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Qual contribuição pode apresentar a 
pedagogia crítica da EF nos tempos 
atuais? 
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Pernambuco (1989) 

 

A Tematização de Jogos, Dança, Ginástica, e 
Esporte demanda a compreensão de que o 
universo de cada uma destas formas da cultura de 
movimento do homem terá uma diferente 
expressão quando o sujeito que as cria ou recria 
se encontra em diferentes e específicos estágios de 
desenvolvimento (PERNAMBUCO, 1989, p. 9-10).. 
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O CONVENCIONAL A CRÍTICA 

As turmas são divididas por 

gênero e até por conteúdos 

diferentes; 

As turmas são 

predominantemente mistas e 

buscam integração de conteúdos; 

As regras, a autoridade e decisões 

são do professor que atua por 

comando durante as aulas 

levando os alunos a apreenderem 

com passividade e obediência; 

Aulas são mais dinâmicas com 

mediação do professor; e co-

participativas diante da 

normatização e 

responsabilidades, sendo o 

conhecimento construindo 

conjuntamente por todos; 

As aulas buscam a 

homogeneidade, a padronização 

de referências, a individualidade; 

As aulas buscam a 

heterogeneidade, a diversidade 

de referências e a coletividade 



O CONVENCIONAL A CRÍTICA 

A relação professor x aluno é 

unilateral formando um aluno-

objeto sem possibilidade de crítica; 

A relação entre o professor x o 

aluno requer a interação, diálogo 

e confronto dos saberes, as trocas 

entre os sujeitos, possibilitando ao 

aluno criticar, debater; 

O objeto da educação física 

escolar é a aquisição da aptidão 

física ou atlética; aprendizagem do 

movimento, motora 

O objeto de estudo da educação 

física escolar é o conhecimento da 

cultura corporal – a expressão 

corporal como linguagem 

O objetivo da aula é centrado no 

professor a partir da intenção do 

ensino; 

O objetivo da aula é a ação do 

aluno pela mediação do professor 

em prol das aprendizagens; 



O CONVENCIONAL A CRÍTICA 

O conteúdo da aula é estruturado 

em torno da ginástica justificando 

uma saúde; esporte priorizando 

suas técnicas e habilidades 

motoras básicas padrão para todos 

os movimentos 

O conteúdo é organizado e 

reorganizado em aula 

possibilitando a criatividade em 

torno da ginástica, esporte, jogo, 

dança, luta; 

A metodologia as aulas são 

divididas em partes que seguem a 

lógica do aquecimento, dos 

exercícios e técnicas; aplicação 

física ou esportiva ou volta à 

calma; exploração e ampliação do 

repertório motor 

Na metodologia as aulas possuem 

momentos como: a 

contextualização, o ensino com 

organização e reorganização do 

conteúdo, a síntese avaliativa; 

A avaliação ocorre pela freqüência, 

observação, participação, execuçao 

dos gestos para o cumprimento da 

meta. 

A avaliação reporta-se a 

apropriação e construção dos 

conhecimentos e aproximação da 

intenção de aula. 





Fundamentos 

 

Abordagem dialética-crítica 

 

Materialismo Histórico-Dialético 
Teses sobre Feuerbach; 

A Ideologia Alemã; 

Introdução à Crítica da Economia Política 

 

Princípios 
Totalidade 

Dialeticidade 

Historicidade 



COLETIVO DE AUTORES 
PASSAGENS NA ÍNTEGRA PARA PENSARMOS 
 
O homem se apropria da cultura corporal 
dispondo sua intencionalidade para o lúdico, o 
artístico, o agonístico, o estético ou outros, que são 
representações, ideias, conceitos produzidos pela 
consciência social e que chamaremos de 
"significações objetivas". Em face delas, ele 
desenvolve um "sentido pessoal" que exprime sua 
subjetividade e relaciona as significações objetivas 
com a realidade da sua própria vida, do seu 
mundo e das suas motivações (COLETIVO DE 
AUTORES, 2012, p. 62) 



Segundo Leontiev (1981), as significações não são 
eleitas pelo homem, elas penetram as relações 
com as pessoas que formam sua esfera de 
comunicações reais. Isso quer dizer que o aluno 
atribui um sentido próprio às atividades que o 
professor lhe propõe. Mas essas atividades têm 
uma significação dada socialmente, e nem sempre 
coincide com a expectativa do aluno. (COLETIVO 
DE AUTORES, 2012, p. 62) 



Por exemplo, o professor vê no basquete um 
evento mais do que lúdico, de luta entre duas 
equipes, das quais, uma, será, naturalmente, a 
ganhadora. A equipe que ganha o faz porque é 
mais forte, mais hábil, tem mais garra, mais técnica 
etc. Por esse motivo, para o professor, driblar, 
correr, passar, fintar etc. devem ser executados 
sem erros. Isso justifica sua ênfase no treinamento 
dessas técnicas. Ele dá ao jogo um sentido quase 
de um trabalho a ser executado com perfeição em 
todas as suas partes para obter o sucesso ou 
prêmio, que até pode ser um salário. (COLETIVO DE 
AUTORES, 2012, p. 61) 



Entretanto, para o aluno, o que ele deve fazer 
para jogar — como driblar, correr, passar e fintar 
— é apenas um meio para atingir algo para si 
mesmo, como por exemplo: prazer, auto estima 
etc. O seu sentido pessoal do jogo tem relação com 
a realidade de sua própria vida, com suas 
motivações.  
 
