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RESUMO  

 

O presente estudo se propôs a investigar os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e 

teleológicos da Concepção Materialista e Dialética da História como teoria do conhecimento, na 

tentativa de reconhecê-los no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFBA na perspectiva ampliada. Para isso tomamos a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Metodologia Crítico-Superadora como referências pedagógicas norteadoras do processo de formação 

humana. Considerando este horizonte, delimitamos como objetivo geral Analisar a contribuição da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora para a produção do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA, com o fim de nos objetivos 

específicos Reconhecer os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos que 

sustentam o projeto de licenciatura de caráter ampliado para a formação de professores de Educação 

Física da UFBA, a Identificar na teoria de base do projeto de licenciatura de caráter ampliado para a 

formação de professores de Educação Física da UFBA, o projeto que o está subsidiando. A hipótese 

que está norteando este projeto de pesquisa é que o Projeto Político Pedagógico da Licenciatura de 

Caráter Ampliado, desenvolvido na UFBA, está orientado pelos pressupostos, ontológicos, 

gnosiológicos, axiológicos e teleológicos da Concepção Materialista e Dialética da História, presentes 

também, na Pedagogia Histórico-Crítica e na Metodologia do Ensino da Educação Física. O estudo em 

questão configura-se como em uma pesquisa bibliográfica e documental, para isso adotamos como 

referencia Marconi e Lakatos (2010). Serão considerados como referencias os (1) estudos da ontologia, 

gnosiologia, axiologia e teleologia (POLITZER, 2001; LOMBARDI, 2009); as (2) contribuições 

clássicas da Concepção Materialista e Dialética da História (MARX, 2001, MARX e ENGELS, 2007); 

as (3) contribuições clássicas para a produção da Pedagogia Histórico- Crítica (SAVIANI, 2007 E 

2008; DUARTE, 2008, 2010; SAVIANI e DUARTE, 2012; MARSIGLIA, 2011; GASPARIN, 2012) 

e as (4) contribuições clássicas para a produção da Metodologia Crítico Superadora (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992 E 2012, TAFFAREL, 2012, ESCOBAR, 1997). O resultado da pesquisa está aqui 

apresentado em 06 capítulos, em que no primeiro capítulo explicamos a posição que assumimos em 

relação às categorias centrais para análise e comparação dos pressupostos do PPP com a Pedagogia 

Histórico-crítica e a Metodologia Crítico-Superadora; no segundo capítulo trata da apresentação dos 

pressupostos filosóficos da concepção materialista e dialética da história; no terceiro capítulo aborda a 

formação omnilateral; no quarto capítulo apresentamos os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica 

e da Metodologia Crítico-Superadora; no quinto capítulo localizamos no PPP da Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal da Bahia (LEFUFBA) os pressupostos da concepção 

materialista e dialética da história, da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-

Superadora e por fim, no sexto capítulo apresentamos nossas Considerações Finais quando retomamos 

a pergunta da pesquisa, os objetivos estipulados e a hipótese a fim de avaliar os resultados. Através 

deste acúmulo de referencias e estudos conseguimos analisar os pressupostos ontológicos, 

gnosiológicos, axiológicos e teleológicos permitindo concluir que existe coerência entre os 

pressupostos presentes nestas concepções com o Projeto Político Pedagógico da UFBA do curso de 

Licenciatura em Educação Física de Caráter Ampliada.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, METODOLOGIA 

CRÍTICO-SUPERADORA E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.  

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the ontological, gnosiological, axiological and teleological 

assumptions and Dialectical Materialist Conception of History as theory of knowledge, in an attempt 

to recognize whether they are present in Political Pedagogical Design Degree in Physical Education 

from the perspective UFBA Extended. For this we Pedagogy Historical-Critical Methodology and 

Critical surmounting as guiding references pedagogical process of human development. Considering 

this horizon, delimit the general objective and specific objectives(1) analyze the contribution of 

Critical Pedagogy and Historical-Critical Methodology for production surpassing the Political 

Pedagogical Project of Bachelor of Physical Education, Federal University of Bahia, in order to (2) 

recognize the ontological, gnosiological, axiological assumptions and teleological underpinning the 

project degree of character extended to the training of teachers of Physical Education UFBA, (3) 

identify the basic theory of the degree of character design enlarged to the training of teachers of 

Physical Education Federal University of Bahia, the project that is subsidizing. The hypothesis which 

is guiding this research project is that the Political Pedagogical Project of Bachelor of Expanded 

Character, developed in UFBA, is guided by assumptions, ontological, gnosiological, axiological and 

teleological and Dialectical Materialist Conception of History, also present in Pedagogy and 

Historical-Critical Methodology of Teaching Physical Education. The study in question is configured 

as a bibliographic and documentary research, to adopt it as a reference Marconi and Lakatos (2010). 

Shall be regarded as references (1) studies of ontology, epistemology, axiology and teleology(Politzer, 

2001; LOMBARDI, 2009), (2) the classical contributions and Dialectical Materialist Conception of 

History (Marx 2001 Marx and Engels, 2007), (3) to produce the classic History of Critical Pedagogy 

(SAVIANI contributions , 2007 and 2008; DUARTE, 2008, 2010; SAVIANI and DUARTE, 2012; 

Marsiglia, 2011; GASPARIN, 2012), (4) the classical contributions to the production of surpassing 

Critical Methodology (GROUP OF AUTHORS, 1992 and 2012, TAFFAREL, 2012 ESCOBAR, 

1997). The search result is here presented in 06 chapters, the first chapter in which we explain the 

position we have taken in relation to the analytical categories and assumptions of PPP compared with 

the Historical-Critical Pedagogy and Methodology Crit-surpassing, in the second chapter deals the 

presentation of the philosophical assumptions of dialectical materialist conception of history and, in 

the third chapter discusses omnilateral training, in the fourth chapter presents the assumptions of 

Critical Pedagogy and Historical-Critical Methodology-surpassing, in the fifth chapter locate the PPP's 

Degree in Physical Education Federal University of Bahia (LEFUFBA) the assumptions of dialectical 

and materialist conception of history, the Historical-Critical Pedagogy and Methodology of Critical-

surpassing. Finally, in the sixth chapter we present our Concluding Remarks resumed when the 

research question, the stipulated objectives and hypothesis to evaluate the results. Through this 

accumulation of references and studies could examine the ontological, gnosiological, axiological and 

teleological assumptions allowing to conclude that there is consistency between the assumptions of 

these conceptions with Political Pedagogical Project UFBa's Degree in Physical Education Extended 

Character. 

 

KEYWORDS: HISTORICAL-CRITICAL PEDAGOGY, METHODOLOGY CRITIC-

SURPASSING, DESIGN EDUCATIONAL POLICY. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação trata da formação de professores de Educação Física, sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia, na Linha Teoria Marxista, Pedagogia Socialista, Educação 

Física e Esportes no seio da Linha de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esportes e 

Lazer – LEPEL/FACED/UFBA, compondo um conjunto de pesquisas que tratam das (1) 

“Problemáticas significativas do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, da 

formação de professores e das politicas públicas de Educação e Educação Física e Esportes 

abordadas através de pesquisa matricial – no grupo LEPEL/FACED/UFBA” 
1
, enfocando, 

entre estas problemáticas significativas, os (2) “Pressupostos ontológicos, gnosiológicos, 

axiológicos e teleológicos da Concepção Materialista e Dialética da História: contribuições 

para o trabalho pedagógico, a formação dos professores, a produção do conhecimento e as 

políticas públicas em Educação e Educação Física
2
”. 

Tomando como objeto a formação de professores de Educação Física, partimos do 

reconhecimento que na formação social brasileira trava-se uma disputa pela direção da 

formação de professores em geral e em especial da formação de professores de Educação 

Física. 

Entre os projetos em disputa pela direção da formação de professores, 

encontramos, representando os interesses do capital, o Banco Central e o Fundo Monetário 

Internacional que vinculam os empréstimos ao cumprimento de condicionantes que interferem 

diretamente nos rumos das políticas públicas na América Latina com implicações diretas nas 

políticas educacionais e na delimitação da formação dos professores. O resultado são cursos 

de formação que apenas atendem às exigências do mercado de trabalho, com uma formação 

frágil e desconectada da realidade. 

Nas Instituições Federais do Ensino Superior (IES) a consequência desta política 

educacional é a fragmentação do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão), colocando a 

pesquisa no centro de excelência nas universidades e nos institutos superiores, em que apenas 

as pessoas dotadas de um alto grau de conhecimento teórico ou a instituição que possuir os 

aparelhos técnico-tecnológicos mais avançados são capazes de pesquisar. Em relação à 

                                                           
1
 Pesquisa Matricial estruturante do Grupo LEPEL/ FACED/ UFBA. (Ver em anexos)  

2
 Pesquisa subordinada à Pesquisa Matricial do Grupo LEPEL/FACED/ UFBA. (ver em anexos) 
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extensão, as universidades públicas utilizando o espaço físico, os materiais e a mão de obra 

em processo de formação para prestar serviço à população, levando a cobrança do ofício. E 

por fim o ensino, colocado em último plano de forma proposital, refletindo assim em uma 

formação inconsistente, frágil e fragmentada de base teórica para os futuros profissionais 

despreparados para a realidade social.  

Para contrapor este tipo de formação um grupo de entidades científicas junto à 

sociedade civil, que defendem a universidade gratuita, de qualidade e laica, elaboraram as 

seguintes propostas: 

As ideias básicas a serem questionadas são: 1) fundamentação filosófica: o 

enfoque no perfil, na competência, nas habilidades, no individualismo, na 

adaptação ao mercado de trabalho versus objetivos-avaliação na formação 

humana, profissional, com base nas necessidades da sociedade de 

transformação social, no mundo do trabalho; 2) referências éticas (móvel da 

conduta humana e profissional): o capital, o mercado mundializado, a 

globalização da economia versus "a luta histórica da classe trabalhadora pela 

emancipação humana e de classes econômica, social e cultural"; 3) 

justificativas: sintonizar a universidade com uma nova ordem mundial, 

sintonia com paradigmas do mundo moderno, científicotecnológico versus 

sintonia com as reivindicações e as aspirações das amplas massas, pelas 

transformações sociais do modo de produção capitalista; 4) ideia de 

currículo: as proposições para substituir o currículo mínimo versus 

“currículo espiralado com base no padrão unitário de qualidade que assegure 

uma produção cultural e científica verdadeiramente criadora e conforme as 

aspirações da maioria da sociedade brasileira”; 5) organização do 

conhecimento: a organização do conhecimento em disciplinas de forma 

etapista versus a "organização do conhecimento em ciclos, com critérios 

relacionados à relevância social"; 6) concepção de formação: a formação 

propedêutica/etapista, os cursos sequenciais, o aligeiramento na formação 

versus "a formação integralizadora, inicial e continuada, espiralada, 

totalizante, de conjunto e de aprofundamento, como uma consistente base 

teórica”. 7) participação docente: os incentivos à docência através de bolsas e 

produtividade atrelada à lógica das tarefas e da terceirização do trabalho com 

retirada de direitos e conquistas trabalhistas versus “uma docência 

democrática, valorizada por reajustes salariais dignos, com condições 

objetivas de trabalho adequadas, plano de carreira e política de capacitação 

docente”; concepção de aprendizagem: a ideia do aluno como ator principal 

e construtor e as novas tecnologias como elemento revolucionário do 

processo versus "o aluno e o professor como produtores, consumidores e 

socializadores do conhecimento científico de relevância social para todos, 

dominando meios de produção e circulação democrática do saber”; 9) 

compreensão da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão: é no aluno que 

deve acontecer a indissociabilidade ensino pesquisa versus 

"indissociabilidade enquanto princípio da organização do trabalho 

pedagógico e de modelo de universidade "; 10) concepção de currículo: por 

disciplinas, extensivo versus "currículo problematizado intensivo, com base 

em pesquisas matriciais, com abordagens qualitativas, pesquisa-ação, 

pesquisa-participante no currículo"; 11) concepção de reforma curricular: 

revisão da estrutura e da natureza do currículo versus "alterações 

significativas na organização do processo de trabalho pedagógico e nas 
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relações de poder e comunicação"; 12) visão de formação: divisão entre 

formação acadêmica e formação profissional entre bacharéis e licenciados, 

entre pesquisadores e aplicadores, com universidades de ensino, de pesquisa 

e de extensão/serviços versus "formação integral sólida base teórica para 

intervenções nos campos de trabalho em expansão − pela ampliação do 

poder aquisitivo – distribuição de renda e por direitos assegurados e 

dever/responsabilidade do Estado"; 13) concepção de perfil profissional: 

formação por perfil desejado (acadêmico e profissional, dicotomizado), com 

base em competências e habilidades ligadas ao mercado de trabalho. (Versus 

“formação por objetivos-avaliação, com base em necessidades históricas, de 

relevância social, relacionadas ao mundo do trabalho capitalista e à 

perspectiva de sua superação, de acordo com interesses da sociedade 

brasileira”; 14) núcleo obrigatório: − definição de percentual máximo 

comum obrigatório de 50% versus "referência no padrão nacional de 

qualidade e relevância social"; 15) tempo de integralização curricular: 

redução do tempo de formação versus "ampliação da oferta para 

integralização da formação inicial e continuada, com qualidade social e com 

recursos/investimentos adequados”; 16) compreensão de formação crítica: 

compreensão de espírito crítico restrito a dar e receber crítica − consciência 

intransitiva versus "crítica como práxis social transformadora, implicando 

consciência transitiva crítica"; 17) concepção de inovação: proposta 

inovadora/reforma32 versus "proposta reconceptualizadora/alteração no 

propósito de trabalho pedagógico"33; 18) processo de reformas: processo 

orientado por comissões SESu/MEC (especialistas) e dentro das IES 

(direções/burocracia), monitoradas por agências financeiras internacionais 

versus "ampla participação, no tempo pedagógico e político necessário para 

democratizar experiências e envolver amplas parcelas de interessados nas 

reconceptualizações curriculares"; novo ordenamento legal: aceitação, sem 

críticas, da nova LDB e do Plano Nacional de Educação, bem como de todas 

as medidas decorrentes da legislação versus "críticas/revogação da nova 

LDB e defesa de planos da sociedade civil"34; 20) custos: estão sendo 

previstos recursos para comissões realizarem o trabalho de elaboração de 

diretrizes para responder a prazos fixados por agências financidoras 

internacionais versus "processo científico permanente instituído nas IES, 

pela via da avaliação curricular e baseada na valorização do magistério 

superior"; 21) modelos e padrões de referência: modernização, universidade 

de serviço, docência e pesquisa de resultados, privatizante e terceirizada 

versus "trabalho autônomo e autonomia criadora, dimensão pública da 

pesquisa tanto na sua realização quanto na destinação de resultados35. 

