). 

 

Para a perspectiva cultural de orientação antropológica, a vida social é ordenada de 

símbolos organizados em sistema, e o saber científico que pretende explicá-la de maneira 

universalizante, por meio do entendimento de base material ou biológica da sociedade, acaba 

por ser ilegítimo. 

Reconhecida a pretensão universalizante de determinado saber imputado pelo viés 

mecanicista e instrumental da razão moderna, não se pode abandoná-la sob o entendimento de 

que a mesma se resume a estes. Tal postura tem contribuído para a relativização do saber do 

qual cerca o homem e a cultura.  A premissa de que o saber da razão moderna, dado a verdade 

que produz, atenta contra a autonomia do saber de diferentes culturas por universalizar um 

pensamento que se coloca dominante ante a outros, esconde, por assim afirmar, a pretensão de 

manutenção de relações de dominação construídas ao longo da história. 

Ao dispor de demasiado interesse em conhecer a realidade de determinadas culturas 

pelo viés das diferenças, a perspectiva teórica cultural tende fechar os olhos para 

comportamentos e conhecimentos que fundamentam a permanência de uma formação cultural 

que faça o indivíduo conviver em harmonia com sua qualidade de sujeito dominado. Diz-se 

isso por entender que a “compreensão da realidade como uma dimensão simbólica” 

(VELOZO, 2007, p. 8), por mais que proponha a “não separação entre realidade e 

representação”, acaba separando-as na medida em que não considera os determinantes de base 

material para explicar a vida social. 

Embora a discussão da problemática do discurso do pluralismo cultural e a 

exacerbação do individualismo pelo viés das diferenças tratada aqui se ocupou das produções 

alinhadas à perspectiva cultural, entende-se também que os estudos na perspectiva 

hermenêutica têm contribuído para a reprodução desse individualismo exacerbado. Mesmo 

produzindo a crítica às posturas que defendem o “relativismo cultural forte” e veem a 

singularidade das culturas de maneira irredutível, Fensterseifer e Pich (2014), ao advogarem 

em desfavor da ciência moderna, afirmando ser esta responsável por ter dogmatizado o 

universal, acusando-a de ignorar a cultura, acabaram produzindo um discurso pelo viés das 

diferenças, pois reforçaram o pensamento idealista na medida em que enfatizaram os aspectos 

subjetivos, locais e singulares na compreensão da realidade. A crítica que eles produziram ao 
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relativismo cultural correspondeu a um desgaste contínuo de uma crítica que não produz 

efeito algum, senão o efeito de levar os indivíduos à conformação e/ou resignação. 

Desse esforço teórico, esperou-se, contudo, que a compreensão do sentido da produção 

do conhecimento em Educação Física constituiu, no campo das possibilidades, uma forma de 

resistência à ideologia da racionalidade instrumental no âmbito da Educação Física, e permitiu 

tecer apontamentos quanto à influência desses conhecimentos na produção e reprodução da 

cultura, de maneira a explicitar o modo de produção da sociedade que insiste em preservar as 

relações de desumanização na mesma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percorrido o caminho de: a) compreender o modo de produção social vigente, 

identificando suas contradições, possíveis mediações e determinações sobre a produção da 

sociedade; b) conhecer o desenvolvimento histórico do pensamento a partir das 

transformações das formas de representação do existente como elementos teóricos que 

subsidiam a compreensão do conhecimento da sociedade, e especificamente da Educação 

Física; chegou-se a possibilidade de c) demonstrar o sentido do conhecimento produzido na 

área.  

Considerou-se que o sentido da pluralidade epistemológica no campo da Educação 

Física a partir dos trabalhos veículos nos Anais do CONBRACE DE 2005 a 2015 se aproxima 

da intencionalidade em oportunizar condições de igualdade no tratamento com a produção do 

conhecimento proveniente nas diferentes subáreas, uma vez que o campo da Educação Física, 

inegavelmente, se constituiu influenciado pelo modo de conhecer de variadas disciplinas 

mães. Porém, considera-se que essa pluralidade epistemológica está mais preocupada em 

equilibrar questões estruturais e organizacionais que refletem na produção do campo 

científico na área, do que uma “pluralidade epistemológica” que tem no discurso democrático 

sua justificativa. Isso porque, como pano de fundo o discurso de pluralidade tem subsidiado 

manifestações ideológicas que mais se alinham aos interesses de “paralisia da crítica”, da 

“sociedade sem oposição”, e da “eliminação do indivíduo”. De outro modo, uma ideologia 

que tem dificultado a existência de uma unidade (teórico-política) que se oponha ao modo de 

organização social capitalista. 

Ao inquirir se a Educação Física na atualidade tem se alinhado a uma tendência em 

incorporar as bases teórico-epistemológicas ligadas ao pluralismo teórico no debate sobre o 

sentido e/ou concepção do conhecimento na área, optou-se por orientar pelo entendimento de 

que o conhecimento produzido na sociedade tem norteado a formação dos indivíduos de 

maneira a atender aos interesses comuns de diversos grupos que a compõem. Logo a 

afirmação de que qualquer produção do conhecimento se faz na luta de classes entre capital e 

trabalho, contribuiu para se pensar os interesses contraditórios e divergentes que não estão 

dispostos para serem percebidos de imediato na produção, e fez-se fundamental na busca de 

explicações que exponham os nexos entre a produção do conhecimento e as intencionalidades 

científicas, políticos, econômicas e sociais. 

