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Homem Primata - TITÃS 

Desde os primórdios 
Até hoje em dia 

O homem ainda faz 
O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 
Eu não sabia 

Que o homem criava 
E também destruía... 

Homem Primata 
Capitalismo Selvagem 

Oh! Oh! Oh!... 

Eu aprendi 
A vida é um jogo 
Cada um por si 

E Deus contra todos 
Você vai morrer 
E não vai pro céu 
É bom aprender 
A vida é cruel... 

Homem Primata 
Capitalismo Selvagem 

Oh! Oh! Oh!... 
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Resumo: 

 

 

Iora, Jacob Alfredo. Propostas Pedagógicas para a Educação Física: a abordagem 
Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória 20 anos após suas sistematizações/ 
2012, Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 
O objetivo deste estudo é analisar dois construtos teóricos do campo 

metodológico da Educação Física (EF): a proposta Crítico-Superadora (Coletivo de 
Autores, 1992), fundamentada no materialismo histórico e dialético, e a proposta 
Crítico-Emancipatória (Kunz, 1994), formulada a partir da abordagem fenomenológica 
do movimento humano. Situamos esta pesquisa no desenvolvimento histórico das 
propostas pedagógicas para a EF, ou seja, as críticas em relação à especificidade – 
conteúdos, bem como a realidade que se apresenta para além da sala de aula, do pátio ou 
dos muros da escola, de fato, a sociedade e suas transformações. As já sistematizadas 
propostas Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória são tomadas, neste estudo, como 
propostas que já conquistaram grandes espaços no campo epistemológico da EF. 
Sustentadas por alicerces marxistas, salientamos que, nas últimas duas décadas, tais 
propostas têm sido o centro de inúmeras discussões e questionamentos, principalmente 
em relação ao seu desenvolvimento no contexto prático. Revelam-se, nesse período, 
muitos progressos para a área de conhecimento da EF, os quais perpassam a 
desconstrução da concepção de EF biológica/tecnicista, como também as formulações 
para o desenvolvimento de uma prática pedagógica crítica. Diante dessas 
transformações, nos Capítulos I e II, analisamos as teorias existentes na educação: 
“críticas”, “não críticas”, “crítico-reprodutivistas” e “crítico- reflexivas”, sua 
sustentação para as categorias de conteúdo, prática pedagógica, trabalho, teoria de 
conhecimento, racionalidade das referidas propostas. No Capítulo III, buscamos conferir 
a crítica à proposta da EF, a partir da análise do trabalho concreto no contexto 
pedagógico de projetos de extensão em escolas da rede pública de Santa Maria – RS. 
Assim, vinte anos após duas formulações, a proposta Crítico-Emancipatória efetiva-se 
nas situações de ensino investigadas, tanto sob a ótica dos projetos de extensão quanto 
na realidade da escola pública. A prática pedagógica desenvolvida nos contextos 
investigados revelou a desconstrução das características típicas dos esportes de alto 
rendimento e a reconstrução do esporte comprometido com o ensino de suas 
especificidades para todos, ou seja, uma EF com finalidades educacionais. Já a proposta 
Crítico-Superadora apresentou-se, no seu ponto de chegada, como uma teoria da EF que 
se sustenta como crítica. Tendo como pilar central o trabalho, entende este como 
princípio educativo, criticando as propriedades fundamentais do capitalismo, por 
exemplo, a apropriação privada dos meios de produção e a divisão da sociedade em 
classes. Ao defender o socialismo, sua efetivação torna-se real, pois, na sua teoria de 
conhecimento e racionalidade, está a superação dos limites impostos para sua 
efetivação, que é a passagem do capitalismo para o socialismo. 

 
Palavras-chave: Educação Física; Propostas Pedagógicas; Teorias Críticas; Trabalho 
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Abstract: 
 
Pedagogycal propose to Physical Education: the Critical Overcoming and the 
Emancipatory Critical Approach 20 years beyond systematization. /2012 Master’s 
Degree Dissertation  - Post Graduation in Physical Education. Federal University of 
Pelotas, Pelotas city-RS.  
 
The objective of this study is to analyze two theoretical points from the methodological 
Field of Physical Education (PE): the Critical Overcoming Approach (Colection of 
Authors, 1992), based on the historical and dialectical materialism and the Critical 
Emancipatory Approach (Kuns, 1994) formulated trough the phenomenological 
approach of human movement. This research is situated in the historical development of 
the pedagogical plan to PE, that is, the critics in relation to specificity - content, as well 
as, the realities that are shown beyond the classroom, the patio and the walls of the 
school, in fact, the society and its changes.  Then yet, systematizing Critical 
Overcoming and Critical Emancipatory Approaches are dealt, in this study, as proposals 
that yet earned an important space in the epistemological field of PE. Sustained by 
Marxists foundations, it is possible emphasized that, in the last decades, this proposes 
have been the new center of different discussions and questions, mainly in relation to 
the development in the practical context. It is therefore important much progress to the 
knowledge area of PE, that goes  on the deconstruction of the biological/technicist PE  
conception , as well as the formulation to the development of the  critical pedagogic 
practice. In face of this changes in Chapter I and II, it was analyzed the existing theories 
in the education: critical, non critical; reproductively-critical and reflexive critical, its 
supports for the categories of content, pedagogical practice, work, knowledge theories, 
rationality of the mentioned proposes. In the chapter III, we aimed to check the critic to 
the proposal of PE, through the analyses of the real work in the pedagogical context of 
the extension projects at Santa Maria public schools. Then, twenty one years after the 
formulations, the Critical Emancipatory Approach become effective in the teaching 
situations investigated among the view of the extensions projects, as well as, in the 
reality of public school. The pedagogical practice developed in the investigated context 
shows that the deconstruction of the typical characteristics of sports of high efficiency 
and the reconstruction of Sport connected with teaching its specificities for all that is 
one PE with educational aims. The Critical Overcoming Approach represented in the 
final point as one theory of PE has been supported as critic. By having as a central pillar 
the work, it is possible, to understand this as an educative principle, criticizing the 
fundamental properties of capitalism, as for example the private ownership of means of 
production and the society division of classes. By protecting socialism, its affectivity 
has been real, because, it in its theory of knowledge and rationality is the overcome the 
limits for its affectivity, that is the passage from capitalism to socialism. 
 
Keywords: Physical Education; pedagogical plan; theories critical; work. 
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 Introdução  

Situamos nosso estudo considerando o momento que se apresenta à produção de 

conhecimento, que propõe pedagogias crítico-reflexivas para o âmbito da educação. 

Nossa crítica a esta perspectiva e especificamente a sua relação com a Educação Física 

(EF) se dá pela análise de Saviani (1989). Consideramos, juntamente com esse autor, a 

criticidade das proposições didáticas que sustentam o ensino escolar a partir de um viés 

científico socialmente acumulado e historicamente determinado. 

 Para tanto, a lógica da pedagogia educacional crítico-reflexiva cada vez mais 

adere a uma produção, seguindo perspectivas de aprendizado centradas no 

construtivismo, nas teorias do aprender a aprender e no professor reflexivo. Estas têm 

como objetivo prover uma educação renovada e libertadora, como justificativa de que, 

dessa forma, garantir-se-ia a autonomia de aprendizagem, a capacidade de iniciativa e a 

liberdade de pensamento, ideários pedagógicos que se valem de mecanismos formativos 

fragmentados com o intuito de adaptar os indivíduos às necessidades de nossa 

sociedade.  

Destacamos como importantes pensadores dessas correntes pedagógicas, o 

sociólogo suíço Philippe Perrenoud, com o ensino por competências, e o espanhol César 

Coll, com a base construtivista. Na leitura de Duarte (2003), essas perspectivas trazem 

para nossas escolas a autonomia intelectual que é construída a partir de necessidades 

imediatas, de situações do dia a dia, formando indivíduos capacitados a adaptações 

constantes e necessárias, imprimidas pelos ditames do capital. 

Para esta visão de ensino que ascende aos novos tempos, chamada pós-

modernidade, o conhecimento científico racional, característico do período Moderno, 

perde sua força enquanto capacidade de elaborar uma nova síntese social histórica. A 

condição da educação escolar centrada nas atitudes necessárias para uma autonomia 

apresenta-se para o período pós-moderno como o meio de superar o que Freitas (2005) 

caracteriza como as relações de incertezas na esfera econômica, com a globalização e o 

neoliberalismo, e no campo político diante da argumentação do fim das metanarrativas. 

Duarte (2003) discorda que este “apreender sozinho” se situa em um nível mais 

elevado de conhecimento do que a aprendizagem transmitida de forma didática por 

alguém. Para o autor, não se pode confundir uma formação criativa atrelada à 

capacidade de iniciativa, com a desvinculação dos saberes resultantes das tradições, dos 

costumes e das crenças que devem ser passados de geração a geração pela instituição 
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escolar. Portanto, a criatividade, as habilidades e atitudes são condicionalmente 

necessárias, mas não podem se situar fora desse patrimônio cultural da humanidade. 

Vislumbramos em meio a este cenário educacional, a Educação Física (EF), que 

em alguns momentos deixa transparecer esta lógica, utilizando-a tanto na formação 

inicial de professores como no seu trato pedagógico. Desse modo, faz-se necessário um 

contraponto sustentado pelo conhecimento racional crítico para superar esse processo de 

ensino supostamente relativista. 

Para tanto, apresentam-se na prática pedagógica da EF as propostas Crítico-

Emancipatória e Crítico-Superadora, que não se curvam a pressupostos do senso 

comum e da irracionalidade. Datadas nos anos 90, porém formuladas na “crise de 

identidade da EF” (Medina, 1983), estas delegam como criatividade a capacidade dos 

alunos construírem, a partir de princípios racionais, novas formas esportivas (Kunz, 

1994) e outras condições sociais (Coletivo de Autores, 1992).  

 É nessa direção que ao referir-se às propostas críticas, destacamos que estas têm 

gerado enormes discussões há pelo menos duas décadas. Estas, também, se apresentam 

de maneiras distintas quando se referem ao conteúdo e à identidade da EF, o que nos 

possibilita um vasto campo para o debate epistemológico, didático e social. Portanto, 

são inegáveis as suas contribuições enquanto referências para o âmbito didático da área. 

Para tanto, faz-se necessário superar as práticas que, engajadas com a atual forma 

de organização social, selecionam e excluem participantes nos espaços formativos, entre 

eles os contextos escolares. Entendemos que a área da EF, especialmente através do 

movimento da produção do conhecimento, deve manter-se “em alerta crítico” (SOUZA 

2009, p. 164), no sentido de perceber as mudanças sociais e como o conhecimento se 

encontra atrelado às mesmas, pois estas refletem diretamente na organização do trabalho 

pedagógico e, consequentemente, na prática pedagógica da EF.  

Considerando a diversidade do campo teórico metodológico, este estudo situa-se 

no desenvolvimento histórico das propostas, ou seja, as críticas em relação à 

especificidade – conteúdos – como também a realidade que se apresenta para além da 

sala de aula, do pátio ou dos muros da escola; de fato, a sociedade e suas 

transformações. Assim as já sistematizadas propostas Crítico-Superadora (Coletivo de 

Autores, 1992) e Crítico-Emancipatória (Kunz, 1994), centram-se, neste estudo, como 

propostas que já conquistaram grandes espaços no campo teórico metodológico da EF. 

No entanto, percebe-se, a partir de um olhar empírico, que as mesmas não se 
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desenvolvem na realidade escolar, de maneira a tornarem-se legítimas nas práticas 

pedagógicas. 

É fato ainda, a relevância de muitas incoerências na utilização de tais 

metodologias. Servem de base para a elaboração de referências curriculares 

governamentais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Segundo Tafarrel 

(1997-b), a presença da pedagogia histórico crítica - proposta Crítico-Superadora - em 

projetos de governo é totalmente antagônica, incoerente e alienante, pois esta apresenta 

de maneira coerente um projeto histórico explícito, não podendo ser alocada ao lado de 

concepções “ideológicas1”. 

Essas formulações governamentais propõem medidas imediatistas e ao encontro 

da ordem estabelecida, contribuindo ao entrave do desenvolvimento do ensino crítico na 

Educação Básica. Temos assim, como resultados dessas proposições contraditórias, 

dificuldades na efetivação das propostas, pois os professores da rede escolar não as 

abstraem na elaboração de planos e sistematizações para o ensino da EF. 

Busca-se neste estudo, à luz do materialismo histórico dialético, analisar tais 

propostas, a Crítico-Superadora (1992), que denomina como “cultura corporal” a área 

de conhecimentos específicos da EF, compreendendo as manifestações culturais como 

uma prática social de origem histórica e cultural que precisam ser questionadas 

enquanto conteúdos pedagógicos, tendo por finalidade fornecer conhecimentos que 

permitam aos alunos criticá-los dentro de um determinado contexto socioeconômico, 

político e cultural. E, também, a proposta Crítico-Emancipatória de Kunz (1994), que 

propõe uma forma de tematizar o ensino através da cultura de movimento e, em 

especial, os esportes, em que a metodologia utilizada contribui para que o aluno seja 

capaz de visualizar os componentes sociais que influenciam todas as ações 

socioculturais do campo esportivo, questionando o verdadeiro sentido dos esportes e, 

por intermédio dessa visão crítica, poder analisá-lo e transformá-lo.  

A EF enquanto área que produz conhecimento sob pressupostos de concepções 

críticas necessita questionar suas limitações assim como as possibilidades de superação 

destas. Ao falar dessa problemática, Kunz (2006) diz que nossa disciplina pode e deve 

ser discutida tanto do ponto de vista epistemológico, social-filosófico, cultural, como 

também biológico e técnico. Porém, se o campo didático-pedagógico em que o 

                                                 
1 Definimos ideologia segundo o conceito desenvolvido por Lowy (1998), de uma forma de pensamento 
“(em oposição a utopia) orientado para a reprodução da ordem estabelecida (p. 11)”, conceito este, 
elaborado pelo autor a partir do pensamento de Marx e Mannheim respectivamente.  
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profissional atua direto na prática não for, sequer, mencionado nas avançadas 

elaborações teóricas da área, resta pouca esperança de compromissos e interesses 

pedagógicos para revolucionar a prática cotidiana do professor.  

Nessa direção, destacamos, na dinâmica curricular da EF, a partir de Taffarel 

(1997-a), as propostas sistematizadas para o ensino da Educação Física Crítico-

Superadora (Coletivo de Autores, 1992) e Crítico-Emancipatória (Kunz, 1994). 

Consideramos que essas propostas desenvolveram o trato com o conhecimento da 

cultura, relacionando-o com o contexto da escola e com o projeto político-pedagógico 

da escola, com os espaços pedagógicos, com as relações aluno/professor, visando a 

aprendizagens e ao desenvolvimento da formação humana. E, ainda, no caso da 

proposta Crítico-Superadora, a mesma aponta explicitamente para um projeto histórico 

transformador. 

Trata-se de esclarecer que não é somente uma mudança de metodologia em que 

o professor se orienta por uma ou por outra proposta, mas é toda uma construção teórica 

que denota uma visão social de mundo, em que, diante da mesma, reflete no trabalho 

pedagógico a concepção de EF e de ser humano na formação de sujeitos sociais. Em 

particular, dependendo da teoria de conhecimento que dá sustentação, tem-se o poder de 

abalar as estruturas dominantes da ordem social estabelecida. 

Situados nesses alicerces, salientamos que, nas últimas duas décadas, tais 

propostas têm sido o centro de inúmeras discussões e questionamentos, principalmente 

ao seu desenvolvimento no contexto prático. Revelam-se, neste período, muitos 

progressos para nossa área, que passam da desconstrução da EF biológica/tecnicista 

para um momento esportivo, cultural ou recreativo com diferentes visões sociais. Isso 

não significa que tenha se revolucionado o trabalho pedagógico2, pois, segundo 

Michelotti & Souza (1998), de nada adianta utilizarmos um ou outro processo de ensino 

se não temos claro os princípios norteadores de determinada ação didática. 

Ressalta-se a importância de atualizar o diálogo teórico-metodológico entre as 

propostas Crítico-Superadora (Coletivo de Autores, 1992) e Crítico-Emancipatória 

(Kunz,1994), vislumbrando demonstrar as diferenças teóricas e metodológicas de cada 

uma, como também discutir os seus limites e as possibilidades com o objetivo de dar 

                                                 
2 O trabalho pedagógico da sala de aula, para Freitas (2000), não pode ser desvinculado da prática pois 
está é a expressão do trabalho material. Portanto, o trabalho pedagógico inclui todas as relações sociais 
que estão postas na didática escolar, e esta organização deve visar a “produção de conhecimento por meio 
de trabalho com valor social (não do trabalho de faz de conta, artificial); a prática refletindo-se na forma 
de teoria que é desenvolvida na prática, num circuito indissociável e interminável de aprimoramento” 
(FREITAS, 2000, p.100). 
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um sentido mais claro a estas no plano teórico-metodológico demonstrando que teoria e 

pratica apresentam-se inseparáveis. 

Considera-se relevante lembrar/constatar que o campo da epistemologia já 

abrange uma grande discussão entre os idealizadores das propostas. Kunz (1994) 

descreve sua crítica, atribuindo uma conotação de “intransparência metodológica” sobre 

a obra do Coletivo de Autores (1992). O autor coloca que 

apesar da proposta defendida na obra, esta apresenta uma análise do 
programa de atletismo onde são mostradas as mesmas divisões 
tradicionalmente conhecidas da modalidade: elementos do correr, saltar e 
arremessar/lançar. Quanto ao conteúdo, obedece à uma velha classificação: 
corridas – resistência, velocidade (com e sem obstáculo), de campo – cross 
country, pedestrianismo (de rua) e de revezamento; saltos – de extensão, 
triplo, altura e com vara; arremesso – de peso e lançamento – disco, dardo e 
martelo (KUNZ, 1994, p. 21). 

 
E em contraposição, Tafarrel (2009) constitui sua crítica à teoria Crítico-

Emancipatória a partir do conceito de emancipação humana. A autora, fundamentada na 

visão marxista de TONET (1995), assim diz: 

{...} a diferença essencial que temos com a teoria Crítico-Emancipatória no 
que diz respeito ao conceito de emancipação humana. A emancipação não se 
dará fora de um violento processo de ruptura com o atual modo do capital 
organizar a vida. E, portanto, a ontologia nos aponta a possibilidade 
teleológica da transição do socialismo ao comunismo. Mas sem aderência a 
esta realidade isto não é possível. Faz-se necessário anunciar sim o tipo de 
sociedade que queremos transformar a atual e com que instrumentos da luta 
de classes vamos contar para tal transição e revolução permanente. É neste 
marco conceitual que nos situamos (TAFARREL, 2009, p.9). 
 

Acompanhando essas discussões que se apresentam, faz-se necessário 

diagnosticar os limites e as possibilidades dessas propostas nesse momento histórico. 

Vislumbrar e esclarecer os elementos que determinam ou dificultam o desenvolvimento 

de tais propostas no cotidiano escolar é o propósito deste estudo; e torna-se 

indispensável para o desenvolvimento de ações reais e para a consolidação das 

propostas Crítico-Superadora (Coletivo de Autores, 1992) e Crítico-Emancipatória 

(Kunz, 1994), no campo metodológico da EF. 

Soma-se a isso, a importância dessas propostas na área de conhecimento da EF e 

pela necessidade de aprofundar e atualizar o debate em torno delas. Considerando sua 

relevância social no campo teórico metodológico da EF, propomo-nos a discutir a 

realidade e as possibilidades das mesmas, objetivando cada vez mais produzir 

conhecimento para subsidiar os desafios da prática pedagógica em Educação Física 

escolar.  
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Consideramos a relação dialética, Goellner (1992, apud Micheloti & Souza, 

2008), entre prática escolar e formação inicial, em que ambas se entrelaçam na 

produção do conhecimento, construindo e reconstruindo a história. Transcorre a 

necessidade de repensar na EF as propostas pedagógicas pelo mesmo caminho. Para 

isso, investigar quem trabalha e sistematiza, sob princípios das propostas críticas, torna-

se essencial, pois esses são os agentes diretos de mudanças que irão refletir diretamente 

na formação dos futuros e atuais professores.  

Utilizaremos, assim, as categorias realidade e possibilidade entendidas através 

da dialética materialista. “A realidade é o que existe realmente e a possibilidade é o que 

se pode produzir quando as condições são propícias” (Cheptulin, 1982, p.338). De 

acordo com Souza (2009), podemos dizer que a possibilidade também tem uma 

existência real, pois sendo capaz de transformar-se de uma coisa em outra ou de um 

estado qualitativo em outro, condiz com um momento da realidade, como existência 

real. A possibilidade, realizando-se, transforma-se em realidade, e é por isso que 

podemos definir a realidade como uma possibilidade já realizada e a possibilidade como 

realidade potencial. 

A partir de tais constatações, apresentamos como objetivo geral deste estudo, 

analisar as diferentes bases epistemológicas das propostas, Crítico-Superadora (Coletivo 

de Autores, 1992) e Crítico-Emancipatória (Kunz, 1994), demonstrando as suas 

especificidades teórico-metodológicas no contexto pedagógico de projetos de extensão 

em escolas da rede pública de Santa Maria – RS. Este ainda se complementa com os 

seguintes objetivos específicos. 

Esclarecer os principais condicionantes histórico-sociais na elaboração e 

efetivação das propostas Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória, partindo das 

categorias modo de produção e do método do materialismo Histórico dialético; 

Fundamentar a partir de contextualizações/efetivações os limites e possibilidades 

das duas propostas nos planos teórico e metodológico, contribuindo para o avanço das 

mesmas; 

Discutir a relação entre teoria e a prática, demonstrando que estas fundem-se no 

ato pedagógico do professor; 

Contribuir para o campo da produção do conhecimento na área da Educação 

Física no que se refere as propostas pedagógicas; 

Desse modo, a partir dos objetivos formulados, consideramos pertinente 

pesquisar um contexto acadêmico que se debruça a elaborar e desenvolver projetos de 
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extensão em escolas da rede pública de Santa Maria/RS, em que os 

participantes/pesquisadores desses grupos se deparam constantemente em contato com 

os desafios da prática pedagógica a partir dos pressupostos das propostas centrais deste 

estudo. Especificamente, Grupos de trabalho do CEFD/UFSM (Centro de Educação 

Física e Desportos/Universidade Federal de Santa Maria), denominados - LEEDEF 

(Linha de Estudos Epistemológicos e Didáticos em Educação Física) e o GEPEGEF 

(Grupo de Estudos e Pesquisas em Gerontologia e Educação Física)3. 

Entendemos que a universidade através dos três pilares que a sustenta, ensino, 

pesquisa e extensão, pode e deve contribuir para demonstrar as peculiaridades da prática 

pedagógica em relação às objetivações de cada proposta no plano teórico metodológico. 

Neste contexto de pesquisa, apresenta-se o viés contraditório em termos da formação 

dos profissionais de EF demonstrado em dados do estudo de Michelotti & Souza 

(2008), em que somente quatro professores - de um total de 15 - apresentaram 

conhecimentos sobre as propostas pedagógicas em EF, levando as autoras a concluir 

que não há, por parte da maioria dos professores do CEFD/UFSM, uma maior 

preocupação com a sustentação teórico-metodológica de suas próprias práticas 

pedagógicas, uma vez que não apresentam conhecimentos do que existe de mais 

elaborado na área de conhecimento da EF no que se refere especificamente às propostas 

pedagógicas. 

Entretanto, cabe ressaltar que, no entendimento de Michelotti & Souza (2008), 

muitos professores salientam a importância dos alunos terem conhecimento a respeito 

das mesmas. Tendo isso em vista, perguntamo-nos: como os graduandos terão esse 

conhecimento se a maioria dos professores não tem essa questão clara? Faz-se 

necessário, assim, esclarecer qual a concretude do ponto de partida para entender no 

pondo de chegada os limites e as possibilidades da efetivação de tais propostas, no 

contexto da prática pedagógica a partir do desenvolvimento dos projetos de extensão. 

                                                 
3 O grupo de estudos pesquisa em Educação Física, esporte escolar e envelhecimento tem o intuito de 
legitimar as ações da Educação Física, segundo a perspectiva de "prática pedagógica e social", tanto no 
ambiente formal (escolar) quanto nos espaços não formais, especificamente nos processos que 
caracterizam práticas pedagógicas da Educação Física com idosos. 
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2 – Metodologia  

Enquanto teoria de conhecimento, o Positivismo nasce como descendente do 

Iluminismo, em que a ciência da sociedade seguiria o método científico natural, 

superando o controle por parte da classe dominante (Igreja, Feudalismo, Monarquia) no 

momento em que a sociedade organiza-se ao combate à ordem feudal. Nessa direção, 

uma das ideias que estará presente no desenvolvimento histórico da filosofia positivista 

será o estudo dos fatos sociais desvinculado das condições de classes. 

Concordamos com Löwy (1998), sobre a sociedade liderada pela exatidão dos 

cientistas positivistas, que se transformou em instrumento de produção e dominação 

baseado em um número de premissas que são as seguintes:  

1. A sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, independentes 
da vontade e da ação humanas; na vida social reina uma harmonia natural. 
2. A sociedade pode, portanto, ser epistemologicamente assimilada pela 
natureza ( o que classificaremos como “naturalismo positivista”) e ser 
estudada pelos métodos, démarches e processos empregados pelo método da 
natureza. 
3. As ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à 
observação e à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, 
livre de julgamentos de valor ou ideologias, descartando previamente todas as 
prenações e preconceitos (LÖWY, 1998, p.17). 
 

Esse modelo ideal de construção do conhecimento positivo para Kopnin (1978) 

não ultrapassa, em sua forma mais elaborada, o pensamento da Lógica Formal sob 

premissas matemáticas centrada basicamente na precisão. Este dispositivo formal reduz 

o método filosófico científico a três momentos: indução - construção teórica; dedução - 

conseguir o efeito da teoria e verificação; experimento, que verifica esses efeitos, 

repetindo-se ciclicamente.  

De modo a superar esta Lógica “Formal” da produção do conhecimento, 

enquanto lógica, a dialética, segundo Kopnin (1978), propõe-se não a finalidade de 

construir o conhecimento existente segundo um modelo ideal, mas a interpretar as leis 

de transição de um sistema teórico a outro, de as leis da gênese das teorias científicas e 

as vias de seu desenvolvimento. Desse modo, perante a evolução do pensamento 

filosófico, pode-se dizer que a dialética materialista apresenta como pontos de partida 

1. O conhecimento como processo de conhecimento da realidade objetiva pelo 
pensamento; 
2. a interação prática entre sujeito e objeto como base do movimento do 
conhecimento no sentido de novos resultados;  
3. conhecimento como movimento no sentido de novos resultados segundo as 
leis e formas da própria realidade objetiva, representadas na consciência do 
homem; 
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4. as leis e categorias da dialética, elaboradas no processo de desenvolvimento 
histórico, que se constituem nas leis do movimento quer dos fenômenos da 
realidade objetiva quer do conhecimento dos mesmos, leis e categorias que são 
um instrumento pelo qual o homem obtém novos resultados no pensamento 
(KOPNIN, 1978, p. 87). 
 

Nessa direção, Vásquez (1997), fundamentado em Marx, nos diz que é 

necessário olhar o modo da evolução científica em que constatamos uma unidade entre 

homem e natureza, pois, ao mesmo tempo em que o homem é objeto das ciências 

naturais, a natureza é objeto imediato do homem. Segundo o mesmo autor,  

Se a ciência da natureza é a ciência do homem, esta, por sua vez é ciência 
natural. Nem a natureza é separável do homem, e por isso Marx fala da 
“realidade social da natureza”, nem as ciências naturais podem ser separadas 
do homem. Ambas tenderão a fundir-se, por seu caráter antropológico 
comum, mas isso só ocorrerá no futuro. As ciências naturais se converterão 
com o tempo em ciências do homem, do mesmo modo em que as ciências do 
homem englobara as ciências naturais e haverá, então uma ciência, 
(VÁSQUEZ, 1997, p. 131). 
 

Compreendemos assim, que há uma relação dialética entre homem e natureza e a 

produção do conhecimento científico torna-se essencial para desenvolver e desvendar 

esse processo. 

A partir das idéias de Vasquez (1997), condicionamos que esta possibilidade de 

uma ciência “única” se procedera diante do entendimento de totalidade. Nessa direção, 

Souza (2009) acredita que o processo de desenvolvimento da ciência e da prática social, 

atualmente, exige o domínio do processo do pensamento, de maneira que seja possível 

dirigir o seu desenvolvimento. Além de apreender, o sujeito deve também dominar, 

conquistar, subordinar e governar o pensamento. Isso significa transformá-lo em meio 

mais eficiente na conquista prática das potencialidades da natureza e da sociedade. Para 

tanto, há necessidade da apropriação da totalidade real, pois esta é concebida como um 

todo indivisível. 

 Assim, para Kosik (1995), a categoria da totalidade é, sobretudo e em primeiro 

lugar, a resposta à pergunta: o que é a realidade? 

 Para a dialética materialista, o conhecimento da realidade consiste em um 

processo de concretização; 

Que procede do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos 
para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para as 
contradições e das contradições para a totalidade; é justamente neste processo 
de correlação em espiral no qual todos os conceitos entram em movimento 
recíproco e se elucidam mutuamente, atinge a concretização, (KOSIK, 1995, 
apud SOUZA 2009, p.118). 
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 Destacamos, então, que, para o entendimento dialético-materialista da totalidade 

do real, torna-se necessário partir do pressuposto de que o conhecimento humano 

desenvolve-se em um movimento em espiral. Como já salientamos, a prática social é 

considerada pela dialética materialista como fator determinante do conhecimento. 

Com isso, Vásquez (1997), ao situar a evolução da dialética, esclarece que, em 

Hegel, os caminhos já estavam percorridos, o ser já estava dotado de suas 

determinações através de determinações divinas. “As inadequações só se manifestam no 

conhecimento que o espírito tem de si mesmo, de sua realidade que é a realidade 

interna” (p.111). Daí resulta uma filosofia da atividade, sendo esta entendida como uma 

atividade da consciência, caracterizando, assim, a filosofia idealista alemã. 

Marx, ao apropriar-se da filosofia de Hegel, explica a relação dialética na 

produção do conhecimento a partir da realidade concreta. O movimento e o 

desenvolvimento da realidade são condicionados por passagens de um estado a outro, 

qualitativamente mais elevado, ou seja, a luta dos contrários da origem ao movimento e 

ao desenvolvimento. Considerando a análise de Souza (2009), a categoria que reflete a 

lei da unidade e luta dos contrários, a contradição, representa nas palavras de Cheptulin 

(1982) "a interação dos aspectos e das tendências contrárias" (p. 301). 

Souza (2009) demonstra a importância da contradição para o movimento da vida 

através do exemplo da interação da produção e do consumo, que, sendo aspectos 

contrários na sociedade, condicionam mudanças neles mesmos e nos domínios 

correspondentes da vida social. Através da produção de bens, as pessoas aperfeiçoam-se 

e suas necessidades modificam-se. As novas necessidades que surgem fixam novos 

objetivos para a produção. No processo realizado para satisfazer essas novas 

necessidades, fixa-se a produção de novos objetivos e assim sucessivamente. À medida 

que ocorrem mudanças na relação de produção e consumo, ocorrem, por sua vez, 

mudanças correspondentes nos órgãos de poder, na política, na ética, etc. 

Nessa perspectiva do Materialismo Histórico dialético, faz-se uma análise da 

realidade objetiva, buscando a apreensão das relações contraditórias, visando ao 

desenvolvimento e à transformação dos fatos. Através dessas concepções, o referido 

método difere ainda mais da metafísica, pois esta faz uma análise de fenômenos, 

aparência externa, enquanto o materialismo histórico dialético se fixa na essência, no 

mundo real, na consciência real, na teoria e ciência.  

 Nas palavras de Pavlov apud Kopnin (1978), 
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o método científico é a regularidade interna do movimento do pensamento 
humano, tomada como reflexo subjetivo do mundo objetivo, ou, o que é a 
mesma coisa, como lei objetiva "transplantada" e "transferida" na consciência 
humana, empregada de modo consciente e planificado como veículo de 
explicação e mudança do mundo, (KOPNIN, 1978, p. 92).  
 

Por isso que o dispositivo formal do pensamento, elaborado através da lógica 

empírico-analítica, torna-se incapaz de explicar o desenvolvimento do conhecimento 

científico, pois o pensamento racional, neste processo racional de análise, é capaz de 

relacionar objetividade com imobilidade, absolutividade com imutabilidade, mas não é 

capaz de alcançar a relação da objetividade do conhecido com o seu desenvolvimento. 

Löwy (1998), fundamentado por Luckács, explicita que a ciência marxista, como 

toda a forma de conhecimento da sociedade, necessariamente é ligada à consciência de 

uma classe social, pois não existe separação entre ciência “pura” do marxismo e o 

socialismo. Porque o método marxista, a dialética materialista enquanto conhecimento 

da realidade, não é possível senão a partir do ponto de vista de classes, do ponto de vista 

da luta do proletariado. 

É nessa direção que o autor afirma que o método do materialismo histórico 

dialético apresenta seu caráter de classe e afirma os seus limites históricos. Tal 

afirmação se funda pela impossibilidade dos pensadores burgueses iluministas 

superarem o marxismo. Estes não aperceberam que o único meio verdadeiro de 

superação se acha no seio da própria doutrina marxista: “Histórico até o fim, ele não 

pretende ter senão uma validade limitada de tempo. Dialética até o fim, ele carrega com 

si o germe seguro de seu próprio declino” (Löwy 1998, p. 127). A teoria de Marx 

corresponde a um período determinado de desenvolvimento econômico e político: “a 

passagem da etapa capitalista à etapa socialista da Humanidade” (Löwy, 1998, p. 127).  

 Neste sentido, Souza (2009) fundamentada em Kopnin (1978), nos diz que, para 

a apreensão do movimento contraditório do real, a unidade entre as categorias do lógico 

e do histórico assume papel fundamental. O histórico significa o processo de mudanças 

do objeto, os momentos de seu surgimento e desenvolvimento. O lógico, por sua vez, 

significa o meio pelo qual o pensamento realiza a tarefa de aproximar-se do processo 

histórico real em toda a sua objetividade, complexidade e contrariedade. O lógico 

consiste, então, no reflexo do histórico em forma teórica, ou seja, é a reprodução do 

objeto e da história de seu desenvolvimento no sistema de abstrações. 

 Por meio da lógica dialética, o pensamento não segue o processo histórico em 

toda a sua parte. Deve-se começar o processo do conhecimento no seu ponto mais 
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desenvolvido, na sua forma clássica, pois tal degrau supremo do conhecimento 

incorpora todos os degraus inferiores, possibilitando ao mesmo tempo a descoberta da 

essência e a história do fenômeno. “A base do conhecimento da dialética, do histórico e 

do lógico resolve-se o problema da correlação entre o pensamento individual e o social, 

em seu desenvolvimento intelectual individual o homem repete em forma reduzida toda 

a história do pensamento humano” (Kopnin, 1978, p. 186). 

Em última instancia, Souza (2009) esclarece que, para que o movimento do 

pensamento, no sentido da verdade objetiva, se realize dialeticamente, somente é 

possível, se considerarmos as categorias do abstrato e do concreto vinculadas à 

categoria da totalidade, do lógico e do histórico. 

Por meio da abstração, a ciência é capaz de aprender aquilo que é inacessível 
à contemplação viva. Pode conhecer e demonstrar a necessidade e a 
universalidade das relações do fenômeno da natureza e da sociedade. As 
abstrações não substituem a contemplação viva, mas é como se as 
continuassem, são uns novos degraus qualitativamente diversos do 
movimento do conhecimento (KOPNIN, 1978 p. 159). 

 

A autora explica que o pensamento que se encerra em abstração deixa de ser 

meio de conhecimento da realidade. A essência da abstração não consiste em apenas 

separar e isolar os indícios sensorialmente perceptivos. O pensamento teórico somente 

se conclui com o conhecimento concreto do objeto, um conhecimento novo, mais 

elevado. "A princípio, o pensamento teórico se afasta do concreto (a noção plena 

evapora até atingir o grau de definição abstrata), depois torna a remontar, precisamente 

remontar, e não simplesmente retornar a ele, pois se cria um novo concreto" (Kopnin, 

1978, p. 162). 