(TAFFAREL, 1998, p. 19 – grifos da autora). 

No âmbito da formação de professores de Educação Física, vem sendo travado no 

Brasil desde os anos 80 a batalha pela direção da formação, culminando em 2004, com a 

Resolução CNE/CES 07/2004 e com o Parecer CNE/CES 058/2004, que definiram nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais a divisão da formação em graduação e licenciatura. Um 

amplo debate é travado no interior dos fóruns próprios da área Educação Física (CBCE, 

ENEEF, APEF, CONFEF) e na sociedade civil, quando se discute a procedência desta 

divisão, configurando-se a disputa de dois projetos claramente delimitados: a formação 

fragmentada em licenciatura e graduação e a formação de caráter ampliada, especialmente 
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defendida pelo movimento estudantil, o Grupo LEPEL/UFBA e o Fórum da Licenciatura 

Ampliada. 

Situando-nos neste debate, posicionamo-nos em defesa da licenciatura de caráter 

ampliada como projeto de direção na formação dos professores de Educação Física para atuar 

pela superação do capitalismo como modo de produção da existência rumo ao comunismo. 

Enfocando o problema da direção da formação de professores de Educação Física, 

esta dissertação trata do projeto de formação de professores na perspectiva da licenciatura de 

caráter ampliado, considerando-se a experiência concreta em desenvolvimento no Curso de 

Licenciatura em Educação Física (LEF-UFBA), ofertado pelo Departamento III (Educação 

Física) da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Considerando-se a necessidade vital de precisar os requisitos para uma consistente base 

teórica, perguntamos sobre os fundamentos teórico-metodológicos deste projeto de formação, 

que reconhecemos localizados na a) Concepção Materialista e Dialética da História e no 

Projeto Histórico Comunista, na b) Teoria Histórico-Cultural, na c) Pedagogia Histórico-

Crítica e na d) Metodologia Crítico Superadora.  

Como questão central, perguntamos como a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Metodologia Crítico-Superadora, enquanto referências de luta pela formação omnilateral, 

contribuem para a produção da proposta da licenciatura de caráter ampliada? Para isso 

estudamos: (1) os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos da 

Concepção Materialista e Dialética da História como teoria que subsidia o projeto de 

superação do capitalismo como modo de produção da existência; (2) os pressupostos 

ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Metodologia Crítico-Superadora como referências pedagógicas norteadoras dos processos de 

formação humana; (3) estudos sobre os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e 

teleológicos do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFBA na perspectiva ampliada.  

Considerando este horizonte, delimitamos como objetivo geral Analisar a 

contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora para a 

produção do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia, e como objetivos específicos Reconhecer os pressupostos 

ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos que sustentam o projeto de licenciatura 

de caráter ampliado para a formação de professores de Educação Física da UFBA e Identificar 

na teoria de base do projeto de licenciatura de caráter ampliado para a formação de 



 

17 

 

 

professores de Educação Física da UFBA, o projeto de formação humana que está 

subsidiando este projeto de formação de professores. 

A hipótese que está norteando este projeto de pesquisa é que o Projeto Político 

Pedagógico da Licenciatura de Caráter Ampliado, desenvolvido na Universidade Federal da 

Bahia, está orientado pelos pressupostos, ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e 

teleológicos da Concepção Materialista e Dialética da História, presentes na (a) Concepção 

Materialista e Dialética da História, (b) na Pedagogia Histórico-Crítica e (c) na Metodologia 

do Ensino da Educação Física. 

O estudo em questão configura-se como uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Para a pesquisa bibliográfica, adotamos a referencia de Marconi e Lakatos (2010) que 

conceituam: 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 

já tomada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico etc., até meios de comunicação oral: rádio, gravações em fita 

magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que 

tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

(MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 166). 

Em virtude da necessidade de delimitação, para a pesquisa bibliográfica serão 

considerados (1) os estudos que situam as categorias de base desta pesquisa, a ontologia, 

gnosiologia, axiologia e teleologia (POLITZER, 2001; LOMBARDI, 2009); (2) as 

contribuições clássicas para a produção da Concepção Materialista e Dialética da História 

(MARX, 2001, MARX e ENGELS, 2007); (3) as contribuições clássicas para a produção da 

Pedagogia Histórico Crítica (SAVIANI, 2007 e 2008; SAVIANI e DUARTE, 2012; 

MARSIGLIA, 2011); (4) as contribuições clássicas para a produção da Metodologia Crítico 

Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992 e 2012, TAFFAREL, 2012, ESCOBAR, 

1997).  

Para a pesquisa documental, tomamos o PPP do curso de licenciatura em 

Educação Física da UFBA. Marconi e Lakatos (2010) identificam este tipo de pesquisa como 

aquele no qual “[...] a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI e LAKATOS, 2010, 

pág.157). Severino (2008), por sua vez, define a pesquisa documental como pesquisa que 

utiliza como fonte “documentos” tomados em sentido amplo, incluindo documentos 

impressos, jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. O autor alerta que “[...] os 
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conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhuma tratamento analítico, são ainda matéria 

prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise” 

(SEVERINO, 2008, pág. 122). A análise de conteúdo do PPP será orientada pelas perguntas 

de pesquisa aqui delimitadas. 

Esta dissertação compõe um conjunto de estudos (LORDÊLLO, 2014; 

LACERDA, 2014; MORSCHBACHER, 2015; RODRIGUES, 2014) desenvolvidos na Linha 

Teoria Marxista, Pedagogia Socialista, Educação Física e Esportes que, no âmbito da pesquisa 

sobre a formação de professores de Educação Física na perspectiva da licenciatura ampliada, 

estão dedicados ao aprimoramento dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da 

formação para o trabalho educativo enquanto:  

[...] ato de produzir em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, entendendo 

que o objeto da educação relaciona-se: (a) [...] à identificação dos elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana 

para que eles se tornem humanos; (b) à descoberta das formas mais 

adequadas para atingir este objetivo. (SAVIANI, 2008, p. 13).  
 

Nesta direção, os estudos que vêm sendo desenvolvidos estão concentrados no 

reconhecimento dos elementos essenciais para uma formação com consistente base teórica 

que não se separem das premissas programáticas, no âmbito: (a) da seleção e caracterização 

dos conhecimentos específicos e contemporâneos da área Educação Física/Cultura Corporal 

(LORDÊLLO, 2014); (b) na delimitação dos conhecimentos necessários para a formação para 

o trabalho científico (MORSCHBACHER, 2015); (c) na delimitação dos conhecimentos 

necessários para a aproximação ao trabalho pedagógico (RODRIGUES, 2014); na delimitação 

dos conhecimentos necessários para o trabalho pedagógico na educação infantil (LACERDA, 

2014). Esta pesquisa, com foco na formação da própria pesquisadora, realiza primeiras 

incursões aos fundamentos teóricos do PPP, em especial, a Concepção Materialista e Dialética 

da História, da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora, tomando 

como eixo os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, teleológicos e axiológicos comuns a 

estas concepções. 

O resultado da pesquisa está aqui apresentado em seis capítulos: no primeiro 

capítulo explicamos a posição que assumimos em relação às categorias centrais para análise e 

comparação dos pressupostos do PPP com a Pedagogia Histórico-crítica e a Metodologia 

Crítico-Superadora e introduzirmos o leitor ao objeto do estudo; no segundo capítulo trata da 

apresentação dos pressupostos filosóficos da concepção materialista e dialética da história; no 

terceiro capítulo aborda a formação omnilateral; no quarto capítulo apresentamos os 
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pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora; no quinto 

capítulo localizamos no PPP da Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da 

Bahia (LEFUFBA) os pressupostos da concepção materialista e dialética da história, da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora, e por fim, no sexto capítulo 

apresentamos nossas Considerações Finais nas quais retomamos a pergunta de pesquisa, os 

objetivos estipulados e a hipótese a fim de avaliar os resultados do processo de pesquisa. 
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2. CATEGORIAS CENTRAIS DA ANÁLISE 

Buscando compreender as matrizes teórico-conceituais que estão subsidiando o 

Projeto Político Pedagógico de Formação de Professores na Perspectiva da Licenciatura de 

Caráter Ampliada da UFBA, o primeiro passo da pesquisa foi reconhecer o que são e quais 

são os pressupostos centrais para a análise da teoria do conhecimento (a Concepção 

Materialista e Dialética da História), da teoria pedagógica (a Pedagogia Histórico-Crítica) e da 

metodologia (Metodologia do Ensino de Educação Física) que estão subsidiando o PPP da 

Licenciatura ofertada pela FACED/UFBA. 

Expondo o debate em torno da definição do que sejam pressupostos, Japiassú e 

Marcondes (1991), nos dizem: 

Pressuposto
3
 (do lat. Medieval pressuposto) 1. Algo que se toma como 

previamente estabelecido, como base e ponto de partida para um raciocínio 

ou argumento. Um pressuposto pode ser explícito, como as premissas de um 

silogismo, que servem de base para a conclusão. Pode ser também implícito, 

no sentido de crenças, interesses, valores, que influenciam nossas ações e 

decisões sem que tenhamos consciência disso.  

2. Em um sentido mais específico, a filosofia crítica pretende que uma 

ciência não deve ter pressupostos, isto é, que (não) 
4
 deve fundamentar-se em 

uma certeza absoluta, em um ponto de partida radical, em que procura 

examinar e justificar todos os fundamentos. A hermenêutica e certas 

concepções filosóficas antifundacionalistas, contemporâneas, consideram, 

entretanto que isto é impossível, que toda teoria, toda a pretensão a 

conhecimento, tem inevitavelmente pressupostos, e que esses pressupostos 

não podem ser examinados e explicitados em sua totalidade. Isso não 

significa, entretanto, que a filosofia ou o conhecimento não devam ser 

críticos, isto é, não devam examinar seus pressupostos, mas simplesmente 

que este exame jamais poderá esgotar todos os pressupostos de um sistema 

teórico. Sempre ao se examinar algo se pressupões algo não-examinado, 

ainda que seja a própria razão que examina. (JAPIASSÚ, H; MARCONDES, 

D. 1991, p. 201). 

Partilhamos da posição filosófica que afirma a existência de pressupostos nos 

sistemas teóricos e da necessidade e possibilidade de análise e reconhecimento destes 

                                                           
3 Para a definição de pressuposto, consideramos o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 

1986); o Dicionário de Filosofia (MORA, 2001); o Dicionário de Filosofia (ABAGNANO, 200). 

Considerando o sentido com que estamos trabalhando nesta pesquisa, consideramos mais adequada e completa 

a definição trazida por Japiassú e Marcondes (1991, p. 201) por abordar o significado de pressuposto e referir-

se só debate em torno da negação da delimitação dos pressupostos a que se referem os demais dicionários, que, 

por sua vez, não definem o que seria um pressuposto para aqueles que optam por explicitá-los. 
4
 Inserido por nós para precisar a posição exposta por Japiassú e Marcondes. 
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pressupostos no processo de apropriação de um sistema teórico. Com esta finalidade, 

consideramos nesta pesquisa os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e 

teleológicos que estão norteando e subsidiando o PPP da UFBA: a Concepção Materialista e 

Dialética da História; a Pedagogia Histórico-Crítica e a Metodologia Crítico-Superadora. Para 

a análise destas teorias estamos considerando os (1) os pressupostos ontológicos, que visam 

responder à pergunta sobre o que é o homem e como o homem se faz homem; (2) os 

pressupostos gnosiológicos que tratam da resposta à pergunta sobre a possibilidade de o 

homem conhecer a realidade, sobre a relação do homem com a realidade (matéria e 

consciência, sujeito e objeto), sobre os caminhos mais eficientes para reconhecermos a 

verdade; (3) os pressupostos axiológicos que buscam responder à pergunta sobre quais são e 

como são produzidos os valores que orientam as ações humanas; (4) os pressupostos 

teleológicos que tratam da pergunta sobre a direção das ações humanas (POLITZER, 2001; 

LOMBARDI, 2009). Conforme Lombardi: 

[...] questão ontológica fundamental - “O que é?” – que, como se sabe, tem 

sido feita em dois sentidos: por um lado, no sentido mesmo de “existir”, 

expressando a existência da realidade - “O que existe?”; mas também 

significando a “natureza própria de alguma coisa”, ao que os gregos 

denominavam de “essência da realidade” - “Qual é a essência daquilo que 

existe?”. Ao fazer a pergunta ontológica com essa forma – “O que é?” – a 

realidade, antes una e indivisível, acabou se transformando, nas mãos dos 

filósofos gregos, numa realidade que comportava duas dimensões - ser e 

pensamento - em seus múltiplos aspectos. O ser (do grego on; do Lat. sedere 

assentar) é o conceito filosófico que designa todas as coisas materiais, a 

matéria, a natureza, a realidade e todos os objetos, fatos e fenômenos 

materiais que existem fora de nosso pensamento. O conceito de ser engloba 

uma unidade articulada tanto existência como essência de tudo o que existe. 

O conceito de ser, do ponto de vista gramatical, pode ser entendido como 

verbo ou como substantivo. Como verbo tem dois sentidos básicos: 

expressando existência - "algo é" - ou expressando ligação - "algo é x". 