Dado o fato desses grupos se encontrarem aglutinados ideológica e estruturalmente em 

duas grandes classes sociais as quais se defrontam em permanente luta, como apontado por 



 

151 

Marx e Engels (2005), a partir das análises deste estudo, considera-se que há sim uma 

tendência da área da Educação Física em incorporar as bases teórico-epistemológicas ligadas 

ao pluralismo teórico. Tal afirmação tornou-se possível após a constatação de que parte 

significativa dos trabalhos apresentados no GTT Epistemologia e veiculados nos anais do 

CONBRACE dos anos de 2005 a 2015 se enquadraram em abordagens teóricas que pautaram 

pela diversificação teórica como suposto para crítica imanente do conhecimento produzido 

pela sociedade, além de características como: prescindem do próprio conceito de verdade, 

razão e ciência da modernidade; advogam a necessidade de abertura às experiências e novos 

contextos (contextualismo); suspeitam de quaisquer pretensões legitimadoras do 

conhecimento e da realidade; afirmam contribuir para renovação epistemológica pela ideia de 

manutenção do debate (conversação); centram-se na linguagem, e tem na compreensão e na 

interpretação o modo fundante da humanidade; apresentam-se críticas, porém produzem 

conhecimentos pontuais e contingentes que não sinalizam para oposição e resistência ao modo 

de organização capitalista. 

Tendo em vista o caminho percorrido na busca de compreender o sentido do 

conhecimento produzido no âmbito da Educação Física, particularmente ao que se refere ao 

objeto deste trabalho, considera-se que os limites e possibilidades que perpassam essa 

discussão estão circunstanciados ao desenvolvimento histórico da sociedade, e a tendência das 

abordagens teóricas da área de se alinharem à perspectiva do pluralismo teórico tem 

demonstrado que a racionalidade instrumental encontra-se velada nos processos técnicos de 

produção do conhecimento. E neste sentido, ao se apresentarem como teoria crítica, as 

abordagens teóricas como a hermenêutica, o pós-estruturalismo, o neopragmatismo e a 

abordagem cultural tem buscado apropriar-se do conceito da crítica sob o suposto de estarem 

contribuindo para novas descrições e continuidade do debate (conversação) nas diferentes 

temáticas que encerram o campo.  

Frente a isso, pode-se concluir que as narrativas produzidas por essas abordagens 

permitem de imediato uma empatia com suas proposições, porém ao negarem a base material 

da existência humana como ponto de partida e chegada para o processo de conhecimento da 

realidade, acabaram reforçando a ideia de que a condição de vida na sociedade é o desgaste 

contínuo, o qual Adorno e Herkheimer (1985) demonstraram ao analisar  diversão. Por esse 

entendimento, similar a produção e consumo dos filmes de animação (produtos da indústria 

cultural), o conhecimento produzido por essas abordagens e consumido no campo da 

Educação Física não tem feito mais do que habituar os sentidos ao ritmo do modo de 

produção capitalista. Com isso, essas abordagens acabam cumprindo o papel de reforçar 
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valores e práticas socioculturais alinhadas à eficiência produtiva da sociedade, na medida em 

que colabora para impedir o conhecimento da verdade e frear quaisquer formas de resistência 

na luta de classes. 

Quanto a indagação sobre a possibilidade de se produzir conhecimento em Educação 

Física fechando os olhos para as contradições da sociedade, esta encontrou resposta neste 

estudo, revelando ser sim possível tal intento, uma vez que o “progresso do pensamento” 

continua submetendo os homens à produção pacífica dos meios de sua própria destruição 

(MARCUSE, 1979). Chegou-se a essa conclusão, ao entender que as abordagens teóricas que 

advogam em defesa do pluralismo teórico ao ignorarem a razão, a verdade e a ciência não 

demonstram alternativa outra que aquela de alimentar os interesses individuais associados a 

determinantes ideológicos próprios da classe dominante. 

Decerto, análises que se preocupam com o sentido da produção do conhecimento em 

diferentes áreas, assim como na Educação Física, tornam-se pertinentes porque, no campo das 

possibilidades, permitem demonstrar, expor e explicar as intencionalidades políticas que se 

encontram veladas ou não nas produções. Crente que esse trabalho tornou possível a 

compreensão da realidade da produção do conhecimento na área, reconhece-se a necessidade 

de novos estudos que abordem a problemática do sentido do conhecimento expresso no GTT 

Epistemologia dos anais do CONBRACE, uma vez que seus trabalhos tendem ser 

potencialmente consumidos no debate epistemológico da área. 

Contudo, acredita-se que este estudo oferece contribuições para a crítica permanente 

do conhecimento no âmbito da Educação Física e para percepção da necessidade de produzir 

conhecimento comprometido socialmente com o desenvolvimento do gênero humano. 
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