Diante do exposto, este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa com base 

epistemológica crítico-dialética. Para Kopnin (1978), a dialética materialista considera o 

concreto o ponto de partida e de chegada do conhecimento. O conhecimento não passa 

de maneira direta do sensorial-concreto ao concreto do pensamento. Este caminho é 

complexo e contraditório. Para atingir o concreto autêntico, o conhecimento passa ao 

seu próprio oposto: ao abstrato, que neste processo constitui-se em um passo atrás, 

necessário ao sucessivo avanço do conhecimento. Por um lado, o pensamento abstrato 

está mais distanciado do objeto, pois se vincula a ele através das sensações, percepções 

e noções. Por outro lado, está mais próximo dele por aprender a essência e as leis do 

movimento do fenômeno do mundo objetivo.  
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Tendo como ponto de partida e de chegada o concreto, considerando este como 

as propostas pedagógicas críticas - Crítico-Superadora (1992) e Crítico-Emancipatória 

(1994), problematizaremos o ensino da Educação Física através de uma pesquisa de 

campo com dois grupos de trabalho do CEFD/UFSM4. Um grupo pertence a LEEDEF 

(Linha de estudos Epistemológicos e Didáticos em Educação Física), com o projeto 

“Ginástica Escolar: Possibilidade Superadoras no Âmbito da Cultura Corporal”. O outro 

grupo pertence ao GEPEGEF (Grupo de Estudos e Pesquisas em Gerontologia e 

Educação Física) com o projeto “O Atletismo Escolar em uma Perspectiva Integradora – 

Proposições Didáticas a partir da Teoria Crítico-Emancipatória e Didática comunicativa 

em turmas mistas”. Os referidos projetos são desenvolvidos sob os princípios das 

respectivas propostas em escolas públicas do município de Santa Maria - RS. 

A escolha deste contexto está íntima e propositalmente ligada à necessidade de 

uma campo de pesquisa em que de fato as aulas de Educação Física sejam planejadas e 

ministradas a partir dos pressupostos dessas Propostas Pedagógicas. Tornando-se 

possível evidenciar suas dificuldades, limites e avanços na prática pedagógica da 

Educação Física escolar.  

 É importante ressaltar que a participação dos sujeitos neste estudo será 

voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento que o participante se sentir 

infligido, seja qual for o motivo ético. Escolhemos como instrumento a entrevista 

semiestruturada, a qual, segundo Negrine (2004), objetiva obter informações concretas 

com o auxílio de questões previamente definidas pelo pesquisador e, ao mesmo tempo, 

permite que se realizem explorações não previstas, oferecendo a liberdade ao 

entrevistado para dissertar sobre o tema ou para abordar aspectos que sejam relevantes 

sobre o que pensa.  

A entrevista foi feita com os acadêmicos dos respectivos projetos, pois estes são 

os responsáveis pelo planejamento e por ministrar as aulas a partir das propostas 

pedagógicas discutidas neste estudo. Consideramos que estes, por atuarem na prática 

pedagógica com os princípios das propostas Crítico-Superadora e Crítico-

Emancipatória, nos revelem respostas fundamentais para suprir os objetivos desta 

pesquisa. As respostas foram categorizadas, o que para Chepetulin (1982, apud Triviños 

2004), é 

                                                 
4 Estaremos apresentando um maior detalhamento sobre os grupos de pesquisa, bem como, da forma que 
se procede as atividades extencionistas realizadas pela universidade nas escolas públicas no capítulo III 
deste trabalho. 
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a definição da natureza das categorias, do seu lugar e de seu papel no 
desenvolvimento do conhecimento esta diretamente ligada à resolução do 
problema da correlação entre o particular e o geral nos fenômenos da 
realidade objetiva (TRIVIÑOS, 2004, p. 19). 
 

Analisamos, a materialidade do conhecimento obtido na literatura e na entrevista 

semiestruturada através das “categorias metodológicas” (Kuenzer, 1998), da dialética 

materialista, Totalidade, Contradição, Abstrato e Concreto, Lógico e Histórico, descritas 

acima, juntamente com as “categorias de conteúdo” (Kuenzer, 1998), Prática 

Pedagógica, Trabalho, Teoria de conhecimento, Racionalidade e objetivando apresentar 

possibilidades para o avanço das mesmas no ensino da EF Escolar.  

Para Kuenzer (1998), as categorias de conteúdo, enquanto particular, fazem a 

mediação entre o universal e o concreto. São recortes particulares definidos a partir do 

objeto e da finalidade da investigação. Em síntese, a autora afirma que a metodologia se 

define através da expressão das leis universais (categorias metodológicas) e a sua 

aplicação ao particular (as categorias de conteúdo). 

Nesse processo, este estudo percorre o seguinte caminho: 

 

- Em um primeiro momento, no CAPÍTULO I, faz-se necessário uma 

Fundamentação Teórica sob a perspectiva da totalidade educacional diferenciando 

Teorias “ não Críticas”, “Críticas Reprodutivistas” e “Críticas”. 

- Na sequência, a discussão centra-se em um universo particular procurando 

responder o seguinte questionamento: o que é Crítico, Não Crítico e Crítico 

Reprodutivista na Educação Física? Centramos esta interrogação à perspectiva de 

mudança ou transformação da realidade social. 

- Em seguida, no CAPÍTULO II, o estudo funda-se na sua singularidade central, 

ou seja, o esclarecimento das Propostas Crítico-Superadora (1992) e Crítico-

Emancipatória (1994), a partir de suas bases teórico-metodológicas, especificamente 

através dos projetos de racionalidade das mesmas. 

No CAPÍTULO III, relacionaremos os dados empíricos obtidos e o referencial 

teórico construído, atendendo o nosso objetivo, que consiste em diagnosticar o 

momento histórico em que as propostas se situam no sentido de demonstrar seus 

avanços e seus limites. Realizamos este momento à luz das categorias de conteúdo - 

prática pedagógica; teoria de conhecimento - Razão e trabalho. 
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Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, evidenciaremos a realidade das propostas 

pedagógicas de forma mais elaborada e apresentaremos possibilidades para o seu 

desenvolvimento na prática da EF escolar. 
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 3 - Capítulo I – 

Fundamentando as teorias “não Críticas”, Críticas Reprodutivistas e 

Críticas.  

 

3.1 - Teorias “não Críticas”, Críticas Reprodutivistas e Críticas.  

 

Como veremos no decorrer da história, as teorias são produtos de uma sociedade 

e alicerçam as necessidades de produção material para suprir as condições objetivas da 

humanidade. As teorias, mais especificamente as educacionais, transpõem a busca por 

elaborar respostas para as exigências na formação de sujeitos que assumem 

determinados postos nas relações do trabalho. Elas são, antes de tudo, uma concepção 

de educação, de homem e uma visão social de mundo. 

Nesse sentido, Saviani (1989), ao analisar as teorias educacionais, classifica-as 

em três grupos. No primeiro, estão as teorias “não críticas” que entendem a educação 

como um instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Para o 

autor, neste primeiro grupo, a marginalização é apenas um fenômeno acidental que afeta 

individualmente um maior ou menor número de indivíduos. Nessa concepção, a ação 

pedagógica é otimista, pois, do ponto de vista político, tem quase que poderes absolutos 

sobre a sociedade, onde esta emerge como um instrumento de correção dessas 

distorções. 

Luckesi (1994), ao se referir às teorias educacionais, entende que a educação 

terá a força de se redimir investindo nas gerações novas, formando suas mentes e 

dirigindo suas ações. Desse modo, este autor não a classifica como “não crítica”, mas 

denomina esse modelo de educação como “redentora”, ou seja, para ele, a educação é 

uma instância quase que exterior à sociedade, pois, de fora dela, contribui para o seu 

ordenamento e equilíbrio permanente. Contudo, a conceituação de Luckesi (1994) 

aproxima-se da de Saviani (1989), no ponto em que a educação redentora intervém 

quase que de forma absoluta nos destinos do todo social, reproduzindo uma sociedade 

ideal através da educação, redimindo-se, assim, de suas mazelas. 

 Em seguida, apresentam-se as teorias denominadas por Saviani (1989) de 

“crítico-reprodutivistas”. Segundo o autor, nesse grupo, estão as teorias que se 

empenham em compreender a educação relacionada aos seus determinantes sociais, isto 

é, à estrutura socioeconômica que condiciona a forma de manifestação do fenômeno 
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educativo. Essas entendem a educação como um instrumento de equalização social onde 

concebem a sociedade como sendo marcada pela divisão entre classes antagônicas que 

se relacionam à base de força, a qual se manifesta fundamentalmente nas condições de 

produção da vida material. Na análise do processo educativo desenvolvido por essas 

teorias, a função básica da educação apresenta-se pela reprodução da ordem vigente, 

portanto são caracterizadas como reprodutivistas. 

 Nessa direção, Luckesi (1994) e Saviani (1989) são unânimes em argumentar 

que a tendência “crítico-reprodutivista” não se traduz em uma pedagogia, ou seja, ela 

não estabelece um modo de agir para a educação, como propunha a tendência anterior. 

Esta pretende apenas demonstrar como atua a educação dentro da sociedade e não como 

ela deve atuar, permanece assim imobilizada quanto à transformação da sociedade. 

Assim, não propõe uma prática pedagógica, mas analisa a existente, projetando essa 

análise para o futuro. 

Na sequência, abordamos as pedagogias “crítico-reflexivas” as quais, à primeira 

vista, se comprometem a alavancar um projeto de educação com condições de 

acessibilidade aos conhecimentos da tecnologia, robótica e das línguas estrangeiras, 

estruturando um projeto de educação a partir dos ideários de liberdade. Disseminadas 

por autores como Morin (2000), Coll (1994), Delors (1999) que consideram que a 

sociedade perdura no período pós-moderno, sendo necessárias para o indivíduo a 

apropriação de saberes táticos, visto que o conhecimento está em constante evolução. 

Mas sabemos que vivemos em uma época em que o poder tecnológico agrava 

cada vez mais os problemas econômicos. Para Duarte (2003), trata-se nitidamente da 

naturalização da edificação social em que se nega a visão totalizadora das relações 

sociais a partir da irracionalidade científica.  São práticas pedagógicas em que se 

privilegiam alguns agentes sociais em detrimento de outros.  

Já no posicionamento das teorias “críticas”, utilizaremos a classificação de 

Saviani (1989), complementando com outros autores que, por essa via, propõe uma 

tendência transformadora da sociedade. Desse modo, 

 
no campo educacional procuramos estar próximos da Pedagogia Histórico- 
Crítica. Dizemos que procuramos porque os homens também são produtos de 
suas circunstâncias e nem sempre conseguimos sobrepor-nos à nossa história 
pessoal, o que pode nos afastar, na prática, das formulações explicitas nos 
projetos tomados como referência (FREITAS, 1998, p. 57). {grifos do autor} 
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Essa teoria, segundo Freitas (1998), enuncia para um projeto histórico para o 

tipo de sociedade ou organização social que pretendemos transformar. Com isso, temos 

a possibilidade de construir e reconstruir a sociedade que se apresenta, tendo como 

fundamento este autor, o qual nos apresenta como central, a condição que o projeto 

histórico assuma algumas linhas demarcatórias entre elas, defender o socialismo e ter 

uma plataforma anticapitalista.  

 

3.1.1 - Teorias “não Críticas” 

A constituição dessas teorias parte do princípio de que a educação é um direito 

de todos e dever do estado. Segundo Saviani (1989), fazem parte dessa concepção, a 

pedagogia Tradicional, a Pedagogia Nova e a Pedagogia Tecnicista. Já Luckesi (1994) 

classifica estas como Pedagogia Liberal e faz quatro sub divisões: Tradicional, Liberal 

Renovada Progressista, Liberal Renovada não Diretiva e Tecnicista. 

Optamos pela classificação de Saviani (1989), porém não será excluída a visão 

de Luckesi (1994) para esta fundamentação. Desse modo, na visão do primeiro autor, a 

pedagogia tradicional acena com os interesses da classe burguesa, pois trata de 

construir uma sociedade democrática onde o indivíduo considerado como um ser social 

“livre” tem as responsabilidades para superar a situação de opressão a partir de suas 

possibilidades. São estes que, através do ensino disseminado pela escola, buscam sua 

legitimidade, adquirindo conhecimento e ascendendo para um outro tipo de sociedade.  

Essa escola segue a linha de uma instituição de característica técnica e 

instrumentalista. Saviani (1989) nos diz que seu papel é difundir a instrução, transmitir 

os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. Assim, 

esta se organiza centrada no professor, o qual transmite o acervo cultural aos alunos. 

Essa teoria tem como essencial, para Saviani (1989), um professor razoavelmente bem 

preparado, o qual aplicava exercícios que os alunos deveriam realizar 

disciplinadamente, objetivando, desse modo, a universalização da Educação. 

Luckesi (1994), ao falar na tendência tradicional, articula que alguns princípios 

dessa são vivos e atuantes em nossas escolas, porque o predomínio da autoridade do 

professor, que exige atitude receptiva dos alunos, ainda é contundente em nossa atual 

situação educacional. Nessa linha de pensamento, o autor corrobora com a referida 

fundamentação de Saviani, dizendo que o conteúdo transmitido na forma de verdade 

deve ser absorvido; e, em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para 

assegurar a atenção e o silêncio. 
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Porém, não dando conta de responder alguns princípios, esta sucedeu a uma 

crescente decepção. Saviani (1989) esclarece que a referida escola, além de não 

conseguir a universalização da Educação, pois nem todos ingressavam nela e mesmo os 

que ingressavam nela nem sempre eram bem-sucedidos, esta, ainda teve que se curvar 

ao fato de que nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se 

queria consolidar. Começam-se, então, a se avolumarem as críticas à escola tradicional. 

A partir dessas críticas, a pedagogia tradicional começa a entrar em decadência e 

surgem movimentos por uma Pedagogia Nova. Esta admite um novo elemento a partir 

da admissão de que os homens possuem diferenças. Segundo Rays (1990), esta tem 

como princípio que cada educando deveria desenvolver-se segundo suas próprias 

capacidades e recursos em função de sua ação e esforço individual. Dessa forma, a 

aprendizagem é um ato de consciência que o próprio aluno conquista tempo ao tempo. 

Tendo como referência Luckesi (1994), aproximamos essa pedagogia da 

tendência Liberal não-diretiva, que tem vários deslocamentos em relação à pedagogia 

tradicional, por exemplo nos métodos ou processos pedagógicos, que passam a valorizar 

as tentativas experimentais; da pesquisa, da descoberta e do método de soluções de 

problemas. Seus estímulos serão reconfigurados do esforço para o interesse; da 

disciplina para espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade 

para a qualidade. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica em que o professor agiria 

como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa caberia aos alunos. 

Na perspectiva “escolonovista”, cooperação e democracia encontram-se 

mutuamente interligadas. “Para ensinar democracia a própria escola deve ser 

democrática” (Rays, 1990, p. 101). A prática pedagógica da escola nova deve 

desenvolver a livre discussão de ideias e também a plena participação de todos na 

experiência educativa. Portanto, existe uma relação entre democracia, desenvolvimento 

e educação. 

Essa pedagogia é alvo de muitas críticas, entre elas as de Saviani (1989), 

afirmando que a Escola Nova vem transferir a preocupação dos objetivos e dos 

conteúdos para os métodos, da quantidade para a qualidade. 

Ora, vocês não sabem o que existe de significado político por detrás dessa 
metamorfose! ... é que quando a burguesia acenava com a escola para todos 
( é por isso que é um instrumento de hegemonia), ela estava num período 
capaz de expressar os seus interesses abarcando também os interesses das 
demais classes. Nesse sentido advogar escola para todos correspondia ao 
interessa da burguesia porque era importante uma ordem democrática 
consolidada e correspondia também ao interesse do operariado, do 
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proletariado por que para eles era importante participar do processo político, 
participar das decisões (SAVIANI, 1989, p. 63). 
 

Saviani (1989) reafirma que essa vivência democrática não foi apropriada pelo 

povo, operários ou proletariado. Essas experiências ficaram restritas a pequenos grupos 

já privilegiados, legitimando as diferenças. Os homens do povo continuaram a ser 

educados basicamente segundo o método tradicional, como também jamais 

reivindicaram tais processos. Sob todos esses argumentos, o autor afirma: “a Escola 

Nova não é democrática” (p. 59). 

Nesse sentido a Escola Nova, em lugar de resolver o problema da 

marginalização escolar, o agravou. 

Ao enfatizar a qualidade de ensino ela deslocou o eixo da preocupação do 
âmbito político (relativo a sociedade e seu conjunto) para o âmbito técnico-
pedagógico (relativo ao interior da escola), cumprindo ao mesmo tempo uma 
dupla função: manter a expansão da escola em limites suportáveis pelos 
interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino adequado a esses 
interesses. É a esse fenômeno que Saviani denominou de ‘mecanismo de 
recomposição da hegemonia da classe dominante’ (SAVIANI, 1989, p. 22). 
 

A partir da metade do século XX, essas pedagogias entram em declínio 

permanecendo vivas em situações particulares. Dessa forma, buscando dar respostas 

imediatas a necessidades da sociedade que começa a ascender ao período de ditadura 

surgem movimentos pedagógicos que preconizam a eficiência instrumental. Articula-se 

então, a partir de pressupostos como a neutralidade científica, a racionalidade, a 

eficiência e a produtividade, uma nova teoria educacional: a Pedagogia Tecnicista. 

Nessa concepção, segundo Luckesi (1994), a educação escolar tem por objetivo 

organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos úteis e 

necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. A 

escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (capitalismo). Seu 

interesse imediato é produzir indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, 

transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas. No século XXI, 

visualiza-se essa lógica no ensino chamado de “pós-médio” que objetiva o ensino das 

novas tecnologias.  

Saviani (1989) evidencia que, se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao 

professor que era elemento decisivo e decisório, na pedagogia nova, a iniciativa 

desloca-se para o aluno, na tecnicista o elemento principal passa a ser a organização 

racional dos meios. A organização do tecnicismo é entendida como um modo de 

garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e 

maximizando os efeitos de sua intervenção. 
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Temos, nessa tendência, o professor com um instrutor de atividades 

cientificamente comprovadas, e o aluno um mero indivíduo receptivo frente a uma 

verdade objetiva, exclusivamente técnica. Com o objetivo de garantir uma eficácia no 

aprendizado, os debates, discussões e questionamentos tornam-se desnecessários. Com 

isso, o ensino é um processo de condicionamento em que aprender é uma questão de 

modificação de desempenho, ou seja, o aluno modela-se através do processo de ensino. 

Este modelo teve forte influência no Brasil a partir da década de 60, pois, 

adequando-se à orientação político-econômica do regime militar, o ensino tornou-se 

cada vez mais individualista. Nessas condições, Saviani (1989) nos diz que a ampliação 

das vagas tornou-se irrelevante, sob a justificativa dos altos índices de reprovação e de 

evasão; com isso, a pedagogia tecnicista acabou por aumentar o caos do campo 

educativo, gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação. 

  

3.1.2 - Teorias Crítico-Reprodutivistas 

Como esclarecemos anteriormente, as tendências “não críticas” viam na 

educação uma instância reformista e atuavam sobre a sociedade com a intenção de 

corrigir os seus desvios (edificação social), entendendo a educação com esse propósito 

ter o poder de tornar a sociedade próxima do modelo social harmônica idealizada. As 

teorias que aqui serão abordadas, segundo Luckesi (1994), são críticas, pois aborda a 

educação a partir de seus determinantes – econômicos, sociais e políticos – porém é 

reprodutivista, pois não delega à educação o poder de transformar as desigualdades 

sociais. Classificam-se, de acordo com Saviani (1989), de “Crítico-reprodutivistas ”. 

Em seus princípios básicos, essas teorias nos dizem que toda a sociedade, para 

evoluir, necessita basicamente de duas manifestações, produção e reprodução. Para 

esmiuçarmos estes dois conceitos fundamentais, utilizaremos as reflexões de Lukesi 

(1994), a partir do trabalho na sociedade capitalista, fundamentado por Althusser (s.d.), 

no seu livro “Ideologia e aparelhos ideológicos do estado”. 

Entendemos que, no atual modo de organização e produção social (capitalista), a 

sociedade necessita reproduzir-se em todas as suas condições, matérias-primas, 

condições técnicas e força de trabalho. Desse modo, é nesta, na força de trabalho, que a 

educação atua do ponto de vista cultural, dando competência e formação profissional 

aos estudantes, futuros trabalhadores para a reprodução da ordem vigente. 

Então, as ações escolares se intensificam em dois sentidos diversos, mas 

complementares. Segundo Luckesi (1994), no primeiro grupo estão os ‘saberes’ 
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práticos: apreender a ler, a escrever, a contar, algumas técnicas elementares diretamente 

utilizáveis nos diferentes lugares da produção, operário, técnico superior. De outro lado, 

estão as ‘regras’ dos bons costumes, isto é, todo o comportamento que o trabalhador 

deve observar; regras de moral, da consciência cívica e profissional; que significa, 

exatamente, regras de respeito pela divisão social do trabalho estabelecidas pela 

dominação de classe. 

Nesse sentido, ao falar sobre as teorias crítico-reprodutivistas optamos por 

classificá-las em dois grupos, a partir de Saviani (1989). A primeira, fundamentada em 

Althusser (s.d.), chamada Teoria da Escola enquanto Aparelho Ideológico de Estado, 

(AIE) em que várias representações do Estado, entre eles, o Exército, a Religião, a 

política, etc. acabam, através da repressão violenta e da ideologia, funcionando como 

instrumento de manutenção da exploração da sociedade capitalista. 

E, nesse contexto, a escola legitima a exploração vigente até o fim do século 

XX, em que grande parte da classe trabalhadora cumpre escolaridade básica assumindo 

postos de trabalho. Diante da reestruturação do modelo de produção capitalista, hoje a 

escola consolida a ordem vigente com a escolaridade técnica equivalente à básica, em 

que os futuros trabalhadores adquirem competências e são introduzidos no mercado de 

trabalho. Outros avançam no processo de escolarização a nível universitário, mas 

acabam a integrar os quadros médios – postos de trabalho com uma melhor 

remuneração – e, enfim, pela reprodução do sistema, apenas uma pequena parte ocupa a 

colocação própria de agentes da exploração. 

Nessa direção, Saviani (1989) coloca o problema da marginalização no seio das 

relações de produção capitalista que se funda na expropriação dos trabalhadores pelos 

capitalistas. Desse modo, constitui-se um mecanismo construído pela burguesia para 

garantir e perpetuar seus interesses. Nesse lógica de funcionamento do AIE escolar, a 

luta de classes fica praticamente diluída, tamanha a dominação da classe burguesa. 

“...Então, a luta de classes resulta nesse caso heróica, mas inglória, já que sem nenhuma 

chance de êxito. ...Marginalizada é, pois, a classe trabalhadora”, (Saviani, 1989, p. 34-

35).  

O segundo grupo das teorias crítico-reprodutivistas, Saviani (1989), 

fundamentado pelos autores franceses Baudelot & Establet (1971), chama de Teoria da 

Escola Dualista onde esta é uma escola dividida em duas - (e não mais do que duas) - 

grandes redes as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista nas suas duas 

classes fundamentais: burguesia e proletariado. 
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Saviani (1989) ainda coloca que essa forma de organização escolar cumpre duas 

funções básicas: contribuir para a formação da força de trabalho – saberes – e para a 

legitimação da ideologia burguesa. Desse modo, a escola é um aparelho ideológico 

dominante, isto é, ela cumpre duas funções concomitantes: em primeiro lugar, a 

inculcação5 explicita da ideologia burguesa; e, em segundo lugar, o recalcamento, a 

sujeição e o disfarce da ideologia proletária. 

Entendemos, assim, segundo Saviani (1989), que  

no quadro da teoria da escola dualista o papel da escola não é, então, o de 
simplesmente reforçar e legitimar a marginalidade que é produzida 
socialmente. Considerando-se que o proletariado dispõe de uma força 
autônoma e forja na prática da luta de classes suas próprias organizações e 
sua própria ideologia, a escola tem por missão impedir o desenvolvimento da 
ideologia do proletariado e a luta revolucionária, (SAVIANI, 1989, p.38). 

 
Desse modo, a escola fica longe de ser um instrumento de equalização social e é 

duplamente um fator de marginalização. De um lado, converte os trabalhadores em 

marginais, não apenas por referência à cultura burguesa, mas também em relação ao 

próprio movimento proletário, e, de outro, busca afastar desse movimento todos aqueles 

que ingressam no sistema de ensino. 

É importante enfatizar novamente o posicionamento de Lukesi (1994) e Saviani 

(1989) de que a tendência “crítico reprodutivista” não se traduz numa pedagogia, ou 

seja, ela não estabelece um modo de agir para a educação, como propunha a tendência 

anterior. Para esses autores, estas pretendem apenas demonstrar como atua a educação 

dentro da sociedade e não como ela deve atuar; permanece, assim, imobilizada quanto à 

transformação da sociedade. Assim, não propõe uma prática pedagógica, mas analisa a 

existente, projetando essa análise para o futuro. 

Desse modo, é relevante enfatizar aqui as contribuições que as teorias crítico-

reprodutivistas estabelecem para a escola. Esta é vista como determinada socialmente e, 

nesse sentido, sofre os interesses que caracterizam o modo de organização da sociedade. 

É pertinente expor também as constantes mudanças do sistema educacional. Porém, 

como as classes dominantes não têm interesse na transformação histórica da escola, elas 

acionam mecanismos de reformas e não de transformação. 

                                                 
5 Imprimir funções, valores, crenças a toda, ou grande parte da sociedade (Saviani, 1989). Exemplicamos, 
que no dado momento histórico, um forma de manifestação da inculcação, é a imposição lógica ilusória 
de poder de consumo a classe trabalhadora. Basta, analisarmos a média dos salários desta classe, para 
compreendermos que na realidade o nível de consumo situa-se nas necessidades básicas, como comida e 
vestuário.  
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Por isso, concordamos com Saviani (1989), que esclarece a necessidade de 

acender a uma teoria que supere tanto o poder ilusório (teorias não-críticas), quanto a 

impotência que caracteriza as teorias crítico-reprodutivistas. Nessa direção, reiteramos 

esse pressuposto ao afirmar que uma teoria deve colocar “nas mãos dos educadores uma 

arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado” 

(SAVIANI, 1989, p.41). 

 

3.1.3 - As pedagogias “Crítico-Reflexivas” e a apropriação de conceitos 

progressistas nas duas últimas décadas  

 

À primeira vista, o lema “aprender a aprender” e o construtivismo 

apresentam-se como intra-construtoras de uma forma inovadora de os indivíduos se 

apropriarem do conhecimento necessário para alocarem-se nas vagas que se apresentam, 

necessitando de profissional com qualificação específica. Centradas na justificativa das 

mudanças constantes dos saberes necessários que acompanham as inovadoras 

tecnologias, essas pedagogias apresentam-se aparentemente como “autocríticas6” 

quando disponibilizam ao ensino uma adaptabilidade centrada no educando. 

Aparentemente críticas, as pedagogias intimamente ligadas à nova reestruturação 

da organização capitalista apresentam-se pretensiosamente pluralistas e democráticas, 

trazem para dentro da sala de aula uma forma de pensar que a criança, naturalmente, 

exerce aprendizagens mais desejáveis em um meio satisfatoriamente oportuno e rico 

que lhe permite, desconectado de um professor, construir seu próprio método para 

aquisição das competências necessárias. 

Para Delors (1999), a educação do século XXI centrada na pedagogia do 

apreender a apreender tem por base quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Esses quatro pilares são, em larga 

medida, indissociáveis. Com isso, as aprendizagens estão mais estreitamente ligadas à 

                                                 

6 Podemos denominar também estas pedagogias como “autocríticas” pela própria defesa de Delors 
(1999). Para o autor, esta pedagogia é uma nova concepção ampliada de educação e deve fazer com que 
todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo - revelar o tesouro escondido em 
cada um de nós. Isto supõe que se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação, considerada 
como a via obrigatória para obter certos resultados (saber fazer, aquisição de capacidades diversas, fins de 
ordens econômicas), e se passe a considerá-la em toda sua plenitude: realização da pessoa que, na sua 
totalidade aprende a ser”, (DELORS, 1999, p. 92). 



36 
 

 

questão da formação profissional, isto é, como ensinar o aluno a pôr em prática os seus 

conhecimentos no trabalho do “futuro”. 

Sua fundamentação para tal pedagogia para o novo milênio é que a sociedade 

vem evoluindo de modo a necessitar de qualificações cada vez mais atualizadas e, nesta, 

as tarefas físicas são substituídas por tarefas de produção intelectuais para o comando, 

inovação e manutenção das máquinas. Para essa condição, Delors (1999) diz que 

aprender a fazer é antes de tudo aprende a aprender, em que o indivíduo desprende-se 

de receber a transmissão de práticas rotineiras - pedagogia tradicional – e passa para a 

noção de competência profissional, na qual aprende a atualizar-se, a aprofundar e a 

enriquecer seus conhecimentos para um mundo de mudanças.  

Sua articulação para a ampliação da Educação nos países em desenvolvimento, 

como no caso do Brasil, está ligada ao papel de manutenção da ordem social e do 

trabalho desenvolvido no processo produtivo, que se configura em nossa sociedade 

como alienado7. Nessa perspectiva, esses ideários projetam para os educandos a 

necessidade de qualificações para disputa dos postos de trabalhos existentes no 

capitalismo. 

Para Duarte (2006), torna-se evidente que tais teorias defendem a liberdade 

plena para o desenvolvimento do capital através da mitificação da liberdade individual 

figurada na imagem do empreendedor criativo, configurando características de um 

universo ideológico neoliberal. Portanto, no plano constituído através da “nova” 

tecnologia, é necessária a formação de um trabalhador adaptado aos novos padrões de 

exploração. 

Diante de uma reorganização da base do trabalho, a educação torna-se o motor 

capaz de qualificar o trabalhador, possibilitando-lhe adquirir novas competências. Nesse 

ponto, capacidades, tais como reflexão no processo de trabalho, facilidade de trabalho 

em equipe, comunicabilidade, resolução de problemas, decisão, criatividade, 

responsabilidade pessoal sob a produção, conhecimentos gerais e técnico-tecnológicos 

(língua inglesa e informática, por exemplo), entre outras, tornam-se balizadoras do 

processo educativo. 

Utiliza-se de bandeiras de luta historicamente construídas pela classe 

socialmente desprivilegiada, como a socialização dos conhecimentos das artes, da 

filosofia, de conhecimentos mais humanitários. Nesse caso, com a ampliação do acesso 

                                                 
7 Desenvolvemos melhor o de trabalho alienado no CAPÍTULO II deste trabalho. 
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do ensino de competências para uma maior parte da população, essas pedagogias 

alicerçam-se aliadas a programas de ajudas sociais que levam à classe trabalhadora um 

maior poder de compra, passando a visão de que a situação econômica está melhorando. 

Para Duarte (2006), a manifestação das pedagogias crítico-reflexivas é uma 

distorção em que se expressa a escola nova materializada para o trabalho alienado. Para 

o autor, a multiculturalidade, o ecletismo das ideias dimensionam um intuito de 

politicamente corretas, porém, a partir de uma análise consistente, os pressupostos 

sustentados por tais teorias são reformulações imediatistas para uma Educação que 

conceitue atitudes, procedimento e competências, desenvolvendo a dimensão técnica. 

Questionar a criticidade das pedagogias crítico-reflexivas é considerado um 

passo promissor para avanços no contexto educacional. Conhecimento se passa de 

diversas formas, pelos livros, internet, televisão, etc. Para transmitir competências, já se 

inventaram formas menos constrangedoras e mais econômicas, e não se necessita ir à 

escola. São pretensões muito restritas para as potencialidades que a escola pode 

abranger. Isso implica uma discussão de todo o contexto educacional real, a partir de um 

conceito de educação, o qual estaremos abarcando no Capítulo III.  

 

3.1.4 - Teoria Crítica  

Em síntese, uma crítica à educação deve englobar, para autores como Enguita 

(1985) e Freitas (2000), algumas questões centrais. Em um primeiro lugar, Freitas 

(2000) é esclarecedor ao explicar que a crítica tem que ser construída por oposição (a la 

contra) a uma realidade concreta, ela não pode ser, de maneira alguma, um plano 

alternativo de educação, nem ainda, uma parte dedicada à educação em um plano 

alternativo de sociedade.  

Em um segundo momento, Freitas (2000) releva que a crítica deve conduzir 

sobre o real, em dado momento histórico. Diante disso, a mesma deve estar inserida 

num contexto de totalidade histórica e social. Para tanto, a escola será relacionada com 

outros vieses de produção da consciência e de formação humana, inclusive o trabalho. 

As instituições educacionais não podem ser concebidas como neutras, mas 

compreendidas como produtos históricos em sua totalidade, devendo intervir onde estão 

alojadas. 

E, em última instância, Freitas (2000) é claro ao afirmar que há de se 

compreender o valor crítico da educação realmente existente, das ideias dominantes e de 
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outros aspectos da vida social que contribuem para os fracassos e sucessos no campo da 

educação. Trata-se de localizar as tendências já existentes dentro da própria sociedade 

atual e buscar “livrá-las das travas” para delimitar o que serão as tendências da 

educação do futuro. 

Nessas condições, a educação crítica, para Enguita (1985), ativa a consciência 

revolucionária, tendo um potencial transformador, separando progressivamente a mera 

crítica teórica, e construindo a ideia de práxis como uma fusão da teoria crítica com a 

prática do trabalho educativo. Para isso, o modo econômico que sustenta o processo de 

produção e reprodução do sistema apresenta, na sociedade, pontencialidades para 

abarcar a reflexão necessária para um novo processo educativo, considerando, sempre, a 

toalidade, o trabalho e a educação no contexto prático. 

Portanto, uma pedagogia crítica que se volta aos interesses da classe 

trabalhadora deve, como pressuposto inicial, absorver tais contribuições. Para Saviani 

(1989), a escola voltada para esse modelo estará interessada em métodos eficazes para 

que esta funcione bem. Para isso, tais métodos se situarão para além dos métodos 

tradicionais e novos - (descritos anteriormente) - superando por incorporação as 

contribuições de uns e de outros. Constituirá, dessa forma, métodos que estimulem a 

capacidade de iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor. 

Favorecerá o dialogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de levar em 

conta a cultura historicamente acumulada. 

Não se trata de pensar que essa pedagogia será o somatório dos métodos 

Tradicionais e Novos, pois tanto um quanto outro implicam a não articulação com a 

realidade social. Saviani (1989) esclarece que esses métodos mantêm continuamente 

presente o vínculo entre educação e sociedade. Assim, como no primeiro caso a 

iniciativa é do professor (Pedagogia Tradicional), na Pedagogia Nova o ponto de partida 

é dos alunos. Desse modo, para Saviani (1989) uma teoria Crítica tem que ter como 

ponto de partida o que é comum ao professor e ao aluno sobre o conteúdo, 

considerando que cada um deles encontra-se em diferentes níveis de compreensão. O 

processo pedagógico possibilitará, através da contraposição de saberes, elaborar saltos 

qualitativos, para que no ponto de chegada professor e aluno apresentem um 

compreensão elaborada do conteúdo.  

Nessa direção, Lukesi (1994), ao falar na perspectiva Crítica ou “Crítico-Social 

dos conteúdos” como o autor denomina, explica que: 
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o trabalho docente relaciona a prática vivida dos alunos com os conteúdos 
propostos pelo professor, momento em que se dará a “ruptura” em relação a 
experiência pouco elaborada. Tal ruptura apenas é possível pela introdução, 
pelo professor, dos elementos novos de análise a serem aplicados 
criticamente à prática do aluno. Em outras palavras, uma aula começa pela 
constatação da prática real, havendo, em seguida, a consciência desta prática 
no sentido de referi-la aos termos do conteúdo proposto, na forma de um 
confronto entre experiência e a explicação do professor. Vai-se então, da 
ação a compreensão e da compreensão a ação, até a síntese, o que não é 
outra coisa senão a unidade entre teoria e prática (LUCKESI, 1994, p.70). 
 