Como substantivo refere-se a uma essência, isto é, ao ser que é intrínseco de 

alguém, de algo ou de alguma coisa. A tradição filosófica grega tendeu a 

privilegiar a última acepção, definindo o ser como o princípio constitutivo 

único e a razão fundamental da realidade, mas trata-se de uma noção que não 

foi tomada de uma maneira única na história da filosofia (LOMBARDI, 

2009, p.123). 

De acordo com a citação acima entendemos que a ontologia na concepção seja de 

“existir” ou da “natureza” se remete a entender o que é o homem, como o homem se 

transformou neste ser que chamamos de homem, compreendendo que a sua formação é 

histórica. É a busca pela essência do homem que “[...] etimologicamente significa aquilo que 

constitui a natureza ou substância de uma coisa, considerado independentemente da sua 

existência. Dizer o que é uma coisa é declarar a sua essência.” (LOMBARDI, 2009, p. 125).   
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No que diz respeito à vida dos homens, para a concepção materialista e dialética 

da história a centralidade esta nas relações existentes: deve-se partir não daquilo que os 

homens pensam não daquilo que os homens dizem de sua vida, mas do processo real de 

produção de sua existência. 

Segundo Lombardi, a gnosiologia:  

[...] parte da filosofia que tem como objeto o estudo da origem, da 

possibilidade, da natureza, dos limites, das formas e da validade do 

conhecimento humano (problema da verdade). O termo Gnosiologia [do 

grego gnosis = conhecimento e do latim logos = estudo, ciência] 

etimologicamente significa teoria do conhecimento), foi definido como o 

estudo da essência, da origem, e da validade do conhecimento. As clássicas 

questões gnosiológicas perguntam: O que é o conhecimento? O que podemos 

conhecer? Existe a verdade? Como podemos conhecê-la? Qual é o critério de 

verdade? Qual é o valor dos nossos conhecimentos? (LOMBARDI, 2009, 

p.127). 

A gnosiologia trata também do problema da verdade e do seu processo real. Essa é 

discussão clássica sobre o conhecimento e a relação cognoscível do sujeito com o objeto e 

seus determinantes. Trivinos (1987) ratifica que o problema fundamental da filosofia é a 

relação entre a matéria e a consciência e que, de acordo a concepção marxiana a prática social 

“[...] é o critério decisivo para reconhecer se um conhecimento é verdadeiro ou não. Mas 

também diz que ela está na base de todo o conhecimento.” (TRIVINOS, 1987, p. 27). 

Sobre a axiologia, nos diz Lombardi: 

A axiologia (do grego άξιος "valor" + λόγος "estudo, tratado" = teoria dos 

valores e/ou da ação): caracterizado como o estudo da origem, da essência e 

da evolução dos valores e dos princípios da ação (e que englobou, ainda 

enquanto filosofia, os conhecimentos de ética, de estética, de direito, de 

política, de antropologia, de psicologia [...]). No âmbito da axiologia se 

colocavam questões como: Qual é o valor das coisas? Como devemos agir? 

O que devemos fazer? Como devemos comportar-nos? O que podemos 

esperar? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Qual é o destino da 

humanidade? (LOMBARDI, 2009, p.130). 

Por fim, a teleologia nos remete ao trabalho, atividade vital humana, planejada, 

consciente e direcionada a um fim. “Refere-se à pergunta: o que move a ação humana? Trata-

se do entendimento de que os homens realizam sempre ação direcionada a um fim (telos, em 

grego=fim), um objetivo determinado” (POLITZER, 1975). Teleologia seja em relação aos 

valores (de cada um conforme a sua possibilidade e a necessidade), ou seja, em relação à 

produção da existência (a economia planificada, o domínio das propriedades e leis da natureza 

e da economia, que agora não são mais estranhas aos homens). Para este pressuposto na 
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perspectiva de uma sociedade com o modelo de sistema comunista, é que todos os homens 

possuam a apropriação social dos meios de produção, levando o fim da propriedade privada.  

Lombardi nos diz: “Explicitei essa compreensão recorrendo à filosofia e aos 

grandes pilares teóricos pelos quais, historicamente, foram sistematizadas a compreensão do 

homem sobre o ele mesmo (ontologia), sobre o conhecimento (gnosiologia) e sobre as ações e 

valores humanos (axiologia).” (LOMBARDI, 2009, p.10). Lombardi (2009) ainda opta por 

não separar a axiologia e a teleologia, por reconhecer que há uma relação contraditória e 

dialética entre os dois termos, assim como para toda a teoria marxista não há separação dos 

pressupostos. Contudo, por questões didáticas optamos por definir cada pressuposto para 

melhor compreensão. 

Depois de conceituamos os pressupostos ontológicos (origem), gnosiológicos 

(conhecer), axiológicos (valores) e teleológicos (ação), em que eles irão compor a concepção 

marxista na qual tem como o método os princípios da radicalidade, da totalidade e de 

conjunto, esta dissertação propõe-se estudar os fundamentos teórico-metodológicos do projeto 

de formação (Licenciatura Ampliada) que se encontra em desenvolvimento no curso de 

Licenciatura em Educação Física da FACED/UFBA, localizados na (a) da Concepção 

Materialista e Dialética da História (teoria do conhecimento) e no Projeto Histórico 

Comunista (aspecto Teleológico); (b) na Teoria Histórico-Cultural (teoria do desenvolvimento 

e da aprendizagem); (c) da Pedagogia Histórico-Crítica (teoria pedagógica) e; na (d) 

Metodologia Crítico-Superadora (abordagem metodológica), passamos agora à análise da 

Concepção Materialista e Dialética da História.  
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3. CONCEPÇÃO MATERIALISTA E DIALÉTICA DA 

HISTÓRIA 

3.1 Os pressupostos da Concepção Materialista e Dialética da História: 

Para compreender a concepção de história no materialismo dialético vamos 

apresentar fundamentos que caracterizam esta abordagem teórica. Vamos nos valer das obras 

de Marx e Engels destacando as dimensões da ontologia, gnosiologia, axiologia e teologia.  

No capítulo anterior, trouxemos as categorias (ontologia, gnosiologia, axiologia e 

teleologia) que são referência para a análise dos fundamentos do PPP da LEF-UFBA. Nesta 

parte sistematizamos aqueles que reconhecemos como os pressupostos da Concepção 

Materialista e Dialética da História. 

Para a análise dos pressupostos da Concepção Materialista e Dialética da História 

tomaremos como referencia as obras de Karl Marx e Friedrich Engels: O Papel do Trabalho 

na Transformação do Macaco em Homem (ENGELS, 1876); O Trabalho Estranhado (MARX, 

1844); Ideologia Alemã (MARX e ENGELS, 1846-1847); Prefácio e Introdução da Crítica à 

Economia Política (1857- NETTO, 2012); Anti-Duhring (ENGELS, 1878); Do Socialismo 

Utópico ao Socialismo Científico (ENGELS, 1880); Manifesto Comunista (MARX e 

ENGELS, 1848) e por fim a identificação dos pressupostos da Concepção Materialista e 

Dialética da História apoiada, ainda, nas interpretações de Politzer (2001). 

3.1.1 Ontologia 

Para Marx e Engels o trabalho é a essência que funda (ontologia) o homem e o 

relaciona a partir da sua presença histórica no processo das conquistas, conflitos e perdas 

humanas, resultando assim em saltos qualitativos (teleologia) na apropriação do conhecimento 

(gnosiologia). “A natureza humanizada não é, portanto, construída do nada e nem construída 

pelas ideias, mas por meio de uma atividade prática e consciente: o trabalho.” (ANDERY, 

2003, p.405). Através do trabalho (ação planejada, intencional e objetiva) o homem satisfaz 

suas necessidades, de ordem objetivas como estar e manter-se vivo, assim como necessidades 

mais elementares no plano da sobrevivência da espécie humana (comer, habitar, proteger-se), 

e outras necessidades são de caráter históricas, pois, se modificam com tempo.  
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O trabalho faz com que o homem modifique a natureza, por não encontrar nela de 

modo pronto, direto, ou acabado o que ele necessita para sobreviver. Estas modificações irão 

gerar também complexificações, em que não é realizada pelo tempo, mas pelas questões mais 

concretas, sejam de ordem climática, ambiental, desenvolvimento das forças produtivas 

devido ao domínio gradativo mais elaborado das propriedades da natureza, divisão de 

trabalho, etc. Estes elementos que contribuem para a produção da existência (ontologia) 

tangem também à necessidade de transmissão do conhecimento, garantindo assim que as 

novas gerações (teleologia) se apropriem do conhecimento (gnosiologia) necessário para a 

produção de existência. Com isso as complexificações as necessidades, as relações do homem 

consigo mesmo, e com os outros e a natureza, produzem cultura.  

“Mas o trabalho é muito mais que isso: é o fundamento da vida humana.” 

(ENGELS, 2013). A partir desta afirmativa no livro “O Papel do Trabalho na Transformação 

do Macaco em Homem” (1876)
5
, Engels explica que com a liberação das mãos e sua postura 

mais ereta, os hominídeos começaram a desenvolver as mãos para manusear objetos e 

instrumentos, isso foi de grande relevância para a evolução deste tipo de primata, para nos 

tornarmos o que somos hoje. De acordo com a seleção natural da espécie humana, este tipo de 

animal/espécie melhor se adaptou e/ou enfrentou as condições adversas da época (clima, 

vegetação, moradias). Com as mãos livres os hominídeos puderam aprimorar a capacidade de 

retirar da natureza aquilo de que necessitavam, conhecendo as possibilidades da natureza e 

suas próprias possibilidades de ação, em um ato contínuo no qual sua atividade vital, o 

trabalho (ontologia), vai evoluindo com as descobertas. 

A ingestão de nutrientes altera-se com a descoberta do fogo e a domesticação dos 

animais (reserva de carne), alterando-se a composição bioquímica do cérebro, aprimorando-se 

o desenvolvimento neurológico destes primatas. 

 

O desenvolvimento do cérebro e dos sentidos a seu serviço, a evolução da 

consciência cada vez mais clara, sua crescente capacidade de discernimento 

e abstração atuaram, por sua vez, sobre o trabalho e a palavra imprimindo-

lhes um processo evolutivo maior. (ENGELS, 2013). 

 

Este conjunto de fatores propiciaram as circunstâncias para o planejamento de 

grupo para suprir as necessidades primárias desta espécie. Assim o trabalho, partiu da criação 

dos instrumentos de caça, pesca e armas, como também das atividades planejadas e 

                                                           
5 ENGELS, Friedrich (1876). O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Disponível 

em: <marxists.org/portugues/marx/1876/mes/macaco.htm> Acessado 08/12/2013. 
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intencionais, a partir dos elementos da natureza. Na obra O Capital (1867) Volume I, Capítulo 

V e secção III, Marx, relaciona o homem na sua forma mais primitiva e natural com a própria 

natureza reiterando que: 

Do mesmo modo como a terra é sua despensa original, é ela seu arsenal 

original de meios de trabalho. Fornece-lhe, por exemplo,a pedra que ele 

lança, com que raspa, prensa, corta etc. A própria terra é um meio de 

trabalho, mas pressupõe, para servir como meio de trabalho na agricultura, 

uma série de outros meios de trabalho e um nível de desenvolvimento 

relativamente alto da força de trabalho. (MARX, 1996, pág. 284). 

 

Então, como a natureza e o homem estão intimamente vinculados, a necessidades 

humanas junto com a capacidade de planejar, arquitetar, maquinar faz com que suas ações 

transformem o que há de mais primitivo em algo mais moderno e avançado para sua época. 

 

Primeiro o trabalho, e depois dele e com ele a palavra articulada, foram os 

estímulos principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi-se 

transformando gradualmente em cérebro humano – que, apesar de toda sua 

semelhança, supera-o consideravelmente em tamanho e em perfeição. E à 

medida que se desenvolvia o cérebro, desenvolviam-se também seus 

instrumentos mais imediatos: os órgãos dos sentidos. Da mesma maneira que 

o desenvolvimento gradual da linguagem está necessariamente acompanhado 

do correspondente aperfeiçoamento do órgão do ouvido, assim também o 

desenvolvimento geral do cérebro esta ligado ao aperfeiçoamento de todos 

os órgãos dos sentidos (ENGELS, 2013).  

 

Em resumo, os homens em formação chegaram a um ponto em que tiveram 

necessidade de dizer algo uns aos outros, a questão dos ruídos que eles emitiam e trocavam 

entre seus semelhantes não era mais o bastante. A partir daí a necessidade fez desenvolver a 

laringe, órgão que é pouco desenvolvida no macaco, foi-se transformando, lenta, mediante 

utilização cada vez maior. Estes tipos de primatas pouco a pouco começavam a pronunciar um 

som articulado após outro. Com a cooperação das mãos, da linguagem e do cérebro o homem 

começa a realizar as atividades mais complexas, propondo e alcançando objetivos também 

mais complexos. 

Em “O Trabalho Estranhado (1844)” Marx define o trabalho como atividade vital 

essencial para a manutenção da existência e o desenvolvimento do gênero humano, 

destacando que sob as relações de produção capitalistas, esta mesma atividade vital – 

consciente e direcionada à finalidade de satisfação das necessidades humanas, torna-se 

estranhada por que conduzida orientada por necessidades de outro que não o trabalhador, o 

capital. 
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O trabalhador tornar-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador tornar-se 

uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior o número de bens produz. 

Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens. (MARX, 2001, p.111) 

 

O trabalho estranhado é o trabalho que o homem não se reconhece no ato da 

produção e no seu resultado, isto é duplamente estranhado. Resultado este que é o objeto do 

trabalho, é a matéria modificada pelo trabalho, a materialização física, objetiva do trabalho, 

que é supervalorizado, pela classe dominante dos meios de produção. Este estranhamento é 

decorrente do capitalismo, já que a produção passa a ser movida pelo interesse da troca, que 

permite a materialização do trabalho não pago (corporificação da mercadoria) em capital. 