Por essas considerações podemos dizer que os 
temas da cultura corporal, tratados na escola, 
expressam um sentido/significado onde se 
interpenetram, dialeticamente, a 
intencionalidade/objetivos do homem e as 
intenções objetivos da sociedade. (COLETIVO DE 
AUTORES, 2012, p. 61) 



Tratar desse sentido/significado abrange a 
compreensão das relações de interdependência que 
jogo, esporte, ginástica e dança, ou outros temas que 
venham a compor um programa de Educação Física, 
têm com os grandes problemas sócio-políticos atuais 
como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações 
sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, da 
deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, 
distribuição da renda, dívida externa e outros. A 
reflexão sobre esses problemas é necessária se existe 
a pretensão de possibilitar ao aluno da escola pública 
entender a realidade social interpretando-a e 
explicando-a a partir dos seus interesses de classe 
social. Isso quer dizer que/cabe à escola promover a 
apreensão da prática social. Portanto, os conteúdos 
devem ser buscados dentro dela.(COLETIVO DE 
AUTORES, 2012, p. 62-63) 



Tratar dos grandes problemas sócio-políticos 
atuais não significa um ato de doutrinamento. Não 
é isso que estamos propondo. Defendemos para a 
escola uma proposta clara de conteúdos do ponto 
de vista da classe trabalhadora, conteúdo este que 
viabilize a leitura da realidade estabelecendo 
laços concretos com projetos políticos de 
mudanças sociais. 
 
A percepção do aluno deve ser orientada para um 
determinado conteúdo que lhe apresente a 
necessidade de solução de um problema nele 
implícito. (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 63) 



  

Entendemos a aula como um espaço 
intencionalmente organizado para possibilitar 
a direção da apreensão, pelo aluno, do 
conhecimento específico da Educação Física e 
dos diversos aspectos das suas práticas na 
realidade social (COLETIVO DE AUTORES, 2012, 
p. 86). 



1° momento – contextualização do conhecimento com destaque para a 

explicação do objetivo, do conteúdo e da dinâmica da aula 

relacionando-os aos diferentes sentidos e significados.  

2° momento – confronto e reorganização dos saberes mediante o 

resgate do conhecimento dos alunos sobre o conteúdo apresentado 

pelo professor perante perguntas e/ou experimentações corporais que 

desafiam as aprendizagens, relacionando-as à vida dos alunos. 

3° momento – reorganização do conhecimento, podendo vivenciar o 

conteúdo na forma original ou partir para a recriação deste diante do 

trabalho realizado em aula. 

4º momento - síntese avaliativa, concretizando o objetivo da aula na 

qual o professor observa as aprendizagens e desencadeia um debate 

onde todos podem perguntar e responder, organizando seu 

pensamento sobre o conhecimento e relacionando o que aprenderam 

nesta com outras experiências.  



Níveis Etapas Idade Tempo Denominação 

Característica da progressão 

1,5 a 3 
2 anos 

até 

2007 

a partir 

de 2008 

C 
Organização da identidade dos dados da realidade 

Averiguar, verificar, identificar e explorar o conhecimento já existente 3 a 4 

4 a 5 
2 anos A Percebe os dados da realidade de forma dispersa 

5 a 6 

6 a 7 

5 anos 

Alfa 1º ano SQ 
Formar sistemas e relacionar semelhanças e diferenças 

7 a 8 1ª série 2º ano 

8 a 9 
2ª série 3º ano 

C 
Iniciação à sistematização do conhecimento 

Esclarecer o sentido, traduzir pra si a idéia, captar a intenção, a função 

9 a 10 3ª série 4º ano A Conscientiza-se de sua atividade mental, de seu potencial de abstração, 

confrontando a realidade com seu pensamento e começa a estabelecer 

relações complexas, considerando o social, no qual as semelhanças e 

diferenças se estabelecem continuamente 
10 a 11 

4ª série 5º ano 

11 a 12 

4 anos 

5ª série 6º ano SQ Iniciar o estabelecimento de generalizações 

12 a 13 

6ª série 7º ano 

C 
Ampliação da sistematização do conhecimento 

Conter, o entendimento das propriedades gerais e regulares dos 

fenômenos 

13 a 14 
7ª série 8º ano A Toma consciência do referencial dos conceitos no seu pensamento, da 