Essa compreensão nos leva a refletir que a escola deve desenvolver funções 

sociais para além da sociedade capitalista. É necessário que se entenda que, na formação 

humana, é possível superar as funções de produção (qualificação necessária para o 

funcionamento do sistema) e reprodução (manutenção da ordem), colocando a 

educação a favor do fim da organização piramidal da escola e da sociedade. 

Freitas (2000) é muito claro ao explicar o funcionamento piramidal da escola, 

que, no geral, se apresenta orientado para a formação de profissões menos valorizadas. 

O autor nos diz que basta comparar o número de classes existentes no ensino 

fundamental, médio e superior. Além de termos as desigualdades econômicas impostas 

pela organização social humana, temos as desigualdades educacionais, sob o princípio 

da seletividade que é justificada pela falta de vontade de estudar e pela falta de esforço 

individual. 

Entendemos que temos aí pressupostos centrais que necessitam ser 

desarticulados. Para isso, o trabalho pedagógico tem de estar ligado à prática social 

além de suas estruturas, como nos diz Freitas (2000, p.70), “a escola não é uma ilha na 

sociedade”. É preciso, dessa forma, entender os limites das teorias existentes no campo 

educacional e desenvolver possibilidades de transição. 

Sob esta perspectiva, temos como possibilidade no campo da educação a 

pedagogia caracterizada por Luckesi (1994) como Crítico-Social dos conteúdos, cuja 

expressão mais clara é Saviani (1989), com o “para além dos métodos novos e 

Tradicionais” ou como conhecida usualmente, os cinco passos de Saviani. 

Nesse ponto de vista, para Saviani (1989), uma pedagogia articulada com os 

interesses populares, ou seja, a luta de classes, tem como ponto de partida a prática 

pedagógica que se situara sempre para além dos métodos tradicionais e novos, expostos 

anteriormente. É preciso, para isso, considerar um ponto de chegada transformador que 

deve se situar na perspectiva de que a atual prática educativa deve caminhar para o 

término da sociedade de classes. 
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Portanto, uma teoria crítica, pela leitura de Duarte (2011), tem por sua luta a 

socialização do conhecimento científico na escola com o poder de abalar por si só o 

poder da classe capitalista. A partir desse primeiro ponto, busca-se a partilha dos meios 

de produção, aspirando sempre a revoluções que levam a transformação radical. 

Renega-se, assim, a espontaneidade do processo de ensino-aprendizagem, centrada nas 

perspectivas das autodeterminações, da pedagogia das competências e do 

construtivismo. 

 

3.2 - Mas o que é Crítico, Não Crítico e Crítico Reprodutivista na 

Educação Física? 

Para o debate em torno desse tema, devemos considerar as categorias de análise 

da dialética materialista, lógico e histórico, procurando sempre trazer à tona as 

modificações que ocorrem de um período histórico para outro. Isso significa o processo 

de mudanças do objeto, durante o seu surgimento e desenvolvimento. Dessa maneira, 

uma metodologia de ensino pode passar de um caráter libertador/transformador para 

uma pacífica manutenção da ordem social através do ensino centrado em competências 

técnicas e biológicas. 

Como a questão crítica está colocada no centro de nossa análise, pautaremos 

uma análise a partir da mediação entre o singular, o particular e o geral. O geral 

apresenta-se sempre a sua criticidade através da capacidade de transformar a ordem do 

modo de produção que direciona a realidade social. Já a análise do singular e particular 

se pauta nas mudanças de características didáticas, metodológicas, apresentando o 

caráter crítico de cada concepção.  

O trato pedagógico para as concepções “não críticas”, centra- se apenas na 

seleção antecipada dos conteúdos curriculares. Segundo Rays (1999), para essa 

concepção, a cultura acumulada a ser transmitida já está previamente estabelecida, 

desconsiderando as experiências dos alunos construídas e vividas na prática cotidiana. 

Outra consequência desse modelo didático destacada pelo autor é a exclusão do 

educando da seleção e organização do saber escolar. 

Enquanto teorias “crítico-reprodutivistas8” da EF, entendemos que estejam neste 

grupo as propostas que relacionam a prática pedagógica da EF com as relações sociais 

                                                 
8As teorias crítico-reprodutivistas, na verdade, não se traduzem em uma concepção pedagógica no sentido 
estrito do termo (Saviani, 1989 & Luckesi, 1994). São interpretações sobre o papel da educação na 
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da sociedade, em que é interiorizado pela EF o conhecimento cotidiano da cultura como 

um conteúdo a ser desenvolvido. Porém, como pretendem apenas demonstrar as 

interconexões entre a EF, o esporte, a educação e o contexto social, permanece, assim, 

imobilizada quanto à transformação da sociedade.  

Especificamente falando, esse modelo de EF, pretende trazer à tona a 

diversidade de movimentos a serem problematizados e transmitidos aos alunos. Para 

isso, utilizam-se estratégias didáticas, como a construção e a pré-organização de 

possibilidades esportivas em que os educandos atuarão como descobridores de novas 

formas de movimento. 

Por estas características é que fundamentamos que as teorias crítico-

reprodutivistas aderem a novas manifestações culturais a partir de um outro trato 

metodológico. Justificamos essa afirmação sob as palavras de Rays (1999). Para o autor, 

essa dimensão educacional apenas “cria e recria, produz e reproduz o conteúdo escolar, 

a partir da diversidade e da realidade global e supera as reparações fragmentadas pela 

racionalidade técnica” (p. 234). 

Sob os pressupostos de que a escola deve estar relacionada com outros vieses de 

produção da consciência e de formação humana, para além da reprodução do sistema, 

apresentam-se na EF as concepções “críticas” que procuram discutir a realidade 

contraditória das instituições educacionais. Isso deve implicar uma relação de formação 

que não pode ser concebida como neutra, mas compreendida de maneira a 

problematizar as transformações históricas, podendo intervir para transformar a que se 

apresenta no atual momento. 

É característica de uma teoria crítica a presença de uma proposta pedagógica que 

se propõe a superar as ações das demais teorias. Para Rays (1999), a ação crítica se 

efetiva pela respectiva junção entre teoria (conhecimento) e prática (ação), em que o 

desenvolvimento da criticidade resulta na solução de problemas concretos, com poder 

de transformar a condição estruturante da sociedade, tendo como princípio despertar a 

consciência de classe do educando, visando à construção de um projeto histórico 

inacabado. 

Analisaremos, sob esta concepção de “crítico”, “não crítico” e “crítico 

reprodutivista” na EF, as propostas Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória a partir 

de seus projetos de racionalidade. Entendemos que este é um caminho de análise que 

                                                                                                                                               
sociedade capitalista, projetando necessidades que a educação deve articular para alavancar mudanças 
qualitativas na vida dos indivíduos. 
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permitirá o esclarecimento da criticidade das mesmas, considerando o materialismo 

histórico dialético, teoria de conhecimento que sustenta a Crítico-Superadora e a Teoria 

Crítica da escola de Frankfurt, base da proposta Crítico-Emancipatória. Ambas 

defendem projetos de razão diferenciados, que refletem nos caminhos da prática 

pedagógica para a EF. 

Outro ponto importante que o entendimento de racionalidade dessas propostas 

traz para a discussão é a questão pós-moderna. Hoje vivemos um período em que somos 

bombardeados pelas armadilhas da sociedade do conhecimento centradas em novas 

tecnologias e na multifuncionalidade, em que o indivíduo interioriza subjetivamente 

essas características das relações sociais, típicas da mudança de paradigma.  

Devido ao surgimento das correntes denominadas de pós-modernas, as quais 

negam a afirmação da racionalidade como uma possibilidade de emancipação, torna-se 

a categoria da racionalidade um elemento capaz de esclarecer a visão de sujeitos sociais 

das propostas Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória, bem como de reconhecer a 

visão de mundo e a que relações sociais aspiram as mesmas. Nesse sentido, o debate da 

racionalidade esclarecerá esses determinantes, bem como formará uma opinião para a 

EF sobre o que é Crítico e não Crítico e Crítico Reprodutivista na área. 

Como veremos, é a partir da razão que estão vivos os diferentes projetos de sociedade 

iniciados na ciência moderna e que são defendidas na prática pedagógica das referidas 

concepções. Defender um projeto pós-moderno denota negar as aspirações sociais 

presentes na razão de cada uma, admitindo, assim, o fim das propostas Crítico-

Superadora e Crítico-Emancipatória enquanto metodologias para o ensino da EF. 
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4 - CAPÍTULO II 

A categoria Razão e as Propostas Críticas Na Educação Física 

 

4.1- “Razão” e Crítico-Superadora, “Razão” e Crítico-Emancipatória 

 

Cabe, antes de qualquer discussão sobre os pressupostos que dão sustentação ao 

conceito de “Razão” na proposta Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora, 

considerar uma definição e um sentido para a Razão ostentar este estudo. Faz-se 

necessário esta sustentação, pois a análise dos diferentes períodos históricos mostra 

modificações para com estes.  

Orientamo-nos, neste trabalho, pela conceituação de Chauí (1999), desenvolvida 

no livro Convite à Filosofia (1999). Para a autora, razão significa “uma atividade 

intelectual de conhecimento da realidade natural, social, psicológica, histórica, 

concebida segundo o ideal da clareza, da ordenação e do rigor e precisão do pensamento 

e das palavras” (p. 59).  

Destacamos também a dimensão de historicidade do conceito de Razão a que 

este trabalho adere. Para Chauí (1999), na era moderna nem todos os estudiosos da 

razão preservam a sua continuidade histórica. Queremos dizer com isso que o conceito 

de razão que acabamos de definir preserva elementos da filosofia racional nascente e 

oferece respostas conclusivas, sob os princípios do conhecimento científico, como 

critério de verdade desenvolvido na era moderna.  

Portanto, a modernidade considerada enquanto época racional constitui-se a 

partir do momento em que a humanidade começa a explicar e dominar a natureza na 

busca por construir um outro destino para os homens, fora do controle dogmático do 

mundo medieval. Essa transformação legitima o domínio do Estado ou de qualquer 

outra instituição, caracterizando o período racional. Diante de uma análise dialética, 

observamos que a relação histórica estabelecida neste estudo decodifica que houve 

tempos em que a razão esteve submissa ou delegada ao poder da religião, momento esse 

caracterizado pela irracionalidade do homem. Considerando as transformações 

históricas, hoje, encontramos diferentes perspectivas racionais; dentre as existentes 

destacamos a razão instrumental (Horkheimer, 1947), a razão crítica dialética (Lowy, 

1998) e a razão comunicativa (Habermas, 2000). 
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A proposta Crítico-Emancipatória defende a razão comunicativa. O 

entendimento racional, de acordo com Siebeneichler (1994), é estabelecido entre os 

participantes de um processo de comunicação que se dá sempre através da linguagem, 

buscando compreender os fatos do mundo objetivo, as normas sociais e a própria noção 

de subjetividade. 

Já a metodologia da EF Crítico-Superadora segue a perspectiva da razão crítica 

marxista que delega à razão, constituída a partir da luta de classes, o poder de 

transformar as condições políticas, econômicas e sociais com a finalidade da 

emancipação do gênero humano livrando este das amarras produzidas pela sociedade.  

Portanto, discutiremos a seguir os diferentes conceitos de racionalidades de cada 

proposta pedagógica. Nossas bases teóricas serão a tomada das obras do Coletivo de 

Autores (1992) e Kunz (1994), bem como suas bases epistemológicas a partir de autores 

que fundamentam a racionalidade na perspectiva dialética e comunicativa. 

 

4.1.1 - “Razão” e Proposta Crítico-Emancipatória 

Elenor Kunz, estudioso de concepções críticas da educação e da EF, publicou 

sua primeira obra em 1991, intitulada Educação Física, Ensino e Mudanças. Logo 

migrou para a Universidade de Hanower, na Alemanha, onde ao desenvolver seus 

estudos de doutorado trouxe uma importante contribuição para a prática pedagógica da 

EF, a Transformação Didático-Pedagógica do Esporte (1994) em que apresenta a 

proposta Crítico-Emancipatória. 

O autor desenvolveu seus estudos a partir da teoria crítica da escola de 

Frankfurt, esclarecendo que a EF copia irrefletidamente o esporte de alto rendimento 

desenvolvido e absorvido pelo que os pensadores de Frankfurtianos chamaram de 

“indústria cultural”. A indústria cultural, atrelada aos meios de comunicação em massa, 

dissemina o esporte como um “bem” que pode ser vendido e deve ser consumido pelas 

classes sociais, seguindo a mesma lógica da produção e reprodução de mercadorias. 

Utilizando-se de Habermas, filósofo que elaborou o conceito Razão 

comunicativa, Kunz em seu discurso propõe um transformação qualitativa para a prática 

pedagógica da EF e uma possível emancipação humana dos sujeitos, subjugada na 

Didática Comunicativa. Destacamos, nessa análise, o entendimento da concepção de 

sociedade e de homem que, de forma explícita ou implícita, sempre estão presentes na 

pedagogia que sustenta a formação humana. Tendo por objetivo esclarecer os 

pressupostos que dão sustentabilidade para a emancipação humana, é essencial 
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partirmos do conhecimento da atualidade e buscar na história e na epistemologia os 

fundamentos necessários para o esclarecimento da proposta Crítico-Emancipatória e 

didático-comunicativa de Kunz (1994). 

Pretendemos vislumbrar neste estudo a formação cultural/educacional e 

compreender o valor social desenvolvido no processo crítico-emancipatório, 

reconhecendo todas as possibilidades que essa proposta apresenta perante uma reflexão 

que concretize uma mudança sócio-histórica. 

 

4.1.1.1- Escola de Frankfurt e a “Razão” como um instrumento de 

Emancipação 

 

O termo “Razão”, como brevemente apresentamos, passa a ser central com o 

nascimento da era moderna conduzida pela dinastia Iluminista. Nessa época, manifesta-

se a necessidade de responder questionamentos que intrigavam a humanidade e até o 

momento o recurso a que se recorria para desvendá-los era o Deus Cristão. Filósofos 

como Kant tinham visto na razão um instrumento de libertação do homem em que este 

assumiria as rédeas do seu próprio destino. 

Segundo Freitag (1994), o tema que perpassa todas as gerações dos 

Frankfurtianos consiste em esclarecer como esse saber produzido pelo Iluminismo havia 

se tornado um modelo de dominação e alienação, desvinculando-se de suas tendências 

inicial e original, ou seja, a emancipação. Se para Kant e Hegel a razão enquanto técnica 

da ciência moderna tenderia a essa possibilidade, para a primeira geração dos célebres 

de Frankfurt - Horkheimer e Adorno- ela converteu à “Razão Instrumental”, pois 

pressupõe a dominação incondicional da humanidade. 

Como citamos, o Instituto de Frankfurt perpassa várias gerações e essas, 

segundo Freitag (1994), divergem no quesito epistemológico; cabe aqui brevemente 

relatar cada geração e o tema de cada uma, buscando aproximar o estudo da categoria 

totalidade, para qual se apresenta como categoria específica a razão.  

A geração fundadora do Instituto em Frankfurt, por volta de 1924, traz como 

principais pensadores Adorno, Horkheimer e Marcuse que, apropriados da filosofia 

marxista, centram o debate na racionalidade no sentido de diferenciar a “Razão 

Instrumental” (Teoria Iluminista) e a Razão crítica (teoria crítica), tematizando como 

central a análise do discurso entre o positivismo e o Marxismo, manifestando um ponto 

de vista científico social na perspectiva do socialista.  
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Entendemos que para elaborar sua crítica à teoria tradicional e 

consequentemente à razão instrumental, Horkheimer encontra-se apoiado na filosofia da 

ciência social que trata da natureza do ser, da realidade, da existência, pressupondo um 

entendimento ontológico de ser humano. Tendo por base o discurso de Löwy (1998), os 

objetivos desta primeira geração racionalista da escola de Frankfurt apresentam-se 

pretensiosamente intencionados a responder os desafios da sociologia do conhecimento 

e defender valores ligados à classe proletária. 

Os valores que se engajam à teoria crítica da Escola de Frankfurt, neste primeiro 

momento, são fundamentalmente historicistas. Segundo Freitag (1994), a relação da 

teoria crítica com os fatos não é análoga como na teoria empírica analítica em que os 

fatos são casos analisados exclusivamente por parâmetros de indução e verificação. Para 

Horkheimer (1947 apud FREITAG, 1994), é através da incorporação de um novo dado 

(a historicidade) ao corpo teórico já elaborado que se torna possível mostrar as 

contradições na sociedade e constituir meios para eliminá-las.  

Para esses críticos, a razão apresentava-se como a via de esclarecimento da 

marginalização expelida à classe desfavorecida da sociedade. Desse modo, para 

Horkheimer (1947 apud FREITAG, 1994), a perspectiva racional, a qual conduz a 

verdade, apresenta-se como uma possibilidade de que a classe trabalhadora pode se 

apropriar como instrumento de revolução, sendo esta, então, subjetiva e autônoma, 

capaz de conhecer o mundo e de dirigir o destino da humanidade. 

A segunda geração, pós-guerra mundial, é caracterizada pelo abandono da 

perspectiva do Materialismo histórico. Essa mudança está intimamente atrelada à 

própria II guerra, pois os autores desse período (Adorno, Horkheimer e Marcuse) 

chegam à conclusão de que toda a produção racional da sociedade moderna não havia 

dado conta de conduzir a humanidade a uma nova sociedade, sendo necessário retomar 

alguns conceitos iluministas e avançar no sentido de outro paradigma. 

Para Souza (1999), é nesse momento que o pensamento frankfurtiano retoma e 

discute a dimensão emancipatória da filosofia iluminista, que tinha como sonho 

defendido pelos primeiros pensadores modernos de, através da ciência e tecnologia, 

diminuir o sofrimento dos homens e instrumentalizá-los para um novo mundo. Essa 

discussão se dá, para a autora, em contraponto à razão instrumental que está a serviço 

da burguesia, em que o desenvolvimento do capitalismo, diante das revoluções 

científicas, transformaram o pensar humano em instrumento de reprodução e 

dominação. 
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Essa geração credita a razão libertadora, de concepção iluminista, como 

possibilidade de esclarecimento. Porém, para que isso se concretize, necessita-se, 

segundo Freitag (1994), do resgate da crítica originalmente nela contida para emancipar 

o homem através do avanço da Ciência moderna, pois esta possibilita a vida humana, 

uma situação material com menos desigualdades. 

 

4.1.1.2- Habermas, “Razão” Comunicativa e Proposta Crítico-

Emancipatória 

 

Entendemos que Habermas é o autor que inicia uma nova fase (denominada de 

3ª geração) sobre a discussão central da Escola de Frankfurt, a racionalidade. Tendo um 

posicionamento favorável a Adorno e Horkeimer, o autor questiona a validade da 

proposta positivista desencadeada por Popper de postular a validade e a objetividade 

científica a partir do método empírico analítico. Não se limitando a isso, elabora uma 

concepção de Razão, a razão comunicativa. 

De acordo com Freitag (1994), a concepção de razão comunicativa implica em 

uma mudança radical de paradigma, em que a razão passa a ser implementada 

socialmente no processo de interação dialógica dos atores envolvidos em uma mesma 

situação. Habermas está interessado, nessa época, sob este novo paradigma de discussão 

sociológica, em fornecer uma conceituação nova de sociedade e uma teoria 

evolucionista da modernidade. 

Para a autora, a razão comunicativa ganha maior rigor através do que Habermas 

chama de discurso. Nessa direção, na ação comunicativa, 

{...}Cada interlocutor suscita uma pretensão de validade quando se refere a 
fatos, normas e vivências e existe uma expectativa que seu interlocutor possa, 
se assim o quiser, contestar esta pretensão de validade de uma maneira 
fundada, isto é, com argumentos. É nisso que consiste a racionalidade para 
Habermas: não uma faculdade abstrata inerente ao indivíduo isolado, mas um 
procedimento argumentativo pelo qual dois ou mais sujeitos se põem de 
acordo sobre questões relacionadas com a verdade, a justiça e a 
autenticidade. 
{...} a razão comunicativa circunscreve um conceito para o qual o 
questionamento e a crítica são elementos constitutivos, mas não sobre a 
forma monológica, como ainda ocorria na Dialética do esclarecimento ou 
Dialética Negativa, e sim de forma dialógica em situações sociais em que a 
verdade resulta de um dialogo entre os pares, segundo a lógica do melhor 
argumento (FREITAG, 1994, p. 59, 60). {grifos do autor} 
 

Freitag (1994) acredita que a razão em Habermas ao mesmo tempo em que 

preserva elementos importantes da contribuição de Horkeimer e Adorno, supera-os, 
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propondo uma nova teoria que tem em comum com a teoria crítica a dimensão crítica da 

realidade e a rejeição de certos pessimismos de Adorno. A teoria da ação comunicativa 

produz, então, uma razão comunicativa que se encontra no ponto de intersecção entre 

três mundos: o mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e o mundo 

subjetivo dos afetos. 

Kunz (1994), na proposta Crítico-Emancipatória, elabora na didática o 

entendimento de prática pedagógica a partir de três pilares: o trabalho, considerando 

este como um processo racionalmente organizado, que requer um agir objetivo 

possibilitando ao aluno a melhoria de suas habilidades técnicas; a linguagem, categoria 

central e problematizadora das ações, que possibilita ao aluno transcender os limites da 

prática instrumental irrefletida; promovendo a categoria da interação entre professores e 

alunos, mediação simbólica nas ações comunicativas, através de relações entre a 

realidade, o professor e os alunos contribuindo para o esclarecimento do conteúdo.  

Essas categorias conduzem ao desenvolvimento das competências objetiva, 

comunicativa e social, que são imprescindíveis na formação dos sujeitos livres e 

emancipados. A metodologia de Kunz (1994) corrobora com o pensamento de 

Habermas (1987), que mostra a face do trabalho abstrato que em sua práxis aliena o 

homem. Portanto, Kunz, assim como Habermas, retira a centralidade da categoria 

trabalho da proposta Crítico-Emancipatória, dando ênfase à linguagem. 

Ao passo que a razão centrada na comunicação busca suas medidas críticas 
em procedimentos argumentativos que procuram resgatar direta ou 
indiretamente três tipos de pretensão de validade: de verdade proposicional, 
de correlação normativa de autenticidade subjetiva. Ela substitui, portanto, a 
reflexão transcendental, solitária, anterior a fala, pela configuração da ação e 
do discurso no interior do processo comunicativo (SEIBENEICHLER, 1989, 
p. 63). 

 
O trabalho assume posição deslocada da centralidade frente a proposta Crítico-

Emancipatória passando para uma categoria similar, dando lugar à comunicação como 

princípio ativo. Habermas (1987) expressa que, na dinâmica do capitalismo, é possível 

ao indivíduo, integrante da sociedade com condições econômicas desfavorecidas, 

encontrar sua emancipação cultural. Dessa forma, a proposta Crítico-Emancipatória 

possibilita uma independência esportiva autônoma para os participantes do processo 

comunicativo. 

O potencial utópico social para Habermas (1987) parte de uma práxis 

comunicativa cotidiana em que os participantes constroem possibilidades concretas de 

uma vida melhor e menos ameaçada. Em outras palavras, seria a humanização do 
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capitalismo. Para isso, despende-se do trabalho como categoria central e parte para a 

comunicação como finalidade libertária para a afirmação de um projeto racional 

emancipatório na modernidade.  

Com isso, consideramos que a teoria da ação comunicativa defendida pela 

proposta Crítico-Emancipatória, ao manter a categoria trabalho apenas como um 

processo racionalmente organizado, assume características de uma metodologia que não 

apresenta uma maior preocupação com as formas de dominação. Essa análise mostra 

que a terceira geração da escola de Frankfurt, em especial Habermas, não segue os 

escritos de Adorno e Horkeimer que mostravam a dupla face do trabalho9 e mantinham 

a possibilidade de emancipação frente à categoria trabalho. 

Portanto, a EF em Kunz (1994), ao seguir a filosofia de Habermas, defende a 

emancipação humana resultante da forma dialógica em situações sociais em que a 

verdade resulta de um diálogo entre os pares, seguindo a lógica do melhor argumento, 

em que esta, em última instância, resulta da categoria subjetiva.  

 

4.1.2- “Razão” e Proposta Crítico-Superadora 

 

A proposta Crítico-Superadora (1992) segue a lógica objetiva da emancipação 

humana aspirando novas relações sociais livres das relações sociais capitalistas. Através 

dessa proposta, a EF vem a contribuir, por meio da reflexão da cultura corporal, para a 

consciência de classe das camadas populares, objetivando a construção de uma 

sociedade socialista.  

A proposta Crítico-Superadora busca uma reflexão que, 

{...} contribui para o desenvolvimento da identidade de classe dos alunos, 
quando situa esses valores na prática social capitalista da qual são sujeitos 
históricos. Essa identidade é condição objetiva para a construção de sua 
consciência de classe e para o seu engajamento deliberado na luta organizada 
pela transformação estrutural da sociedade e pela conquista da hegemonia 
popular (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.40). 

 

Essa reflexão centra-se na lógica dialética materialista, tendo, enquanto 

categorias, a totalidade, a historicidade, a contradição e a mudança quantitativa em 

qualitativa; busca-se a razão crítica e coletiva, superando a razão formal e individualista. 

Na busca dessa perspectiva lançada por Marx, em que a razão aponta a constituição 
                                                 
9 “Todo o trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido fisiológico, é, nessa 
qualidade de trabalho humano, igual ou abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo o trabalho, por outro 
lado é dispêndio de força humana de trabalho sobre forma especial, para um determinado fim, e nessa 
qualidade de trabalho útil e concreto, produz valor-de-uso” (O CAPITAL, vol. 1, pg.68). 
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humana na unidade ser humano/natureza mediados pelo trabalho, a obra do Coletivo de 

Autores (1992) pensa as explicações para os acontecimentos e para o ensino da EF de 

outra maneira, ou seja, os conteúdos são construtores de uma dimensão histórica e 

social de Homem.  

Segundo Souza (1999), Marx viveu num período em que os grupos sociais, a 

burguesia e os trabalhadores embatem-se politicamente em toda a Europa, onde a classe 

trabalhadora avança na organização de suas propostas e na elaboração de tentativas 

revolucionárias. Concordamos com a autora que “o pensamento e a atuação de Marx 

estão comprometidos e a serviço da classe trabalhadora”(p. 36). 

Devemos considerar também que, para Löwy (1998), não é somente pelo 

comprometimento do proletariado com a consciência socialista que aspiramos à 

emancipação, pois as relações sociais são compostas de camponeses, estudantes, 

metalúrgicos, etc, sendo necessária, então, a compreensão desses grupos e das relações 

que os unem. Adquirindo essa consciência de classe racionalmente e “reconhecendo a 

situação, o proletariado age combatendo o capitalismo, ele reconhece sua posição na 

sociedade” (Löwy, 1998, p.132). 

Para uma definição da perspectiva racional na filosofia Marxista, Andery et al 

(2001) coloca o sujeito na condição de ser universal que o distingue dos outros seres 

vivos. Essa capacidade de universalidade é dada pela autora, por sua capacidade de 

consciência. Como ser genérico, o homem transforma a natureza segundo suas próprias 

necessidades e das outras espécies, tanto na direção da materialidade quanto na 

dimensão dos princípios e das ideias, transmitindo essa acumulação para sua afirmação 

na vida coletiva.  

Todas essas explicações que a teoria marxista sustenta somente são possíveis 

devido ao método científico elaborado por Marx. O conhecimento racional só é 

totalitário para o marxismo se conseguir esvaziar de um fenômeno todas as relações, 

conexões e contradições. Esse processo de apreensão do real é, para Andery et al 

(2001), o movimento feito a partir dos fenômenos que existem e que são externos ao 

homem, concretos, e não daquilo que existe na cabeça dos homens. 

Löwy (1998) mostra que a racionalidade no materialismo histórico está ligada a 

uma consciência de classe e que há uma unidade dialética entre ciência e revolução. 

Quando tivemos a invenção da máquina a vapor e, em consequência, a revolução 

industrial, a ciência esteve ligada à classe burguesa que se apropriou dela para produzir 

mais produtos hora/homem, o que lhe possibilitou ascender à posição de dominante. 
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Hoje vivemos em um contexto de produção regado pela taxa de “desutilização 

decrescente dos produtos10. A revolução técnico-científica produz muito numa relação 

“bugigangas” hora/homem; porém, vemos uma sociedade regida pela escravidão 

assalariada, em que dia a dia os capitalistas recusam-se a diminuir os lucros. Temos não 

a revolução científica e sim a ciência da exploração. 

Para Lenin (2003), em uma sociedade baseada na luta de classes não pode existir 

qualquer ciência social imparcial. Esse autor advoga que o pensamento marxista, ou a 

“razão” marxista, ascendeu a uma posição mais elevada do pensamento científico por 

englobar de forma coerente e harmoniosa as doutrinas política, econômica e social. 

Nessa direção, a metodologia Crítico-Superadora, na visão de Escobar (1997 

apud Souza, 2009), leva em consideração que, desde que o homem se ergueu da posição 

quadrúpede até o maior refinamento de suas habilidades manuais, o trabalho foi o meio 

constituinte de toda a história. Por meio de um esclarecimento de que as atividades tanto 

de agricultores, comerciantes, motoristas etc. são essencialidades, o trabalho torna-se a 

categoria realmente capaz de unir estes enquanto classe. 

Essa unidade torna-se possível através de uma organização racional que não se 

limita ao nível do pensamento, mas que busca a libertação das relações de opressão que 

estão presentes nas relações do mundo do trabalho. Hoje, no contexto neoliberal, 

Antunes (1998) declara que se intensificou o aumento do subproletariado, de 

subempregos, trabalhos precários que se constituíram com as transformações do mundo 

do trabalho decorrentes da modernização. Temos, em consequência disso, o 

desaparecimento do operário com direitos trabalhistas que possibilita o aumento da taxa 

de lucro, porém o autor não revela que a classe que vive do trabalho sofreu alguma 

transformação qualitativa. 

O caráter de ferramenta a serviço da compreensão do mundo para sua 
transformação, transformação que deve ocorrer na direção que interessa 
àqueles que são os produtores reais da riqueza do homem - os trabalhadores – 
e que por sua própria condição histórica estão em antagonismos como os 
detentores dos meios de produção – os donos do capital. Por isso, adquire em 
Marx, não apenas o caráter de um conhecimento comprometido com a 
transformação concreta do mundo, mas também com a transformação 
segundo os interesses e as necessidades de uma classe social, e a despeito da 
outra (ANDERY et al, 2001, p. 420). 
 

A proposta Crítico-Superadora, ao fundamentar-se pela visão marxista do 

trabalho, sustenta este como possibilidade de superação das atuais imposições do 

                                                 
10 A taxa desutilização decrescente dos produtos constitui-se uma forma de reestruturação da sociedade 
produtora de mercadorias e nela figuram os limites absolutos do sistema capital, pois cada vez menos os 
produtos apresentam durabilidade (Mészáros, 2001). 
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neoliberalismo. Andery et al (2001) vem a confirmar essa perspectiva atribuindo ao 

trabalho racional a origem da organização da sociedade, pois é por meio deste que o 

homem se fez homem a partir de uma prática transformadora, sendo o trabalho, então, o 

fator determinante para a construção de uma outra sociedade e de uma nova história. 

Essa perspectiva transformadora segue a linha materialista (matéria como ponto 

de partida), todavia as modificações não são unidirecionais ou lineares. Andery (2001) 

explica, partindo do pensamento de Marx, que as transformações são sempre fruto do 

próprio homem, são realizadas de maneira dialética por meio de contradições, 

antagonismos e conflitos e são criadas dentro da própria sociedade.  

Acompanhando esta lógica de pensamento, Souza (1999) diz que a metodologia 

Crítico-Superadora traz em sua organização curricular uma lógica que possibilita ao 

aluno exercer explicação da realidade social em termos de pensamento/reflexão; porém, 

o movimento do pensamento entende que a sociedade moderna não é direcionada por 

objetivos comuns e sim que a sociedade caracteriza-se pelo conflito, no movimento de 

afirmação dos interesses de cada classe. O aluno, nesse processo, adquire consciência de 

classe, necessária para combater o sistema capitalista.  

O trato com o conhecimento condiz com a direção científica/epistemológica 
dada ao conhecimento universal transmitido e assimilado na escola e que 
orienta a seleção, organização e sistematização lógica e metodológica do 
saber escolar. No caso da proposta Crítico-Superadora, do qual a base 
epistemológica preocupa-se com o pensamento racional dialético, o trato com 
o conhecimento não se apresenta isolado no contexto escolar, mas encontra-
se vinculado a organização da escola, em termos de tempo e espaço 
pedagógico, somado à normatização escolar em termos de normas, padrões, 
registros, regimentos, modelos de gestão, estrutura de poder, sistema de 
avaliação. Estes três pólos vinculam-se ao projeto político-pedagógico da 
escola (SOUZA, 1999, p.82). (Grifos nossos) 

 

Essa perspectiva de educação é também superadora dos conhecimentos 

cotidianos denominados na modernidade de senso comum. Chauí (1999) expressa que 

esses saberes habituais que tendem a estabelecer relações de causa e efeito entre os fatos 

encontram explicações da realidade nos sentimentos e nas emoções e cristalizam-se, 

dessa forma, preceitos que passam a interpretar os acontecimentos e a realidade que nos 

cerca. 

O senso comum se reativa como possibilidade explicativa do real com a 

perspectiva pós-moderna. O pós-moderno, para Freitas (2005), reavalia a previsão 

racional e retira dela toda a esperança de que se possa articular uma força coletiva 

contra o presente. Com o fim das alternativas históricas, retoma-se a perspectiva das 
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incertezas com a justificativa “de que tudo até agora feito não deu certo e que há a 

necessidade de se pensar em algo diferente” (Freitas, 2005, p. 17). 

Como um contra-discurso de que a “pós-modernidade esta aí”, consideramos 

pertinente o entendimento dos princípios da prática pedagógica da EF em suas 

concepções críticas e racionais, para assim fugirmos do reducionismo da “prática pela 

prática”. 

Se considerarmos a racionalidade crítico-dialética proposta na perspectiva do 

Coletivo de Autores (1992), a EF é compreendida como uma disciplina do currículo 

escolar, cujo foco de conhecimento é a expressão corporal, onde “será mediado o 

processo de sociabilização das crianças e jovens na busca da apreensão e atuação 

autônoma e crítica na realidade, através do conhecimento sistematizado, ampliado, 

aprofundado, especificamente no âmbito da cultura corporal” (Coletivo de Autores, 

1992, p.73).  

4.2 - Trabalho: O crítico superador e suas relações com o Crítico-

Emancipatório 

 

Em um período muito distante começam a retratar-se as primeiras configurações 

da transição do ser primata em homem através da liberação dos membros superiores do 

processo locomotivo, possibilitando o uso dos mesmos para outras atribuições como o 

trabalho (Antunes, 2004). A partir desse feito, a evolução está garantida. A liberdade é 

conquistada pelo ser primitivo para ter um aperfeiçoamento especial dos seus ossos, 

músculos e ligamentos, desenvolvendo habilidades cada vez mais complexas através da 

mediação com a natureza. 

O desenvolvimento de nossos antepassados configura-se pela necessidade de 

sobrevivência e se alicerça quando as condições da vida impõem para o homem o 

trabalho. Para isso, o homem  ifere dos animais, pois modifica a natureza, obtendo não 

só os utensílios para sobrevivência, mas o conhecimento de criação e transformação dos 

mesmos que necessitam ser socializados para a continuidade da espécie. 

O próprio resultado do trabalho do homem é uma construção educativa que, 

transmitida às novas gerações, configura a acumulação de um conhecimento racional.  

De acordo com Saviani (2007), trabalhar e educar torna-se algo essencial para o ser 

humano e configura a relação próxima naquele período entre trabalho e educação. Cabe 

aqui entender o desenvolvimento, a evolução das forças produtivas e a formação de 
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sociedades para entender a separação que ocorre no decorrer dos períodos, entre 

trabalho e educação, e porque consideramos necessária uma unificação entre esses dois 

conceitos. 