Durante este processo o ser humano se afasta de sua real natureza, torna-se estranho a si 

mesmo, pois os objetos que produz passam a adquirir existência independente do seu poder e 

antagônica aos seus interesses, alienação.  

Quanto mais o trabalhador produz riqueza mais ele se torna pobre, quanto mais 

produtos ele vir a produzir mais ele não terá acesso aos produtos, pois tanto o seu trabalho 

quanto o seu produto se tornam mercadorias para o sistema capitalista. Ratificando assim, 

tanto no processo quanto no resultado, o trabalhador não possui relação nenhuma com o 

objeto, ele não se identifica na construção deste objeto e nem no objeto propriamente dito. 

Isso leva ao estranhamento do homem com a natureza, com ele mesmo, com seus 

semelhantes.  

Enquanto o ser humano é depreciado neste processo, é arrancado dele a sua 

identidade, de ser o produtor do objeto. De acordo com as leis da economia política o homem 

é secundarizado no processo, a coisa produzida possui valores inversamente proporcionais aos 

valores físicos e mentais atribuídos aos homens. Portanto, o que deveria ser um trabalho 

produtivo
6
, gratificante, reconhecido, se torna um trabalho inútil, ingrato e desvalorizado. É 

arrancada do homem sua identidade no ato de produzir e no produto final, daí o trabalho se 

restringe nas funções repetitivas e básicas. 

“Assim, chega-se à conclusão de que o homem (o trabalhador) só se sente 

livremente ativo nas suas funções animais- comer, beber e procriar, quando muito, na 

habitação, no adorno, etc.- enquanto nas funções humanas se vê reduzido a animal.” (MARX, 

2001, p.114). Essa aproximação do homem à sua animalidade resulta no seu embrutecimento 

                                                           
6
 Subentende-se que o trabalho produtivo neste sentido é na perspectiva de produção de valores de uso que 

atendam às necessidades daquele que o produziu (o trabalhador). Para o capital, trabalho produtivo é o que gera 

mais valia. 
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e na desumanização, se distanciando da sua essência. Então neste caso, o homem se sente 

humano nas atividades mais simples (beber, comer, procriar) que o equiparar-se aos animais e 

se sente estranhado na atividade que o diferencia destes.  Nesta questão as necessidades 

básicas biofisiológicas sendo contemplado, o homem se distancia e não identifica os valores 

morais, artísticos, éticos, como parte da formação humana.  

Além de que o animal ele se restringe as atividades repetitivas e necessárias para a 

sua condição vital, enquanto o homem além, de realizar atividades para suprir suas 

necessidades de primeira ordem, ele domina a natureza, através do trabalho.  

3.1.2 Gnosiologia 

O homem escreve a sua própria história não de forma linear e progressiva, mas, 

com aspectos contraditórios, com movimentos de idas e vindas que são inerentes ao ser 

humano e que fazem parte de sua gênese. A partir daí ele constrói seus referenciais e 

conceitos para suas respostas não de forma definitiva, pois, sempre haverá novos 

questionamentos que desestabilizarão suas afirmativas e gerarão outras indagações. Isto é 

ciência. A ciência não é vista pelas suas aproximações ou aparências e sim pelas suas 

penetrações e essência no real concreto, isto é na totalidade que está inserida, na tentativa de 

explicar o mundo e a si mesmo. No processo de produção da existência, o homem conhece as 

propriedades da natureza, desenvolve suas técnicas e explica a natureza. O conhecimento 

representa o reflexo do real no pensamento, além disso, o conhecimento é provisório porque a 

realidade esta em movimento. A ciência é a forma mais desenvolvida da atividade humana 

voltada para o conhecimento da realidade e esta determinada pelo estágio de desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção. O conhecimento é necessidade (meio) e 

consequência (produto) da existência humana, é uma relação dialética. 

Segundo as autoras do livro “Para Compreender a Ciência: Uma Perspectiva 

Histórica” da organizadora Maria Amália Andery (2003), a explicação do mundo deve ser 

através de um método científico, que parte de “[...] um conjunto de concepções sobre o 

homem, a natureza e o próprio conhecimento, que sustentam um conjunto de regras de ação, 

procedimentos, prescritos para construir conhecimento cientifico.” (ANDERY, 2003,pág. 14). 

E isto está claro na revisão que elas fazem relacionando os modos de produção (escravagista, 

feudal, capitalista) para compreender a ciência.   

Historicamente “A busca do conhecimento e da verdade pelo pensamento humano 

partiu sempre da dicotomia entre o sujeito e objeto.” (MARX e ENGELS, 2007, p.9). 
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Resvalando também na dicotomia entre a matéria e consciência. Na posição idealista, os 

hegelianos partem da suposição que o mundo real é um produto das ideias, e esta questão irá 

preponderar para as determinações e dominações de ideias, do pensamento e do homem.  

Esta concepção irá engendrar o contraponto da questão chave da obra “Ideologia 

Alemã -1845/1846” de Marx e Engels (2007), que ao ratificar que o grau de desenvolvimento 

das forças produtivas e de suas relações de produções irá resultar no grau de desenvolvimento 

da consciência do homem. Nessa obra os autores expressam que cada nova força produtiva 

produzida tem como consequência um novo desenvolvimento da divisão do trabalho que 

engendra novas forças de propriedade. A tese central desta obra é deslocar o método para 

entender o real, em que, a consciência revolucionária de uma classe revolucionária é produto 

do seu tempo. Na Concepção Materialista e Dialética da História, ratifica que a matéria se 

sobrepõe a consciência assim sendo a consciência é decorrente da matéria, contudo elas 

possuem uma relação dialética através do movimento. 

O entendimento do mundo real, através dos meios reais, as necessidades básicas 

como a comida, a bebida, a moradia, devem estar garantidas para a sobrevivência do homem e 

com isso escrever a sua história e da humanidade. 

Para ter o entendimento do real, apesar da base materialista, Feuerbach (1804-

1872) não chegou a desprender-se dos vínculos idealistas tradicionais. Para ele o homem é um 

homem, contudo, o entendimento de ser um sujeito histórico constituído por fatos reais e 

formado através das relações sociais, é que não estava claro na concepção feuerbahiana. Isto 

ocorre no momento “[...] ele não entende os homens em sua conexão social dada, em suas 

condições de vida existentes, que fizeram deles o que eles são. Não nos dá nenhuma crítica 

das condições de vida atuais.” (MARX e ENGELS, 2007, p.32).  

De acordo com a formação do homem há uma enumeração de atos que devem ser 

realizados e respeitados pelos mesmos que são: primeiro - garantir as condições objetivas dos 

meios de produções para as suas necessidades; segundo - observar os fatos que lhe dão sentido 

e significado para sua existência e assim se tornar um “fato histórico”; terceiro - que assim 

supridos as primeiras necessidades outras virão e estes homens deverão realizar feitos para sua 

realização; quarto – através da procriação novas gerações virão e com elas novas demandas e 

novas respostas. Porém, para Marx e Engels (1857) a produção da vida se baseia nestes 

fatores citados com a condição de “[...] que a soma das forças produtivas acessíveis ao homem 

condiciona o estado social e que, portanto, a “história da humanidade” deve ser estudada e 

elaborada sempre em conexão com a história da indústria e das trocas.” (MARX e ENGELS, 

2007, p. 34). Então, a história é uma sucessão de fatos em que cada geração explora seus 
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materiais e as forças produtivas, anunciando e transmitindo para gerações futuras suas 

conquistas. 

Em relação das divisões de classes, o homem age de forma “naturalmente” já que 

historicamente as tarefas “do lar”, as tarefas “sexuais”, as tarefas sociais, sofreram suas 

divisões. Assim, as divisões de classes eram a resultante da divisão do trabalho material e 

espiritual (não material). Assim, como a divisão do trabalho ocorre de forma “natural” 

primeiramente no seio da família, a propriedade privada segue a mesma forma, se torna a 

primeira propriedade do homem. A ideia do comunismo se perde nesta concepção de mundo, 

pois, “O comunismo não é para nós um estado de coisas que deve ser instaurado, um ideal 

para o qual a realidade deverá se direcionar. Chamamos de comunismo o movimento real que 

supera o estado de coisas atual.” (MARX e ENGELS, 2007, p.38). Então, o homem não fica 

aprisionado na especificidade de ser um médico, professor, eletricista ou marceneiro, para isso 

na sociedade comunista o homem realiza a atividade ou se aperfeiçoar na área em que lhe 

agrada. A função social do estado, que é a macroestrutura, é regular a produção geral da 

nação.   

A divisão do trabalho apresenta nas mais diversas formas inclusive influenciam na 

localização geográfica onde acontece o trabalho: o campo ou a cidade. Além de outras como:  

Aqui aparece, portanto, a diferença entre os instrumentos de produção 

naturais e aqueles criados pela civilização. O campo (a água etc.) pode ser 

considerado como instrumento de produção natural. No primeiro caso, o dos 

instrumentos de produções naturais, os indivíduos são subsumidos à 

natureza; no segundo caso, são subsumidos a um produto do trabalho. Daí 

que, o primeiro caso, a propriedade (propriedade da terra) também aparece 

como dominação imediata e natural; no segundo caso, ela aparece como 

dominação do trabalho, especialmente do trabalho acumulado, do capital. O 

primeiro caso pressupõe que os indivíduos estão unidos por um laço 

qualquer, seja ele a família, a tribo, o próprio solo etc.; o segundo caso 

pressupõe que os indivíduos são independentes uns dos outros e se 

conservam unidos apenas por meio da troca. No primeiro caso a troca é 

fundamental entre os homens e a natureza, uma troca na qual o trabalho 

daqueles é trocado pelos produtos desta última; no segundo caso, é 

predominantemente uma troca dos homens entre si. No primeiro caso, 

suficiente o entendimento médio dos homens, a atividade corporal e a 

espiritual ainda não estão de forma alguma separadas; no segundo caso, a 

divisão do trabalho espiritual e corporal já tem de estar realizada na prática. 

No primeiro caso, a dominação dos proprietários sobre os não-proprietários 

pode se basear em relações pessoais, numa forma de comunidade; no 

segundo caso, ela tem de ter assumido uma forma coisificada num terceiro 

elemento, o dinheiro. No primeiro caso, existe a pequena indústria, mas 

subsumida à utilização do instrumento de produção natural e, por isso, sem 

distribuição do trabalho entre diferentes indivíduos; no segundo caso, a 

indústria existe apenas na e por meio da divisão do trabalho. (MARX e 

ENGELS, 2007, p.51). 
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O que ocorre é que numa sociedade em que as forças produtivas são exploradas de 

forma aleatória, haverá consequências e que um grupo de pessoas será responsável pela a 

sustentação e a concretização desse processo. A certeza é que este grupo, a classe 

trabalhadora, será o esteio e suportará todo o fardo de outro grupo que irá desfrutar todas as 

benesses, chamada de burguesia. 

De acordo com José Paulo Netto (2012) no capítulo da “Introdução à Crítica da 

Economia Política (1857)”, reiterando sobre o entendimento das sociedades nas mais 

diferenças épocas, a sociedade burguesa, a mais desenvolvida, dentre as demais (antiguidade, 

escravocrata, feudal) se utiliza do capital como objeto que engendra o sistema. Então, 

secundarizar a economia é um erro uma vez que ela sempre esteve presente na historia da 

humanidade.   

Descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna é explicar o modo 

de produção capitalista. Para tanto Marx (1857) parte de um conjunto de referenciais teóricos 

já existentes para explicar a essência do fenômeno. 

O capital surge através da manufatura, especificamente na tecelagem (já que as 

corporações remuneravam mal), formados pelos antigos vassalos no período feudal e pelos 

soldados dispensados. Surge daí a burguesia, formada pelos comerciantes e manufatureiros 

detentores dos meios de produções, em que estipulam o valor na perspectiva social, onde se 

expressa nas relações também sociais. Ao estudar o capital, Marx e Engels (1867), 

compreenderam que o valor estipulado para um produto é a quantidade de trabalho/energia 

despendidos que se deposita para constituição do objeto. Esta é a teoria do valor, em que a 

mercadoria é determinada pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção.  

 O objeto apenas possui valor materializado na equivalência de valor de troca, é 

onde esta duração (tempo de trabalho na produção) assume forma de grandeza de valor dos 

produtos do trabalho e possibilita a troca (a equivalência entre mercadorias distintas). O 

tempo de trabalho tem duplo papel: o de distribuição socialmente planejada para regular a 

proporção correta das diferentes funções de trabalho conforme as necessidades, e o de medida 

da participação individual dos produtores no trabalho comum. Em suma, a determinação da 

grandeza de valor é medida pelo tempo de trabalho despedido na produção. 

A produção material são os “Indivíduos produzindo em sociedade, portanto a 

produção dos indivíduos determinada socialmente é por certo o ponto de partida.” (NETTO, 

2012, p. 237). Ao abordar o aspecto da produção, esta possui uma correlação com o grau de 

desenvolvimento social do homem, juntamente com seus meios de produção determinando o 

período histórico. Em todos os períodos há momentos em que se aproximam ou se afastam, 
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porém sempre há algum determinante que seja comum a produção social. A produção possui 

seus determinantes que são: os fatores condicionantes para que a produção aconteça e o grau 

do desenvolvimento da sociedade (maior desenvolvimento social, maior desenvolvimento 

histórico). Porém há fatores externos que possa prevalecer no âmbito histórico e social. 

Produção é sinônimo de propriedade. 