teoria 

14 a 15 
8ª série 9º ano SQ Reorganizar a identificação da realidade, através do pensamento 

teórico 

15 a 16 

3 anos 

1º ano 1º ano 

C 
Aprofundamento da sistematização do conhecimento 

Desenvolver explanações e traduzir para outro a idéia, exprimir a 

intencionalidade e a funcionalidade 

16 a 17 

2º ano 2º ano A Reconhece a relação entre as particularidades e as generalidades, as 

diversidades e as regularidades do conhecimento, é momento e 

situação de síntese de aprendizagem 

17 a 18 
3º ano 3º ano SQ Reconhecer a relação entre o que é comum entre os distintos 

fenômenos e o que é próprio de cada um 
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Atualidade 



PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Município de Camaragibe – 2009 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/seced/proposta cur.rar


PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Colégio Damas – Recife (em implantação) 



PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Município de Olinda – 2010 
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Experiências de aulas 
 
Estimular a análise e a construção individual e 
coletiva dos professores de Pernambuco. 
 
Não são modelos a serem aplicados posteriormente 
 
Ilustrar o movimento docente em materializar os 
princípios e os conteúdos dos parâmetros 
curriculares, permitindo reconhecer e pensar a 
prática 
Pedagógica 
 
Aulas socializadas no Portal do Professor, localizado 
no site do Ministério da Educação, bem como 
premiadas em Pernambuco, em edições do 
Concurso Professor Autor 



DANÇA 
  
Inspirada nas aulas 
Guilherme Tell Cavalcanti de Santana - Escola Jornalista Costa Porto – 
Recife – PE 
Abordagem histórica das danças “dança contemporânea 
 
Cleber Ferreira - Escola Professor João Barbosa de Almeida - São 
Vicente Férrer – PE 
Abordagem histórica das danças de salão internacionais (tango, 
bolero...) 
  
Expectativas de Aprendizagem: 
EA 32 Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar sobre os diversos 
tipos de dança, decodificando o que representa a expressão corporal 
dos sujeitos em suas subjetividades; e  
EA29 - Identificar, sistematizar, historicizar, ampliar e aprofundar as 
origens, saberes e práticas sobre as danças de salão internacionais 
(Tango, Bolero, entre outras), suas semelhanças e diferenças, partindo 
da realidade cultural de cada região. 
  
Após uma sequencia de aulas em que os alunos puderam compreender 
as classificações de dança (clássica, contemporânea, moderna, popular, 
folclórica, de salão, teatral, nacional, internacional...), o professor pode 
iniciar a aula com uma questão do ENEM. 
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2. (ENEM/2010) O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança 
popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, 
pois retrata seus valores, crenças, trabalho  e significados. Dançar a 
cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar 
dela, é enriquecer a própria cultura - BREGOLATO, R. A. Cultura 
Corporal da Dança. São Paulo: Ícone, 2007. 
 
As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, é obra 
de um povo que a cria, recria e a perpetua. Sob essa abordagem 
deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira: 
 
a) o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde personagens 

contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. 
b) a Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a 

celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. 
c) o Congado, que é uma representação de um reinado africano onde 

se homenageia santos através de música, cantos e dança. 
d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros 

profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. 
e) o Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é 

utilizado com o objetivo de contar ou recriar uma história nos 
desfiles. P
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Depois dos alunos responderem e realizarem um debate sobre a 
identidade cultural de um povo através da dança, o professor 
oferece figurinos coletados entre os próprios estudantes em aulas 
anteriores e distribui entre pequenos grupos. 
  
Alunos e alunas são desafiados a realizar gestos/passos de dança 
específicos com roupas típicas de distintas danças, inclusive 
experimentando gestos e roupas que seriam, na dança, típicos do 
gênero masculino e feminino. Por exemplo, um aluno experimenta 
o passo tesoura do frevo com um vestido longo colado ao corpo 
típico do tango, ou movimentos do balé clássico com calça e 
sandálias de couro típica do xaxado nordestino, ou ainda, usar a 
sobrinha do frevo na mão enquanto tenta deslocar uma dama no 
bolero... 
 
E assim os alunos vão experimentando gestos/passos de diferentes 
danças com o figurino que está usando e catalogando os limites e 
possibilidades de sua expressão corporal com o intuito de 
perceberem a dimensão da localidade cultural presente nas danças. P
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Considerações finais 

 Nos jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças... o 
homem também se constitui homem e constrói 
sua realidade pessoal e social. O homem que 
joga se torna sujeito jogador e objeto jogado. 
Ainda que no ato da vivência o homem não 
tenha a intenção de externalizar a 
compreensão humana, ele, por ser sujeito de 
ações condicionadas e/ou determinadas 
socialmente, termina por expressar algo pela 
linguagem. 





OBRIGADO 