Segundo Albornoz (1986), o trabalho, no primeiro estágio da formação 

econômica, é extrativista e visa a complementar o trabalho da natureza através da caça, 

pesca e colheita de frutos. Portanto, não há excedente, apenas um grupo de pessoas 

sobrevive a partir de seus instintos. Para a autora, os primeiros indícios de uma nova 

formação social é o aparecimento da agricultura, em que o homem começa a planejar 

para poder se fixar por um período longo no mesmo lugar, não necessitando migrar em 

busca de alimentos. 

Até então, nas configurações da vida humana, não havia propriedade privada dos 

meios de produção – principalmente a terra – nem sociedade de classes, prevalecendo o 

modo de produção comunal. Todo o resultado das construções do homem era 

socializado, inclusive as técnicas, ferramentas, produtos e aprendizagens. Sobre esse 

momento histórico, Saviani (2007) argumenta que a disseminação do conhecimento era 

condição necessária à evolução do homem, sendo as relações sociais mediadas por 

valores expressos na atualidade como “educação é vida”. 

Porém, a prática social dos homens dá outro rumo à história. Para Albornoz 

(1986), as noções de propriedade e produto excedente criam as condições para uma 

classe ociosa. “Se eu cultivo esta terra com as minhas mãos, minha aplicação e a força 

de meus músculos, tenho a sensação que o grão dela colhido me pertence, resultado do 

meu empenho e dispêndio de força” (p.18). A noção de agricultura é a característica 

econômica que vai alavancar a divisão entre os homens. 

Com o passar do tempo, a constituição de outras relações produtivas gerou a 

divisão dos homens em classes, possibilitando à determinada parte dos homens viver do 

trabalho alheio. Essa construção social dá início a uma modalidade de trabalho 

conhecida hoje como trabalho intelectual11 e, em consequência, a cisão entre educação 

para o intelecto (dirigentes políticos e militares) que se apropriava dos ensinamentos da 

língua, matemática, artes, filosofia, e o cidadão educado para o trabalho que limitava 

seus conhecimentos a atividades produtivas.  

                                                 
11 Consideramos esta cisão entre trabalho intelectual e corporal apenas para diferenciar as atividades com 
esforços mais ou menos acentuados. Na prática concreta cabe observar que esta divisão inexiste, pois: “a 
maioria dos trabalhos intelectuais se faz acompanhar de esforço corporal, uso minhas mãos e músculos 
enquanto digito estas páginas que vou pensando. O pedreiro usa sua inteligência ao empilhar com 
equilíbrio os tijolos sobre o cimento ainda não solidificado (Albornoz, 1986, p.11). 
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Essas características dão origem à configuração da sociedade em classes e esta 

vai refletir no modelo educacional que passa a vigorar, por exemplo, o escravismo e o 

feudalismo. “A educação mantém sua configuração pelo modelo acima sendo 

determinada a formação pela configuração social. Nas sociedades de classes, a relação 

entre trabalho e educação tende a manifestar-se na forma da separação entre escola e 

produção” (Saviani, 2007, p. 157). Cabe aqui ressaltar que, no período feudal, há uma 

centralização da educação pelo clero, portanto, poucos avanços ou até retrocessos para a 

produção intelectual da humanidade. 

Com o desenvolvimento de uma nova relação nas forças produtivas – o 

capitalismo – “o trabalho é um esforço planejado e coletivo no contexto do mundo 

industrial, na era da automação” (Albornoz, 1986, p.25). Apesar da expansão da ciência, 

que possibilita ao homem libertar-se do fardo do trabalho manual, Antunes (2002) tem 

denunciado que, no atual modo de produção, a tecnologia somente aumenta a taxa de 

exploração, em que retirando a necessidade da força muscular para o trabalho, cria as 

condições para o ingresso do contingente feminino. 

Essa forma de organização social, configurada pela alienação da força de 

trabalho, produção de excedentes, propriedade privada e circulação de mercadorias 

regulada pelo consumo, leva a educação a desempenhar um papel diferenciado na 

formação da sociedade. Debruçamos, resumidamente, nosso olhar sobre a configuração 

do trabalho no processo de produção capitalista a partir de Marx (2010). 

A circulação do dinheiro é a condição que possibilita a formação do capital. 
Nesta circulação o trabalho é convertido em mercadoria da mesma forma 
como matéria prima, meios de produção e utensílios necessários para a 
produção, em um exemplo. Nosso amigo capitalista adianta o dinheiro –D 
para comprar:, R$: 10,00 materiais, R$: 3,00 força de trabalho e R$: 2,00 
desgaste dos meios e outros. O trabalhador, em 4 horas transforma o 
dinheiro adiantado pelo capitalista em uma –M mercadoria com valor igual 
a R$: 15.00, obtendo o capitalista na sua venda os mesmos 15 reais - D. Mas 
qual a vantagem do capitalista em adiantar o dinheiro? A vantagem esta na 
alienação da força de trabalho, tendo na atualidade a jornada de trabalho 
de 8 horas, sobram para o capitalista 4 horas de trabalho. Nessas 4 horas o 
capitalista adiantara o valor do da matéria prima e dos meios no valor de 
R$:12,00, retirando no final do dia um produto de R$:15,00. Portanto, D- M 
-D’ produz uma mais valia de 50%, (adaptado de Marx, 2010, p. 177, 178, 
224, 225). 

Essa mais valia se transforma em riqueza e, consequentemente, ao ser investida, 

transforma-se em capital. Seu investimento seguramente tem sentido de aumentar a taxa 

de líquida obtida pelo detentor dos meios de produção. Esta pode ser, no sentido 

quantitativo, um número maior da maquinaria e de trabalhadores, ou qualitativa 
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convertida na atualidade pela tecnologia que acelera o processo de produção 

hora/homem, aumentando a porcentagem de mais valia obtida por trabalhador. 

O exemplo mostra concretamente que o trabalho na sociedade capitalista assume 

dupla configuração. De um lado, como trabalho socialmente útil, concreto, 

caracterizado no despendido pelo trabalhador para suprir suas necessidades mínimas. A 

outra face, o trabalho abstrato, alienado se corporificada na parte absorvida pelo 

capitalista.  

Mesmo com todo o avanço tecnológico que difundiu discursos da centralidade 

tecnológica, o trabalho foi quem constituiu (e constitui) a tecnologia, portanto mantendo 

o posto principal. Além disso, por mais informatizada, robotizada que seja, a figura do 

trabalhador não desaparece da metamorfose da circulação das mercadorias, esteja ele 

comandando milhares de robôs ou apertando manualmente parafusos. Portanto, é pelo 

trabalho que se constitui a produção das necessidades da humanidade. 

Tomando por base as relações produtivas de nossos dias, Saviani (2007) coloca 

que a educação acompanha esse desenvolvimento desempenhando a função de produção 

e reprodução como apresentamos nas teorias Crítico-reprodutivistas.  

Entender o que é trabalho é o primeiro passo para que ele não seja vinculado 

apenas à rotina diária que exige esforço humano para um sentido restrito, à produção de 

valores sociais agregados à mercadoria. Para isso, torna-se necessário trazer a economia 

política para o interior da didática da Educação e da EF. Compreender o trabalho como 

princípio educativo, significa não compreender o trabalho unicamente como produtivo, 

mas entendê-lo como uma atividade humana, resultado de uma construção histórica. No 

campo da Educação e EF outra categoria que é analisada é a linguagem. 

Segundo Organista (2006), Habermas entende que o trabalho e a linguagem são 

anteriores à formação de sociedades por considerar que os hominídas já apresentavam 

aptidões e funções para o trabalho. Habermas considera frágeis as teorias que têm por 

base somente o trabalho social para diferenciar o homem das outras espécies, pelo fato 

de antecessores da espécie humana sobreviverem, por meio da caça feita em 

cooperação, sendo isso traços de um ser vivo com funções cognitivas superiores. 

A partir desse momento, a comunicação passa também a integrar as relações de 

evolução da humanidade. O homem a usa para compreensão das operações necessárias 

para a constituição e organização das sociedades. Sua prerrogativa possibilita um modo 

concreto de interpretação das experiências e do mundo vivido.  
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Pela centralidade da linguagem, como uma atividade humana intencional que ao 

longo da história vem mediando o desenvolvimento da humanidade onde o “ser” 

expressa aquilo que tem em mente sobre o comportamento social, corporal, moral e 

valorativo. Essa construção acontece por uma via que caracterizamos como o diálogo 

entre os pares, em que os processos de aprendizagem não são mais canalizados apenas 

pelo trabalho.  

Efetuando uma crítica ao caráter alienador que o trabalho assume na 

modernidade, Habermas (2000) desloca a perspectiva de emancipação para a práxis da 

ação comunicativa. O autor coloca que são as expressões linguísticas, configuradas a 

partir de um conhecimento racional, que devem possibilitar a autonomia e a auto-

realização, inclusive trazer o esclarecimento das pressuposições ontológicas mais 

ramificadas. 

A produção da consciência e de sociedades, para Habermas (2000), resulta em 

uma perspectiva totalmente diferente da realizada pelo viés do trabalho. Para o autor, a 

interdependência entre os sistemas linguísticos abre o mundo e os processos de 

aprendizagens intra-humanos. “Os processos de aprendizagens não são mais canalizados 

pelas relações de trabalho social, no fim das contas, pela relação cognitivo-instrumental 

típico da natureza objetiva” (Habermas, 2000, p. 445). 

Assim, a linguagem hermenêutica utilizada pelos participantes busca uma 

veracidade de proposições que Habermas (1989) aclara o significado tanto objetivo 

como subjetivo; 

[...] Quando o falante diz algo dentro de um contexto quotidiano, ele se refere 
não somente a algo no mundo objetivo (como a totalidade daquilo como é, ou 
poderia ser o caso), mas ao mesmo tempo a algo no mundo social, (como a 
totalidade de relações interpessoais reguladas de um modo legítimo) e a algo 
existente no mundo próprio, subjetivo do falante, (como a totalidade das 
vivencias manifestáveis, às quais tem um acesso privilegiado) (HABERMAS, 
(1989, p.41). 
 

Sob essa lógica, tendo a linguagem como componente central, o papel desta vem 

a "substituir" a tese do trabalho como princípio emancipatório convertendo a ciência sob 

a demanda do valor tecnológico em principal força produtiva, capaz de produzir meios 

para uma sociedade menos ameaçada dos desastres naturais, sociais e produtivos da 

sociedade regida pela acumulação ilimitada. A conciliação entre recursos naturais e 

tecnologia implica a consolidação de uma sociedade homogênea diretamente ligada com 

os princípios do desenvolvimento sustentável. 
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Para Antunes (2002), a ciência não poderia tornar-se a principal força produtiva, 

porque nas necessidades conduzidas pela organização social ela interage com o trabalho 

e não o sobrepõe. Em outras palavras, as máquinas inteligentes não podem substituir os 

trabalhadores, e sim,  

ao contrário, a sua introdução utiliza-se do trabalho intelectual do operário 
que, ao interagir com a máquina informatizada, acaba também por transferir 
parte dos seus novos atributos intelectuais à nova máquina que resulta deste 
processo. Estabelece-se, então, um complexo processo interativo entre 
trabalho e ciência produtiva, que não pode levar à extinção do trabalho vivo, 
(ANTUNES, 2002, p. 11). 
 

Há, portanto, uma relação que não estabelece o fim da centralidade do trabalho, 

mas expande nos setores mais avançados a dimensão intelectual do trabalho. Para 

Antunes (2002), ao acenar para o fim da sociedade do trabalho e deslocar os “acentos 

utópicos” para a comunicação, comete-se um forte equívoco analítico, pois se considera 

de maneira única um fenômeno que tem dupla dimensão. 

Para o autor, trata-se de uma “crise da sociedade do trabalho abstrato cuja 

superação tem na classe trabalhadora, mesmo fragmentada, heterogeneizada e 

complexificada, o seu pólo central” (p.87). É possível questionar o trabalho abstrato 

pelo próprio viés que o revelou, o marxismo.  
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5- CAPÍTULO III  

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DAS PROPOSTAS CRÍTICO-

SUPERADORA E CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA 20 ANOS APÓS SUA S 

FORMULAÇÕES.  

Nesse momento em que pretendemos conduzir uma reflexão acerca da relação 

entre as formulações teóricas das propostas Crítico-Superadora (1992) e Crítico-

Emancipatória (1994) e as revelações advindas do campo empírico, temos que registrar 

o acolhimento da instituição para realização da pesquisa e também a disponibilidade dos 

acadêmicos enquanto sujeitos12 a serem pesquisados. No tocante a essa produção do 

conhecimento, os projetos apresentaram-se com uma intencionalidade, que se situa na 

elaboração de aulas a partir das propostas críticas no contexto das escolas públicas. 

Apresentamos, na sequência, o breve histórico das linhas de pesquisa e a constituição do 

trabalho extensionista analisado.  

A história do processo de elaboração da Linha de Estudos Epistemológicos e 

Didáticos da Educação Física (LEEDEF)13 constitui-se em um contexto de ensino e 

pesquisa entre universidade pública e comunidade. Seu desenvolvimento se configura a 

partir de projetos extencionistas como, por exemplo, o Projeto Criança Cidadã (PCC) 

que se fundamentava no pressuposto teórico da fenomenologia-hermenêutica. A partir 

do ano de 1999, quando o projeto passa a ser coordenado pela professora Maristela da 

Silva Souza, várias questões foram sendo problematizadas no grupo de trabalho, dentre 

elas o projeto histórico a ser construído. 

Desde então, o projeto passou a fundamentar-se no Materialismo Histórico 

Dialético e, coletivamente, criou-se um período de ações históricas no CEFD 

conduzidas não só pelo trabalho realizado frente às comunidades, como também as lutas 

que se fizeram nas discussões em salas de aulas, nos Conselhos de Centro e 

Universitário, no Movimento Estudantil, Movimento Nacional Contra a 

Regulamentação da Profissão da Educação Física e nos Partidos Políticos, com o 

objetivo de construir os alicerces para uma sociedade socialista. 

                                                 
12 Todos os participantes da pesquisa foram informados dos objetivos da pesquisa, bem como, estavam 
suscetíveis à desistência, caso considerassem necessário por qualquer que fosse o motivo. Os nomes 
utilizados neste estudo também serão fictícios, preservando a identidade dos participantes. 
13 A fundamentação da LEEDEF neste trabalho é um recorte foi extraído de seu site disponível em: 
www.ufsm.br/leedef/.  
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Outros objetivos foram sendo articulados como projetos de iniciação científica e 

projetos de pós-graduação, com o fim de produzir e socializar conhecimentos através de 

publicações em periódicos e livros, atendendo o contexto da comunicação científica. 

Possibilitou-se, dessa forma, construir bases didáticas para formular, no ano de 2007, o 

projeto “Ginástica Escolar: Possibilidade Superadora no Âmbito da Cultura Corporal”, 

passando este a afirmar-se por suas proposições didáticas atreladas à realidade social a 

vista de um projeto político transformador. 

Pela sustentação Materialista Histórica e Dialética, o projeto de ginástica14 

compreende a cultura a partir de Chauí (1995), como sendo a maneira pela qual o 

homem se humaniza por meio de práticas que criam a existência social. Nesse sentido, a 

ginástica é considerada por Souza (2007) como patrimônio cultural da humanidade 

aprimorada no processo de constituição da existência humana, enquanto uma dimensão 

sistematizada do gênero humano.  

O referido projeto que trata da prática social da ginástica objetiva; 

possibilitar ao curso de EF Licenciatura o conhecimento sistematizado da 
ginástica, como também uma produção de conhecimento que venha a 
contribuir com a qualificação do ensino da ginástica no campo de 
conhecimento da EF, apresentando uma possibilidade de ensino que venha 
superar as práticas tradicionais e competitivas que se vem desenvolvendo no 
contexto escolar (SOUZA, 2007, p. 1). 
 

Busca-se, no entendimento de Sousa (2007), superar a formação de sujeitos 

historicamente passivos e imobilizados em suas práticas sociais que os limita no 

processo de construção da cultura elaborada. Essa prática, possível e desejável, vem a 

possibilitar o entendimento da ginástica como produto dos homens e mulheres, 

abordado pedagogicamente no contexto escolar.  

Já o Grupo de estudos e pesquisa em Gerontologia e Educação Física 

(GEPEGEF)15 tem o intuito de legitimar as ações da EF segundo a perspectiva de 

"prática pedagógica e social", tanto no ambiente formal (escolar) quanto nos espaços 

não formais, estes especialmente com idosos16.  

                                                 
14 Texto extraído do projeto de extensão e pesquisa registrado no Gabinete de Projetos (GAP), do CEFD 
sob o nº: 020646. 
15 A descrição inicial do GEPEGEF, foi retirada do diretório de grupos de pesquisa do CNPQ, disponível 
em www.dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0327409NV4GPX6.  
O GEPEGEF atua também no estudo referente ao envelhecimento e sua relação com a EF. São traçados 
os caminhos da formação, em que a EF, em um determinado momento, passa a ser legitimada também 
por suas ações voltadas ao envelhecimento humano em uma perspectiva educacional e com foco nas 
ciências sociais e humanas, tendo como base o projeto maior: EDUCAÇÃO FÍSICA E AS 
DIVERSIDADES- A LEGITIMIDADE DA EDUCAÇÃO FISICA NO TRABALHO COM IDOSOS. 
Porém, como esta linha de pesquisa não é o foco do estudo não daremos maior atenção a mesma. 



61 
 

 

Os projetos referentes ao esporte escolar buscam refletir e construir 

conhecimento acerca das ações da EF Escolar, especificamente relativas ao esporte 

na/(da) escola, fundamentando tais ações a partir dos princípios didático-pedagógicos 

que regem a formação de professores no curso de Licenciatura, tendo como projeto 

maior: DESAFIOS DO ESPORTE ESCOLAR - REFLEXÕES E PROPOSTAS 

DIDATICO-PEDAGÓGICAS PARA OS CONTEÚDOS EM AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. Assim, vislumbra repercussões na formação de professores e 

busca legitimações da EF no campo das diversidades, na tentativa de colaborar para o 

seu fortalecimento enquanto área da Educação, com grande inserção sociocultural nos 

contextos estudados. 

O projeto “O Atletismo Escolar em uma Perspectiva Integradora – Proposições 

Didáticas a partir da Teoria Crítico-Emancipatória e Didático Comunicativa em turmas 

mistas” tem sua origem de uma necessidade observada através das práticas curriculares 

(PC) que Integram o Projeto Político Pedagógico do curso, de modo que se constitua a 

articulação entre universidade e comunidade.  

Marques et al (2010) apresentam que nas PC foi diagnosticada a negação do 

conteúdo atletismo nas ações didáticas em aulas de EF e, apesar das turmas serem 

mistas, os professores promoviam métodos que reforçavam as diferenças entre os 

gêneros masculino e feminino. Nesse sentido, as autoras apresentavam o referido 

projeto com o objetivo de contextualizar as questões de gênero em turmas mistas, 

refletindo as ações efetivas da EF enquanto componente curricular da educação básica. 

Para a concretização dos objetivos propostos, o percurso escolhido foi a Teoria 

Crítico-Emancipatória de Kunz (1994) que Marques et al (2010) referenciam como a 

possibilidade de “superar a visão de altas performances, mudando a concepção de 

ensino, sem deixar, contudo, de utilizar o modo “correto” dessa modalidade e, de forma 

oposta, restringi-la às brincadeiras” (p. 85). 

Como resultados da análise, Marques et al apresentam que a 

interação/socialização entre os gêneros masculino e feminino, pelas atividades 

propostas, alcançaram os objetivos e salientam a existência de resistência por parte dos 

alunos, principalmente das meninas. Concluem afirmando que 

o processo de emancipar os alunos por meio da encenação do esporte e o 
desenvolvimento das competências objetiva, comunicativa e social foi obtida; 
todos tiveram participação ativa durante as aulas, passando a ter uma atitude 
de questionamento e de participação na construção das ações didáticas 
(MARQUES et al, 2010, p. 93). 
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Em síntese, os referidos trabalhos extencionistas vêm desenvolvendo-se há 

aproximadamente cinco anos na LEEDEF E GEPEGEF. Pelas falas dos entrevistados, 

podemos assegurar a importância atribuída pela direção das escolas às ações 

extensionistas. Na percepção das escolas, as atividades desenvolvidas pela universidade 

constituem-se em algo diferencial do que a EF curricular pode oferecer.  

Antes de entrarmos diretamente na discussão das categorias de análise, 

consideramos necessário trazer para o debate o momento histórico em que as obras 

Metodologia do Ensino da Educação Física e Transformação Didático-Pedagógica do 

Esporte foram formuladas. Um período social de muita luta política e ideológica e na 

EF uma ocasião de formulações didático-pedagógicas a partir da área de conhecimento 

das ciências humanas e sociais, buscando reconstruir a EF pelo viés histórico, social e 

cultural. 

Era um momento histórico em que afloravam essas novas abordagens e 

aspiravam transformar a prática dos atuais e futuros professores. As abordagens críticas 

foram fundamentais para contrapor a chamada “verdade Absoluta”. Castellani Filho 

(2010)17 expressa que “na história da EF a verdade nos Sec. XIX e XX era aquela que 

nos venderam como absoluta, definitiva, única” (p.186). Na mesma linha de 

pensamento, o autor expõe que com a democratização dos anos de 80 estabeleceu-se a 

possibilidade de denúncia da ligação entre a “verdade” vendida aos acadêmicos da EF, 

com a vinculação da reprodução da lógica dominante. 

Kunz (1994), por exemplo, declarou na época da formulação de sua abordagem, 

que essas tendências apresentam claras divergências entre si, referindo-se às 

possibilidades pedagógicas, como também à visão social, político, econômico e cultural. 

O autor dá ênfase que, no referido período dos anos 1990 – 2000, pouco se observa um 

desenvolvimento concreto dessas propostas na realidade escolar. Porém, considera um 

momento em que a produção na EF aflorava na área das ciências humanas e sociais 

vista revolucionar a prática pedagógica escolar. 

Em alguns terrenos elas cresceram, tornando-se balizadoras dos processos 

pedagógicos, da formação inicial e da prática pedagógica escolar, sendo que na 

atualidade, podemos dizer que naquele momento todo esforço despendido estava no 
                                                 
17 Todas as citações de autores (Taffarel, Escobar, Castellani, etc.) do Coletivo de Autores datadas no ano 
de (2010), referem-se ao posfácio do livro Metodologia do Ensino da Educação Física em sua 3ª 
reimpressão. Esta foi uma edição de difícil acesso, pois, os poucos exemplares impressos foram retirados 
de circulação por um motivo que não conhecemos ao certo. 
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caminho certo e apresenta hoje relevantes resultados. Cito Taffarel (2010), que 

apresenta exemplos concretos como trabalhos realizados sob os conceitos da perspectiva 

Crítico-Superadora na secretaria de educação de Mato Grosso, na prefeitura de Belém e 

relatos de experiência de norte a sul do Brasil, mostrando a viabilidade da mesma. A 

autora complementa afirmando que hoje temos experiências pedagógicas em escolas e 

movimentos sociais demonstrando que a abordagem se mantém atual e consistente. 

Na perspectiva da abordagem Crítico-Emancipatória, temos o trabalho prático 

desenvolvido por Falcão (1998), relacionado com a capoeira. Também os trabalhos de 

Matiello Junior (2002), no livro Didática II, que apresenta possibilidades de atividades 

relacionadas com o meio ambiente, defendendo um projeto pedagógico Crítico-

Emancipatório. Na mesma unidade, Pires & Neves (2002) trazem experiências 

pedagógicas da formação inicial em Educação Física. Dentre isso, temos também 

relatos de experiências apresentados em vários congressos que denotam a consistência 

da abordagem.  

Retomando o conhecimento de nosso campo de pesquisa, participaram sete 

estudantes lotados nos grupos de trabalho das referidas propostas. Salientamos que o 

desenvolvimento desses projetos se mantém cotidianamente nas escolas públicas de 

Santa Maria – RS, desenvolvendo o referido trabalho pedagógico com as propostas 

críticas. Os sete participantes ficaram divididos da seguinte forma: quatro integram a 

LEEDEF e três o GEPEGEF. Também, para qualificar a pesquisa, buscou-se contatar 

professores já oriundos dos grupos de pesquisa que se encontram concursados em redes 

escolares. Nesse caso, conseguimos uma professora18 que havia participado dos dois 

grupos de pesquisa, que conduziu sua crítica e contribuições à obra de Elenor Kunz e 

problematizou19 em alguns trechos questões referentes à obra do Coletivo de Autores. 

Os critérios utilizados para o relativo número de entrevistados foram ter trabalhando nos 

projetos e ter disponibilidade a ser sujeito do estudo. 

Todos os estudantes, inclusive a professora da rede de ensino, conferem aos 

projetos de extensão um alto grau de qualificação para sua formação e para a prática 

pedagógica. Nas palavras de Joseane, precisa-se: “Da mediação. De saber como 

                                                 
18 Na contagem dos participantes, esta se insere no Grupo do GEPEGEF, pois foi integrante do grupo que 
elaborou o projeto de extensão fundamentado sob a perspectiva da proposta Crítico-Emancipatória e 
didática comunicativa. Partindo desta tese, previamente estabelecemos que a professora posicionar-se-ia 
favorável a teoria Crítico-Emancipatória. 
19 Consideramos, que a participante apenas problematizou alguns trechos pois a entrevista foi direcionada 
a proposta crítico-emancipatória já que a mesma era integrante do grupo de trabalho sob esta perspectiva. 
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trabalhar a questão do alto rendimento, por que muitas vezes falta conhecimento para 

o professor para dizer que não é só futebol, e isso é devido à falta de ter aquela 

experiência de que dá certo, e eu te digo, na faculdade tu tem que ter experiência de 

projeto de extensão”. Consideram também que, se houvesse um maior incentivo do 

Centro Universitário, os estudantes poderiam estar se colocando “de forma muito mais 

qualitativa dentro da escola” (Rafael). 

No geral, todos os estudantes participavam, no mínimo, dois anos dos projetos 

de extensão. Alguns estavam graduados e concluindo suas especializações, portanto, 

conferiam respostas muito convincentes sobre determinadas categorias. Tendo como 

base uma avaliação preliminar das respostas e da própria condução da entrevista, 

podemos afirmar que a maioria dos estudantes tem muita clareza em relação à prática 

pedagógica da proposta em que eram investigados. As dificuldades maiores na 

elaboração de respostas claras apresentaram-se quando as perguntas foram direcionadas 

às categorias de sustentação epistemológica como “razão” e “teoria de conhecimento” 

das referidas propostas pedagógicas.  

Percebe-se, nessa avaliação, a relação entre as dificuldades dos estudantes e os 

limites dos próprios professores do CEFD, que não apresentam claro a relação dialética 

entre educação e a sociedade. Fica explícito, na análise de Michelotti & Souza (2008), 

que a maioria dos professores do curso vê a educação “enquanto um espaço  estático, de 

assimilação do conhecimento e que serve para adaptar e conformar o sujeito no contexto 

atual” (p.71). Para um processo de formação que se sustenta por uma concepção de 

educação que consideramos incipiente, não é de se admirar que os entrevistados, que 

são acadêmicos do CEFD, apresentem limites em relação à articulação entre EF, 

conhecimento e visão social de mundo. 

Constatamos que há uma unanimidade entre os estudantes sobre o tamanho da 

contribuição que o curso disponibiliza para a prática pedagógica. Todos caracterizam o 

currículo do CEFD, na linha de arguição de (Rafael), como “muito limitado” em relação 

à contribuição que este disponibiliza para a prática na escola. Nessa primeira 

apreciação, reforçam-se os resultados obtidos por Michelotti & Souza (2008), sobre o 

conhecimento teórico-metodológico das propostas pedagógicas dos professores do 

CEFD apresentados na introdução desta pesquisa. Ainda, quando questionados sobre o 
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conhecimento da outra proposta pedagógica dessa investigação, que não eram 

integrantes20, apenas 2 de um total de 7 elaboraram um resposta consistente. 

Desse modo, destacamos a importância de acadêmicos participarem desse 

processo de formação proporcionado pela universidade que são os projetos de extensão. 

Os sujeitos da pesquisa atribuem seu conhecimento sobre as propostas pedagógicas, a 

essa oportunidade e também alguns entrevistados que se envolvem em outros espaços 

de formação, como o diretório acadêmico e o movimento estudantil, expressam que tais 

atividades têm contribuído para ampliar o seu conhecimento teórico. 

 

5.1 - Categorias de análise: 

Através da lógica dialética, procuramos manter os nexos entre as categorias 

Prática Pedagógica e Trabalho; Teoria de Conhecimento e Racionalidade para a 

proposta Crítico-Superadora. Na proposta Crítico-Emancipatória, a análise segue a 

mesma lógica, Prática Pedagógica e trabalho; Teoria de Conhecimento e 

Racionalidade. Buscamos expressar, nas referidas abordagens, o movimento de 

produção do conhecimento entre o Singular, o particular e o geral, sendo estes 

entendidos nas interfaces deste trabalho como a relação entre EF, educação e sociedade, 

tecendo um sentido, em que as reflexões ampliam-se na busca por revelar as 

especificidades das categorias de profundidade epistemológica. Em um segundo 

momento, buscamos analisar a relação entre os projetos de extensão universitários e as 

condições para sua efetivação na prática pedagógica, inter-relacionando, nesta análise, o 

conhecimento das propostas pedagógicas desta investigação e as contribuições dos 

projetos, sua efetivação, problemas/limites a partir da precarização do trabalho 

docente. 

5.1.1 - Crítico-Superadora: Prática Pedagógica e Trabalho; Teoria de 

Conhecimento e Racionalidade 

Veiga (1992) define a prática pedagógica como “... uma prática social 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática 

social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social” (p. 16; 38). Para o 

                                                 
20 No caso, para os estudantes que trabalharam com a crítico-superadora era questionado sobre a proposta 
crítico-emancipatória e quem trabalhou com a crítico-emancipatória indagava-se sobre a crítico-
superadora. 
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Coletivo de Autores (1992), a Prática Pedagógica deve levar em conta que toda 

conquista ou produção humana transformou-se num patrimônio cultural da humanidade.  

Nesse viés, entendemos cultura em uma definição ampla a partir de Paro (2010), 

em que consideramos cultura como tudo aquilo que o ser humano construiu ao longo da 

história para além da natureza, isto é, as artes, a filosofia, as ciências, aquilo que é 

edificado e pode ser transmitido de geração em geração. Ainda sustentados em Paro 

(2010), podemos dizer que vamos à escola para conhecer a cultura, os valores e as 

crenças, que passo a passo nos apropriarmos dela, com a mediação de um ser humano 

com experiências socialmente acumuladas.  

A Educação, na perspectiva do Coletivo de Autores (1992), é uma interação 

social entre dois ou mais seres que se encontram em determinada classe social e 

apropriam-se, no dado momento histórico, do que o homem tem produzido no decorrer 

da história. Nesse sentido, a EF aproxima-se da pedagogia Histórico-Crítica, 

preconizada por Saviani (1989), em que articula educação e sociedade considerando que 

a sociedade é dividida em duas classes com interesses opostos. Portanto, a pedagogia 

parte do dissenso, objetivando chegar ao consenso, que é necessário transformar as 

relações de produção. 

Para o Coletivo de Autores (1992),  

a prática pedagógica parte de uma reflexão sobre o acervo de formas de 
representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 
exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios 
ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que 
podem ser identificados como formas de representação simbólica de 
realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 
desenvolvidas (p. 38). 

A obra do Coletivo de Autores (1992) trouxe como possibilidade para a reflexão 

pedagógica a concepção de historicidade, tornando a assimilação da cultura corporal a 

partir do movimento do pensamento dialético, em que os alunos têm a compreensão de 

que o “homem não nasceu pulando, saltando, arremessando, balançando, jogando” 

(p.39). Isso tudo é resultado “da diferença que a gente vê clara, que ela parte de um 

concreto, por exemplo, nas aulas ela parte de uma prática social que é a vivência das 

crianças. Então ela se liga numa materialidade, não parte das ideias, de que as 

crianças pensam” (Bruna). 

Essa materialidade citada pela entrevistada está ligada à própria forma de 

assimilação do conhecimento que considera as experiências do educando e o confronta 

com os elementos táticos e técnicos socialmente construídos a partir dos movimentos 



67 
 

 

corporais. Portanto, a proposta do Coletivo de Autores (1992) preocupa-se em 

compreender as múltiplas determinações para o bom desempenho do aluno e neste 

“erro/acerto, vontade coletiva, valores éticos, morais e políticos, habilidades e domínio 

técnico são determinações para as mudanças qualitativas” (p. 41). 

Metodologicamente, essa proposta busca a articulação do conhecimento com o 

próprio movimento histórico das camadas sociais desprivilegiadas economicamente. 

Também, considera que o ensino e a aprendizagem têm como referência o ritmo 

particular de cada aluno e este, muitas vezes, està ligado à classe social que impõe 

limites para uma apropriação rápida do conteúdo, portanto 

fica claro na prática que essa abordagem é o que se tem de mais avançado 
hoje, isso a gente vê por ela ir além da compreensão do real, se propor a 
transformação da realidade. Claro que isso muitas vezes não se da 
imediatamente, mas, a gente vê que é processo {...} Estamos trabalhando 
com uma turma que é nova e a outra que agora ta no terceiro ano. Então 
podemos observar o salto que a turma que esta a mais tempo consegue dar, 
tanto em relação do que a gente ta passando, como na participação nesse 
novo processo de construção de conhecimento (Bruna). 
 

Para a articulação com a transformação da realidade, é necessário que 

entendamos o todo da educação. Castellani Filho (2010) avalia a forma que a proposta 

Crítico-Superadora propôs para o ensino a partir dos ciclos e demonstra que o objetivo é 

que cada ciclo dê conta de constatar, demonstrar, compreender e explicar a EF dentro da 

realidade brasileira e da lógica internacional, que afeta o modo da sociedade se 

organizar. 

Castellani Filho (2010) também admite as limitações de implementar uma 

proposta de ensino por ciclos por toda a organização seriada e disciplinada que a escola 

traz consigo, mas deixa explícito que continua sendo uma possibilidade que deve ser 

mais explorada. Sobre essa questão, o levantamento de campo revelou alguns avanços: 

{...} Esse semestre, a gente vem tentando colocar a partir do sistema de 
ciclos, tentando estudar de que forma se trabalha isso, desenvolve, dentro do 
que os alunos trazem, e ai é essa a apropriação que a gente tem, só que muita 
coisa falta ainda pela própria dificuldade que a gente tem em relação a 
didática (Rafael). 

E; 

{...} Às vezes isso parece que fica debilitado só ao ambiente da sala de aula, 
mas a gente tenta relacionar os elementos da ginástica com a leitura de 
mundo que os alunos tem. Por ser uma turma de séries iniciais, segunda e 
terceira séries, algumas coisas a gente consegue trazer muito bem, percebe as 
diferenciações econômicas e sociais, embora muitas vezes não problematize 
no fim, mas tudo é um processo (Rafael). 
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A compreensão preconizada por essa abordagem busca revelar as contradições 

do próprio processo educativo. Por exemplo, traz para o interior da didática os ataques 

da realidade social neoliberal que têm esvaziado as salas de aula da bagagem do 

conhecimento científico. No trabalho pedagógico da abordagem Crítico-Superadora, 

questiona-se a educação que segue a lógica da restrição material imposta pela 

propriedade privada, agora também, com a privação dos saberes, que entendemos como 

a divisão interna do sistema educacional básico – público/privado. 

Sobre os limites apresentados no trabalho escolar, Freitas (2000) nos diz que, 

além da escola ser piramidal, encontramos outros empecilhos para a efetivação de uma 

pedagogia crítica na escola capitalista, por exemplo, a eliminação adiada. Essa é uma 

questão importante que presenciamos bem na vida escolar, e o autor nos chama atenção 

para os caminhos que já são pré-estabelecidos orientados para as camadas populares que 

trilham determinadas profissões menos valorizadas, enquanto as camadas privilegiadas 

dirigem-se a profissões com maior valorização econômica. 