Em relação da produção com a distribuição, troca e o consumo são construídos a 

partir do ponto-chave que é a própria produção. A produção se caracteriza pelo que foi citado 

acima (a objetivação do objeto), mas, também como que a humanidade se apropria dos 

elementos da natureza para as suas necessidades, a distribuição é determinada pela quantidade 

e qualidade dos produtos produzidos de acordo com as regras sociais. A troca é conceituada 

pela repartição dos produtos e o consumo é a assimilação dos produtos com prazer, é a 

subjetividade do objeto. Segundo Netto (2012) para a Produção e Consumo: Há uma relação 

dialética entre a produção e o consumo, isto acontece de forma simultânea de forma objetiva e 

subjetiva, pois, o homem ao produzir consome sua produção (ex: a energia humana) e seus 

meios de produção (elementos retirados da natureza) que é o consumo produtivo. Quando há o 

consumo: produz o produto e só se torna produto no consumo (ex: o vestido só é vestido 

quando usado para tal) e o consumo cria a necessidade de uma nova produção para uma nova 

necessidade e assim sucessivamente. Em relação à produção podemos dizer que a produção 

possui a função criadora - objetividade e mostra a sua finalidade (para quê?) – subjetividade. 

A produção também cria o consumidor: o sujeito que irá consumir aquele produto decorrente 

apenas a necessidade daquele indivíduo. Em suma, “A produção engendra, portanto, o 

consumo: 1- fornecendo-lhe o material; 2- determinando o modo de consumo; 3- gerando no 

consumidor a necessidade dos produtos, que, de início, foram postos por ela como objeto”. 

(NETTO, 2012, p. 246). O que a produção e o consumo se identificam: na simultaneidade de 

que o consumo é a produção e vice-versa, a dependência recíproca do consumo e da produção 

e finalmente o movimento de sincronia deles dois. 

Para a Produção e Distribuição: A distribuição esta relacionada com a produção 

no aspecto do resultado da produção e na forma de ser partilhado este objeto. A produção se 

configura na terra, no trabalho e no capital. A distribuição é composta pela renda da terra, pelo 

salário, pelo juro e o pelo lucro. Estes dois últimos fazem do capital agentes da produção. A 

grande questão da economia é a distribuição, neste caso a sociedade determina quando os 

dominantes partilham seus bens com os dominados, ou quando os dominantes escraviza o 

trabalho dos dominados, ou quando os dominados se rebelam contra os dominantes destruindo 

a propriedade privada e por fim quando as leis privilegiam os proprietários de latifundiários 
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fazendo que a terra seja uma questão hereditária. E para a Troca e Circulação: A troca 

representa a mediação entre a produção e o consumo, porém, há categorias que a produção 

possui que estão presentes na troca.  A troca é balisada através de:  

[...] primeiro não existe troca sem divisão de trabalho, quer natural, quer 

como resultado histórico; segundo, a troca privada supõe a produção privada; 

terceiro, a intensidade da troca, do mesmo modo que sua extensão e tipo são 

determinados pelo movimento e pela articulação da produção; por exemplo: 

a troca entre a cidade e o campo, a troca no campo, na cidade, etc. (NETTO, 

2012, p.253). 

 

Na intenção de conceituar e sistematizar as categorias da economia e suas 

correlações o método científico foi desenvolvido. Método este da economia política, 

considerado o eixo dos estudos de Karl Marx que veio superar a constatação dos idealistas. O 

equivoco dos economistas da época eram de estudar a economia de forma fragmentada e as 

categorias que a constitui: a capital, o estado, a mercadoria, a população, etc. Como a 

exemplo, a população que deve ser compreendida na sua totalidade e por seus determinantes 

para a compreensão da unidade maior. Marx (1857) na busca da cientificidade dos seus 

estudos trabalha o real concreto a partir das determinações como processo de síntese para o 

pensamento. 

Depois de abordar o real concreto como uma das categorias, a outra é a 

consciência, a consciência filosófica que entende o homem efetivo e o mundo efetivo como 

uma unidade. A proposta de entender que ao estudar o objeto você deve ter a compreensão 

que ele partiu da sua condição mais simples para a mais complexa e esse processo é um 

processo histórico, faz também contribuir com o desenvolvimento das funções superiores na 

qual o pensamento esta sendo construído de forma espiralada. Ao tentar compreender o 

dinheiro Marx (1857) identificou que ele estava presente na história do homem, porém, seu 

verdadeiro significado complexo que conhecemos na atualidade é a partir do século XVIII 

com a formação complexa da sociedade burguesa e o sistema complexo do capitalismo.  

No “Prefácio para a Crítica da Economia Política” – 1857- (NETTO, 2012), Marx 

desenvolve seus estudos em condições de dificuldades financeiras. Vai trabalhar no jornal 

Renana com a incumbência de analisar a conjuntura dos países europeus e contribui com o 

entendimento que as relações de produção são garantidas pelas superestruturas políticas e 

jurídicas (são as leis reguladoras e de ordenamentos das leis), e que estabelece analogias com 

as forças produtivas, que por sua vez estão correlacionadas com o processo do trabalho.  

 

A produção de ideias, representações, da consciência, está em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com intercambio 
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material dos homens, com a linguagem da vida real. [...] Os homens são os 

produtores das suas representações, de suas ideais e assim por diante, mas os 

homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercambio que a ele 

corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. [...] não se 

parte daquilo que os homens, dizem, imaginam ou representam, tampouco 

dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chega 

aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir 

de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos 

reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. [...] Não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. 

(MARX e ENGELS, 2007, p.94). 

 

Os meios de trabalho (instrumentos, ferramentas, como também a água e a terra), 

os objetos de trabalho (matérias primas ou modificadas pelo trabalho) e a força de trabalho 

(energia humana), e o conjunto desses significados formam o processo do trabalho. Com base 

nestas definições encontramos a infraestrutura que irão dar alicerce para justificar a 

superestrutura, através da economia dos países.  

As respostas dos questionamentos da humanidade são baseadas nos esforços 

científicos e não metafísicos, em que no dado momento histórico o homem possui ou esta 

próximo de encontrar soluções.  

O homem escreve sua própria história através dos meios de produção dada ao 

período. A realidade existe independente da minha existência (indivíduo). Para que eu venha 

conhecer a realidade são vários determinantes que faz com que a realidade venha existir. A 

consciência do trabalho do homem é desenvolvida pelo próprio processo de trabalho, por 

meio de ações planejadas através dos tempos e pelas atividades mais elaboradas.  

A relevância de Marx (1857) para com o sistema econômico-político esta na 

relação do capitalismo que resulta o fim da humanidade através do individualismo do homem. 

3.1.3 Teleologia e axiologia 

Para a transformação desta situação, a revolução, é a ação para que a classe 

privilegiada (dominante) seja abatida e a classe desprovida (dominada) tenha espaço na 

construção de uma nova sociedade. Assim, como a classe dominante é composta por um 

grupo de pessoas, com seus interesses, suas ideais e suas propostas, a classe dominada 

trabalha na intenção que os bens materiais e não materiais tornem universais.  

Na obra “Anti-Dühring” em 1878, de Friedrich Engels (1820-1895), ele ratifica 

seu posicionamento e aprofunda seus estudos abordando sobre a base materialista, de 

Feuerbach (1804-1872) com a concepção idealista de Hegel (1770- 1831), o mesmo na 
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“Ideologia Alemã” (1846/1847). Hegel, mesmo idealista, surge com a dialética na forma 

essencial do pensamento em que “[...] se concebe o mundo da natureza, da história e do 

espírito, como um processo, isto é, como um mundo sujeito à constante mudança, 

transformações e desenvolvimento constante, procurando também destacar a íntima conexão 

que preside este processo de desenvolvimento e mudança”. (ENGELS, 1979, p.22). Devemos 

levar em consideração o tempo histórico em que as mudanças começaram a ocorrer.  

No Prefácio da Primeira Edição (1979), Engels faz a apresentação do livro, a 

partir da sua análise crítica ao Sr. Duhring. Duhring (1833-1921) que se propôs a 

“sistematizar” uma doutrina socialista, de forma idealista e desconectada da realidade. Foi o 

próprio Engels que ficou incumbido de desmistificá-lo para que os ideais socialistas não 

perdesse sua essência ou fossem interpretados de forma equivocada. Pressionado pela 

situação, Engels que fazia parte do partido socialista, se viu comprometido em alertá-los, pois 

os pressupostos duhriniano começaram a incutir nas concepções socialistas. 

Com a pretensão de esclarecer e contrapor o sistema de Duhring, que Engels 

contribuiu para elucidar sobre o socialismo e como ele se tornou um método científico, já que 

a doutrina de Duhring aborda as ciências exatas, naturais e humanas. Sem possuir domínio 

sobre essas ciências, de acordo com Engels a sua prepotência beira a ignorância. 

No Prefácio da Segunda Edição, Engels (1979) inicia a partir da surpresa que foi a 

primeira edição desta obra. Suas ideias socialistas que estavam presentes nas críticas da 

doutrina de Duhring consubstanciaram a ideologia comunista dele e de Karl Marx nas obras 

da Miséria da Filosofia (1847), o Manifesto Comunista (1848) e o Capital (1867). Cita sobre a 

importância da parceria de Marx no aspecto político.  

Engels (1979) ratificou sua postura perante a doutrina duhriniano, apenas 

modificou alguns pontos na parte em que aborda a teoria já que ele próprio não modificou em 

nada sua ideologia equivocada. Deixou claro que ele poderia se debruçar mais em relação à 

história primitiva e sobre as ciências naturais, contudo, priorizou a responder ao Sr. Duhring, 

com referencias que posteriormente viessem a contribuir com o arcabouço teórico para a 

construção do materialismo histórico dialético. A grande tarefa para Engels (1979) foi de se 

apropriar das leis da natureza, que a fazem uma ciência, e entendê-las a partir do movimento 

dialético:  

Tratava-se, evidentemente, de que eu, ao fazer a recapitulação das 

matemáticas e ciências naturais, procurava converse-me sobre uma série de 

pontos concretos – sobre o conjunto eu não tinha dúvidas, - de que a natureza 

se impõe, na confusão das mutações sem número, as mesmas leis dialéticas 

do movimento que, também na história, presidem à trama aparentemente 

fortuita aos acontecimentos: as mesmas leis que, formando igualmente o fio 
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que acompanha, de começo a fim, a história da evolução realizada pelo 

pensamento humano, alcançam pouco a pouco a consciência do homem 

pensante; leis essas primeiramente desenvolvidas por Hegel, mas sob a uma 

forma que resultou mística, a qual o nosso esforço procurou tornar acessível 

ao espírito. Em toda a sua simplicidade e valor universal. (ENGELS, 1979, 

p.11) 

 

Na Introdução da obra, Engels (1979) nos diz que o socialismo moderno (o inicio 

da concepção socialista) parte da verificação da luta de forças entre a classe burguesa e os 

proletariados, como também no modo de produção capitalista, todavia, de forma ainda 

primitiva este socialismo não conseguia explicar e destruir o capitalismo, apenas criticá-lo. 

Este movimento embrionário estava fundamentado na razão, e foi à base para a revolução de 

uma classe que não se encontrava em nenhuma classe social no período feudal. Porém, a 

desestabilidade político e econômico desta época fez surgir um novo modo de produção e 

consequentemente uma nova classe, a burguesia.  

Para contrapor a nobreza feudal, surge a burguesia como uma classe que 

representava os explorados, porém, para se manter esta classe inicia também a exploração aos 

demais que não fazem parte da sua ordem social, a história se repete.  Os economistas Saint-

Simon (1760-1825), Fourier (1772-1837) e Owen (1771- 1858) não representavam as ideias 

comunistas, mas contribuíram para com uma nova teoria, pois mesmos sendo idealistas eles 

partiam do pressuposto do movimento entre a burguesia e os trabalhadores, identificando o 

desenvolvimento do capitalismo e suas contradições. Esses teóricos não estavam a favor dos 

proletariados, porém, estavam tentando entender o que estava acontecendo com o surgimento 

de um novo sistema, através dos princípios do racionalismo. Esse racionalismo é a expressão 

fundamental do socialismo, diferentemente dos metafísicos que foram os primeiros teóricos 

que acreditavam na dualidade, na fixação, na parcialidade, na rigidez das coisas, nas verdades 

e nas justiças absolutas pressupostos que engessa a realidade.  

Hegel, mesmo idealista, surge com a dialética na forma essencial do pensamento 

em que “[...] se concebe o mundo da natureza, da história e do espírito, como um processo, 

isto é, como um mundo sujeito à constante mudança, transformações e desenvolvimento 

constante, procurando também destacar a íntima conexão que preside este processo de 

desenvolvimento e mudança”. (ENGELS, 1979, p.22). Devemos levar em consideração o 

tempo histórico em que as mudanças começaram a ocorrer, o socialismo francês e inglês eram 

o que tinham de mais avançado nessa época. Fundamentado na razão e na história, esta última 

sempre presente, seja na história de luta de classes, nas condições de produções, na troca, na 
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história da estrutura econômica da humanidade, contribui para o entendimento da essência do 

socialismo. 

Ao finalizar “Anti-Dühring” (1979), Engels estabelece nexos sobre a ciência e o 

pensamento de socialismo partindo para a construção da obra “Do Socialismo Utópico ao 

Socialismo Científico” (1880) 
7
. É possível constatar que a filosofia alemã, a economia 

inglesa e a política francesa contribuíram com a formação intelectual de Marx e Engels, além 

da colaboração de Hegel que foi inicialmente de propor que o objeto é constituído pela sua 

natureza, pela sua história e pela sua essência, em constante movimento, desenvolvimento e 

transformação. Através da filosofia de Hegel para apreender a concepção da dialética e de 

Feuerbach para avaliar o conceito de alienação, Marx começa a consubstanciar sua teoria, 

porém com criticidade. Contudo, três fatores contribuiram para os entraves de Hegel, foram: a 

limitação dos conhecimentos da sua época, a sua própria limitação e por fim a sua posição 

idealista. 

O socialismo surgiu a partir de um movimento em que a razão era à base de toda a 

concepção de mundo. Os questionamentos críticos da realidade permeiavam as justificativas 

que surgiram para contrapor as explicações dos fenômenos naturais ou sociais que estavam 

postos para os homens. Neste momento os questionamentos foram peças engendoras para o 

rumo da humanidade. “Só agora despontava a aurora, o reino da razão; daqui por diante a 

superstição, a injustiça, o privilégio e a opressão seriam substituídos pela verdade eterna, pela 

eterna justiça, pela igualdade baseada na natureza e pelos direitos inalienáveis do homem.” 