No centro de tais questões, temos que considerar que uma proposta pedagógica, 

que se propõe a fazer uma análise crítica da realidade social, como no caso da proposta 

Crítico-Superadora, apresenta dificuldades de se institucionalizar numa sociedade 

capitalista. Luckesi (1994) nos deixa claro que as pedagogias existentes com esse fim 

são um instrumento de luta para professores aliado a outras práticas sociais. Essas 

questões são reforçadas pela dificuldade de mediação entre o individual e o social, 

apresentada na realidade da prática concreta demonstrada pela fala dos atores. 

Tu faz o planejamento de aula, chega lá coloca a proposta, especificamente 
com as crianças é difícil de fazer eles raciocinar daquela forma, de eles 
entender o porquê. Então é difícil de colocar a outra forma de pensar, que a 
gente quer construir o conhecimento com eles, fazer um resgate histórico do 
que eles tem de conhecimento, confronta com o conhecimento científico. 
Essa historicidade é difícil de colocar pra eles. O sistema geral das escolas é 
mais tradicional então, tentar ser crítico, é difícil (Daiane). 

Escobar (2010) explicita a relação de historicidade defendida pela obra do 

Coletivo de Autores (1992). Para a autora, a atividade prática está ligada à centralidade 

do “trabalho e suas relações objetivas materiais reais, dos homens com a natureza e com 

os outros homens” (p.122). Entender historicamente as relações de trabalho e a luta de 

classes como um movimento revolucionário que possibilitou a configuração de 

sociedades, é defender um sistema explicativo com uma visão ligada à classe 

trabalhadora. 
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Nesse sentido, esta obra se torna o marco do entendimento da divisão de classe 

da organização da sociedade. Ela está em contraposição às pedagogias crítico-reflexivas 

que desconsideram as lutas sociais entre classe trabalhadora e donos dos meios de 

produção. Para estas, a luta entre burguesia e proletariado não é  mais o mirante de 

nossa sociedade, pois se complexificaram e agora são particulares, do movimento 

feminista, movimento negro, movimento verde, movimento dos sem-teto, sem-erra, etc. 

O que não fica claro na análise de tais pedagogias é quem faz parte e quem tem 

interesses em tais lutas senão seres humanos integrantes de realidades sociais 

desfavorecidas. Portanto, entendemos que a classe trabalhadora fragmentou-se, mas 

ainda é a realidade potencial que deve conscientizar-se dos objetivos comuns que estão 

postos em suas lutas e, a partir do movimento da luta de classes, buscar forças para 

constituir uma sociedade socialista.  

Contudo, uma prática pedagógica que se engaje na luta por condições sociais 

melhores em seus diferentes vieses e ainda por uma transformação dessa realidade, pelo 

fim da exploração do homem pelo homem, necessita ter claro o entendimento de classe, 

isto é, quem luta é a classe trabalhadora. Portanto, uma prática voltada para os interesses 

das camadas sociais desprivilegiadas necessita desenvolver e abranger primeiramente o 

conceito de classe trabalhadora. Pela leitura marxista, entendemos a mesma como a 

totalidade dos setores primário, pequenos agricultores; secundário, a indústria, traduzida 

em operários e metalúrgicos; e terciário, professores profissionais liberais. Englobamos 

nesses três setores os reais produtores da riqueza (trabalhadores). 

Sobre esse assunto, os entrevistados que participam do projeto de extensão que 

abrange a proposta Crítico-Superadora deixam claro sua posição sobre o trato 

pedagógico, sua relação com a categoria trabalho e o modo de produção capitalista. 

Eu acho que sempre parte de uma análise complexa e ai pra fazer esta análise 
tem que ver como se ta produzindo esta realidade hoje, que ai é o modo de 
produção capitalista que vai ter determinações na forma como os sujeitos 
atuam, gera contradições que fazem que eles se coloquem à transformar essa 
realidade. Então partir do que é o trabalho, a relação do homem com a 
natureza que possibilita os avanços da técnica os avanços da sociedade, ele 
tem como um elemento central, e não como os outros querem (Rafael). 
{Grifos nossos} 

 
As relações produtivas postas na sociedade, hoje, levam as práticas pedagógicas 

da EF a se fragmentar entre a área das ciências humanas e biológicas. Para Taffarel 

(2010), a solução para essa divisão està em estabelecer relações entre o geral, o 
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particular e o singular que se situa na superação da produção do conhecimento 

fragmentado e estanque. Pela visão da autora, é preciso entender que “o homem não 

nasceu praticando esportes, muito menos relacionando esportes com saúde, mas 

adquiriu pelo trabalho e pelas condições de produzir e reproduzir o seu modo de vida 

onde as relações esporte e saúde foram se consolidando” (p. 161). 

Quanto a esta questão e considerando o exposto por Freitas (2000), que no atual 

momento histórico o trabalho tem como seu resultado a alienação, devemos vincular o 

trabalho no interior da organização escolar, trabalho este orientado para a união entre 

sujeito e objeto, teoria e prática que inclui a necessidade de questionar as hierarquias 

sociais e escolares, tendo como princípio a categoria trabalho pelo viés explicitado por 

Diego. 

O trabalho dentro do Marxismo ele traz o que é a ontologia do ser social, e 
ele realmente vem caracterizar o que é o ser humano{...} se torna humano, é 
isso que o diferencia dos animais. E a relação que o homem tem com a 
natureza mediada pelo trabalho, e a partir disso ele vem se transformando, 
desenvolvendo forças produtivas e ai constituindo sociedades (Diego). 

Porém, o sistema capitalista estrutura-se em uma lógica tão contraditória, que 

temos ao mesmo tempo a escassez de postos de trabalho e pessoas que trabalham 60 até 

80 horas semanais em busca de uma vida digna para seus familiares. Com o 

desenvolvimento tecnológico, o trabalho parece não fazer parte do processo de 

produção, pois se mistifica dentro das circunstâncias, nas atividades não mensuráveis, 

como criação, manutenção e execução. E todas as mudanças, a partir de divisões 

objetivas, vêm a confundir ainda mais a classe trabalhadora, sendo estas “dentro de um 

grupo particular, de um setor de trabalho, pelo recebimento de direitos trabalhistas e 

pela própria não articulação dos não-assalariados” (Mészàros, 2002, p. 1056). 

Portanto, o conceito central de um trabalho pedagógico na proposta Crítico-

Superadora é o trabalho a partir da visão marxista. Tendo dado origem ao ser humano, 

o trabalho não é só uma atividade laborativa com fins produtivos, mas sim o 

componente que criou a cultura corporal entendida aqui como todo o acervo de 

movimentos, as ciências, as artes, a filosofia, etc. O trabalho como princípio educativo 

é, para Saviani (2007), imanente à escola e constitui um instrumento por meio do qual 

os integrantes da sociedade compreendem em que mundo vivem. 

Por este conceito de educação, podemos entender e esclarecer no âmbito 

singular por que temos uma quantidade imensa de seres humanos que no século XXI 
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ainda não tem acesso à atividade física relacionada à saúde, à prática esportiva, a 

academias, ao lazer, etc. No particular, entendemos por que nossa educação básica 

pública é de tão baixa qualidade, as turmas são enormes e por que os professores 

recebem salários medíocres. No geral, compreende-se toda a desigualdade social. Os 

problemas do âmbito singular, particular e geral são gerados pelo sistema econômico 

empobrecido que já mostra “seus limites metabólicos produtivos e destrutivos a 

sociedade” (Mészàros, 2002, p.201). 

Olhando para a história, observa-se que com a afirmação do sistema capitalista 

houve um grande desenvolvimento cultural e esportivo, pois a configuração da classe 

burguesa criou tempo livre para si, que podia usufruir e potencializar atividades do 

lazer, do esporte, da cultura, etc.  

A centralidade do trabalho nos coloca frente a frente com um projeto histórico 

socialista em que poderá constituir uma sociedade sem classes, em que o trabalho não 

será mais uma carga a ser suportada pelo homem. Albornoz (1986) defende um modo 

de vida em que o trabalho poderá tornar-se uma atividade com sentido, livre da 

concorrência e do desempenho por produção como, por exemplo, nas atividades 

desempenhadas por um artista ou um pintor. Estes dois profissionais trabalham não sob 

o comando de alguém ou para produzir mais que seu colega de trabalho, mas para retirar 

do trabalho despendido os bens necessários para as necessidades básicas.  

Embora a proposta Crítico-Superadora apresente suas dificuldades para se 

afirmar como realidade, ela é a possibilidade de luta dos atuais e futuros professores da 

prática pedagógica da EF, visto que transita reconhecendo o trabalho como princípio 

educativo. Reconhece as questões necessárias a serem resolvidas no imediato, 

transformação da prática pedagógica, mediato, como a luta contra os ataques das 

pedagogias crítico-reflexivas que esvaziam as salas de aulas de conhecimentos 

científicos e se engajam na luta futura, pela necessária transformação do modo de 

produção em que vivemos.  

A gente chega com outra proposta, a partir dos cinco passos que é 
problematização, das crianças falarem, elas não estão muito acostumadas a 
falar, mas isso ao longo, é claro que não é um processo imediato. E nisto, elas 
vão entrando nesta forma de construção do conhecimento (Bruna). 
 

Destacamos a visão da participante em relação à consciência que devemos ter da 

prática pedagógica na proposta Crítico-Superadora. Necessita-se ter claro que em 

muitos momentos as mudanças são particulares, como a desconstrução do tecnicismo ou 



72 
 

 

da falta de reflexão na prática da cultura corporal. Isso nos mostra o movimento da 

prática superadora que vai se ampliando até relacionar com questões mais gerais como o 

projeto histórico e a teoria marxista que são aqui consideradas com categorias de maior 

profundidade teórica e que se ligam explicitamente à possibilidade de transformação do 

sistema capitalista. 

Do ponto de vista científico, uma teoria de conhecimento carrega em si a 

concepção de classe ou grupo social onde ela foi produzida. Para Löwy (1998), os 

problemas sociais estão em polos diferentes para as classes de tal forma que cada uma 

interpreta de forma diferente os conflitos socioeconômicos, as relações de produção e as 

crises culturais. Isso se desenrola pela vivência, experiência, situação social e, sem 

dúvida, pela teoria de sustentação da educação que recebemos. 

Conhecer o alcance da teoria base de nossa proposta pedagógica implica em 

saber o trato que é dado ao conhecimento, como também a compreensão de quais as 

possibilidades que na prática concreta são possíveis de serem alcançadas. Trata-se de 

conhecer as aspirações sociais vinculadas as suas categorias didáticas para 

reconhecermos suas ligações com a realidade social. Portanto, não é somente a mudança 

de uma metodologia, mas o conhecimento de sustentação epistemológico que a 

distingue das outras. 

Diferente da formulação econômica conhecida como Feudalismo, em que a 

Religião Católica detinha os conhecimentos e orientava a hierarquia social, na 

atualidade, temos a ciência como meio orientador dos rumos de nossa sociedade. Com a 

revolução tecno-científica e posteriormente a formação de outro modelo econômico, o 

capitalismo, a humanidade passou a ter, nas diversas teorias, as “verdades” para 

responder suas necessidades e seus desejos. 

Cada teoria de conhecimento carrega um propósito, seja ela conservadora ou 

utópica. A tendência Crítico-Superadora, vinculada ao Marxismo, carrega consigo a 

busca por uma situação revolucionária cujos interesses individuais e coletivos 

convergem para o desenvolvimento da sociedade, abolindo as formas de dominação. 

Sobre a situação de conhecer a base epistemológica, os participantes da LEEDEF 

apresentam conhecimento de autores clássicos do Materialismo histórico dialético, 

como também da corrente marxista da própria educação e EF. 
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A LEEDEF, já da uma sustentação bem boa para nós em relação a isso, 
praticamente todos os textos que a gente vem estudando aqui tem este pano 
de fundo, e ai os textos é buscar desde os clássicos de Marx e Engels, até 
algumas coisas mais atuais como Florestan Fernandes, Mauro Marini que tem 
tentado trazer esta análise da economia política para a Educação (Rafael). 
 

O próprio Coletivo de Autores (1992) admite a existência de momentos 

estratégicos em que se acirra o conflito, que são os momentos de crise. É nesse 

momento que, para Mészàros (2002), temos que encontrar o ponto de ruptura com o 

capital21, trazendo a verdadeira questão que é a seguinte: “qual é a classe dos indivíduos 

que realmente produzem a riqueza da nação e qual a que se apropria dos benefícios 

dessa produção” (p. 68). 

Percebe-se, através da teoria marxista, a luta dos contrários, muitas vezes 

mascarada pela ideologia dominante. Um exemplo da forma como a classe dominante 

vem utilizando a EF para seguir na direção da sociedade no Brasil é desenvolver mega-

eventos esportivos. Nessa dinâmica, sua dominação age estruturalmente protegida; de 

um lado, delega ao grande capital as verbas para manutenção da exploração, e, de outro, 

traz benefícios mínimos para as grandes massas populares, como melhoras nos meios de 

transportes públicos, acessibilidade à cultura, apropriação das tecnologias, etc. 

Benefícios em que reconhecidos como direitos do trabalhador poderiam ser de uma 

magnitude muito maior. 

Dessa forma, temos a utilização de recursos públicos destinados a fins privados 

para manutenção da ordem social estabelecida. Encontra-se nesse loco a relação 

Educação, EF e relações de produção do modelo neoliberal. A cultura popular na área 

torna-se cada vez mais empobrecida, demonstrando cada vez mais a necessidade de 

relações superadoras no âmbito da luta de classes. 

Bom, acho que a gente compreende no Coletivo, a questão da classe 
trabalhadora ser capaz de transforma a realidade da sociedade capitalista. Se 
a gente for pegar os textos dos autores que ainda vem se utilizando Crítico-
Superadora e, além disso, a pedagogia histórico-crítica que baliza essa 
prática, eu acredito que a gente chega a um entendimento de que é uma 
concepção de EF que serve a uma determinada classe social, que tem como 
intenção servir a transformação da sociedade tendo em vista o projeto 
histórico da classe trabalhadora (Bruna). 
 

A partir desse entendimento das relações sociais, torna-se necessário 

desenvolver uma consciência racional crítica. No conjunto do trabalho pedagógico, as 
                                                 
21 Para Mészàros (2002), é necessário romper com a lógica do sistema capitalista, mas também com o 
Capital, pois o mesmo tem sua existência histórica na apropriação privada dos meios de produção como, 
por exemplo, as terras. É por este motivo que Marx denominou seu livro de “O CAPITAL” pois, além de 
eliminar a lógica sociedade produtora de mercadorias, é necessário socializar os meios de produção, 
diferentemente do socialismo que aconteceu na “Antiga” União Soviética que não rompeu com o capital.  
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categorias prática-pedagógica, trabalho e teoria de conhecimento buscam na tendência 

Crítico-Superadora que a racionalidade, como apresentamos no CAPÍTULO II deste 

trabalho, seja entendida no sentido de uma ferramenta que està a serviço dos 

trabalhadores em detrimento dos detentores dos meios de produção.  

Relembrando o CAPÍTULO II, a racionalidade crítico-dialética carrega em seu 

seio a possibilidade dos homens, a partir de uma prática transformadora, dar origem a 

uma nova organização social. Assim, considerando a leitura de Andery (2001), em que 

as transformações são sempre fruto do próprio homem, realizadas de maneira dialética 

por meio de contradições ou conflitos criados dentro da própria sociedade, a 

metodologia Crítico-Superadora traz em sua organização curricular uma lógica que 

possibilita ao aluno exercer explicação da realidade social em termos de 

pensamento/reflexão, adquirindo consciência de classe necessária para combater o 

sistema capitalista. 

É preciso entender que o conhecimento racional a serviço da formulação do 

capital não realiza a tão sonhada “emancipação humana”. Para Mészàros (2002), “a 

maquinaria não é uma categoria econômica mais do que o boi que puxa o arado” (p. 

528). Diante de tal afirmação, é necessário distinguir “para que”, “para quem” o 

conhecimento científico está sendo usado, pois não tem produzido meios eficientes para 

transformar o abismo social nos chamados países em desenvolvimento. 

Trata-se de, na prática pedagógica pela via da proposta Crítico-Superadora 

(1992), os alunos terem apreensão do conhecimento entendendo que a “produção 

humana é histórica, inesgotável e provisória” (p. 40). Por exemplo, em uma aula de 

ginástica, a reflexão desenvolvida com os alunos se situará na mediação do particular ao 

universal, ou seja, conhecer os elementos acrobáticos da ginástica, vela, ponte, parada 

de mão, estrelinha, etc., em que as possibilidades de prática dos mesmos vão se 

ampliando e se ligando com os desafios do homem com a natureza que produziu tais 

práticas. 

O que a gente percebe é a diferença. Vê clara. Ela parte de um concreto, por 
exemplo, nas aulas ela parte de uma prática social que é a vivência das 
crianças então ela se liga numa materialidade, não parte das idéias, de que as 
crianças pensam (Bruna). 
 

Na prática social referida pela entrevistada, podem surgir questionamentos 

dentro da categoria do universal como: a impossibilidade na sociedade para determinada 

classe social de apropriar-se dos elementos culturais: Para uma reflexão concreta situada 

no plano mais elevado do pensamento, é necessário entender a expropriação que a 
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classe trabalhadora sofre. Desse modo, professor e aluno transitam pelas categorias 

teóricas, teoria de conhecimento e racionalidade buscando um entendimento racional 

que 

Bom, a racionalidade em si, eu acho que é que o homem se transforma a 
partir da mediação com a natureza, transformando a natureza transforma ele 
mesmo, uma concepção de homem, e ai nesse sentido a socialização do 
conhecimento vem na perspectiva de que ele se compreenda enquanto sujeito 
histórico capaz de transformar essa realidade (Rafael) 

A interpretação da dimensão ontológica da racionalidade a partir da relação com 

a categoria trabalho e a teoria marxista é a possibilidade traçada pela proposta Crítico-

Superadora para ir além da prática pedagógica parcial ou unilateral. Através das 

categorias da dialética materialista, totalidade, contradição, luta dos contrários, lógico e 

histórico, abstrato/concreto busca suprir os limites da pedagogia lógico-formal a partir 

da racionalidade crítico-dialética que é a “expressão corporal em que “será mediado o 

processo de sociabilização das crianças e jovens ma busca da apreensão e atuação 

autônoma e crítica na realidade” (Coletivo de Autores, 1992, p. 71). 

Podemos dizer precisamente dessa análise que realizamos, que se torna nítida a 

perspectiva crítica defendida pela proposta Crítico-Superadora. Também é importante 

ressaltar a renúncia feita por esta abordagem ao irracionalismo das correntes pós-

modernas e das pedagogias crítico-reflexivas que procuram instaurar em nossas salas de 

aula uma crise cultural. 

 

5.1.2 - Proposta Crítico-Emancipatória: Prática pedagógica/ trabalho; 

Teoria de Conhecimento e Racionalidade 

Kunz (1994) desenvolveu a proposta Crítico-Emancipatória para a prática 

pedagógica da EF, apresentando uma análise reflexiva das dimensões inumanas do 

rendimento esportivo, como o doping no esporte e o treinamento infantil precoce. Nesse 

ponto, o autor busca entender pedagogicamente a função social da escola, no 

desenvolvimento do esporte, dos jogos e do movimento enquanto uma “realização 

social e desenvolvimento de todos os alunos” (p. 69).  

Um conceito importante para a prática esportiva da EF foi trazido à tona: o 

esporte a partir de suas técnicas pré-estabelecidas e suas relações com os movimentos 

cotidianos, como caminhadas, danças, andar de bicicleta, etc. A crítica centrava-se na 

forma como o esporte padronizado vinha influenciando de maneira errônea os 

participantes da EF Escolar, como também a construção de referências para uma prática 
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de Atividade Física. Nesse caso, Kunz busca apoio em Habermas (1981), que define o 

mundo vivido como o horizonte de possibilidades que possuímos para o entendimento 

das relações sociais, culturais e esportivas, revelando os interesses do homem que tem 

história, tem vida, tem um lugar na sociedade e necessita de um movimentar-se humano 

que lhe dá alegria, prazer e satisfação. 

No esporte compreendido em seu sentido social, Kunz (1994) reconhece a 

necessária desconstrução do vínculo entre o esporte “enquanto mercadoria 

supervalorizada nos sistemas, especialmente o capitalista” (p. 60). Sobre essa questão, o 

fato da criança ser submetida precocemente aos valores e princípios da comparação 

objetiva foi apresentado pelos entrevistados como algo a ser melhor conhecido no 

contexto da formação inicial da EF. 

Eu acho que a questão do rendimento quando o Kunz fala, eu acho que 
poderia ser muito mais aproveitado, tipo eu tenho colegas da rede escolar que 
eles querem levar para a competição, que falam os meus alunos têm que 
competir (Joseane).  
 

A professora aprofunda, demonstrando que as normas e padronizações do 

sistema esportivo acabam distorcendo a prática educativa por limitar o sentido 

explorativo do movimento humano: 

 
Olha a metragem é 20 por 40. Mas, eu já falei a uma colega minha, na nossa 
escola não pode ser esta metragem, por que na nossa escola não tem essa 
quadra grande como tem que ser no rendimento, a gente tem que improvisar 
(Joseane). 
 

Nesse sentido, entendemos, a partir de Kunz (1991), que devemos apostar em 

um sentido filosófico antropológico da cultura de movimento22 que se manifesta pelo 

sentido comunicativo, especialmente em atividades que devemos expressar alguma 

finalidade, ação ou conhecimento. Portanto, trata-se primeiramente de ser crítico, saber 

questionar o esporte, em que os alunos não são meros “apresentadores de uma atividade 

esportiva, mas descobridores/inventores de atividades nos diferentes contextos com 

diferentes significados” (Souza & Kunz, 1998, p. 20). 

Essa estratégia da prática pedagógica ter a co-participação dos alunos tem 

sobreposto hoje, a descoberta de novas atividades e auxiliado metodologicamente o 

professor em seu trabalho diário. Muitas vezes, transcorre de os alunos trazerem 

                                                 
22 Para Kunz (1991), a EF trata do ensino da cultura de movimento entendida como a complexa teia da 
percepção dos sentimentos e das emoções e suas relações com o “Se-movimentar” humano interpretado 
na sua concepção ampla, de um fenômeno antropológico, sócio-cultural e histórico (p. 164, 165). 
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conhecimentos advindos da “nova tecnologia” – internet – que, no processo didático, 

racionalmente organizado, pode trazer contribuições como: 

A importância de proporcionar este momento, do professor não ser o detentor 
do conhecimento, de o que o professor colocar estar certo, mas de valorizar o 
que a criança tem para contribuir para melhorar a própria prática do professor 
(Aline). 

E; 

Por mais que a gente passe 4 anos aqui, estude 4 anos aqui, por que as vezes 
a opinião de um aluninho na escola te surpreende muito mais do que tu leu 
em textos do cara mais top da metodologia. Então aceitar esta troca, construir 
o trabalho a partir desta troca com o aluno, considerando que tudo que tu vai 
trabalhar com ele, vai melhorar o teu trabalho (Aline). 

No momento histórico do desenvolvimento da transformação didático-

pedagógica do esporte, Kunz (1994) deixa claro que o esporte enquanto prática 

educacional não necessariamente precisa fomentar vivências de fracassos ou insucessos 

para as crianças e os jovens. É possível pensar sobre as limitações impostas pela perda 

de liberdade de expressões imposta pela padronização dos movimentos do fetiche do 

esporte de competição.  

A importância disso atualmente, é que cada vez mais as pessoas estão sendo 
formadas, ensinadas a não pensar a respeito de tudo que ta posto, não só na 
escola mas em toda a sociedade, então o desenvolvimento de um pensamento 
crítico isso proporciona a produção de seres que vão ir contra a o que esta 
naturalizado (Aline). 

Como categoria de ação para desenvolver o pensamento crítico, a proposta 

Crítico-Emancipatória orienta-se pela centralidade da linguagem a partir da concepção 

filosófica de Habermas. Nesta, Kunz (1994) define que a fala dos alunos tem 

expectativas recíprocas de conduta que devem ser compreendidas e reconhecidas por, 

no mínimo, dois participantes. 

A competência comunicativa possibilitará ao aluno entender criticamente o 

esporte tanto no grupo de que este participa com a participação/cooperação, como no 

seu sentido individual que se situa, nesse caso, em compreender a técnica com um 

sentido cada vez mais lapidado. Isto possibilitará uma “emancipação objetiva das 

formas de dominação, que se postula pela aprendizagem por parte dos indivíduos 

através da prática comunicativa” (Aragão apud Kunz, 1994, p. 43). 

A possibilidade de emancipação, a partir da comunicação da proposta Crítico-

Emancipatória, fica expressada muito consistentemente no relato dos professores 

participantes da pesquisa, que a referida obra defende na didática. 
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A teoria Crítico-Emancipatória ela é mais comunicativa, ela não tem o 
trabalho como pilar central de sustentação, mas ela vê o trabalho sim até 
influenciando o indivíduo pra ti modificar durante aquela aula, durante 
aquele contexto que sejas (Eder). (Grifos nossos) 
 

Entendemos que a negação da centralidade do trabalho limita o indivíduo ao o 

âmbito singular, buscando a emancipação no contexto que o cerca (particular). Para a 

metodologia Crítico-Emancipatória, fundamentada a partir de Habermas (1987), o 

trabalho perdeu sua força estruturadora e socializadora do trabalho abstrato, chegando 

ao fim do pensamento utópico23 da sociedade do trabalho enquanto a possível 

concretização deste em autoatividade em uma sociedade sem classes. 

Portanto, a partir do pensamento marxista de autores como Antunes (2002) e 

Mészàros (2002), podemos inferir que, no modelo reprodutivista de Educação 

defendido pela proposta Crítico-Emancipatória, sua análise de sistema econômico - 

(geral) - não visa a apontar as contradições e a luta de classes do sistema capitalista. 

Dessa forma, sua efetivação na prática concreta das escolas públicas não 

apresenta maiores dificuldades, pois assume traços de uma metodologia crítico-

reprodutivista, pois preconiza uma humanização das relações sociais, através de uma 

crítica deferida ao esporte enquanto reprodutor das características do sistema capitalista. 

Como sua didática não assume nenhum pressuposto para a transformação lógica de 

acumulação estabelecida, sua crítica é contraditória pela sustentação de Saviani (1989), 

Luckesi, (1994) e Rays (1999). 

E, assim, a real concretização da proposta Crítico-Emancipatória na prática 

cotidiana foi explicitada pela professora da escola, em que a linguagem é: 

A mediação entre os seres humanos. A gente trabalha muito assim, de eles 
fazer alguma coisa, por exemplo, uma corrida de revezamento e a gente 
depois reunir o grupo e eles fazerem esta articulação de eles conversarem, de 
por tal coisa não deu certo, o que a gente poderia fazer melhor. 
 
E, 
 
Inclusive eu trabalho isso na escola, com a questão de o que a gente pode 
melhorar? Porque essa regra esta assim, por que ela não pode ser de outro 
jeito? Essas questões da linguagem sempre contribuíram muito, 
principalmente na questão do coletivo, do pensar em grupo, articulação de 
linguagem é básico (Joseane). 
 

No momento histórico de sua formulação, a transformação didático-pedagógica 

do esporte considera o “se movimentar” humano no rigor elaborado do movimento 

corporal. No exemplo concreto de Kunz (1994), sobre corridas de velocidade, o autor 

                                                 
23 Sempre consideramos a definição de utopia apresentada na introdução do trabalho Lowy (1998). 
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diz que o significado de correr a toda velocidade não pode ser alterado, caso contrário 

não estaríamos trabalhando com o conteúdo da modalidade atletismo.  

Eu até vou citar um exemplo, que eu tava trabalhando com velocidade e daí 
eles chegavam! Quanto que o Fulano fez, quanto que o ciclano fez? Daí eu 
foi fazendo a conversa com eles, o desempenho é teu o desempenho é 
individual e quando eles chegavam que corriam a primeira vez, eu explicava 
a técnica é assim e assim, e agora vocês vão fazer como eu expliquei agora 
para vocês. E daí eles, quando chegaram no momento, eles diziam “eu 
consegui sabe”, a realização deles é a melhor coisa que a gente tem 
enquanto professor sabe? Que tu vê que a técnica tem que ser utilizada mas, 
não por que o aluno tem que ser o melhor, mas para que eles se 
compreendam como eles mesmos, não só no coletivo mas, na escola tu 
percebe muito esta questão da individualidade deles também (Joseane). 
{nossos grifos} 

 

É interessante perceber, no trabalho da professora na escola, que, enquanto o 

significado dos movimentos esportivos permanece inalterado, por exemplo, aprender a 

técnica, o sentido individual e coletivo muda. Essa mudança está ligada à tomada de 

consciência do movimento, de entender o porquê de determinado movimento ter o 

sentido correto. Nas palavras de Kunz (1994), “não é apenas a transformação do esporte 

que deve acontecer de uma prática exigente para uma prática menos exigente em 

relação ao aluno” (p. 127). Transformar requer um ato reflexivo no trabalho 

pedagógico.   

A reflexão possível na proposta Crítico-Emancipatória está ligada à 

compreensão de ser humano e de mundo que a prática pedagógica carrega em seu 

interior a partir da teoria de conhecimento. A proposta sustenta uma concepção 

fenomenológica de homem, que se movimenta e carrega um mundo vivido (Merleau-

Ponty, 1966), e nisso as experiências são construídas por ações nossas, possíveis de uma 

interpretação pedagógica do movimento humano. 

Tendo por referência autores da pedagogia alemã como Tamboer e Gordjin, que 

preconizam um processo de ensino-aprendizagem dialógico que relaciona homem e 

mundo, construindo sentidos explorativos, expressivos e comunicativos, Kunz (1991) 

apresenta a possibilidade de o aluno manifestar através da comunicação os significados 

dos esportes, construídos através da intencionalidade, entendida como o “penetrar num 

mundo desconhecido” (p. 175). 

Por ser uma relação fenomenológica dos esportes, buscando entender sua 

influência na formação de sujeitos com cidadania e autonomia para um agir competente 
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no campo profissional e, nessa situação, a prática debruçada sobre a referida proposta 

revelou: 

Como eu falei a teoria crítica ela é excelente para modificar um pouco esta 
questão do cidadão que nasce em um contexto e vai morrer naquele contexto. 
Com essa teoria você até pode tentar modificar o contexto de um cidadão, 
para fazê-lo ter uma ascensão na vida (Éder). 
 

Essa transformação do “cidadão”, no contexto particular, desenvolve-se pelos 

nexos dos trabalhos de Kunz (1991, 1994) com Habermas e seu diagnóstico sistêmico 

da realidade social. Freitag (1994) nos diz que, na leitura de Habermas, a esfera 

sistêmica é dividida em dois subsistemas: o econômico, regido pelo dinheiro, e o 

político, regido pelo poder. Essas codificações excluem o diálogo e impõe suas formas 

quase que automáticas para o funcionamento da sociedade.  

Freitag (1994) explica que o autor frankfurtiano considera a existência de um 

“mundo vivido” que se situa para além dos limites impostos pelo mundo sistêmico, em 

que os atores expressam as suas perspectivas subjetivas a partir de situações concretas. 

No compartilhamento de vivências e experiências através do questionamento dos 

valores e das normas vigentes, temos a comunicação como mediação. 

A proposta centrava-se a partir da comunicação, durante a prática você ser 
capaz de expor o que se está sentindo, o que esta pensando. Desenvolvendo 
um ser humano crítico capaz de refletir sobre o que faz e sobre o que a 
sociedade lhe impõe, capaz não só de refletir, mas, começar a atuar sobre esta 
reflexão (Aline). 
 

No dado momento histórico, a relação com o geral, feita pela teoria de 

conhecimento que sustenta a proposta em questão, está na capacidade de refletir/atuar 

contra o sistema. Por exemplo, o enfrentamento da subordinação do empregado ao 

empregador pela validade das ações argumentativas. Para Organista (2006), produz-se 

uma prática comunicativa exatamente pelo contraponto entre dois ou mais emissores, 

podendo estes alavancar uma revolução silenciosa como qualidade de vida, 

participação, direitos humanos e suporte para a classe socialmente melhor privilegiada. 

A teoria de conhecimento da proposta Crítico-Emancipatória abandona os 

padrões explicativos do sistema capitalista, conceito de classe trabalhadora e burguesa, 

portanto, a prática concreta torna-se um instrumento de luta para a particularidade da 

EF. Há, certamente, bons argumentos para afirmarmos isso, pois na prática concreta a 

desconstrução do esporte e a reconstrução do mesmo tornaram-se possível produzindo 

objetivos cooperativos e do conhecimento do próprio esporte: 
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O que a gente entrou muito foi a questão de trabalhar o esporte de maneira, 
não a questão do rendimento, mas trabalhar muito a questão do 
companheirismo, de fazer todos juntos e de saber que da para a gente 
aproveitar a técnica para outras coisas e não só para o rendimento, para o 
melhor desempenho, mas também para transformar aquele esporte, no 
esporte que de prazer, que ele entenda o que esta fazendo principalmente 
porque muitas vezes você faz alguma coisa sem saber o porquê, e foi mais ou 
menos isso que a gente se embasou (Joseane). {grifos nossos} 

 

Convergindo para esse fim, temos a defesa de Habermas (1987), em que a utopia 

da sociedade do trabalho perdeu sua força persuasiva enquanto força estruturadora de 

indivíduos que devem apropriar-se da totalidade das forças produtivas para atingirem a 

autoatividade. E, ainda, pela heterogeneização da classe trabalhadora, o autor 

complementa que o trabalho perdeu, sobretudo, a sua referência na realidade enquanto 

capacidade de abrir possibilidades de uma vida coletiva melhor. 

A luta singular que a proposta Crítico-Emancipatória busca pode ser explicada 

como a luta por melhores condições de trabalho, pela valorização da profissão, pela EF 

igualitária a todos. Tendo em vista isso, podemos dizer que a racionalidade na teoria 

“ Crítico-Emancipatória tenta modificar um pouco este indivíduo na aula de EF, e ela 

busca a razão nisso, de buscar um pouco a emancipação do indivíduo dentro da aula e 

do indivíduo em si na busca pelo conhecimento na sociedade” (Éder) 

Apesar do limite de não defender em sua didática a possibilidade de ações para a 

transformação da forma em que a humanidade produz e reproduz os bens sociais, é 

preciso atribuir também os méritos, as contribuições e, sobretudo, deixar claro todo o 

avanço que a prática pedagógica e sua teoria de conhecimento trazem para a EF. A 

proposta Crítico-Emancipatória é a realização da desconstrução do tecnicismo, da 

prática balizada pelo fracasso ou êxito tão exaltado até anteriormente à formulação das 

teorias críticas. Na realidade concreta, observamos: 

 
O que ela contribuía, ia de encontro aos problemas, as dificuldades, por que 
inicialmente era muito difícil tu fazer o aluno te responder, ele pensar a 
respeito do que ele fazia, ele queria simplesmente fazer, e essa era a 
contribuição da proposta, fazer com que o aluno não só executasse, mas, 
entendesse o que estava fazendo. A gente sabe que a maior parte das práticas 
da escola não proporcionam esse momento de parar e perguntar alguma coisa 
para o aluno, e ele responder (Aline). 
 

A racionalidade comunicativa elaborada por Habermas (1987) julga infundado o 

surgimento da chamada pós-modernidade, assinalando que ainda não se retirou do 

pensamento histórico o modo de debater as possibilidades do rompimento com o limiar 
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da atualidade que se apresenta promissor à transformação. Porém, a emancipação não se 

estabelecerá em torno do potencial utópico da sociedade do trabalho e sim pelo 

entendimento racional comunicativo.  

De certo, temos que a proposta Crítico-Emancipatória pela defesa da continuidade 

histórica da “razão” não cede terreno ao irracionalismo das correntes pós-modernas, 

qualificando, de modo geral, a prática docente no interior da transformação pedagógica 

da EF. Importante ressaltar também que, com o deslocamento do paradigma utópico do 

trabalho para a comunicação, muda a dimensão utópica em questão. Busca-se amenizar 

as contradições do capitalismo contemporâneo, concebendo na realidade singular uma 

vida bem-sucedida aos sujeitos sociais.  

 

5.2 - A RELAÇÃO PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIOS  E 

CONDIÇÕES PARA SUA EFETIVAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

COTIDIANA. 

5.2.1 – Projetos de Extensão e o conhecimento relacionado às abordagens 

pedagógicas 

Para um melhor entendimento da percepção que os participantes que trabalham 

nos projetos de extensão têm, enquanto futuros professores, torna-se importante 

apresentar a percepção inicial, os objetivos que os mesmos buscam quando se inserem 

no trabalho pedagógico a partir dos pressupostos da proposta Crítico-Emancipatória e 

Crítico-Superadora. 

Entendemos que, confrontando o conhecimento teórico recebido na academia 

com os educandos, é que reconhecemos a realidade e a possibilidade de determinada 

teoria no trabalho pedagógico. Percebemos as dificuldades, o que necessita ser melhor 

elaborado, e através da articulação dialética teoria/prática é que a cada dia nos 

constituímos como professores. Sobre a consciência da necessidade da práxis, Rafael 

explica: 

 Eu acho que é por uma concepção, em detrimento, de a formação 
universitária estar desenvolvendo – ensino, pesquisa, extensão. Para termos 
uma formação completa necessitamos articular isso, e ai se inserindo na 
LEEDEF foi colocado esta possibilidade. {...} Também, pela necessidade de 
se apropriar de uma teoria do conhecimento, de uma teoria pedagógica que 
esta colocada para o desenvolvimento do projeto. Ao longo do trabalho vão 
surgindo outras questões como, por exemplo, a falta da ginástica na escola, 
baixo padrão cultural esportivo que a sociedade brasileira tem (Rafael). 
{grifos nossos} 
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Na relação social da EF, em que o educador propicia condições para que o 

educando se aproprie da cultura de movimento (KUNZ, 1991) ou cultura corporal 

(Coletivo de Autores, 1992), podemos estabelecer algumas relações. Nenhum professor 

transforma pedagogicamente o que não conhece, ou apresenta o desenvolvimento e a 

evolução histórica de uma cultura esportiva se não se apropriou dela. 

Atentamos, assim, para a totalidade das entrevistas que apresentam a 

necessidade de trabalhar nos referidos projetos de extensão como uma possibilidade de 

complementar o seu conhecimento sobre a ginástica e o atletismo. O trabalho didático 

centrado nas propostas críticas também expressou sua relevância, pois, é a realidade 

concreta da prática sob a ótica dos projetos de extensão que pode ser efetivada na futura 

prática pedagógica da EF. Evidenciamos tais considerações nas seguintes palavras: 

Inicialmente eu sabia que era desenvolvido o atletismo depois eu fui me 
apropriando do conhecimento teórico, sobre a metodologia a ser aplicada e 
sobre o conhecimento básico para desenvolver o que deveria ser passado para 
as crianças. A metodologia, ela é trabalhada de um jeito que a criança não só 
praticasse a atividade a ser desenvolvida, mas fazendo-a entender 
globalmente a atividade, sendo capaz de refletir sobre o que ela tava fazendo, 
não só o movimento, mas, a importância de como se realizar o movimento 
(Aline). 
 

E; 

Bom, no curso é oferecida muita pouca prática com a ginástica 
principalmente e com os esportes em geral, mas pela proximidade das 
colegas em trabalhar mais com a ginástica, eu me interessei em entrar no 
projeto e na LEEDEF para ter mais conhecimento prático, discutir as idéias, 
as propostas, eu queria saber exatamente o que a ginástica pode contribuir 
para a escola em geral, especificamente nos últimos anos nas séries iniciais 
que eu estou mais focada (Daiane). 
 

Os dados do campo empírico revelam que, direta ou indiretamente, os conteúdos 

da EF encontram-se atrelados a um trato metodológico, seja ele “Crítico”, “não-Crítico” 

ou “Crítico-Reprodutivista”. Referindo a isso, é perceptível a necessidade de 

conhecermos as abordagens existentes para o trabalho pedagógico na EF, pois, se os 

atuais e futuros professores não conhecem teoricamente as mesmas, como objetivar 

mudanças na prática cotidiana? 

Por exemplo, como podemos efetuar a transformação didático-pedagógica do 

esporte ou uma prática pedagógica para atuação crítica forjada no interior da luta de 

classes, se não nos apropriamos disso. Para evidenciar as possibilidades pedagógicas do 

currículo do curso de EF do CEFD, como também as relacionadas à participação na 
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LEEDEF E GEPEGF, o questionamento equivalente a outra abordagem deste estudo 

revelou algumas contradições.  

Um dos participantes da LEEDEF apresentou com nitidez o âmbito geral do 

currículo do CEFD. “É muito limitado, eu vejo isso porque eu to no 9º semestre e minha 

turma já se formou, eu tinha colegas que não sabiam nem qual era o objeto de estudo 

da EF e nem o que é uma abordagem, tem acadêmicos se formando assim” 

(Diego).{Grifos nossos} 

No particular podemos dizer que, embora os participantes do grupo LEEDEF 

apresentassem maior clareza em relação às categorias da maior profundidade teórica 

apresentadas anteriormente, teoria de conhecimento e racionalidade, quando 

questionados sobre a proposta Crítico-Emancipatória apresentaram debilidades na 

elaboração de respostas consistentes. No nosso entendimento, as dificuldades estão 

ligadas tanto ao curso de EF do CEFD, quanto ao foco que o grupo de estudos 

possibilita. 

Fica expressado da seguinte maneira o conhecimento em relação à abordagem 

Crítico-Emancipatória dos participantes do grupo de estudos da abordagem Crítico-

Superadora. 

Nunca cheguei a ler nada específico do Kunz, acho que entrei na LEEDEF e 
já comecei me apropriar do Coletivo de Autores, do marxismo e ai mais é 
leituras de teóricos da área falando sobre a abordagem do Kunz, dos limites e 
possibilidades, até da própria questão de aulas que conseguem trabalhar com 
essa abordagem a gente vê que tem algumas coisas que pra nós tem limites, 
modificar a estrutura do jogo sem modificar a relações sociais que estão 
colocadas e que determinam a forma do jogo (Rafael). 

E; 
Não conheço muito, algumas aproximações nos primeiros semestres mas, de 
forma sintética como são colocadas todas as abordagem no curso se tem um 
breve relato de que é cada uma e daí tu vai escolhendo uma pra seguir 
(bruna).  
 

É necessário explicar que a falta de conhecimento da abordagem Crítico-

Emancipatória apresentada no discurso de Rafael pode limitar sua prática pedagógica no 

âmbito singular ou particular. Entender o contexto geral da produção do conhecimento, 

no que diz respeito às propostas críticas possibilita a tomada de consciência mais clara 

da prática pedagógica.  

Compreendemos, pelas afirmações apresentadas, a necessidade de conhecermos 

outras abordagens; no caso citado, uma abordagem pode trazer contribuições para a 
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formação inicial, considerando e incumbindo nisso o conhecimento de suas 

divergências teóricas. 

Enquanto isso, os participantes do grupo GEPEGEF fundamentaram, de maneira 

coerente, ambas as abordagens, demonstrando as diferenças teóricas, como concepção 

de EF, homem e sociedade. Os mesmos assinalaram o pensamento crítico da abordagem 

Crítico-Superadora com vistas a um projeto histórico socialista, mas admitiram que sua 

aplicação enquanto uma experiência pedagógica apresenta-se bastante distante. 

Também tomaram posição sobre a abordagem que defendem, a Crítico-

Emancipatória, e arguiram explicando a abrangência do trabalho pedagógico que se 

situa em modificar o indivíduo para agir na atual sociedade. 

A Crítico-Emancipatória é muito mais fácil de tu aplicar na prática em 
relação a Crítico-Superadora. {...} Tu sente dificuldade em relacionar com 
sociedade, quando tu vai fazer uma pergunta, por que ele mesmo não ta 
habituado a pensar sobre o que ele faz, então imagina relacionar o que ele ta 
fazendo dentro da escola, o que ele vê com a sociedade se torna muito mais 
difícil. {...}. A Crítico-Superadora parte dessa reflexão e relaciona isso com 
a sociedade ainda, ela é mais aprofundada então a gente não consegue um 
base de alunos que consigam fazer esta segunda reflexão na prática da 
escola, fica mais difícil, (Aline). {grifos nossos} 

E; 

Eu até pensei em me focar na Crítico-Superadora com o tempo, mas esta 
imagem foi passando, eu acredito que pode modificar o individuo sim para 
agir em sociedade, mas eu não acredito que tu vá trabalhar num grupo maior 
e leva esse grupo a fazer uma modificação ou ser influenciado pela sociedade 
é bem mais difícil, eu acho que nisso que a Crítico-Superadora peca um 
pouco (Éder).  
 

Observa-se, nessa categoria, a importância de a formação universitária 

possibilitar o conhecimento das abordagens pedagógicas, não somente em momentos 

“isolados”, por exemplo, as disciplinas de formação pedagógica (didática e estágios 

supervisionados), mas propositalmente articuladas com as disciplinas de formação geral 

e com grupos de estudos. Sustentamos essa tese apresentando a seguir que a relação 

propostas críticas X prática pedagógica é a condição necessária para a efetivação na 

realidade concreta das abordagens Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora. 

5.2.2 - Contribuições dos projetos e sua efetivação 

É inegável que durante esses 20 anos a prática pedagógica da EF vem 

sucessivamente sendo influenciada para que as infindáveis transformações efetivem 

uma renovada e crítica metodologia de ensino para nossa área. Embora o currículo da 

EF tenha fomentado modificações no sentido de proporcionar uma maior prática de 
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ensino frente aos estágios, o estudo de campo revelou contradições sobre esse tema. A 

participante mostra que nos estágios supervisionados do curso de EF do CEFD há uma 

falta de conexão entre teorias pedagógicas e a efetiva prática. 

 
Sério, eu digo, falta muita prática no curso, talvez até tu tenha sentido isso, 
que quando tu vai para escola no estágio, tu se sente meio perdido. {...} Não 
só de ir para a escola, mas sim de tu ter estudado uma teoria para construir 
uma base. E daí tu vai para escola e diz: vou dar aula livre, por que eu não sei 
nada (Joseane). 
 

Portanto, reforça-se a ideia da Universidade estar articulando projetos de ensino, 

pesquisa e extensão com uma concepção teórica diante de uma realidade de ensino 

concreta, para que os futuros professores tenham conhecimento de que a possibilidade 

de uma EF renovadora é real, viável e necessária. 

O relato da participante Joseane, oriunda dos projetos de extensão, que 

atualmente trabalha efetivada em uma escola pública do Rio Grande do Sul, apresenta a 

viabilidade das propostas críticas sob a sustentação da proposta Crítico-Emancipatória. 

No relato da professora, podemos inferir nos grifos as categorias de ação de Kunz 

(1994), observadas da seguinte forma: trabalho, a técnica simplesmente como um 

instrumento; linguagem, pedindo o auxílio dos colegas; interação, que todos se 

envolvam nisso e principalmente de um respeitar o outro. Apresentamos a exposição da 

professora. 

 
Nossa, aproveitei muito, principalmente a questão, assim, que a gente 
trabalhou no projeto com alunos com muita diferença, alunos muito bons e 
alunos muito ruins, então na escola tu vê ainda mais isso. {...} Lá tu tem 
várias turmas, então tu percebe que a técnica ta simplesmente como um 
instrumento. Que tu não vai fazer uma equipe com os teus 30 alunos, então tu 
vai trabalhar com aquela técnica pedindo o auxílio dos colegas, não que tu 
não tenhas que trabalhar a técnica e a tática, tu trabalha mas, de uma maneira 
de que todos entendam aquela tática aquela técnica que todos se envolvam 
nisso e principalmente de um respeitar o outro, e saber que o rendimento é 
um êxito que eles tem (Joseane). {grifos nossos} 

Não podemos deixar de explicitar que o conhecimento adquirido nos projetos de 

extensão universitários se efetiva na realidade concreta. O trabalho com a didática 

comunicativa, na formação inicial da professora, possibilitou além da desconstrução do 

rendimento esportivo, a ampliação do repertório de movimento oferecido para as 

crianças e jovens da referida escola. Com isso, modifica-se a própria hegemonia dos 

conteúdos que são jogados com bola, como demonstrado a seguir. 

 
Agora se tu tens assim, a mediação de saber como trabalhar a questão do alto 
rendimento, por que muitas vezes falta conhecimento para o professor para 
dizer que não é só futebol. Falta tu ter aquela experiência de que da certo, e 
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eu te digo tu está na faculdade tu tem que ter experiência de projeto de 
extensão. Mas não de qualquer projeto, seja ele de atletismo, de natação, ou 
de casa do estudante. Tem que ser um projeto que tenha uma prática, um 
planejamento e uma teoria por traz, senão não adianta (Joseane). 
 

Salientamos a necessidade de uma teoria pedagógica para sustentar a prática 

pedagógica e da participação dos estudantes em grupos e momentos de estudos 

proporcionados no curso da formação inicial. Podemos inferir que a professora que 

trabalha na escola pública também conhece os princípios curriculares do Coletivo de 

Autores (1992), como a historicidade que remete ao resgate dos conteúdos clássicos. Na 

expressão da própria obra, “o clássico nunca perde sua contemporaneidade” (p. 31). 

Outra coisa que eu to trabalhando muito, que é trazido pelo Coletivo de 
Autores, é a questão do resgate de brincadeiras tradicionais, e a escola muitas 
vezes puxa para isso, eles estão com essa visão. Isso até me deixa bem feliz, 
que eles estão com essa visão bem legal, e na escola da manha também eles 
estão resgatando bastante (Joseane). 

E; 

Uma colega minha me disse esses dias. Tu viste que o garrafão mudou agora 
ele é reto? Eu disse: - Olha, eu nem sabia que havia mudado, por que eu não 
to nem ai para a competição, vamos fazer do jeito que dá e deu. E muitas 
vezes tu vê a preocupação do professor lá na escola querendo que seja tudo 
igual ao nível do alto rendimento, e a gente sabendo que a nossa realidade 
não é das melhores, claro que a gente tem material, tem tudo, mas agora tu 
querer que tenha uma quadra de 40 por 20. Sendo que a quadra a gente mediu 
ela tem 27 por 15, como que tu vai reclamar? Então eu acho que esta questão 
do rendimento tem que ser colocado com uma maior ênfase aos futuros 
professores (Joseane). {grifos nossos} 
 

Embora o relato da professora esteja debruçado sobre o olhar do alto 

rendimento, como apresentamos nos grifos, é necessário esclarecer que há uma 

incoerência em seu depoimento com a proposta Crítico-Emancipatória. Desconsiderar a 

melhoria dos materiais e do espaço físico não é o objetivo da referida proposta 

pedagógica, mas podemos questionar no âmbito particular o porquê de a escola ou o 

clube ao lado tem materiais de melhor qualidade que os disponíveis para nossa prática. 

Como nos diz Kunz (1994), “não se pode pensar no desenvolvimento de uma proposta 

como esta, Crítico-Emancipatória, sem condições mínimas de locais ou materiais” (p. 

150). 

Reafirmamos que a transformação didático-pedagógica dos esportes é no sentido 

das condições objetivas, ou seja, transcender o sobrepujar, a padronização dos espaços, 

a tendência à seleção, etc. Isso significa que a proposta não é feita para adaptações em 

espaços limitados ou precários, embora possa ser utilizada de maneira imediata 

enquanto não há outra possibilidade. 
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Importante ressaltar que a referida prática pedagógica durante o período de 

formação acadêmica deve possibilitar a visão crítica em relação à questão do 

rendimento esportivo. Essa necessidade fica evidente pela relação da própria política 

esportiva que midiaticamente é vinculada ao rendimento com o objetivo de uma nação 

desenvolvida. Portanto, a professora demonstrou que esses conceitos têm sido 

difundidos e interiorizados pelos professores de EF, como demonstra a transcrição 

acima, em que seus colegas entendem a necessidade de ter melhores condições de 

trabalho para se “igualar” ao alto rendimento. 

Torna-se uma visão limitada tentar se igualar a uma organização que tende à 

classificação hierárquica e à seleção. Com certeza quem defende a perspectiva do 

rendimento não objetiva condições igualitárias a todos, tanto em nível de espaços físicos 

quanto na apropriação da cultura corporal ou de movimento. Consideramos um 

momento prospero para pensarmos ações que contrapõe o movimento a favor da Copa 

do Mundo (2014) e principalmente dos Jogos Olímpicos (2016). 

 

5.2.3 - Problemas e limites - A questão da precarização do trabalho 
pedagógico 

Pelo método de análise utilizado, o Materialismo histórico dialético, e 

considerando sua categoria de maior abrangência - a totalidade, não poderíamos deixar 

de mencionar as políticas educacionais que atualmente figuram no cenário educacional 

brasileiro. Observa-se, pelas constatações de Baccin (2010), um avanço na precarização 

do trabalho docente a partir de políticas que visam ao processo de enturmação dos 

alunos, como também planos e metas administrativas num viés neoliberal que retiram 

da classe dos professores direitos e auxílios, progressão na carreira através do tempo de 

serviço e remuneração variável de acordo com o desempenho dos alunos em avaliações 

externas.  

Há na atualidade bases teóricas que apontam para as “incertezas”, ao pós-

modernismo. Teorias que dão sustentação para as pedagogias crítico-reflexivas 

apresentadas no CAPÍTULO I deste trabalho. Freitas (2000) expressa que o próprio 

progresso social e tecnológico chegado à classe trabalhadora brasileira é o lado onde 

aflora a certeza capitalista. Na linha de pensamento do autor, há certeza do 

aprofundamento da exploração do homem pelo homem sob um novo padrão de 

organização do processo de trabalho: o toyotista.  
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Porém, em uma sociedade em que a educação legitima a mesma lógica piramidal 

da sociedade capitalista desenvolvem-se poucas possibilidades de superação da mesma. 

Os conhecimentos que são possibilitados aos trabalhadores apenas atingem o nível de 

rotina do trabalhador – singular. Pela leitura de Freitas (2000), são conhecimentos que 

apenas objetivam treinar o jovem rapidamente para entrar no processo predatório do 

capitalismo e executar tarefas repetitivas até que seja possível contratar alguém por um 

salário menor ou substituí-lo por alguma máquina. 

A professora apresenta no seu relato a forma como o sistema fragmentou a 

classe e mostra que a possibilidade de superação é um entendimento coletivo. 

 
É um trabalho coletivo de todos os professores, isso eu verifiquei muito bem 
por que eu sei fazer esse trabalho, mas, o coletivo não. Por que se tu falar 
para um aluno que ele tem que se juntar com a comunidade para ajudar a sua 
comunidade, só por que a professora “tal” de Educação Física falou não 
adianta nada. Então esta questão da sociedade, da prática social deles, eles 
mesmos têm esse entendimento de onde estão vivendo. 
 
E; 
 
A Crítico-Superadora ela já tem um planejamento meio que certinho no livro, 
só que é superficial. {...} A teoria eu acredito que é muito boa, mas, a prática 
quando eu trabalhei no projeto tu via que é muito complicado, por que tu tens 
que ter muito embasamento, tu tens que conhecer a realidade como traz o 
coletivo, tu tens que fazer a prática social, a problematização, a catarse com 
os alunos: nossa é muito complicado (Joseane).  
 
 

Consideramos necessário o entendimento coletivo que se apresenta ciente no 

relato de Joseane, pois associamos a transformação social à possibilidade de 

impulsionarmos o desenvolvimento da cultura corporal. Reforçamos tal afirmação a 

partir de Saviani (1991 apud Duarte, 2006), em que nas origens da era moderna, a 

capitalista, houve um grande avanço cultural, pois a burguesia constituída como classe 

revolucionária passou a viver com “tempo livre”.  

Dentro dessa cultura estava a corporal, pois a classe revolucionária do 

capitalismo utilizava o tempo livre para construir e reconstruir as atividades ginásticas 

até serem definidas estas atividades como EF. Porém, com o passar do tempo, esse 

desenvolvimento se estagnou, porque o tempo livre foi sendo enxugado, 

consequentemente padronizou-se a cultura corporal. 

Porém, essa luta tem seus empecilhos, amarrados pelo próprio sistema como a 

precarização do trabalho do professor. Como exemplo tem-se a lei Brasil (2008), que 

limita as atividades do professor ao máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 
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desempenho das atividades de interação com os educandos. Mas como a lei é contra a 

lógica do sistema, os governantes apresentam ações de inconstitucionalidade, pois 

necessitaria, no caso do Rio grande do Sul, de acordo com Baccin (2010), a admissão de 

27 mil professores além dos atuais 83 mil. 

Nessa lógica, o trabalho do professor desqualifica-se, como apresenta a 

professora a seguir e como já demonstramos anteriormente a partir de Luckesi (1994). 

Temos que admitir que uma pedagogia crítico-social dos conteúdos apresenta 

dificuldades em se efetivar na sociedade capitalista. 

Tu conseguir esquematizar aquele plano de aula que o coletivo traz dentro da 
realidade da escola pública num projeto de 15 alunos que é uma coisa. Agora 
tu conseguir fazer uma catarse de 30 alunos em uma turma, talvez tu até 
consiga no final do ano de 2 ou 3 alunos, por que muitas vezes você vê que 
na EF eles não pensam, eles fazem o movimento por fazer, claro muita coisa 
como eu te disse, que tu vai mediando, vai tentando, tática disso,  daquilo, 
mas agora de tu fazer eles terem um entendimento social só na tua aula? Não 
tem! (Joseane). {grifos nossos} 
 

Paro (2010), ao falar no trabalho pedagógico do professor no dado momento 

histórico, defende a tese que, para melhorarmos a escola, necessitamos de um projeto 

político de Educação elaborado por professores/educadores e não por economistas e 

administradores como se tem visto por nossos governantes. As deficiências encontradas 

no ensino público têm como culpados os estados e municípios que regulam a educação 

por uma lógica precária, organizando turmas de 30 ou 40 alunos, como apresenta a 

professora, ao invés de turmas com 15 a 20 alunos que seria ideal. 

Segundo Paro (2010), é notável que, ao dar 40 alunos a um professor, o governo 

objetiva gastar recursos para uma só sala, um só professor e assim sucessivamente. Em 

nossa opinião, não adianta ter uma formação maravilhosa na universidade se, muitas 

vezes, o que falta para um professor são materiais, infraestrutura, turmas com número 

de alunos aceitável, salário digo, ou seja, condições dignas de trabalho, para o 

desenvolvimento de uma Educação qualificada. 

Freitas (2000), ao falar da escola sob o modelo capitalista, esclarece que estamos 

diante de uma bandeira de luta relacionada com a qualidade de ensino que pretendemos 

construir para nossos educandos. Nesse sentido, a luta situa-se na defesa da educação 

ser de qualidade para todos, contrapondo as necessidades colocadas para a educação 

diante da mudança no modo de exploração. 

Mendes (2006 apud Baccin, 2010) explica que um projeto educacional que 

proponha a formação de um cidadão crítico e autônomo não pode aderir às políticas 

neoliberais tendo por base a redução de gastos do Estado com a educação, nos moldes 
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do gerenciamento do trabalho das empresas. A referida forma de gestão desqualifica o 

professor, mediante redução do tempo disponível para o planejamento e aumentando as 

horas-trabalho semanais frente aos alunos. 

Se queremos mudar a EF para um sentido Crítico-Emancipatório e Crítico-

Superador efetivando as propostas críticas, devemos combater a neutralidade 

supostamente posta no pensamento pedagógico brasileiro. Importante ainda ressaltar 

que as duas propostas divergem no conceito de emancipação humana e, portanto, sendo 

a proposta crítico-superadora uma teoria à luz de um projeto histórico a serviço dos 

trabalhadores, esta articula-se a partir de um movimento coletivo que dá suporte para a 

configuração de uma sociedade socialista. 
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6- Conclusão 

Ampliando a síntese das abordagens Crítico-Superadora e Crítico-

Emancipatória. 

Este momento não consiste em um ponto final, nem tampouco em uma longa 

síntese. No decorrer do trabalho fomos articulando a análise com nossas considerações. 

Para apresentar algumas “respostas” provisórias, temos que considerar sempre o 

ponto de partida da produção científica. Percorremos um caminho que demonstrou que 

na modernidade a ciência em substituição ao clero, que regia o período feudal, passa a 

orientar nossa sociedade. Na universidade apreendemos isso e tomamos consciência que 

nela temos a possibilidade de construir conhecimento para transformar algo que está no 

caminho indevido ou legitimar algo que está no curso “errado”. Na ciência não existe 

neutralidade! 

Com este trabalho, sob a sustentação das categorias da dialética materialista: 

totalidade, contradição, luta dos contrários, concreto e abstrato, lógico e histórico, 

tivemos a “ambição” de transformar, de demonstrar que a transformação é possível e 

que está em curso. Tendo como ponto de partida a análise das bases epistemológicas das 

abordagens Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora e considerando o seu 

desenvolvimento no contexto prático, demonstramos a realidade, as possibilidades, os 

avanços e os limites de cada uma. 

Percorremos, para atingir os objetivos desse trabalho, o seguinte caminho: No 

CAPÍTULO I, realizamos a busca das teorias existentes no campo educacional, 

“críticas”, “não críticas” “crítico-reprodutivistas” e “crítico-reflexivas” como 

sustentação para a análise das propostas Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora. 

No CAPÍTULO II, investigamos a sustentação racional das referidas propostas 

pedagógicas, bem como diferenciamos as relações explicativas que estão postas na 

didática de cada proposta a partir da centralidade do trabalho. 

O levantamento teórico possibilita inferir que a proposta Crítico–Emancipatória, 

pela mediação da linguagem no processo de ensino, preconiza uma humanização das 

relações sociais, através de uma crítica deferida ao esporte enquanto reprodutor das 

características do sistema capitalista. Como as categorias teoria de conhecimento e 

racionalidade não assumem nenhum pressuposto para a transformação da ordem social 
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estabelecida, sua didática assume, no âmbito do geral, traços pedagógicos de uma 

pedagogia crítico-reprodutivista. 

Nesse sentido, a possibilidade de emancipação humana apresentada por esta 

proposta centra-se no indivíduo, tornando parte integrante da classe dominante do modo 

de produção capitalista. Portanto, a emancipação humana efetiva-se dentro dos limites 

que o sistema impõem, diferença essencial para  a proposta Crítico-Superadora.  

O trabalho de campo – CAPÍTULO III – demonstra que o desenvolvimento de 

uma didática comunicativa vem a ser um trabalho muito mais árduo do que 

simplesmente ensinar a técnica, porém necessária e fundamental para a formação de 

sujeitos críticos e emancipados. Isso denota uma prática pedagógica construída a partir 

de uma relação política entre educador e educandos, superando as eventuais fraquezas e 

limites dos alunos na cultura de movimento/corporal. 

Assim, a proposta Crítico-Emancipatória efetiva-se nas situações de ensino 

investigadas, tanto sob a ótica dos projetos de extensão quanto na realidade da escola 

pública. A prática pedagógica desenvolvida nos contextos investigados revelou a 

desconstrução das características típicas dos esportes de alto rendimento e a 

reconstrução do esporte comprometido com o ensino de suas especificidades para todos, 

ou seja, uma EF com finalidades educacionais. 

É evidente o lugar da proposta Crítico-Emancipatória na formação inicial e 

continuada, principalmente pelas efetivas mudanças realizadas no âmbito singular da 

prática pedagógica da EF. Esse espaço particular deve construir-se em um modelo de 

formação que tenha nas concepções críticas da EF o fio condutor da articulação teoria e 

prática convergindo para um projeto de educação transformador, considerando a 

especificidade de cada uma dessas no âmbito social. 

Já a proposta Crítico-Superadora apresentou-se, no seu ponto de chegada, a 

partir do levantamento de campo – CAPÍTULO III, como uma teoria da EF que se 

sustenta como crítica. Tendo como pilar central o trabalho, entende este como princípio 

educativo criticando as propriedades fundamentais do capitalismo, por exemplo, a 

apropriação privada dos meios de produção e a divisão da sociedade em classes. Ao 

defender o socialismo, sua efetivação torna-se parcial, pois, na sua teoria de 

conhecimento e racionalidade está a superação dos limites impostos para sua 

efetivação, que é a passagem do capitalismo para o socialismo. Porém, como podemos 

dizer que a possibilidade também tem uma existência real (CHEPTULIN, 1982) e que a 

proposta Crítico-Superadora apresenta o socialismo como uma possibilidade que se 
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transformará em realidade perante a existência de condições objetivas, é possível inferir 

que a proposta Crítico-Superadora e seus objetivos condizem com um momento da 

realidade totalmente realizável.  

Na Proposta Crítico-Superadora, o movimento da prática pedagógica no sentido 

singular e particular tem a intenção de problematizar a historicidade de determinada 

prática corporal. Por exemplo, nos jogos, podemos procurar recuperar as formas, as 

regras, e as funções que os constituíram em determinada realidade e que se apresenta 

para praticá-los na atualidade. 

No movimento de apreensão do conhecimento da categoria geral, demonstramos 

que a proposta busca problematizar as condições de classes sociais que possibilitam a 

configuração de determinada atividade corporal. Nesste sentido, ao executar 

determinada tarefa, a criança deve conscientizar-se dos significados das suas ações, 

tendo como finalidade relacioná-las com decisões que se ligam a uma mudança no 

modo social que estamos organizados. 

A proposta Crítico-Superadora carrega um entendimento ontológico do ser 

social, como um instrumento de luta para os professores diante dos retrocessos do 

projeto de sociedade vigente. Sustenta-se criticamente defendendo uma concepção de 

trabalho emancipado, agindo no contexto sociopolítico em que a educação atua. Deixa 

claro, que é uma proposta pedagógica que está a serviço da classe trabalhadora em 

detrimento da classe burguesa. 

Ambas as propostas não foram construídas com o intuito de fornecer um manual 

para os professores de EF. Para desenvolver o trabalho pedagógico sob os princípios das 

propostas Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora, necessita-se ter a oportunidade 

de estudá-las, compreendendo que as ações didáticas, os seus conceitos e os valores 

defendidos pelas propostas críticas propõem ações de mudanças relacionando a prática 

pedagógica com o plano amplo – a sociedade – como também na relação direta da aula, 

transformar o jogo, os esportes, as atividades, etc. 

Para nos apropriarmos das propostas críticas em sua totalidade, necessitamos de 

maturidade. Esse amadurecimento é construído quando unimos a teoria com a prática, 

estudando, formulando e trabalhando a prática pedagógica a partir dos pressupostos das 

mesmas. A diferença se situa nas oportunidades que são apresentadas para os sujeitos 

sociais.  

Porém, na academia são limitadas as possibilidades de conhecer, reconhecer e 

desenvolver os princípios pedagógicos das propostas críticas, ou seja, de unir teoria à 
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prática. Temos uma formação seguindo a lógica da Educação neoliberal que fragmenta 

os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

crítica. Além disso, a formação é enxuta, pois em aproximadamente quatro anos temos 

que dominar os conhecimentos biológicos, pedagógicos, técnicos, realizar estágios, 

pesquisas, etc. Vivenciamos, ainda, uma série de fatores que interferem em nossa 

formação, como as condições financeiras e sociais. Portanto, entendemos que todos 

esses condicionantes são limites que impedem o conhecimento e a possível efetivação 

das propostas Crítico-Emancipatória e Crítico-Superadora. 

Também, o modo de produção, o Capitalismo, enquanto categoria histórica e 

constituída pelas relações entre os homens, condena os trabalhadores a manterem-se 

submissos a sua lógica cumulativa, suprimindo as necessidades primárias dessta classe. 

Para o Capital não existe piedade, nem compaixão pelo ser humano, só uma espécie de 

mercadoria. Já dizia Marx (2010) que o “objetivo que determina o processo de produção 

capitalista é a maior expansão possível do próprio Capital, isto é, a maior produção 

possível de mais valia, portanto, a maior exploração possível da força de trabalho” (p. 

384). É por isso que o estado considera o dinheiro destinado à educação uma 

“obrigação” e não um importante investimento para transformar o Brasil. Portanto, o 

estado capitalista direciona recursos para a educação quando o mercado necessita que os 

trabalhadores tenham algum aperfeiçoamento. 

Essas revelações comprovam porque nossa formação se constitui no “modelo do 

momento”, ou seja, se molda aos ditames do movimento do capital e não a partir das 

necessidades da sociedade e de seus interesses coletivos. A partir dessa análise, 

consideramos a necessidade de superação, inferindo que não é qualquer caminho que 

possibilita a transformação, e sim aquele que se direciona por um projeto histórico 

socialista. Apontamos para este fim o método do materialismo histórico dialético. Esta é 

a contribuição – o legado – de Marx aos trabalhadores para a luta que tem o sentido de 

superar a sua condição de classe. Essa luta deve caminhar no sentido de superar a dupla 

natureza do processo de produção, e também as circunstâncias de domínio e opressão 

produzidas pela mesma. Esse entendimento acontece quando acessamos o conhecimento 

produzido para a realização de determinado fim social. Esse arcabouço teórico 

possibilita explicar os elementos que compõe o objeto, formulando bases para uma 

política educacional consistente. 

Devemos ter, assim, alicerces para a formação ampliada, em que os acadêmicos 

tenham a possibilidade de apropriarem-se fundamentadamente dos conhecimentos 
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necessários para desenvolver, durante a formação inicial, uma prática pedagógica 

consciente, balizada por uma concepção de projeto histórico e educacional, uma 

proposta pedagógica e pelos conhecimentos específicos da EF, ou seja, ações que unam 

teoria à prática.  

Essa política Educacional que estamos defendendo deve superar os limites que 

estão colocados na formação inicial da EF, que se situa em uma formação a partir da 

pedagogia das competências e do lema do apreender a apreender. Queremos dizer com 

isso que a formação em EF deve ir além de ensinar competências e autonomia, ou seja, 

deve construir para o professor de EF um conhecimento pedagógico crítico, em tempo 

adequado, interligado à produção científica da área e com a realidade social atual. Com 

uma formação apoiada nessas bases sólidas podemos efetivamente começar a pensar em 

mudanças tanto na formação inicial quanto na precarização do trabalho do professor.  

Temos que pensar também em uma política educacional para os professores que 

estão atuando dia a dia na realidade da escola pública. Estes também devem ter o direito 

ao acesso a uma formação qualificada, que já lhes foi negada na formação inicial. Uma 

mudança real e concreta perpassa a formação inicial à continuada, com condições 

dignas de trabalho e de acesso ao que se tem de mais elaborado na área. 

Diante do contexto geral da educação pública, este trabalho expôs uma realidade 

que propõe modificar a situação da Educação e da EF atual. É uma tarefa árdua e 

complexa, mas essa pesquisa demonstrou que, no contexto particular da EF, a partir dos 

grupos de trabalho GEPEGEF e LEEDEF, as mudanças já se efetivaram. 

 

6.1 - Aproximando as propostas Crítico-Superadora e Crítico-

Emancipatória de conceitos defendidos na atualidade. 

É inegável que quando o ser humano joga, pula, brinca, corre, ou seja, pratica 

uma atividade relacionada como o movimento humano, está cuidando de sua saúde, 

construindo uma melhor qualidade de vida. Nossa tese é de que tais atividades 

relacionadas à saúde aproximam as ciências biológicas das Ciências Humanas Sociais. 

De nada adianta, coletar, verificar, quantificar e descrever que os índices de 

sedentarismo e obesidade estão aumentando, se até as pessoas que “gostam de paixão” 

de esportes, caminhadas, de se movimentar são “impossibilitadas” de praticar tais 

atividades, por que o modelo de sociedade em que vivemos exige, trabalhamos mais 

para receber um resultado final cada vez menor. 



97 
 

 

É, no mínimo, bizarro ver professores academicamente reconhecidos adentrando 

escolas públicas e enfatizando a prática de atividades esportivas relacionadas à saúde. 