(MARX e ENGELS, 2013). Porém, esta justificativa era apenas para revelar o privilégio de 

uma classe social, que ideologicamente estava beneficiando a si mesma. 

Assim como na literatura de “Anti-Dhuring” (1878), “Do Socialismo Utópico ao 

Socialismo Científico”(1880), apresenta a burguesia como representante de todos os demais 

que não perteciam a nobreza, porém, seu objetivo era apenas de tomar para si os privilégios, 

regalias, status da classe que até então dominava os demais. O grande objetivo da burguesia 

era a destituição da nobreza, que durante séculos dominaram os homens no âmbito social, 

econômico e político. 

Os socialistas utópicos Owen, Fourier e Saint-Simon, surgiram com ideais em 

decorrência das condições sociais que estava posto e entendiam que esta conjunção de fatores 

contribuía para a manutenção de uma nova classe social. Contudo, eles não atuavam e nem 

                                                           
7
 Retirado em http://www.marxists.org/portugues/marx/1880/socialismo/index.htm (consulta feita em Março de 

2013). 
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representavam a classe dos desfavorecidos, dos dominados, dos injustiçados. Eles não 

contribuíram para com os excluídos, pois não penetraram na compreensão dos determinantes 

que moviam a sociedade e suas diferenças. 

O ascenso da indústria sobre bases capitalistas converteu a pobreza e a 

miséria das massas trabalhadoras em condição de vida da sociedade. O 

pagamento à vista transformava-se, cada vez mais, segundo a expressão 

de Carlyle, no único elo que unia a sociedade. A estatística criminal crescia 

de ano para ano. Os vícios feudais, que até então eram exibidos 

impudicamente, à luz do dia, não desapareceram, mas se recolheram, por um 

momento, um pouco ao fundo do cenário; em troca, floresciam 

exuberantemente os vícios burgueses, até então superficialmente ocultos. O 

comércio foi degenerando, cada vez mais, em trapaça. A "fraternidade" do 

lema revolucionário tomou corpo nas deslealdades e na inveja da luta de 

concorrência. A opressão violenta cedeu lugar à corrupção, e a espada, como 

principal alavanca do poder social, foi substituída pelo dinheiro. (MARX e 

ENGELS, 2013). 

 

O proletariado surge como uma classe social formado por oprimidos no início do 

desenvolvimento da era industrial, porém, não possuiam força política e nem física para ir de 

encontro com a exploração da burguesia. Neste dado momento histórico, o movimento 

socialista também não podia contribuir com eles, pois suas teorias eram principiantes e não 

conseguia refletir os determinates do modo de produção capitalista, seus meios de produção e 

a sua força produtiva. As condições objetivas não contribuíram para que os problemas socias 

fossem estudados a fundo da realidade.  

Em relação aos grandes pensadores, Saint-Simon viveu intensamente a revolução 

industrial, e desenvolveu uma concepção que entre o clero e a nobreza ( esses que viviam de 

rendas) havia, também uma terceira classe composta pelos desprovidos da sociedade do 

século XVIII, eram os banqueiros, comerciantes, fabricantes, operários, enfim os 

trabalhadores que produziam a riqueza. Então, que deveria reger a sociedade e a economia-

política: 

Segundo Saint-Simon, a ciência e a indústria, unidas por um novo laço 

religioso, um "novo cristianismo", forçosamente místico e rigorosamente 

hierárquico, chamado a restaurar a unidade das ideias religiosas, destruída 

desde a Reforma. Mas a ciência eram os sábios acadêmicos; e a indústria 

eram, em primeiro lugar, os burgueses ativos, os fabricantes, os 

comerciantes, os banqueiros. (MARX e ENGELS, 2013). 

 

Fourier ele fez críticas severas à burguesia, em que desconstruiu a ideologia 

burguesa, mostra a crueldade material e moral desta nova classe. Vai além, principalmente, no 

que diz respeito à visão sobre a mulher, repudia a ideia de considerá-la objeto, que ao casar 

deixa a submissão ao pai e transfere ao marido. Ele também se preocupa com o futuro da 

espécie humana.  
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Contudo, onde mais sobressai Fourier é na maneira como concebe a história 

da sociedade. Fourier divide toda a história anterior em quatro fases ou 

etapas de desenvolvimento: o selvagismo, a barbárie, o patriarcado e a 

civilização, esta última fase coincidindo com o que chamamos hoje 

sociedade burguesa, isto é, com o regime social implantado desde o século 

XVI, e demonstra que a "ordem civilizada eleva a uma forma complexa, 

ambígua, equívoca e hipócrita todos aqueles vícios que a barbárie praticava 

em meio à maior simplicidade". Para ele a civilização move-se num "círculo 

vicioso", num ciclo de contradições, que reproduz constantemente sem poder 

superá-las, conseguindo sempre precisamente o contrário do que deseja ou 

alega querer conseguir. E assim nos encontramos, por exemplo, com o fato 

de que "na civilização, a pobreza brota da própria abundância". Como se 

vê, Fourier maneja a dialética com a mesma mestria de seu 

contemporâneo Hegel. (MARX e ENGELS, 2013). 

Na França, de forma mais intesa, e a Inglaterra, de forma mais branda, estavam 

passando por um período de transformações. Com as mudanças o caos foi implantado. 

O novo modo de produção apenas começava a galgar a vertente ascensional; 

era ainda o modo de produção normal, regular, o único possível, naquelas 

circunstâncias. E, no entanto deu origem a toda uma série de graves 

calamidades sociais: amontoamento, nos bairros mais sórdidos das grandes 

cidades, de uma população arrancada do seu solo; dissolução de todos os 

laços tradicionais dos costumes, da submissão patriarcal e da família; 

prolongação abusiva do trabalho, que, sobretudo entre as mulheres e as 

crianças assumia proporções aterradoras; desmoralização em massa da classe 

trabalhadora, lançada de súbito a condições de vida totalmente novas - do 

campo para a cidade, da agricultura para a indústria, de uma situação estável 

para outra contentemente variável e insegura. Em tais circunstâncias, ergue-

se como reformador um fabricante de 29 anos, um homem cuja pureza quase 

infantil tocava às raias do sublime e que era, ao lado disso, um condutor de 

homens como poucos. Roberto Owen assimilara os ensinamentos dos 

filósofos materialistas do século XVIII, segundo os quais o caráter do 

homem é, de um lado, produto de sua organização Inata e, de outro, fruto das 

circunstâncias que envolvem o homem durante. Sua vida, sobretudo durante 

o período de seu desenvolvimento. A maioria dos homens de sua classe não 

via na revolução industrial senão caos e confusão, uma ocasião propícia para 

pescar no rio revolto e enriquecer depressa. Owen, porém, viu nela o terreno 

adequado para pôr em prática a sua tese favorita, Introduzindo ordem no 

caos e confusão, uma ocasião propícia para pescar no rio revolto e enriquecer 

depressa. (MARX e ENGELS, 2013). 

 

E finalizando, Owen conseguiu grandes avanços como dirigente de uma fábrica: 

colônia-modelo em que contribuiu com as condições de seus trabalhadores, resultando assim 

em que os moradores não conheciam a embriaguez, a polícia, os juizes de paz, os processos, 

os asilos para pobres nem a beneficência pública, cuidou tembém das crianças em que aos 

dois anos elas estavam nas escolas, reduziu a carga horária de trabalho, mesmo no período da 

crise algodoeira, em que a fábrica fechou por quatro meses, e mesmo assim os operários 

continuaram a receber. Com essas mudanças Owen era considerado o homem mais bem 

relacionado na sua época. 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/hegel.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/o/owen.htm
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Eram precisamente três grandes obstáculos os que, segundo ele, se erguiam 

em seu caminho da reforma social: a propriedade privada, a religião e a 

forma atual do casamento. E não ignorava ao que se expunha atacando-os: à 

execração de toda a sociedade oficial e à perda de sua posição social. Mas 

isso não o deteve em seus ataques implacáveis contra aquelas instituições, e 

ocorreu o que ele previa. Desterrado pela sociedade oficial, ignorado 

completamente pela imprensa, arruinado por suas fracassadas experiências 

comunistas na América, às quais sacrificou toda a sua fortuna, dirigiu-se à 

classe operária, no seio da qual atuou ainda durante trinta anos. Todos os 

movimentos sociais, todos os progressos reais registrados na Inglaterra em 

interesse da classe trabalhadora, estão ligados ao nome de Owen. Assim, em 

1819, depois de cinco anos de grandes esforços, conseguiu que fosse votada 

a primeira lei limitando o trabalho da mulher e da criança nas fábricas. Foi 

ele quem presidiu o primeiro congresso em que as trade-unions de toda a 

Inglaterra fundiram-se numa grande organização sindical única. E foi 

também ele quem criou, como medidas de transição, para que a sociedade 

pudesse organizar-se de maneira integralmente comunista, de um lado, as 

cooperativas de consumo e de produção - que serviram, pelo menos, para 

demonstrar na prática que o comerciante e o fabricante não são 

Indispensáveis -, e de outro lado, os mercados operários, estabelecimentos de 

troca dos produtos do trabalho por meio de bônus de trabalho e cuja unidade 

é a hora de trabalho produzido; esses estabelecimentos tinham 

necessariamente que fracassar, mas se antecipam multo aos 

bancos proudhonianos de troca, diferenciando-se deles somente em que não 

pretendem ser a panaceia universal para todos os males sociais, mas pura e 

simplesmente um primeiro passo para uma transformação multo mais radical 

da sociedade. (MARX e ENGELS, 2013). 

 

As ideais destes três utopistas socialistas, era o que tinha de mais avançado para a 

época. Balisado na verdade absoluta, na razão e na justiça o socialismo conquistou o mundo, 

contudo, para compreender seus determinantes e se apropriarem dos seus conceitos foi 

necessário torná-lo ciência a partir da realidade.  

Em relação a Dialética, um dos capítulos da obra “Do Socialismo Utópico ao 

Socialismo Científico”(1880), é abordada a dialética no campo da filosofia, como conceito 

fundante do pensamento, fazendo um esforço, de acordo com seu tempo histórico, para 

contribuir com a construção e o entendimento de forma dialética. Filósofos como Descartes 

(1596-1650) ou Spinoza (1632-1677), eram defensores da dialética, porém, não conseguiam 

descolar da metafísica.  

Para estudar o objeto/fenômeno, na perspectiva da dialética, partimos da sua 

apresentação no âmbito geral e aprofundamos os estudos nas suas especificidades, no campo 

da história e na sua apresentação natural, resultando assim na cumulação de dados científicos. 

Por meio da totalidade, de conjunto e na radicalidade, o pensamento por contradição, faz com 

que a dialética consiga aproximar da realidade. Diferentemente a metafísica que é balizada 

pela especulação e do senso comum: 
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Para o metafísico, as coisas e suas Imagens no pensamento, os conceitos, são 

objetos de Investigação Isolados, fixos, rígidos, focalizados um após o outro, 

de per si, como algo dado e perene. Pensa só em antíteses, sem meio-termo 

possível; para ele, das duas uma: sim, sim; não, não; o que for, além disso, 

sobra. Para ele, uma coisa existe ou não existe; um objeto não pode ser ao 

mesmo tempo o que é e outro diferente. O positivo e o negativo se excluem 

em absoluto. A causa e o efeito revestem também, a seus olhos, a forma de 

uma rígida antítese. À primeira vista, esse método discursivo parece-nos 

extremamente razoável, porque é o do chamado senão comum. (MARX e 

ENGELS, 2013). 

 

Em contraponto a dialética é decorrente do pensamento em movimento a partir da 

contradição: 

 
Do mesmo modo, todo ser orgânico é, a qualquer instante, ele mesmo e 

outro; a todo Instante, assimila matérias absorvidas do exterior e elimina 

outras do seu interior; a todo instante, morrem certas células e nascem outras 

em seu organismo; e no transcurso de um período mais ou menos demorado 

a matéria de que é formado renova-se totalmente, e novos átomos de 

matérias vêm ocupar o lugar dos antigos, por onde todo o seu ser orgânico é, 

ao mesmo tempo, o que é e outro diferente. Da mesma maneira, observando 

as coisas detidamente, verificamos que os dois polos de uma antítese, o 

positivo e o negativo, são tão inseparáveis quanto antitéticos um do outro e 

que, apesar de todo o seu antagonismo, se penetram reciprocamente; e vemos 

que a causa e o efeito são representações que somente regem, como tais, em 

sua aplicação ao caso concreto, mas que, examinando o caso concreto em 

sua concatenação com a imagem total do universo, se juntam e se diluem na 

ideia de uma trama universal de ações e reações, em que as causas e os 

efeitos mudam constantemente de lugar e em que o que agora ou aqui é 

efeito adquire em seguida ou ali o caráter de causa, e vice-versa. (MARX e 

ENGELS, 2013). 

 

A grande contribuição de Hegel foi propor que o objeto é constituído pela sua 

natureza, pela sua história e pela sua essência, em constante movimento, desenvolvimento e 

transformação.  

Realizando uma revisão constatamos que a concepção idealista não reconhecia as 

lutas de classes baseadas nos interesses materiais e as relações econômicas eram 

secundarizadas, mesmo que a história da humanidade seja permeada pela as lutas de classe 

devido às relações de produção e de troca em cada período histórico. 

Simultâneamente com as transformações no campo das teorias filosóficas, as 

pesquisas tomavam a lógica formal e a natureza como fatores essenciais juntamente com a 

história para a compreensão do objeto e na economia política houve também grandes avanços 

decorrente a crise ideológica instaurada. A luta entre a classe trabalhadora e a burguesia 

tomou proporções imensas na Europa.   

Diante desses acontecimentos históricos, o socialismo nasce a partir do resultado 

da luta entre duas classes antagônicas. O socialismo teve como a: 
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Sua missão já não era elaborar um sistema o mais perfeito possível da 

sociedade, mas investigar o processo histórico econômico de que, 

forçosamente, tinham que brotar essas classes e seu conflito, descobrindo os 

meios para a solução desse conflito na situação econômica assim criada. 