Mal sabem estes sujeitos sociais que lá existem realidades complexas como, por 

exemplo, adolescentes com quatorze ou quinze anos que estão repetindo pela quarta vez 

a mesma série. Entendendo a EF como um componente curricular da Educação Básica, 

é, no mínimo, necessário que esta disciplina contribua para que os alunos que se 

encontram nesta situação, libertem-se da marginalização, produzindo para si uma nova 

condição social. 

Essas atividades só agravam a condição desigual em que a classe submissa se 

encontra, pois possibilitam que a classe privilegiada acesse conhecimentos novos 

aumentando ainda mais a distância entre os polos. Defendemos aqui um entendimento 

de ser humano que se desenvolve e se aperfeiçoa por leis estritamente sociais e 

culturais, portanto, é necessário aos sujeitos das escolas públicas (trabalhadores) uma 

EF que evidencie as contradições das classes e consequentemente busque suprir as suas 

necessidades básicas, e por que não as necessidades da luxuria como o acesso à 

atividade física relacionada a saúde.  

Debruçados sobre o olhar do materialismo histórico dialético conseguimos ver a 

impotência da atividade física relacionada a saúde. É uma perspectiva que entra em cena 

apenas quando o movimento do Capital necessita aliviar a pressão que a classe 

trabalhadora começa a exercer. Mal sabem os conhecedores da atividade física e saúde 

que, ainda adolescentes, esses alunos começam a entrar no mercado de trabalho, através 

de uma admissão chamada “pequenos aprendizes”, que nada mais é que a realização de 

um “trabalho social médio” (MARX, 2010) pelo custo medíocre para o capitalista. 

Portanto, o sistema econômico determina e impede qualquer possibilidade de efetivação 

da atividade física no cotidiano dos indivíduos. 

Se desejarmos realmente modificar as possibilidades de acesso das práticas 

corporais e melhorar a vida de todos os sujeitos sociais pelos conhecimentos que a EF 

proporciona, devemos produzir conhecimento crítico relacionado com o mundo do 

trabalho e seguramente com o modo capitalista de produção. Mas isso implica na 

mudança de paradigma, de método e de visão social de mundo, que todos devem estar 

dispostos e ter a oportunidade de fazer.  

Isso não vem a ser uma visão privilegiada, isso é a realidade; essa é a Ciência 

que luta lado a lado com a classe trabalhadora. Relacionar atividade física com o 

modelo de sociedade em que vivemos, é uma questão que este trabalho e as teorias 
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críticas ainda não conseguiram superar. Mas a produção científica é, assim, feita de 

pontos de partida para novos pontos de chegada, provisórios e infinitos, assim como a 

formação de sociedades. 
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8-ANEXOS 

Anexo I  

Entrevista Semi-estruturada 

 

Perguntas deferidas aos Acadêmicos participantes dos diferentes contextos 

pesquisados.  

Dados de identificação: 

Nome:                                                             Idade: 

Semestre:                                                       Tempo Cursado de EF: 

Possui outra Formação:                                  Qual? 

1- Há quanto tempo participa do desenvolvimento do projeto? 

2- O que lhe fez se interessar em participar deste determinado projeto?  

3- Qual era o seu conhecimento prévio sobre a proposta a ser desenvolvida 

nesta determinada escola? 

4- Como é realizada a preparação para o desenvolvimento do projeto? 

Especificamente as aulas? (estudos reuniões planejamentos) 

5- O que o curso de EF , como um todo, contribui para qualificar a sua prática 

pedagógica, e consequentemente a prática pedagógica desenvolvida no 

projeto? 

6- O que você estudou sobre a teoria de conhecimento/científica que embasa a 

proposta pedagógica desenvolvida? 

7- Qual é a teoria de conhecimento? 

8- A proposta abordada no projeto apresenta clareza em relação à 

sistematização de conteúdos? 
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9- - Em relação à proposta defendida no projeto, há dificuldades na elaboração 

do planejamento das aulas e na elaboração de conteúdos sistematizados para 

o período? Quais as principais? 

10- Como é entendida a categoria “razão” e “trabalho” “concepção de projeto 

histórico” no desenvolvimento do trabalho pedagógico no referido projeto?  

11- Durante o desenvolvimento das aulas, como se da o trato com a concepção 

de “sociedade” e de “homem” defendida na respectiva obra?  

12- Em relação à efetivação da proposta empregada, quais os principais 

problemas no plano teórico metodológico? 
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Anexo II -  Entrevista Semi-Estruturada 

Alguns trechos, nomes ou termos que remetam a pessoa física foram substituídos por 

equivalentes, preservando a identidade e dentro das normas da ética na pesquisa.  

Jacob: nome? 

Ator 1. Guilherme Lovatto (Rafael) 

Jacob: Semestre? 

Ator1.  Eu era pra ter me formado já, estou no sétimo semestre, na verdade estaria no 

nono. 

Jacob: Quanto tempo participas do projeto? 

Ator1. Fazem dois anos já, da leedef, um monte já,  4 anos 

Jacob: O que lhe fez interessar em participar do projeto? 

Ator1. Eu acho que é por uma concepção, em detrimento da formação na universidade 

ela ter como desenvolver – ensino, pesquisa, extensão e a gente pra ter uma formação 

mais completa necessita estar articulando isso, e ai projeto se inserindo na LEEDEF foi 

colocado esta possibilidade, e ai por ter essa necessidade de estar se apropriando de uma 

teoria do conhecimento, de uma teoria pedagógica que se coloco pra se desenvolver o 

projeto e, ao longo dele vão surgindo outras questões como, por exemplo, a falta 

ginástica na escola, baixo padrão cultural esportivo que a sociedade brasileira tem, e de 

que forma que a partir disso, dessa necessidade que no começo a gente não tinha 

nenhuma compreensão ampliada das coisas, vai se ampliando e ai vai surgindo mais 

problemáticas. 

Jacob: Qual era o seu conhecimento prévio sobre a proposta a ser desenvolvida na 

escola?  

Ator1. Já tinha leitura um pouco, por uma questão de que as pessoas que estavam na 

LEEDEF e no diretório acadêmico já tinham tocado o projeto né, então em conversas 

eles já tinham falado qual era a intenção do projeto, socializar a ginástica, desenvolver 

esses elementos da cultura corporal que não são desenvolvidos. 

Jacob: E em relação a proposta pedagógica que sustenta o projeto, qual era o seu 

conhecimento prévio? 

Ator1. A gente já tava iniciando assim o estudo sobre essa abordagem da EF, para a 

construção do currículo aqui do CEFD, então algumas coisa tinha, como qual era o 

objeto de estudo, qual a teoria de conhecimento que sustenta ela, e algumas coisa não 

temos tanta apropriação assim. 
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Jacob: Fala um pouco, do que tu estudaste sobre a teoria de conhecimento desta 

abordagem? 

Ator1. A LEEDEF, já da uma sustentação bem boa pro cara em relação a isso, 

praticamente todos os textos que a gente vem estudando aqui tem este pano de fundo, e 

ai os textos é buscar desde os clássicos de Marx e Enguels , até algumas coisas mais 

atuais como Florestan Fernandes, Mauro Marini que tem tentado trazer esta analise da 

economia política para a Educação. 

Jacob:  Fala um pouco sobre o planejamento das aulas? Como funciona, etc.? 

Ator 1. A gente vem tentando estuda a partir do coletivo de autores, o sistema de ciclos, 

e aí o ano passado a gente consegui parecer que o planejamento não tinha uma relação 

direta com aquilo que a gente queria trabalhar, a questão das próprias turmas que estão 

colocadas, a gente parecia que não consegui colocar em si o conteúdo e dialogar com a 

realidade deles, e ai esse semestre a gente vem tentando colocar a partir do sistema de 

ciclos, tentando estuda de que forma de trabalha isso, desenvolve, dentro de que eles 

trazem, e ai a apropriação que a gente tem, só que muita coisa falta ainda pela própria 

dificuldade que a gente tem em relação a didática assim, a questão assim, formas 

diferentes de girar de rolar, muitas vezes também falta pela própria formação que a 

gente não tem na graduação ou antes dela. 

Jacob: Fala um pouco desta dificuldade de articulação com a realidade social como na 

própria proposta que o coletivo traz? Em relação a escola, a realidade dos alunos? 

Ator1. Eu acho que tem certa debilidade por a gente não conseguir estar inserido mais 

na escola, conseguir trabalhar o projeto articulado com outros fatores que a escola 

proporciona, disciplinas especificas dela, qual é o planejamento que a escola ta tendo 

para o ano e tal, e as vezes isso parece que fica debilitado só ao ambiente da sala de 

aula, mas a gente tenta relacionar os elementos da ginástica com a leitura de mundo que 

eles tem, e ai por ser uma séries iniciais, segunda e terceira series,algumas coisas a 

gente consegue trazer muito bem, percebe as diferenciações econômicas e sociais, 

embora muitas vezes não problematize no fim, é tudo um processo. 

Jacob: fala um pouco em relação a sistematização dos conteúdos para a prática na 

escola? Há uma clareza para se desenvolver isso na escola? A proposta da conta do que 

vocês precisam para trabalhar na escola? 

Ator1. A concepção que ela traz ela conseguir muito bem determinar como você vai 

atuar dentro da escola, acho que as vezes o coletivo ele não consegue em si, de a partir 

do coletivo de a gente conseguir a trabalhar, ai tem que buscar dentro da abordagem 
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outras, outros textos que venham a contribuir, até textos dos formuladores do coletivo, 

mas é claro estudando dentro da abordagem que o coletivo traz em si, só que também 

tem assim, pela própria conjuntura que a escola tem de EF, isso emperra um pouco no 

contexto prático, mas não deslegitima o que a proposta traz.  

Jacob: Quais as dificuldades de levar o aluno a pensar de uma forma dialética? É 

diferente? A diferença, em relação ao ensino que ta posto dentro da escola? 

Ator1. Por eles serem pequenos eu acho que não tem tanta resistência deles negarem, de 

eles confrontarem a forma que a gente ta trabalhando, mas a gente vê que eles não são 

educados pra estar tendo este pensamento, não educados pra ta pensando a prática na 

qual eles estão tendo ali. Pra eles, e até para professores da escola, entendem que a aula 

de ginástica, de EF é aquela aula que tu vai exercitar o corpo e vai deixar de pensar o 

resto. E ai isso as vezes, tem uma implicação, a gente já ta a um ano e meio na mesma 

escola e a gente ta conseguindo avançar um pouco nisso, mas é claro que só a disciplina 

da ginástica ali no projeto, não muda totalmente isso. A gente até vê assim, se a gente 

fica duas semanas sem dar aula no projeto, o que já aconteceu por diversas debilidades, 

a gente percebe que eles dão meio uma travada na forma de trabalhar, de pensar. 

Jacob: Em relação a uma questão mais teórica da proposta traz, qual o teu entendimento 

de racionalidade que a proposta traz? Tu tens conhecimento sobre isso? 

Ator1. Bom, a racionalidade em si, eu acho que é que o homem se transforma a partir da 

mediação com a natureza, transformando a natureza transforma ele mesmo, uma 

concepção de homem, e ai nesse sentido a socialização do conhecimento vem na 

perspectiva de que ele se compreenda enquanto sujeito histórico capaz de transformar 

essa realidade. E se isso ta claro na proposta? Jacob: É em que sentido que a razão ta 

posta, a serviço de que a racionalidade esta? 

Ator 1. Bom acho que a gente compreende,a questão da classe trabalhadora é capaz de 

transforma essa realidade da sociedade capitalista. E se a gente for pegar os textos dos 

autores que ainda vem se utilizando dela além da Crítico-Superadora, pedagogia 

histórico crítica que balizam essa prática acho que a gente chega a um entendimento de 

que é uma concepção de EF que serve a uma determinada classe social, que tem como 

intenção servir a transformação sociedade tendo em vista o projeto histórico da classe 

trabalhadora. 

Jacob: Como tu entendes a categoria trabalho na proposta? Como é trabalhado, com 

essa categoria? 
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Ator1. Eu acho que ta muito relacionado as coisas.  Eu acho que sempre parte de uma 

analise complexa e ai pra fazer esta analise tem que ver como se ta produzindo esta 

realidade hoje, que ai é o modo de produção capitalista que vai ter determinações na 

forma como os sujeitos atuam, gera contradições que fazem que eles se coloquem a 

transforma essa realidade, então partir que o trabalho, a relação do homem com a 

natureza que possibilita os avanços da técnica os avanços da sociedade, ele tem como 

um elemento central, não como outros querem o Kunz quer. (rafael) 

Jacob: Qual o teu conhecimento sobre a outra proposta do estudo? críti 

Ator1. Nunca cheguei a ler nada específico do Kunz, acho que entrei na LEEDEF e já 

comecei me apropriar do coletivo de autores, do marxismo e ai mais é leituras de 

teóricos da área falando sobre a abordagem do Kunz, dos limites e possibilidades, até da 

própria questão de aulas que conseguem trabalhar com essa abordagem a gente vê que 

tem algumas coisas que pra nós tem um limite, modificar a estrutura do jogo sem 

modificar a relações sociais que estão colocadas e que determinam a forma do jogo. 

Jacob: Tens mais alguma coisa que você quer colocar em relação ao projeto que 

contribua com o estudo? 

Ator1. Acho que projeto tem bastante em avançar, como foi estruturado inicialmente 

acho que a gente consegue avançar bastante a partir dele, acho que é uma necessidade 

de quem ta tocando ele hoje é estar se apropriando desse debates que vão além do 

coletivo, pra estar enriquecendo ele dentro desta perspectiva, e dentro disso acho que ele 

pode avança muito na questão da produção do conhecimento, e ai a forma como a gente 

vai trabalhar com isso, mas ele avança, como hoje a própria estrutura da universidade 

não ta mais desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, é importante ter 

um projeto desses, que articule isso, com grupo de estudos, que ta tocando estudos sobre 

essa produção do conhecimento na área da EF, com um projeto que tem a 

intencionalidade colocada nele, e daí de que forma a gente faz esta mediação, tem 

debilidades, dificuldades de assistência estudantil para se garantir no projeto, se 

derepente fosse mais de três estudantes no projeto a gente conseguiria estar se 

colocando de forma muito mais qualitativa dentro da escola, mas pelo que ta 

determinado no próprio projeto a gente avança a partir dele até com os nossos estudos 

individuais. 
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Jacob: Nome?                Ator2.  Carolina Roque (Bruna) 

Jacob: Semestre?        Ator2. 5º da licenciatura 

Jacob:tempo de participação no projeto?                        Ator2. Três semestres – 1 ano e 

meio 

Jacob: Fala um pouco da tua entrada no projeto, o que lhe fez interessar em participar? 

Ator2. A foi mais por eu ter entrado na LEEDEF na metade de 2009, e ser um projeto 

que se pautava nessa perspectiva que a linha defendia que é a crítico superadora então 

eu tive o interesse de experienciar, ver na prática como se dava essa proposta e tenta 

construir a partir dela as aulas.  

Jacob: Qual era teu conhecimento prévio que você tinha da proposta? 

Ator2. Era um conhecimento mínimo assim, de alguns grupos da LEEDEF e alguns 

estudos do diretório acadêmico, estudos individuais, era um conhecimento não muito 

aprofundado 

Jacob: o que curso contribui com o projeto e com entendimento das propostas? 

Ator2. Ah, eu esqueci, eu tive contato também com essa proposta pedagógica na 

disciplina de ginástica que a Maristela da no segundo semestre que a gente tem um 

aproximação da proposta, proposta do Saviani, dos 5 passos. Só nessa disciplina eu tive 

esse maior contato, mas em geral o curso em si eles não dão muito suporte dentro dessa 

proposta, dentro dela defendendo essa proposta só a disciplina de ginástica mesmo.  

Jacob: Fala um pouco como funciona a preparação das aulas? 

Ator2. As aulas elas são planejadas entre os três, é sempre feito o planejamento 

coletivo, em geral nas terças feiras depois da LEEDEF, e ai nesse planejamento a gente 

tenta fazer uma avaliação de que foi a ultima aula, o que a gente conseguiu avançar, o 

que ficou comprometido na aula e planejar a próxima.  

Jacob: O que você estudou sobre a teoria de conhecimento que fundamenta a proposta? 

Ator2. Também estes estudo sobre o materialismo, só o contato pela LEEDEF e pelo 

diretório Academico. É um contato meio superficial ainda, até pela própria condição de 

estudante. 

Jacob: Em relação a sistematização de conteúdos que a proposta Crítico-Superadora 

traz, você acredita que há uma clareza? 

Ator2.Em relação a sistematização de conteúdos de elemento da cultura corporal são 

claros, mas acho que pra nós é meio complexo, a questão por exemplo da ginástica, a 

estruturação dos conhecimentos mesmos , fundamentos das ginástica, os elementos da 
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ginástica, não tem uma produção em cima disso, a gente ta vendo nesse projeto que a 

construção disso ta se dando pela prática e não por aporte teórico. 

Jacob: Fala um pouco em relação as aulas, como se apresentam as aulas na escola em 

relação a essa outra perspectiva que vocês levam assim para os alunos, como é a 

receptividade deles, como acontece, referindo-me ao contexto prático? 

Ator2. As primeiras turmas assim, que a gente tem o contato no começo do semestre é 

difícil assim, iniciar com essa outra proposta de construção do conhecimento, as 

crianças estão acostumadas a o professor chega e passar pra eles o que elas devem fazer, 

o que elas devem apreender, e ai gente chega com outra proposta a partir dos 5 passos 

que é problematização, das crianças falarem, elas não então muito acostumadas a fala, 

mas isso ao longo, é claro que não é um processo imediato, elas entrando nesta outra 

forma de construção do conhecimento. 

Jacob: Como é levado assim, no trabalho pedagógico as categorias, a categoria trabalho 

que tem um mundo do trabalho que ta posto, isso consegue ser transmitido, levado os 

alunos a pensar dessa forma dialética? 

Ator 2. Isso varia bastante na relação com os conteúdos, a gente percebe que muitas 

vezes a gente consegue problematizar, claro que não é tão a fundo por serem crianças de 

8 a 11 anos, são segundos e terceiros anos, mas alguns conteúdos possibilitam que eles 

pensem na questão do trabalho da cotidianidade deles na própria vivência, como eles tão 

vivendo em periferias alguns conteúdos conseguem fazer com que eles reflitam a cerca 

disso e problematizem mas, muitas vezes é bem difícil contextualizar mesmo. (Bruna) 

Jacob: tem mais alguma que você quer colocar em relação ao projeto diante da 

metodologia? 

Ator2. Eu acho que mais é isso, que fica claro na prática que essa abordagem é o que se 

tem de mais avançado na hoje, isso agente vê por ela ir além da compreensão do real, se 

propor a transformação da realidade, claro que isso muitas vezes não se da 

imediatamente mas, a gente vê que é processo, se que a gente ta trabalhando com turma 

que é nova e a outra é do ano passado, que agora ta no terceiro ano, e a gente vê o salto 

que essa turma consegue dar tanto em relação do que a gente ta passando, tanto a 

participação nesse novo processo de construção de conhecimento, mas que algumas 

limitações essa proposta tem, essa proposta pedagógica como todas as propostas, na 

prática elas se mostram mesmo, mas hoje é o que mais avança mesmo. 

Jacob: Essa proposta no sentido de apresentar um outro projeto de sociedade ela 

apresenta um projeto de racionalidade, da razão cientifica, como tu percebe isso?  
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Ator2. Não sei se é bem isso, mas o que a gente percebe é que a diferença que a gente 

vê clara é que ela parte de um concreto, por exemplo, nas aulas ela parte de uma prática 

social que é vivencia das crianças então ela se liga numa materialidade, não parte das 

idéias, de que as crianças pensam assim.  

Jacob: O que você conhece sobre a outra abordagem desse estudo? 

Ator 2. Não conheço muito, algumas aproximações nos primeiros semestres mas, de 

forma sintética como são colocadas todas as abordagem no curso se tem um breve relato 

de que é cada uma e daí tu vai escolhendo uma pra seguir. 
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Ator3 Marcius Merverino Fucks         . semestre: 9º (Diego)  

Jacob: Há Quanto tempo tu participa do projeto? 

Ator3. Olha eu tenho memória bem sacro para essas coisas, mas faz 1 ano e meio, mais 

ou menos. 

Jacob: O que lhe fez interessar em participar do projeto? 

Ator3. Por que era um conteúdo que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha vivenciado 

a ginástica, tanto na escola, quanto em qualquer outro lugar, e ai eu entrei para a 

LEEDEF e tinha o projeto da colega que vinha numa proposta interessante e daí eu 

fiquei curioso e quis entrar para o projeto. 

Jacob: Qual a Influência da proposta pedagógica na entrada do projeto? 

Ator3. È muita pela vivência pelo movimento estudantil, a proposta crítico superadora 

sempre foi, não vou dizer que foi o que me atraiu mais, mas teve muita influência na 

escolha do projeto sim, por ser uma proposta muito bem fundamentada e esquematizada 

e realmente vinha atingir os objetivos que a Educação Física tem, então ela teve uma 

grande influência.  

Jacob: Como é a realização da preparação das aulas? 

Ator3. È nós fazíamos reuniões para fazer os planos de aulas, nós fazíamos sempre uma 

por semana, para fazer os planos de aula e daí fazíamos a intervenção na escola. 

Fazíamos com todos os envolvidos na parte prática do projeto. 

Jacob: O que o curso de EF contribui para qualificar a prática pedagógica no projeto?  

Ator3. O curso em si, não me deu muita apropriação, eu tive disciplina de ginástica de 

60 horas, que para todos os conteúdos da ginástica é muito pouco, a única coisa que o 

curso me proporcionou para eu conseguir ter mais elementos para trabalhar, foi a 

inserção no movimento estudantil e a inserção na LEEDEF, que na LEEDEF junto com 

a professora Maristela aprofundamos os estudos e no Movimento estudantil é um estudo 

continuo em cima de uma proposta superadora. Então o curso em si, ta muito a 

estruturação curricular ta muito desqualificada, ela não faz tu pensar e repensar a prática 

pedagógica cotidianamente, ela não te deixa preparado pra estar atuando de maneira 

qualificada com a prática pedagógica. 

Jacob: O que você estudou sobre a teoria de conhecimento que embasa a proposta 

pedagógica? 

Ator3. Materialismo Histórico e dialético. Desde da teoria em seu plano mais amplo 

desde o Marxismo, com os estudos de Marx Englens Lênin, especificando mais na 

pedagogia com Saviani, e específico da EF, Celi Tafarrel, Valter Bracht varias 
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produções de ex-militantes do movimento estudantil, então foram bastante coisas, assim 

e bastante dentro do materialismo histórico e dialético. 

Jacob: Qual é o teu entendimento da racionalidade que defendido dentro dessa 

proposta? “Explicação” 

Ator3. A racionalidade parte da ontologia do ser social do trabalho partindo do concreto 

pra fazer a síntese. 

Jacob: Fala mais um pouco do trabalho? 

Ator3. Bom, o trabalho dentro do Marxismo ele traz que é a ontologia do ser social, e 

que ele realmente vem caracterizar o que é o ser humano, por isso que é ser humano, se 

torna humano, isso que o diferencia dos animais é a relação que o homem tem com a 

natureza mediada pelo trabalho, e a partir disso ele vem transformando, desenvolvendo 

forças produtivas e ai desenvolvendo sociedade, o trabalho ele começa a trazer a 

questão da humanidade e da estruturação das sociedades. 

Jacob: Dentro do projeto histórico que é defendido na proposta Crítico-Superadora 

como isso é levado para as crianças? 

Ator3. No inicio, eu e meus colegas tínhamos um pouco de dificuldade de realmente 

passar aquilo dentro do projeto histórico, de ter uma visão mais crítica da sociedade pra 

realmente avançar. Porém na prática a gente foi conseguindo realmente levar a questão 

do projeto histórico socialista de que é defendido, com a superação de questões 

específicas que aos poucos eles foram elencando com o mais amplo, claro que a Crítico-

Superadora ela é organizada por ciclos e a gente trabalhou com séries diferentes e nos 

teve uma vez que trabalhamos com a 8ª outra com a 5ª mudou um pouco o foco . Mas 

sim, se a pergunta, teve um pouco de dificuldade no início e depois foi engrenando. 

Jacob: Os alunos apresentam alguma resistência em relação ao conteúdo e a 

metodologia? 

Ator3. Então primeiro em relação ao conteúdo, é mais difícil ter resistência é mais 

difícil por que é um projeto, vai lá os que tão interessado na maioria das vezes, claro 

sempre tem algum que vai lá por que a mãe obriga para não ficar em casa, mas 

hegemonicamente é que ta interessado, nunca vi a resistência em relação aos conteúdos. 

Ator3. Em relação a metodologia,  tu vê a clara, bom sempre são acostumados a serem 

educados de uma certa forma, e ai tu vai colocar uma outra proposta que vai totalmente 

contrária a o que ta posto hegemonicamente, é como eu te falei no início é um pouco 

difícil, depois engrena. 

Jacob: O que tu conhece sobre a outra proposta do meu estudo? A Do kunz? 
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Ator3.  O que eu estudei sobre a Crítico-Emancipatória é o básico do básico, e o que o 

curso proporciona para nossa formação é praticamente zero, então o que eu sei sobre a 

Crítico-Emancipatória é bem isso, vem em torno da fenomenologia, coloca a linguagem 

como central nas relações, e a partir do fenômeno tentar emancipar cada aluno. O que 

eu sei da Crítico-Emancipatória é isso, o básico do básico. 

Jacob:o Curso então limita muito em relação as abordagens? 

Ator3. Muito limitado, eu vejo isso porque eu to no 9º semestre e minha turma já se 

formou, eu tinha colegas que não sabiam nem qual era o objeto de estudo da EF e nem o 

que é uma abordagem, tem acadêmicos se formando assim.  
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Jacob: Nome: Liliane Wolf Bueno (Daiane)                                  Semestre: formada, 

cursando especialização 

Jacob: Possui outra formação? 

Ator 4. Sim, Magistério 

Jacob: Quanto tempo, você participa do projeto? 

Ator4. Eu entrei na LEEDEF, no sexto semestre, foi no final de 2007, e ai eu participo 

do projeto de ginástica todo o ano de 2008 até agora, 2008, 2009 2010, e em 2011, até o 

momento. 

Jacob: O que lhe fez interessar em participar desse projeto? 

Ator4. Bom, no curso é oferecida muita pouca prática com a ginástica principalmente e 

com os esportes em geral, mas pela proximidade da colegas em trabalhar mais com a 

ginástica, eu me interessei em entrar no projeto e na LEEDEF para ter mais 

conhecimento prático, discutir as idéias, as propostas, eu queria saber exatamente o que 

a ginástica pode contribuir para a escola em geral, especificamente nos últimos anos nas 

séries iniciais que eu estou mais focada. 

Jacob: O que o curso contribui para qualificar a prática pedagógica? 

Ator4. Tirando os projetos que eu participo no curso, quase nada. O que eu tive de 

vivência no curso foi só aquelas propostas bem tradicionais, e no meu ver uma ginástica 

pra quem pode pagar,  pra quem pode ir em uma academia, na escola quase nada, a não 

ser clubinhos dentro da escola especifico da ginástica mais voltado para o esporte 

competitivo, o alto rendimento.  

Jacob: Como é realizado a preparação para as aulas, o planejamento para as aulas? 

Ator4. Um dia antes ou dois antes, a gente se reúne em nosso grupo de trabalho discute 

o que teve de produtivo na ultima aula, o que foi relevante, o que é necessário mudar, a 

gente faz um planejamento semestral geralmente, e tenta seguir o cronograma semestral, 

e vê o que foi de importante. Se aquela aula fluiu bem, se houve catarse e tenta sempre 

prosseguir. Quando há algo que foi bem pobre no sentido do entendimento dos alunos a 

gente tenta sempre enfatizar um pouco mais. Há um planejamento semestral feito com a 

escola, mas quando precisa mudar a gente muda por que as circunstâncias exigem.  

Jacob: O que você estudou sobre a teoria cientifica que embasa esta proposta? 

Ator4. Primeiro contato que eu tive com essa proposta foi durante o curso, mais 

especificamente com os conteúdos da professora Maristela, até foi por isso que mais me 

chamou atenção, e me aproximei do grupo de estudos e de trabalho. 
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Jacob: Qual é a teoria de conhecimento? 

Ator4. Crítico-Superadora 

Jacob: A proposta abordada no projeto, ela apresenta uma clareza em relação a 

sistematização de conteúdos? 

Ator4. Apresenta uma clareza, a única dificuldade maior é tentar colocar isso em prática 

com os alunos que estão acostumados com a tendência tradicional. Tu faz o 

planejamento de aula, chega lá coloca a proposta, especificamente com as crianças é 

difícil de fazer eles raciocinar daquela forma, de eles entender por que, a gente 

apresenta o objetivo da aula,como que a gente faz a proposta pra e eles, eles que a gente 

seja mais tradicionais, digamos assim, então é difícil de colocar a forma de tu pensar, 

que a gente quer construir o conhecimento com eles, fazer um resgate histórico do que 

eles sabem, tem de conhecimento, confronta com o conhecimento científico, essa 

historicidade é difícil de colocar pra eles, o sistema geral das escolas é mais tradicional 

do que tenta ser crítico, é difícil. 

Jacob:  A prática pedagógica apresenta uma resistência? 

Ator4. Geralmente sim, tem dias que é bem rica aula tem bastante participação 

do aluno, eles entendem compreendem, ou discordam de alguma coisa, mas é 

raro. 

Jacob: A proposta apresenta algumas categorias, como é passado essas 

característica na prática, tipo concepção de projeto histórico? É conseguido 

passar isso na prática ou existem limites? 

Ator 4. Existem bastantes limites, como eu disse, eu consigo com algumas 

turmas desenvolver as categorias, totalidade, historicidade, contradição, mas não 

é sempre. 

Jacob: É difícil de trazer o lado social para dentro da aula? 

Aror4. Até que não, é compreensível, mas não se vê uma perspectiva de 

mudança as vezes, eles não se enxergam como agentes, como pessoas que 

podem mudar, parece que eles ficam estagnados, eles se conformam onde elas 

estão. 

Jacob: Qual é a situação que se apresenta na escola? 

Ator4. É uma escola Pública, geralmente os pais não são juntos. É só a mãe e o 

pai já outra família, o salário deles é bem baixo, 1 a 2 salários que eles ganham, 

é bem assim precário a residência deles, a questão de vestimenta, é bem 

complicado a questão social deles. 
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Jacob: A questão da categoria trabalho, de um mundo do trabalho que ta posto, 

onde uns ganham um salário muito alto e outros como você me colocastes? 

Ator4. A gente tenta discutir, essa proposta do trabalho, até por que são crianças 

bem novas, então não tem um raciocínio bem desenvolvido pra isso, mas eles 

percebem muitas diferenças, tem coleguinhas que tem melhores condições de 

roupa, de vir a escola, eles percebem que uns tem mais, que são poucos, a 

minoria deles que tem condições, e a maioria tem as condições pecaria de 

sobrevivência, eles percebem, é como eu disse, passa às vezes com pouca 

importância por eles, eles não conseguem perceber que aquilo é uma ta colocada 

mas que a gente tem condições de mudar a partir de conscientização e da 

percepção da tua realidade ver o que tu tem, o que tu pode melhorar, é difícil 

assim, porque eles tem uma estrutura familiar bem irregular, a estrutura familiar 

é bem fraca, eles não tem referências, eles não tem valores, então eles sentem 

bastante dificuldade nesse sentido.  

Jacob: Existiu um período em que fé, deus era o centro de tudo. Na era industrial 

tem-se a razão como dentetora do conhecimento. Como é entendido esta 

categoria? 

Ator4. A minha visão é que é que foi muito importante essa tomada de decisão 

de encontrar o conhecimento através da ciência por que tinha uma visão muito 

distorcida que tudo era deus que explicava e a gente sabe que não é assim, não 

que eu não acredite que exista um ser supremo, mas a partir daí Deus nos 

colocou aqui para trabalhar, pra estudar pra tentar evoluir, tudo faz parte de uma 

evolução, que a gente não consegue nada se não se não é através do trabalho e 

muito estudo, então a gente sempre procura a discuti que precisamos do 

trabalho, embasamento científico pra tentar a mudar a realidade que ta posta, a 

gente não pode atribuir tudo ao divino, espírito santo que as coisa não fluem. 

São 2º e 3º anos 

Jacob: Quais são as principais dificuldades no plano teórico metodológico para 

desenvolver as aulas a partir desta proposta? 

Ator4. Eu vejo mais dificuldade em colocar a Problematização em aula, a gente 

elabora na Problematização coloca a situação e o aluno não consegue se 

organiza,dentro dessa lógica de raciocinar e pensar o objetivo da aula para 

resolver os problemas, a maior dificuldade que eu sinto é em colocar em prática 

problematização, a discussão do objetivo da aula. 
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Jacob: A lógica dialética apresenta o confrontamento com a lógica formal? 

Ator4. Há um confrontamento. Alguns dias a gente consegue fazer a forma 

dialética como a gente propõe. 

Jacob:Existe hoje um determinado campo da educação que defende que não há 

como mudar a realidade social que ta posta, a proposta trabalhada na escola 

defende que essa possibilidade ta viva. Como vocês percebem isso na prática? 

Ator4. Eu acredito que pra haver esta mudança tem que ser sempre a partir da 

conscientização, que tem que ter muita critica para poder mudar, e é um 

caminho muito longo e árduo, bem difícil. 

Jacob: Tem mais alguma coisa que você quer colocar em relação as aulas, 

alguma coisa que você lembrou durante a entrevista que possa contribuir com a 

própria proposta? 

Ator4. Especificamente no nosso projeto eu sinto dificuldade por ser um vez só 

por semana as aulas, eu gostaria que fosse mais vezes para a escola em geral 

entender que nos fizemos parte da escola mesmo, que a gente não é um projeto, 

que a gente tem condições de tocar um trabalho mais firme,com a participação 

deles, é perceptível que os alunos entendem a gente como simples estagiários, 

por não ser professor do núcleo da escola não é dado a devida importância. A 

escola se envolve bem pouco com o projeto, somente 2 ou 3 professores o resto 

assim do núcleo da escola muito pouco, e gostaria assim, de ter mais convívio 

com as turmas que a gente trabalha, até mesmo pra conhecer os hábitos deles,  

costumes, o pensamento, uma vez por semana, não é mesma coisa que os outros 

que convivem diariamente. 

Jacob: O ficou para você do projeto para um trabalho futuro? 

Ator4. Foi muito bom esse projeto para a minha prática, por que eu tinha muita 

dificuldade, por mais que eu acreditasse na proposta, eu não via muito bem 

como colocar em prática e vejo agora que é possível e acredito que quando eu 

tiver a minha turma os meus alunos eu vou colocar isso melhor em prática. De 

algumas dificuldades que eu tenho no projeto, na minha turma eu vou colocar 

melhor em prática de fazer eles entender os objetivos, qual é a participação deles 

nas aulas, acredito que assim vai ser melhor. 

Jacob: Sem o projeto teria sido muito diferente teu conhecimento sobre a 

proposta? 
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Ator4. Pra mi teria, pois seria mais uma proposta que eu li, estudei e acabei no 

esquecimento. 

Jacob: Há alguma articulação no curso das propostas com o estágio? 

Ator 4. Em um dos estágios eu fiz com a proposta da psicomotricidade, mais pra 

ver uma outra possibilidade de trabalho que eu acreditava ser relevante, mas tem 

bastante problemas na prática que eu percebi depois que não é a mesma coisa 

que a ctítico-superadora, tem bastante deficiência mas eu quis fazer pra ver 

mesmo, fazer uma comparação direta pra clarear minhas idéias. Ai eu fiz como 

artigo de experiência.  

Jacob: Estas dificuldades estão ligadas  a visão de sociedade e de homem da 

proposta? 

Ator4. Pra mim a proposta Crítico-Superadora mostra muito mais caminhos pra 

conscientizar as pessoas do nosso papel, do papel da Educação Física, mostra 

caminhos que pra mim nas outras só leva a conformidade a reprodução e nada 

mais. 
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Crítico-Emancipatória 

Jacob: Nome: Paulo Sérgio Gomes (Éder) 

Jacob: Semestre: 8º 

Jacob: Possui outra formação? 