(MARX e ENGELS, 2013). 

 

 Contudo, o socialismo era tradicional e não avançava para com a concepção 

materialista e dialética da história, isto era decorrente da fundamentação utópica e idealista 

que o socialismo tradicional possuia. Ele não conseguia explicar e nem destruir a economia 

política que estava posta apenas constatava e a refutava. 

Isso se tornou evidente com a descoberta da mais-valia. Descoberta que veio 

revelar que o regime capitalista de produção e a exploração do operário, que 

dele se deriva, tinham por forma fundamental a apropriação de trabalho não 

pago; que o capitalista, mesmo quando compra a força de trabalho de seu 

operário por todo o seu valor, por todo o valor que representa como 

mercadoria no mercado, dela retira sempre mais valor do que lhe custa e que 

essa mais-valia é, em última análise, a soma de valor de onde provém a 

massa cada vez maior do capital acumulado em mãos das classes 

possuidoras. O processo da produção capitalista e o da produção de capital 

estavam assim explicados. (MARX e ENGELS, 2013). 

 

Então, essas duas descobertas: a concepção materialista da história e a revelação 

do segredo da produção capitalista através da mais-valia – transformaram o materialismo em 

ciência, de acordo com o acúmulo de estudos feitas por Marx. 

Por fim,“Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico (1880), discute o 

socialismo, baseado na concepção materialista e dialética da história é o resultado, como 

vimos anteriormente, das lutas de classes dos dominantes e dos dominados, porém como toda 

nova teoria ela foi construída a partir do que já estava posto historicamente, uma teoria 

socialista idealista. O grande avanço foi se utilizar dos meios, o modo e o resultado da 

produção econômica, o sistema econômico em si, para compreender a ordem social. 

De acordo com a história sobre construção do movimento socialista, ele foi criado 

a partir das necessidades e reivindações de um contigente de pessoas excluídas e despossuídas 

de uma política econômica da época. 

A ordem social vigente - verdade reconhecida hoje por quase todo o mundo - 

é obra das classes dominantes dos tempos modernos, da burguesia. O modo 

de produção característico da burguesia, ao qual desde Marx se dá o nome de 

modo capitalista de produção, era incompatível com os privilégios locais e 

dos estados, como o era com os vínculos interpessoais da ordem feudal. A 

burguesia lançou por terra a ordem feudal e levantou sobre suas ruínas o 

regime da sociedade burguesa, o império da livre concorrência, da liberdade 

de domicílio, da igualdade de direitos dos possuidores de mercadorias, e 

tantas outras maravilhas burguesas. Agora já podia desenvolver-se 

livremente o modo capitalista de produção. E ao chegarem o vapor e a nova 

maquinaria ferramental, transformando a antiga manufatura na grande 

indústria, as forças produtivas criadas e postas em movimento sob o 
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comando da burguesia desenvolveram-se com uma velocidade. (MARX e 

ENGELS, 2013). 

 

As transformações no sistema de produção econômico no período de transição do 

feudalismo para o capitalismo representava um grande avanço para com o desenvolvimento 

da época, porém, o que ocorreu foi que de forma desgovernada. 

O agricultor, ele mesmo produzia de forma manualmente e ele próprio consumia 

no período feudal. Com o processo de mudanças, o desenvolvimento da maquinaria 

proporcionou um “menor esforço” braçal para suas atividades um grande marco na história. 

Iniciou uma concepção em que a Idade Média transmitia a ideia de subdesenvolvimento, 

(pequena produção, a troca com o poder de barganha pequeno, os meios de produção 

arcaicos), contudo, a maquinaria passava o conceito de desenvolvimento, de avanço. O que o 

artesão em uma produção gastaria em um quantitativo grande de tempo para criar, construir 

ou confeccionar, o objeto na máquina proporcionava um menor tempo e uma produção maior, 

o agricultor e o artesão dispunham agora de um “tempo maior” para o “tempo livre” e os 

proprietários dos meios de produção com o aumento da produção, teoricamente todos 

ganhavam. Aí está o encantamento do sistema capitalista, a evolução do processo do sistema 

político econômico, que perpassa pela cooperação simples, a manufatura e a grande indústria. 

O que partia das necessidades concretizadas com a troca, a venda e a compra ultrapassou este 

caráter já que os produtos começavam a ter variedade e quantidade maiores. 

A roca, O tear manual e o martelo do ferreiro foram substituídos pela 

máquina de fiar, pelo tear mecânico, pelo martelo movido a vapor; a oficina 

individual deu o lugar à fábrica, que impõe a cooperação de centenas e 

milhares de operários. (...) Os produtos de ambas eram vendidos no mesmo 

mercado e, portanto, a preços aproximadamente iguais. Mas a organização 

planificada podia mais que a divisão elementar do trabalho; as fábricas em 

que o trabalho estava organizado socialmente elaboravam seus produtos mais 

baratos que os pequenos produtores isolados. (MARX e ENGELS, 2013). 

 

O pequeno proprietário, possuia pequenos meios de produção consequentemente 

uma produção pequena, ele se reconhecia como homem e como produtor daquele produto. No 

processo de industrialização o produtor não se identificava e não identificava os seus 

produtos. Iniciou-se o processo que os produtos começavam a ter o significado social e os 

meios de produção começavam a ter uma conotação privado e de posse.  

Os meios de produção e os produtos dos artesões começaram a perder seu sentido 

individual e  seu significado coletivo, quando o novo sistema resultou em que os artesões 

venderam a sua mão de obra de forma barata para os proprietários dos meios de produção e da 

propriedade privada. Assim, como na função social houve suas transformações, a sociedade 
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também acompanhou as mudanças.O resultado foi a perca da noção de quantidade dos 

produtos para o mercado e a queda da qualidade dos produtos o resultando, perdendo o 

controle real da necessidade social. 

A família do lavrador produzia quase todos os objetos de que necessitava: 

utensílios, roupas e viveres. Só começou a produzir mercadorias quando 

começou a criar um excedente de produtos, depois de cobrir suas próprias 

necessidades e os tributos em espécie que devia pagar ao senhor feudal; esse 

excedente, lançado no intercâmbio social, no mercado, para sua venda, 

converteu-se em mercadoria. Os artesãos das cidades, por certo, tiveram que 

produzir para o mercado desde o primeiro momento. Mas também 

elaboravam eles próprios a maior parte dos produtos de que necessitavam 

para seu consumo; tinham suas hortas e seus pequenos campos, 

apascentavam seu gado nos campos comunais, que lhes forneciam também 

madeira e lenha; suas mulheres fiavam o linho e a lã, etc.(MARX e 

ENGELS, 2013). 

Porém, o que ocorreu depois da implantação do sistema capitalista foi a demissão 

de milhões de operários, a princípio, era formado pelos pequenos agricultores e os artesões 

decorrente das suas substituições pelo maquinário, ou então, a contratação de de um 

quantitativo mínimo de funcionário que sabia manusear as máquinas. 

É constatado que no capitalismo a crise é de forma cíclica. Em 1825 foi instalado 

a primeira crise geral, se produzia muito mais do que pudesse consumir. As falências foram 

decretadas pelas fábricas, o dinheiro ficou escasso, funcionários demitidos, os produtos se 

deteriorando nos armazéns, em fim o caos instalado. Porém, aos poucos o aquecimento 

financeiro começa a reanimar o comércio e o equilíbio começa a ser instalado. 

Meios de produção, meios de vida, operários em disponibilidade: todos os 

elementos da produção e da riqueza geral existem em excesso. Mas a 

"superabundância converte-se em fonte de miséria e de penúria" (Fourier), já 

que é ela, exatamente, que impede a transformação dos meios de produção e 

de vida em capital, pois na sociedade capitalista os meios de produção não 

podem pôr-se em movimento senão transformando-se previamente em 

capital, em meio de exploração da força humana de trabalho. (MARX e 

ENGELS, 2013). 

 

O Estado moderno, também essencialmente capitalista por representar a menor 

parte da sociedade, colabora para o status quo (a burguesia oprimindo os operários), inclusive 

para tentar manter a ordem e a organização classista. Classe esta que, escraviza o produtor e o 

consumidor, com seu discurso sobre o preço que se paga para o desenvolvimento social e 

econômico.   

Para contrapor e superar o sistema político econômico e social vigente da época 

foi elaborado “O Manifesto Comunista - 1848” (2010), que originalmente denominado 

Manifesto do Partido Comunista, publicado pela primeira vez em 21 de Fevereiro de 1848, 

que historicamente foi um dos tratados políticos de maior influência mundial. Comissionado 
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pela Liga Comunista e escrita pelos teóricos fundadores do socialismo científico Karl Marx e 

Friedrich Engels, expressa o programa e seu propósito. 

O Manifesto Comunista de 1848 sugere um curso de ação para uma revolução 

socialista através da tomada do poder pelos proletários. Para Marx e Engels (1888) “[...] por 

burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção 

social, que empregam o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos assalariados 

modernos que, não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de 

trabalho para sobreviver”. (MARX e ENGELS, 2010, p.40) A ideia de classes (ou ordens 

sociais) existe desde a Roma antiga. Mesmo com o declínio do feudalismo, a sociedade 

burguesa emergente não aboliu as distinções existentes entre as classes, ao contrário acentuou 

as diferenças. Com isso fez surgir novos extratos sociais sob novas condições objetivas, para 

que eles tenham sustentação no lugar das antigas formas sociais, políticas e econômicas. 

Dessa luta surgiram duas grandes classes sociais que até hoje se enfrentam: burguesia e 

proletariado. 

Para a transformação desta situação, a revolução, é a ação para que a classe 

privilegiada (dominante) seja destituída e a classe desprovida (dominada) tenha espaço na 

construção de uma nova sociedade. Assim como a classe dominante é composta por um grupo 

de pessoas, com seus interesses, suas ideais e suas propostas, esta classe também trabalha na 

intenção que sua “consciência” seja predominante aos demais que não fazem parte, tornando 

universais. 

Com o acúmulo de estudos sobre a burguesia e o proletariado, que vem desde as 

obras Ideologia Alemã (1846 - 1847), perpassando pelo Anti-Dhuring (1878) até o Do 

Socialismo Utópico ao Socialismo Científico (1880), e chegando agora no Manifesto 

Comunista (1848), Karl Marx e Friedrich Engels aprofundam seus referenciais teóricos. Em 

relação ao proletariado, ele perde sua característica autônoma e seu estímulo. Ele é apenas um 

acessório que maneja a maquinaria, essencialmente a força de trabalho.  

 “A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário.” 

(MARX e ENGELS, 2010, p. 14). Ela criou os grandes centros urbanos populacionais, 

desqualificou a vida rural, deixando-a dependente da cidade. Centralizou os meios de 

produção e concentrou a propriedade em poucas mãos, surgindo à centralização política. 

Marx e Engels partem de uma análise histórica, distinguindo as várias formas de 

opressão social durante os séculos e situa a burguesia moderna como nova classe opressora, 

contudo, com um discurso sedutor em que a modernidade possui seus ônus.  
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Pela exploração do mercado mundial a burguesia imprime, em todos os 

países, um caráter cosmopolita à produção e ao consumo. Entre lamentos dos 

reacionários, destrói a base nacional da indústria. As velhas indústrias 

nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São superadas 

por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as 

nações civilizadas, indústrias que não empregam mais matérias-primas 

autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e 

cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as 

partes do globo. Em lugar das antigas necessidades, satisfeitas pelos 

produtos nacionais, nascem novas necessidades que reclamam, para sua 

satisfação, os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais 

diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam 

a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal. Uma universal 

interdependência das nações. E isso se refere tanto à produção material 

quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-

se propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais 

tornam-se cada vez mais impossíveis; das inúmeras literaturas nacionais e 

locais, nasce uma literatura universal. (MARX e ENGELS, 2010, p. 15). 

 

Não deixa, porém, de citar seu grande papel revolucionário, tendo destituído e 

destruído o poder monárquico e religioso valorizando a liberdade econômica extremamente 

competitiva e aquecem um sistema monetário frio. Todavia, resvalando no detrimento das 

relações pessoais e sociais, assim tratando o operário como uma simples peça de trabalho.  

Este aspecto juntamente com os recursos de aceleração de produção (tecnologia e 

divisão do trabalho) destrói todo atrativo para o trabalhador, deixando-o completamente 

desmotivado e contribuindo para a sua miserabilidade e coisificação. Além disso, analisa o 

desenvolvimento de novas necessidades tecnológicas na indústria e de novas necessidades de 

consumo impostas ao mercado consumidor. 

Com o desenvolvimento da burguesia também se desenvolve o proletariado. O 

operariado, tomando consciência de sua situação, tende a se organizar e lutar contra a 

opressão, e ao tomar conhecimento do contexto social e histórico onde está inserido, 

especifica seu objetivo de luta. Sua organização é ainda maior, do que a da burguesia, 

inclusive porque envolvem crianças e mulheres, homens que trabalham na mesma fábrica, no 

mesmo segmento, de uma mesma localidade, todos eminentes ao processo de exploração. 

Outro ponto que legitima a justiça na vitória do proletariado seria de que este, depois de 

vencida a luta de classes, não poderia legitimar seu poder sob a forma de opressão, pois 

defende exatamente o interesse da grande maioria: a abolição da propriedade. O Manifesto 

Comunista (1848) faz uma dura crítica ao modo de produção capitalista e na forma como a 

sociedade se estruturou através desse modo. Busca organizar o proletariado como classe social 

capaz de reverter sua precária situação e descreve os vários tipos de pensamento comunista, 

assim como define o objetivo e os princípios do socialismo científico. 
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A exclusividade entre os proletários conscientes, portanto comunistas, segundo 

Marx e Engels, é de que visam à abolição da propriedade privada e lutam embasados num 

conhecimento histórico da organização social, são, portanto revolucionários. “O objetivo 

imediato dos comunistas é o mesmo de todos os demais partidos proletários: constituição dos 

proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo 

proletariado.” (MARX e ENGELS, 2010, p. 24). Além disso, destaca que o comunismo não 

priva o poder de apropriação dos produtos sociais; apenas elimina o poder de subjugar o 

trabalho alheio por meio dessa apropriação. 