Ator5. Não, somente a graduação. 

Jacob: Fala um pouco da tua entrada no grupo de pesquisa e a quanto tempo ta 

participando do projeto? 

Ator5. Essa questão toda do ensino aprendizagem é algo que vem mudando com 

o tempo, e desde cedo a gente é inserido na Educação Física tradicional, e pra 

tente mudar um pouco isso eu entrei no grupo de estudos de uma Professora do 

CEFD, que seria baseada em uma proposta mais crítica, mais especificamente a 

Crítico-Emancipatória, mas não fugindo muito da Crítico-Superadora que eu 

vejo que os colegas trabalham muito nela, e ele também tem suas vantagens, 

mas no mais minha inserção foi para descobrir como que funciona, como que era 

o trabalho em uma proposta crítica. 

Jacob:Quanto tempo você ta trabalhando com essa proposta? 

Ator5. Acredito que a gente já ta 2 anos trabalhando com a proposta, estudando 

também 

Jacob: O que lhe fez interessar em participar? 

Ator5. Foi a novidade trazida por uma proposta crítica trazido para o interior da 

aula de atletismo.  

Jacob: Qual era teu conhecimento prévio quando você começou trabalhar com a 

proposta? 

Ator5. A gente entra no projeto com algum conhecimento de como funciona a 

proposta, a escola em si ela não tinha Idea nenhuma de que era uma proposta 

crítica ai cabia a tu inserir ela de alguma forma. 

Jacob: O que tu tinhas lido sobre a proposta e qual os contatos que teves na 

graduação? 

Ator5. Na graduação a gente teve um pouco na cadeira de didática que ele 

pincelou um pouco o que era a teoria, a proposta Crítico-Emancipatória mas, se 

aprofundar e conhecer foi no grupo da Carmen que é um grupo voltado para a 

Crítico-Emancipatória, e com alguns textos do Kunz e do Valter Bracht. 

Jacob: Como é feito assim, a preparação para o desenvolvimento do projeto, o 

planejamento das aulas, semestral? 
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Ator5. Como essas teorias críticas elas não tem um modelo, o planejamento ele é 

um pouco mais aberto mais amplo. Eu até ficava em duvida no começo de como 

planejar elas, se eu planejava no modelo de Saviani e inseria na Crítico-

Emancipatória por que a Crítico-Emancipatória não te da um modelo inicial de 

saída durante as aulas, ou um modelo de percurso durante os anos, ai eu pegava 

o modelo de Saviani e inseria nele a proposta Crítico-Emancipatória. 

Jacob: O planejamento tu tinha algum grupo de estudos ou era individual teu? 

Ator5. O grupo de estudos servia para dar informação da teoria da proposta mas, 

as alas eram planejadas separadamente por mim e pela minha colega. 

Jacob: O que o curso de EF contribui para qualificar a prática pedagógica da 

proposta que embasa as aulas? 

Ator5. O curso em si ele te permeia com uma base, uma bem fraca diga-se de 

passagem, de como passa essa proposta à diante, o que te mantém assegurado 

nela são estudos fora, tu tem que procurar fora, porque a faculdade ela é bem 

baixa em relação a isso pelo menos aqui em Santa Maria.  

Jacob: qual a teoria de conhecimento que sustenta a proposta? O que você 

estudou sobre a teoria de conhecimento a teoria científica que sustenta a 

proposta? 

Ator 5. A gente ta dois anos no grupo de estudos, a gente não se aprofundou 

ainda na escola de Frankfurt, a gente não tem muito aprofundamento nas teorias, 

tem a base mas a Carmen não focou ainda nesta questão.  

Jacob: A proposta abordada ela te da uma clareza em relação a sistematização 

dos conteúdos? 

Ator5. Tem um certo foco assim, mas não diz os conteúdos a serem trabalhados 

ela diz como trabalhar os conteúdos e não sim, vamos trabalhar atletismo, futsal 

e vôlei por exemplo. 

Jacob: Quais as dificuldades que tu sentes para a elaboração das aulas para o 

período, da própria aula? 

Ator5. O complicado de tu trabalhar com uma teoria crítica é que tu tem que ter 

uma comunicação uma interação com o aluno e esta questão nos tempos mais 

modernos é bem complicada, primeiro tu tem que ter o domínio da turma para 

depois ter esta comunicação com o aluno. Eu acredito, até meu TCC é sobre 

isso, que daqui um tempo vão ter teorias futuristas que vão unificar um pouco da 

teoria tradicional e um pouco da teoria crítica até por que elas forma 
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segmentadas com o tempo, então a aula de EF, até porque não tem como tu 

trabalhar basicamente em uma teoria crítica em uma aula de EF, tu vais ter 

momentos tradicionais até a gente tava tendo uma aula e comentando isso. Então 

é bem complicado tu trabalhar uma teoria crítica, somente uma teoria crítica sem 

ter um pouco de uma pitada da teoria tradicional desenvolvimentista durante a 

tua aula. Tem outro assunto também, que é bem complicado de tu trabalhar a 

teoria crítica com Educação Básica, que é mais difícil ainda tu trabalhar com 

ensino médio tu ainda tem um diálogo mais aberto, tu ainda consegues 

conversar, mais com criança tu buscar um pouco daquela críticidade da criança é 

um trabalho demorado, que leva bastante tempo por que a criança ela quer 

brincar, ela não tem muita noção do espaço, da sociedade em que vive. 

Jacob: como tu percebe as categorias que tão postas na didática do trabalho da 

proposta Crítico-Emancipatória? Por exemplo, razão, qual o teu entendimento da 

racionalidade? 

Ator5. Esta questão da racionalidade da pra analisar até pelo ponto de vista das 

duas Propostas, Crítico-Superadora com a questão do trabalho que é postado no 

âmbito da sociedade, ela é modificada com a sociedade, então a Crítico-

Superadora ela surgiu nessa base de tentar modificar um pouco a questão social 

do individuo. A Crítico-Emancipatória ela tenta modificar um pouco este 

indivíduo na aula de EF, e ela busca a razão nisso, de busca um pouco a 

emancipação do individuo dentro da aula e do indivíduo em si na busca pelo 

conhecimento na sociedade. 

Jacob: Qual a tua leitura da categoria trabalho dentro da proposta Crítico-

Emancipatória? 

Ator5. È como eu falei, o trabalho ele é mais visado dentro da proposta Crítico-

Superadora, a teoria Crítico-Emancipatória ela é mais comunicativa, ela não tem 

o trabalho como pilar central de sustentação, mas ela vê o trabalho sim até 

influenciando o indivíduo pra ti modificar durante aquela aula, durante aquele 

contexto que sejas.  

Jacob: Durante o desenvolvimento das aulas como é o trato da concepção de 

homem e de sociedade? 

Ator5. Até a questão inicial do projeto onde eu tava inserido era a sexualidade 

nas aulas de atletismo com base na Crítico-Emancipatória. Essa sexualidade, 

como tudo é modificado com o tempo tudo é mutável como eu já falei antes, ela 
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é decorrente a problemas da sociedade, como até hoje se tem a masculinidade 

imperando sobre o feminismo. Ela é bem complicada de se trabalhar com 

qualquer teoria, principalmente com uma teoria crítica, que é mais complicado 

ainda se tu vai discutir a questão do homem e da mulher em uma aula de EF, 

ainda o homem e a mulher eles não se dão a mão pra fazer uma atividade, 

qualquer contato corporal é visto como pejorativo. Sendo que agora tu ligas a 

TV durante a noite e tu vê os loco fazendo coisa bem pior, então eu vejo como 

uma barreira a ser trabalhado na aula, a questão da sexualidade.  

Jacob: Tem mais alguma coisa que tu queres me colocar sobre a proposta 

empregada? 

Ator5. Como eu falei a teoria crítica ela é excelente para modificar um pouco 

esta questão do cidadão que nasce em um contexto e vai morrer naquele 

contexto, com essa teoria você até pode tentar modificar o contexto de um 

cidadão, para o fazer ter uma ascensão na vida. A questão complicada é tu 

trabalhar com a educação básica, tu levar para uma criança a teoria crítica, teria 

que ser revista essa questão de como essa crítica é vista pela criança na idade 

dela e na idade que ela já tem um pensamento formado. Como eu já te falei meu 

TCC vai ser baseado na teoria crítica na Educação Básica, como que a gente 

pode inserir alguns fatores que podem contribuir ou mudar esta teoria. 

Jacob: Tem mais alguma coisa que tu queres falar que foi relevante durante o 

desenvolvimento do projeto? 

Ator5. Basicamente isso, que as teorias elas são evolucionarias, elas não são 

estaques, daqui a uns anos vamos ter outras teorias, como surgiu a tradicional a 

um tempo, ela não morreu, o pouco que ainda resta influencia bastante, surgiu as 

teorias críticas a partir dos anos oitenta, oitenta e poucos com a revolução crítica 

e eu acredito que daqui dez anos vai ter algumas teorias futuristas, que eu 

sempre bato nesta tecla, até comentei com os professores que vão unir, unificar 

esta questão das teorias, e a educação é uma só, e a questão das teorias é te dar 

um caminho pra ti trabalhar durante as aulas, então esse caminho ele é melhor 

dado se tu unificar duas teorias. Eu pelo menos trabalhava assim, eu era 

tradicional em alguns pontos, eu era autoritário em alguns pontos mas eu sempre 

via a teoria crítica como base, não que eu fugisse dela então eu acredito muito 

nesse meu trabalho com a teoria crítica e que vai evoluir bastante com o tempo. 
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Jacob: O que você conhece sobre a outra proposta do estudo, a crítico 

superadora? 

Ator5.  Eu até pensei em me focar na Crítico-Superadora com o tempo, mas esta 

imagem foi passando, eu acredito que pode modificar o individuo sim pra agir 

em sociedade, mas eu não acredito que tu vá trabalhar num grupo maior e leva 

esse grupo a fazer uma modificação ou ser influenciado pela sociedade é bem 

mais difícil, eu acho que nisso que a Crítico-Superadora peca um pouco.  
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Jacob: Nome: Daniele kopp (Aline) 

Jacob: Semestre 8º 

Jacob: Possui outra formação? Superior não, sou formada professora de balé 

clássico. 

Jacob: Quanto tempo você participou do projeto/ 

Ator6. Participei 2 anos. 

Jacob: Fala um pouco do lhe fez interessar em participar do projeto? 

Ator6. Inicialmente eu entrei para o projeto devido ao gosto pelo atletismo, eu 

não conhecia a metodologia aplicada no projeto, então com a participação no 

grupo de estudos eu fui me apropriando do conhecimento referente a 

metodologia aplicada que era a Crítico-Emancipatória e foi qualificando a 

atuação no projeto, então eu segui trabalhando, ministrando aulas e no grupo de 

estudos. 

Jacob: Qual era teu conhecimento prévio sobre a proposta a ser desenvolvida na 

escola? 

Ator6. Inicialmente eu sabia que era desenvolvido o atletismo depois eu fui me 

apropriando do conhecimento teórico, sobre a metodologia a ser aplicada e sobre 

o conhecimento básico para desenvolver que deveria ser passado para as 

crianças. A metodologia ela é trabalhada de um jeito que a criança não só 

praticasse a atividade a ser desenvolvida, mas fazendo-a entender globalmente a 

atividade sendo capaz de refletir sobre o que ela tava fazendo, não só o 

movimento, mas a importância do movimento, a importância de como se realizar 

o movimento. 

Jacob: Como era realizado o planejamento para as aulas? 

Ator6. A gente se reunia, os monitores que iam trabalhar no 

projeto,esquematizava o cronograma e a partir disso começavas a esquematizar 

os planos de aula de acordo com a metodologia de trabalho. 

Jacob: o que o curso de EF como um todo, contribui para qualificar a prática 

pedagógica? 

Ator6. O curso como um todo muito pouco, algumas disciplinas especificamente 

contribuem de maneira muito boa para o desenvolvimento, fornecem uma boa 

base, o curso como um todo não contempla todas as metodologias de trabalho 

que podem ser aplicadas. 
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Jacob: o que você estudou sobre a teoria de conhecimento a teoria cientifica que 

embasa essa proposta?  

Ator6. Os principais autores e a organização prática de como aplica a 

metodologia. 

Jacob: Qual é a teoria de conhecimento? 

Ator6 Crítico-Emancipatória, Elenor Kunz. 

Jacob: Em relação ao que a proposta apresenta para a sistematização de 

conteúdos ela sustentação para trabalhar na escola? 

Ator6. Em comparação a outras teorias ela é consideravelmente clara, nenhuma 

proposta apresenta de maneira muito clara como atuar na escola, tu tem que 

pegar a teorias e ir tentando para ver qual vai se aproximar mais dos objetivos. 

Jacob: Fala um pouco do próprio projeto, de que a proposta contribuía em 

relação a formação do aluno, do próprio ser humana? 

Ator6. O que ela contribuía ia de encontro aos problemas as dificuldades, por 

que inicialmente era muito difícil tu fazer o aluno te responder, ele pensar a 

respeito do que ele fazia, ele queria simplesmente fazer, e essa era a contribuição 

da proposta, fazer com que o aluno não só executasse mas, entendesse o que 

estava fazendo. A gente sabe que a maior parte das práticas da escola não 

proporcionam esse momento de parar e perguntar alguma coisa para o aluno, e 

ele responder! 

Jacob: A proposta ela traz algumas categorias assim, de sustentação no trabalho 

pedagógico, razão trabalho, concepção de sociedade? Vou te colocar e tente 

articular algo sobre? 

Jacob:Concepção de sociedade? 

Ator6. Ele partia também da questão da critica, de uma sociedade crítica, que 

fosse capaz de refletir sobre coisas além do que tá posto, não simplesmente 

aceitar, então era a questão da sociedade crítica. 

Jacob: homem, Ser humano? 

Ator6. Um ser humano crítico capaz de refletir sobre o que faz e sobre o que a 

sociedade lhe impõe, capaz não só de refletir mas começar a atuar sobre esta 

reflexão. 

Jacob: Racionalidade? 

Ator 6. Centrava-se a partir da comunicação a proposta, durante a prática você 

ser capaz de expor o que ta sentido, o que ta pensando. 
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Jacob: trabalho? 

Ator6. Em contraponto ao que ta posto seria de não ser submetido as regras, ou 

simplesmente ser obrigado a fazer alguma coisa mas ter que ser capaz de pensar 

a respeito do que tu ta fazendo.  

Jacob: Tenta colocar mais alguma coisa que ficou do projeto que tu vai levar 

para a tua prática? 

Ator6. A importância de proporciona este momento, do professor não ser o 

detentor do conhecimento de, o que, o professor colocar estar certo, mas de 

valorizar o que a criança tem para contribuir para melhorar a própria prática do 

professor, porque por mais que a gente passe 4 anos aqui, estude 4 anos aqui, 

por que as vezes a opinião de um aluninho na escola te surpreende muito mais 

do que tu leu em textos do cara mais top da metodologia, então aceitar esta troca 

construir o trabalho a partir desta troca com o aluno, considerando que tudo que 

tu vai trabalhar com ele, vai melhorar o teu trabalho. A importância disso 

atualmente, é que cada vez mais as pessoas estão sendo formadas, ensinadas a 

não pensar a respeito de tudo que ta posto, não só na escola mas em toda a 

sociedade, então o desenvolvimento de um pensamento crítico isso proporciona 

a produção de seres que vão ir contra a o que esta naturalizado como o que tem 

que ser. 

Jacob: O que você estudou sobre a outra proposta do estudo? 

Ator6. A proposta do coletivo de autores eu tive a oportunidade de fazer uma 

disciplina com a professora Maristela, sobre pesquisa em Crítico-Superadora 

sobre a teoria da Crítico-Superadora eu conheço basicamente bem, mas eu vejo 

uma diferença entre as duas. A Crítico-Emancipatória é muito mais fácil de tu 

aplicar na prática em relação a Crítico-Superadora mas muitas vezes a Crítico-

Superadora tu consegue se aproprias muito mais fácil da parte teórica das 

concepções de trabalho, metodologia mas a aplicabilidade das duas são bem 

diferentes. A Crítico-Emancipatória é muito mais fácil de tu aplicar na prática 

em relação a Crítico-Superadora mas muitas vezes a Crítico-Superadora tu 

consegue se aproprias muito mais fácil da parte teórica das concepções de 

trabalho, metodologia mas a aplicabilidade das duas são bem diferentes. Tu 

sente dificuldade em relacionar com sociedade, quando tu vai fazer uma 

pergunta, por que ele mesmo não ta habituado a pensar sobre o que ele faz, então 

imagina relacionar o que ele ta fazendo dentro da escola, o que ele vê com a 
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sociedade se torna muito mais difícil. A aplicabilidade da Crítico-Superadora 

prática, eu vejo como muito mais difícil que a Crítico-Emancipatória por que tu 

fazes o aluno refletir um pouco mais voltado para suas práticas, não que sejas 

errado, mas fica um pouco mais naquilo. A crítico superadora parte desse 

reflexão e relaciona isso com a sociedade ainda, ela é mais aprofundada então a 

gente não consegue um base de alunos que consigam fazer esta segunda reflexão 

na prática da escola fica mais difícil, apesar de que estuda a crítico superadora é 

mais agradável.  

. A aplicabilidade da Crítico-Superadora prática, eu vejo como muito mais difícil 

que a Crítico-Emancipatória por que tu fazes o aluno refletir um pouco mais 

voltado para suas práticas, não que sejas errado, mas fica um pouco mais 

naquilo. A crítico superadora parte desse reflexão e relaciona isso com a 

sociedade ainda, ela é mais aprofundada então a gente não consegue um base de 

alunos que consigam fazer esta segunda reflexão na prática da escola fica mais 

difícil, apesar de que estuda a crítico superadora é mais agradável.  

Tem toda aquela questão de relação do homem com o homem, relação do 

homem com a sociedade, relação do homem com o trabalho, a exploração do 

homem pelo homem. Tem a relação de tu construir um conhecimento a partir do 

que já tem, mais elaborando ele cada vez mais, relacionando com o modelo de 

sociedade que ta posto e quanto esta sociedade influencia em todo o resto. 
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Professora de escola 

Jacob: Nome: Matiele Bueno Leal (Joseane) 

Jacob: Formação? Graduada em Educação Física,  formada em 2009 

Jacob: Quanto tempo você participou do projeto? 

Ator 7. Do atletismo foi 1 ano e pouco 

Jacob: Como é que foi assim, participar construir o projeto? 

Ator7. Eu comecei com a outra colega que a gente teve a disciplina com a Prof. 

da disciplina de atletismo e ai a gente fez umas observações nas escolas e a 

gente viu que não era trabalhado o Atletismo então a gente foi até a escola, 

conversamos com a Prof. da disciplina de atletismo e a gente começou um 

trabalho prático meio que em cima da disciplina assim a gente pegou a base da 

disciplina que a Prof: tinha dado da Crítico-Emancipatória montamos o projeto e 

fomos para a escola e começamos na prática. Só que claro sempre procurando 

livro falando com a Prof: da disciplina de atletismo, porque o início nosso foi 

bem complicado, porque até questão da autorização dos alunos e como a outra 

colega tinha conhecimento dos alunos foi mais fácil de conseguir os alunos 

porque muitos pais rejeitavam a presença dos alunos por que ah! Um projeto 

dentro da escola que não era pago, muitos alunos chegavam para nós e pediam. 

Mas quanto que precisa pagar? Ainda agente teve problema no espaço, que tinha 

o espaço mais era horrível. O professor da escola não ajudava, os matérias da 

escola era todo com a diretora e com a coordenadora, o professor da escola tava 

nem ai para a gente. E claro que no início foi bem, a gente era bem fraquinha em 

termos teórico, mas ai com a prática a gente foi vendo que precisava de 

conhecimento teórico para  dar continuidade ao projeto. 

Jacob: Qual era teu conhecimento prévio sobre a proposta? 

Ator7. O que a gente entrou muito foi a questão de trabalhar o esporte de 

maneira, não a questão do rendimento, mas trabalhar muito a questão do 

companheirismo, de fazer todos juntos e de saber que da para a gente aproveitar 

a técnica para outras coisas e não só para o rendimento, para o melhor 

desempenho, mas também para transformar aquele esporte, no esporte que de 

prazer, que ele entenda o que esta fazendo principalmente porque muitas vezes 

você faz alguma coisa sem saber o porquê, e foi mais ou menos isso que a gente 

se embasou para continuar o trabalho. 
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Jacob: E essa relação que vocês conseguiram construir de trabalhar o esporte 

com outra perspectiva, de todo mundo participar, conhecer, como isso contribuiu 

para tua prática enquanto professora da escola municipal? 

Ator7. Nossa aproveitei muito principalmente a questão assim que a gente 

trabalhou no projeto com alunos com muita diferença, alunos muito bons e 

alunos muito ruins, então na escola tu vê mais isso, porque tu não tem uma 

turma, tu tem várias turmas, então tu percebe que a técnica ta simplesmente 

como um instrumentos. Que tu não vai fazer uma equipe com os teus 30 alunos, 

então tu vai trabalhar com aquela técnica pedindo o auxilio dos colegas, não que 

tu não tenhas que trabalhar a técnica e a tática, tu trabalha mas de uma maneira 

de que todos entendam aquela tática aquela técnica que todos se envolvam nisso 

e principalmente de um respeitar o outro, e saber que o rendimento é um êxito 

que eles tem. Eu até vou citar um exemplo, que eu tava trabalhando com 

velocidade e daí eles chegavam! Quanto que o Fulano fez, quanto que o ciclano 

fez? Daí eu foi fazendo a conversa com eles, o desempenho é teu o desempenho 

é individual e quando eles chegavam que corriam a primeira vez, eu explicava a 

técnica é assim e assim, e agora vocês vão fazer como eu expliquei agora para 

vocês. E daí eles, quando chegaram no momento, eles diziam “eu consegui 

sabe”, a realização deles é a melhor coisa que a gente tem enquanto professor 

sabe? Que tu vê que a técnica tem que ser utilizada mas, não por que o aluno tem 

que ser o melhor, mas para que eles se compreendam como eles mesmos, não só 

no coletivo na escola tu percebe muito esta questão da individualidade deles 

também. No projeto tu pensava muito nas categorias e tu nunca pensava no 

individual do aluno e lá na escola tu tem que pensar muito nisso, não só na 

questão do conteúdo, por que não é só aquele conteúdo que tu tem que trabalhar, 

tem que trabalhar todos e tu envolve muito mais a questão do individual do 

aluno. 

 

Jacob: O que você estudou durante a graduação sobre a teoria de conhecimento 

 que sustenta a proposta? 

Ator7. Fenomenologia! Na real assim quando eu terminei a faculdade que faz 2 

anos, eu peguei muito pouco, e na verdade assim, quando tu ta na escola tu se 

centra tanto em fazer plano, procurar livro que tem isso que tem aquilo, que 

muitas vezes tu esquece, sabe? Eu lembro muita coisa da Crítico-Superadora, 
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Crítico-Emancipatória na prática, na teoria? Fundamento? Falando sério, quando 

tu vai para a prática, não! 

Jacob:Em relação aos conteúdos que devem ser ensinados na EF escolar, qual a 

clareza que a Crítico-Emancipatória traz em relação a sistematização de 

conteúdos? 

Ator7. Eu ainda acho que a Crítico-Emancipatória ela trabalha muito com a 

questão do esporte então tu fica muito no atletismo no futebol, handebol, 

basquete, enfim e os livros que tu vê do Kunz, o transformação e os outros livros 

que ele traz é mais encima disso, e daí tu vê que na Crítico-Superadora já traz 

mais a questão da dança da capoeira de todas as lutas, e para mim na Crítico-

Emancipatória, por enquanto, é uma das falhas. Por exemplo, dança, dança 

quando o Kunz fala em rendimento a dança não é colocado nisso como se não 

tivesse nas olimpíadas competição de que é melhor em dança, então pode ser 

uma falha. 

Jacob:É muito difícil de planejar de organizar as aulas no caso do projeto de 

extensão, quais as dificuldades que se apresentavam? Existia uma planejamento 

semestral, ou em grupos? 

Ator7. Nosso planejamento era em grupo, e no início do semestre a gente 

planejava, a gente tem que trabalhar tal e tal conteúdos, e a gente esquematizava 

tanto tempo deste conteúdo. Só que com o andamento do projeto infelizmente 

foi diminuindo o numero de alunos, então chegava algumas vezes que tinha que 

trocar o plano de aula. Por exemplo, nosso objetivo naquele dia era trabalho 

salto em distância, então a gente modifica o plano, colocava coisas a mais, 

resgatando algumas brincadeiras que envolviam o salto. Como a gente tinha 

poucos alunos dava para você fazer este trabalho do coletivo e do individual, e 

depois partir para a técnica. Então foi complicado quando tinha poucos alunos, 

mas também foi uma possibilidade ver que também tem outras formas de 

apresentar aquele esporte que muitas vezes a gente fica naquele salto em 

distância, tu começa com aquelas atividades mais fragmentas, mas tu não 

trabalha o salto, o pular como uma forma não só do salto em distância, do salto 

triplo, salto em altura, mas outras formas de saltar para que o aluno compreenda 

que não é só esse o objetivo da EF. Como pular elástico por exemplo, eu amarro 

pros meus alunos lá da escola. 



132 
 

 

Jacob: Qual o teu entendimento, ou como eram entendidas as categorias, tipo 

categoria da razão? 

Ator 7. Que o ser humano tem a sua razão, tem a consciência e o entendimento, 

e que tudo tem uma certa razão, e muito também a questão do corpo que tu tem 

que ter a racionalidade do teu corpo entender o teu ser como um todo.  

Jacob:E no caso a linguagem, como se dava na própria prática esta categoria? 

Ator7. É a mediação entre os seres humanos. A gente trabalha muito assim, de 

eles fazer alguma coisa, por exemplo, uma corrida de revezamento e a gente 

depois reunir o grupo e eles fazerem esta articulação de eles conversarem, de por 

tal coisa não deu certo, o que a gente poderia fazer melhor. Inclusive eu trabalho 

isso muito ainda na escola, com a questão de o que a gente pode melhorar? 

Porque essa regra esta assim, por que ela não pode ser de outro jeito? Essas 

questões da linguagem sempre contribuíram muito, principalmente na questão 

do coletivo, do pensar em grupo, articulação de linguagem é básico, por que 

senão! 

Jacob: A categoria trabalho vinha no sentido de técnica? 

Ator7. Sim era entendido como a técnica.  

Jacob: No caso do projeto a proposta traz uma concepção de homem e de 

sociedade, como que tu vias isso no projeto? 

Ator7. Uma concepção de homem emancipado, que entende o que ta fazendo, 

para defender o seu ponto de vista, mas no sentido do esporte da técnica, enfim, 

isso a gente com certeza trabalhava e principalmente de eles entenderem que são 

sujeitos daquilo, que eles tão fazendo aquilo não só porque o cara disse que é o 

melhor, mas eles entenderem que eles também podem construir a técnica deles, 

que cada um é diferente do outro, e que eles mesmos podem modificar os 

esportes trazendo uma técnica diferente. Por exemplo, na escola tem um que da 

um cortada no vôlei que é coisa mais horrível o movimento dele, não tem nada a 

ver com a técnica, mas o final é perfeito. Então foi aquela técnica que ele mesmo 

desenvolveu, é a técnica que da certo pra ele, então ta se emancipando naquela 

técnica dele. 

Jacob: Em relação ao projeto de sociedade que o Kunz defendia? 

Ator7. O Kunz ele defende um projeto de sociedade meio que padrão, tu é 

emancipado, mas não aquele projeto de sociedade toda, tu vai se formar na tua 

técnica na tua tática, nos teus costumes, mas a sociedade não é englobada, é tu, é 
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tu, é tu, vivendo em grupo, mas não que tenha que lutar por melhores salários, 

ele até falava um pouco disso, mas não como uma luta social uma luta de um 

povo. 

Jacob: O que você conhece sobre a outra proposta Crítico-Superadora? 

Ator7. Até eu queria ressaltar uma coisa assim, nos concursos ta caindo muito o 

coletivo de autores, inclusive nas escolas publicas de Caxias do Sul esta sendo 

distribuído o coletivo de autores, aquela edição nova bonitinha sabe? Não no 

sentido da teoria própria, mas, conteudista. Até em Caxias eles estão fazendo um 

planejamento da EF para todo o município e todos os conteúdos que estão ali 

são os do coletivo de autores, mas, em momento nenhum eles citam o coletivo. 

Tipo o tem que trabalhar de lutas, eles colocam, mas, eles não citam que foi do 

coletivo e no final dos PCNs deles como eles auto-denominam, tem o coletivo, 

se tu ler tua acha que eles criaram aquilo, mas a gente sabe que os conteúdos 

lutas, capoeira, ginástica, esportes, quem traz é o coletivo, quando eu vi o 

planejamento eu disse: isso é do coletivo, só que os caras não colocaram ali.  

A Crítico-Superadora ela já tem um planejamento meio que certinho no livro, só 

que é superficial. Que na verdade assim, projetos de extensão na Crítico-

Superadora na federal só foi aquele de ginástica na questão prática. A teoria eu 

acredito que é muito boa, mas, a prática quando eu trabalhei no projeto tu via 

que é muito complicado, por que tu tens que ter muito embasamento, tu tens que 

conhecer a realidade como traz o coletivo, tu tens que fazer a prática social, a 

problematização, a catarse com os alunos: nossa é muito complicado. Tu 

conseguir esquematizar aquele plano de aula que o coletivo traz dentro da 

realidade da escola pública num projeto de 15 alunos é uma coisa, agora tu 

conseguir fazer uma catarse de 30 alunos em uma turma, talvez tu até consiga no 

final do ano de 2 ou 3 alunos, por que muitas vezes você vê que na EF eles não 

pensam, eles fazem o movimento por fazer, claro muita coisa como eu te disse, 

que tu vai mediando, vai tentando, tática disso,  daquilo, mas agora de tu fazer 

eles terem um entendimento social só na tua aula? Não tem! É um trabalho 

coletivo de todos os professores, isso eu verifiquei muito bem por que eu faço 

esse trabalho mas, no coletivo. Por que se tu falar para um aluno que ele tem que 

se juntar com a comunidade para ajudar a comunidade, se só tu falar não adianta 

nada, por que ele também não vai entender se só a professora “tal” de Educação 
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Física ainda falou, então esta questão da sociedade, da prática social deles, eles 

mesmos têm esse entendimento de onde estão vivendo. 

Jacob: Então a questão do projeto histórico da proposta crítico superadora fica 

um pouco perdida quando cai na prática ? 

Ator7. Quando cai em uma escola pública como eu vivo lá, eu te digo que é 

assim, e professores das escolas lá muitos nem conhecem a realidade de tal 

bairro, principalmente na escola que eu estou de manhã é professores assim: Eu 

moro lá em tal Bairro e não to nem ai para esse bairro, na escola da tarde já tem 

mais trabalho, a gente faz visitas, conhece mais a realidade, eu conheço mais 

porque eu sou mais metida mesma, quero conhecer, tanto que eu vim com essa 

visão lá da universidade, então eu quero conhecer, e muitos professores não 

querem conhecer, tão nem ai. Um coisa que tu verifica na escola é isso, se um 

aluno tem pai que é bandido, traficante, e ele ta ali, tu enxerga que ele tem 

algum problema. Se um aluno é criado como eu fui criado com pai e mãe 

certinho, sem isso sem aquilo, é um aluno diferente daquele que tem 

determinado problema social. Então tu vê muito isso na escola que é uma 

abordagem que ia ser muito legal nas escolas que eu trabalho, mas não só eu no 

coletivo. E olha dou parabéns a EF porque é a única disciplina que tem esse 

livro, essa metodologia, porque eu olhei os livros que eles trouxeram, nenhum 

traz um planejamento um norte para tu seguir, claro o coletivo é superficial, mas 

não tem uma disciplina que traga isso. Claro que agora eles fizeram cada 

conteúdo em tal ano e tal  

Jacob: Quais os problemas que você pode colocar em relação as duas propostas, 

e mais algumas colocações que queiras deixar em relação ao plano teórico 

metodológico da proposta Crítico-Emancipatória? 

Ator7. Como eu falei, a questão dos conteúdos, na parte metodológica eu acho 

que o Kunz traz bem a parte teórica mas, ele não da rumo quando tu vai para a 

escola, do que eu dou no primeiro ano de atletismo, por exemplo, que eu dou no 

segundo ano, então muitas vezes tu trabalha fragmentado ou não, por que como 

tem um outra atividade de professor, essa falta do norte sabe te deixa meio 

maluco, mas se tu já trabalhou um pouco com isso e se tu conhece um pouco os 

teus alunos é mais fácil, isso eu notei, se tu vai trabalhar com os teus alunos 

atletismo com a Crítico-Superadora ou Crítico-Emancipatória e você não 

domina aquele conteúdo, tu não vai conseguir trabalhar, claro que se tu for 
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estudar e pesquisar, tu consegue, mas a realidade que tu tem lá é diferente que a 

da teoria, claro que o Kunz trabalhou muito na prática, mas aqueles exemplos 

práticos que ele traz, se tu fizer só aquilo, não dá, tu trabalha uma semana ou 

duas. Quando você esta lá é bucha, mas tu tens que improvisar. Sabe aqueles 

livros de 1000 exercícios, tu ocupa, mas tu pega 10 exercícios para fazer em uma 

aula, e outra coisa que eu to trabalhando muito que é trazido pelo coletivo de 

autores, é a questão do resgate de brincadeiras tradicionais, e a escola muitas 

vezes puxa para isso, eles estão com essa visão, e isso até me deixa bem feliz, 

que eles estão com essa visão bem legal, e na escola da manha também eles 

estão resgatando bastante. ... Deixa-me ver o que eu posso falar mais do Kunz. 

Eu acho que a questão do rendimento quando ele fala, eu acho que poderia ser 

muito mais aproveitado, tipo eu tenho colegas que eles querem levar para a 

competição, os meus alunos têm que competir. Ontem uma colega minha me 

ligou querendo saber a metade da quadra. Daí eu disse. Olha a metragem é essa, 

mas eu já te falei, na nossa escola não pode ser esta metragem,  por que na nossa 

escola não tem essa quadra grande como tem que ser no rendimento, a gente tem 

que improvisar. - Daí ela disse, tu viu que o garrafão mudou agora ele é reto? Eu 

disse: - Olha eu nem sabia que havia mudado, por que eu não to nem ai para a 

competição lá, vamos fazer do jeito que dá e deu. E muitas vezes tu vê a 

preocupação do professor lá na escola querendo que seja tudo igual aos caras do 

alto rendimento, e a gente sabendo que a nossa realidade não é das melhores, 

claro que a gente tem material tem tudo, mas agora tu querer que tenha uma 

quadra de 40 por 20. Sendo que a quadra a gente mediu ela tem 27 por 15, como 

que tu vai reclamar? Então eu acho que esta questão do rendimento tem que 

colocar muito na cabeça dos professores, eles tem uma cabecinha sabe? Querem 

o aluno seja ôoh,  que a bola seja a melhor. Para que, sabe? Estados Unidos não 

é aqui, aqui é Brasil, se toca! 

Jacob: Sem o projeto teria sido muito diferente? 

Ator 7. Seria, eu digo, falta muita prática no curso, talvez até tu tenha sentido 

isso, que quando tu vai para escola no estágio, tu se sente meio perdido se tu não 

teve , não só de ir para a escola, mas sim de tu ter estudado uma teoria, de tu ter 

uma base. E daí tu vai para escola e mesmo. Eu vou dar aula livre, por que eu 

não sei nada. Agora se tu tens assim, a mediação de saber como trabalhar a 

questão do alto rendimento, por que muitas vezes falta conhecimento para o 
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professor para dizer que não é só futebol, falta conhecimento, e falta tu ter 

aquela experiência de que da certo, e eu te digo tu ta na faculdade tu tem que ter 

experiência de projeto de extensão. Mas não de qualquer projeto, de projetos 

atletismo, de natação, de casa do estudante, mas que tenham uma prática um 

planejamento e uma teoria por traz, senão não adianta. 

 