Com o desenvolvimento do socialismo a divisão em classes sociais desapareceria 

e o poder público perderia seu caráter opressor, enfim, seria instaurada uma sociedade 

comunista, esta visando sempre o bem coletivo, isto por que: 

Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre um meio de aumentar o 

trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é 

sempre um meio de ampliar, enriquecer e melhorar cada vez mais a 

exigência dos trabalhadores. 

Na sociedade burguesa, o passado domina o presente; na sociedade 

comunista é o presente que domina o passado. Na sociedade burguesa, o 

capital é independente e pessoal, ao passo que o indivíduo que trabalha não 

tem nem independência nem personalidade. (MARX e ENGELS, 2010, p. 

26). 

 

No Manifesto Comunista (1848) há um capítulo em que analisa e critica os três 

tipos de socialismo: a) o socialismo reacionário, que seria uma forma de a elite conquistar a 

simpatia do povo, e mesmo tendo analisado as grandes contradições da sociedade, olhava-as 

do ponto de vista burguês e procurava manter as relações de produção e de troca; b) o 

socialismo conservador, com seu caráter reformador e antirrevolucionário; e c) o socialismo 

utópico, que apesar de fazer uma análise crítica da situação operária não se apoia na luta 

política, tornando a sociedade comunista inatingível. 

Para finalizar a obra, as principais ideias do Manifesto Comunista (1848), são: 

sobre a propriedade privada e a motivação na união entre os operários. Procurando despertar 

nos proletariados uma consciência clara e nítida diferentemente dos ideais da classe burguesa, 

em que busque a destituição da ordem social do capitalismo. Acentua a união transnacional, 

em detrimento do nacionalismo esbanjado pelas nações, como manifestado na ilustre frase: 

“Proletários de todo o mundo, uni-vos!” (MARX e ENGELS, 2010, p.69).  

Em síntese, O Manifesto Comunista (1848) representa um conjunto de ideais que 

possuem como intenção as ações que o homem, de forma planejada, possa realizar numa 

direção, de um projeto comunista (teleologia). 
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Com estes pressupostos passaremos a tecer a crítica à educação capitalista. 

3.1.4 Síntese provisória: 

 

Concluímos que os pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e 

teleológicos que subsidiam o marxismo, são referenciais teóricos fundamentais para a 

compreensão do homem, com ele mesmo, seus semelhantes e com o mundo. Tomando 

Politzer (1975) em Pelo Socialismo
8
: 

 
As mãos e os dedos são para nos instrumentos de trabalho. Mas o 

pensamento também o é. E se os dedos não fazem sempre um trabalho de 

precisão, o mesmo acontece com o nosso cérebro. Na história do trabalho 

humano, o homem, no início, apenas sabia fazer trabalhos grosseiros. O 

progresso nas ciências emitiu trabalhos mais precisos. (POLITZER, 1975, p. 

2 cap.8). 

 

 Com essa citação ratifica que o trabalho é o fator fundante do homem (ontologia), 

sempre presente no referencial teórico da concepção materialista e dialética da história é 

através deste trabalho que o homem produz seus bens materiais e não materiais no decorrer da 

história da humanidade. Continuando, “[...] Marx nos ensina que o meio é um produto do 

homem, sendo este, portanto, um produto da sua própria actividade, em certas condições 

dadas a partida. Se o homem sofre a influencia do meio, pode transforma-lo, a sociedade; 

pode, pois, por consequência, transformar-se a si mesmo.” (POLITZER, 1975, p. 22 cap. 5). 

Então, através do trabalho o homem transforma a natureza e a ele mesmo; através do trabalho 

houve a passagem qualitativa do animal para o homem e através do trabalho houve a luta dos 

nossos antepassados pela nossa existência e a origem da sociedade. 

Com relação à gnosiologia, Politzer (1975) recupera uma questão essencial para o 

marxismo do âmbito dela: “Que somos capazes de conhecer o mundo, que as ideias que 

fazemos da matéria e do mundo são cada vez mais exactas, uma vez que, com o auxílio das 

ciências, podemos precisar o que já conhecemos e descobrir o que ignoramos.” (POLITZER, 

1975, p.10 cap.3).  

A concepção materialista e dialética da história possui o conhecimento 

sistematizado sobre o mundo da natureza, sobre a condição humana individual e coletiva, 

sobre a sociedade, sobre a cultura, indo além do saber comum, desconexo, fragmentado, do 

                                                           
8 Retirado http://www.pelosocialismo.net: Questões política-ideológicas com atualidade, Obra editada pelo 

“Prelo Editora, SARL”, em janeiro de 1975 (4.ª Edição). Colocado em linha em: 2012/01/15 (Consulta em 

Março de 2013) 

http://www.pelosocialismo.net/
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nível do senso comum, geralmente preconceituoso e limitado. Com isso a compreensão sobre 

o sentido e significado da história e da realidade humana, se apresenta sem as verdades 

“absolutas” e sim de maneira dinâmica e processual.  

A partir da definição de valores (axiologia) e objetivos que orientam a ação 

(teleologia), juntamente com a análise da conjuntura do real, novos valores (axiologia) são 

colocados para a humanidade e outros são superados. “O materialismo de Marx ensina que 

não devemos apenas explicar o mundo, mas transformá-lo. O homem e, na historia, um 

elemento activo que pode trazer mudanças ao mundo.” (POLITZER, 1975, p. 22 cap.5). 

3.2 Crítica da Educação e do Ensino Capitalista e Formação Omnilateral 

Vimos anteriormente como o homem se torna homem, como o homem apreende o 

mundo, qual a finalidade que o orienta e por fim quais os valores que ele constrói e transmite 

para gerações futuras, através das obras: O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco 

em Homem (ENGELS, 1876); O Trabalho Estranhado (MARX, 1844); Ideologia Alemã 

(MARX e ENGELS, 1846-1847); Prefácio e Introdução da Crítica à Economia Política (1857- 

NETTO, 2012); Anti-Duhring (ENGELS, 1878); Do Socialismo Utópico ao Socialismo 

Científico (ENGELS, 1880); Manifesto Comunista (MARX e ENGELS, 1848) que 

fundamentam a Concepção Materialista e Dialética da História. Estes pressupostos irão 

conduzir o projeto de uma formação humana em perspectiva omnilateral. Para a análise da 

formação humana apoiada nos pressupostos da Concepção Materialista e Dialética da História 

tomaremos como referência de: Crítica da Educação e do Ensino de Dangeville (1978), Marx 

e a Pedagogia Moderna de Manacorda (1991) e Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes 

na Educação Escolar de Saviani e Duarte (2012). 

Depois de abordar o real concreto fundamentado na história da humanidade como 

uma das categorias, a outra é a consciência, a consciência filosófica que entende o homem 

efetivo e o mundo efetivo como uma unidade. A proposta de entender que ao estudar o objeto 

você deve ter a compreensão que ele partiu da sua condição mais simples para a mais 

complexa e esse processo é um processo histórico, faz também contribuir com o 

desenvolvimento das funções superiores na qual o pensamento esta sendo construído de forma 

espiralada.  

Léontiev (1977) ratifica que “De fato, os homens não podem adquirir os 

conhecimentos nem a faculdade de pensar senão assimilando o que já foi adquirido pelas 

gerações precedentes.” (ADAM, Y. 1977 p.53). E este processo parte do pressuposto que as 
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gerações anteriores, dependendo das condições objetivas da época, desenvolveram era o que 

tinha de mais avançado. Futuras gerações irão apropriar-se deste patrimônio e a partir do que 

foi posto avançarão dando um salto qualitativo na produção humana.  

Roger Dangeville em a “Crítica da Educação e do Ensino – 1978
9
” faz uma 

coletânea das obras, manuscritos de Marx e Engels em que faz relações entre a 

educação/ensino e a economia, criticando a educação e a escola capitalista. O autor ratifica a 

critica sobre a economia política e a educação posta pelo sistema capitalista e aponta um 

projeto de formação omnilateral rumo ao projeto comunista. Assim, o texto é constituído pelo 

estranhamento da classe trabalhadora, a crítica à escola capitalista e apresenta o projeto 

comunista tendo a omnilateralidade como projeto de formação.  

Dangeville (2011) inicia seus apontamentos a partir da base da economia política 

para explicar a fragmentação entre o saber (intelecto) e o trabalho (físico) da classe 

trabalhadora, em que é um marco para a divisão de classes sociais, que resvala na divisão 

novamente entre o campo e a cidade.  

Para já, Marx reúne numa síntese formidável as características da burguesia, 

que ele define de um modo que pode parecer paradoxal a alguns: O dinheiro 

e a cultura são os seus dois critérios essenciais. 

Neste nível burguês de evolução humana, ambos, monopolizados pelo 

capital, se separam do trabalho de massas após um processo milenário que 

deriva das necessidades da produção: A primeira grande divisão do trabalho 

– a separação da cidade e do campo – já condenou a população rural a 

milhares de anos embrutecimento, e os citadinos à submissão não ofício 

individual. Aniquilou as bases do desenvolvimento dos segundos. Desde 

então o camponês apropria-se do solo e o citadino do seu ofício, e são eles 

mesmos apropriados pelo solo e pelo ofício. “Ao dividir o trabalho, divide-

se igualmente o homem, sendo todas as outras potencialidades intelectuais e 

físicas sacrificadas ao aperfeiçoamento de uma atividade única.” 

(DANGEVILLE, 2011, p.109 – grifos do autor). 

 

Em relação à divisão de classes que toma a cultura, a ciência, as artes e as letras, 

que fazem parte superestrutura da sociedade, apenas a classe burguesa que tem “[...] sido em 

primeiro lugar revolucionária, tornando-se depois conservadora e finalmente 

contrarrevolucionária, [...]” (DANGEVILLE, 2011, p. 110), possui acesso e os monopoliza. 

Aponta a relação antagônica de quem não trabalha possui riqueza e quem trabalha possui a 

pobreza, com isso a classe burguesa apropria-se dos bens materiais e não materiais da 

sociedade.  

                                                           
9
 Esta publicação na Revista Germinal (2011) corresponde ao texto original publicado pela Editora Moraes 

Editores. 
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Ressalta a distinção da ciência que nasce das necessidades humana e de produção 

e da que é ensinada nas universidades, totalmente descontextualizada da realidade social 

frisando que são as necessidades do real que engendra a produção da ciência. Como 

Dangeville (2011) assinala que “É preciso igualmente distinguir a ciência nascida das 

necessidades da produção da que se ensina nos institutos e universidades [...]” 

(DANGEVILLE, 2011, p.114). A ciência é um parâmetro para avaliar o grau de 

desenvolvimento de uma sociedade, de uma determinada época. O autor também chama a 

atenção da separação entre a arte e da técnica, resultando na abstração da produção coletiva, 

reduzindo a uma questão privada. 

Contudo, na sociedade capitalista as atividades que a classe trabalhadora realiza 

são as mais fáceis subestimando suas capacidades superiores e evitando assim seu 

desenvolvimento. Com isso, a classe dominante desqualifica o trabalho do trabalhador 

justificando o baixo salário e o alto lucro da classe burguesa. Ele faz o ressalvo que essa 

divisão classista fez prosperar o capitalismo e seus condicionantes (o capital, o propriedade 

privada, o trabalho assalariado, etc.).  Partindo disso, abordaremos os três princípios que Marx 

e Engels tiraram as suas conclusões sobre a classe dominante. 

Em primeiro lugar, não são os pensamentos e os desejos dos homens que 

fazem a vida e as circunstâncias materiais, são as condições econômicas que 

formam a base de todas que formam a base de todas as manifestações 

intelectuais. [...] 

Em seguida, cada forma de produção e de sociedade sucessiva tem as suas 

ideais e o seu saber próprio. Claro que se combinam com um determinado 

fundo comum de todas as classes exploradoras, mas de cada vez de uma 

maneira específica. 

Os pensamentos da classe dominante são, em cada época, as ideais 

dominantes. As ideais que predominam, por outras palavras, a classe que é 

potência material dominante da sociedade é também a potencia espiritual 

dominante. Em consequência, a classe que dispõe dos meios da produção 

material, dispõe ao mesmo tempo da produção intelectual, de tal forma que 

lhe estão submetidos também os pensamentos daqueles que são desprovidos 

dos meios da produção intelectual. Os pensamentos dominantes não passam 

da expressão ideal das relações materiais dominantes: são essas relações 

materiais dominantes tomadas sob a forma de ideais. Por outras palavras, são 

a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante, ou 

seja, as ideias da sua dominação. 

Os indivíduos que formam a classe dominante possuem igualmente, entre 

outras coisas, uma consciência, e, portanto pensam. Dado que dominam 

como classe e deter minam uma época histórica em toda a sua amplitude, é 

evidente que dominam sob todos os aspectos; ou seja, dominam, entre 

outros, como seres pensantes, como produtores de ideais, regulando a 

produção e a distribuição dos pensamentos da sua época. As suas ideais são, 

portanto dominantes da sua época. 

A conclusão desta tese é, indubitavelmente, que é preciso desconfiar ao 

máximo das ideais destiladas pelo Estado das classes dominantes, ou seja, 

pela educação nacional. 
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As ideias e a ciência são sempre ditadas pela determinação de classe. São, ou 

reprimidas, ou então passam para o serviço da classe dominante que as 

molda para seu uso, a fim de as monopolizar e explorar, tornando-se para as 

massas um meio de opressão, de mistificação ou de justificação das classes 

dominantes. (DANGEVILLE, 2011, p. 116- grifos do autor). 

 

A degradação das obras de artes e o pensamento provocado pelo capitalismo, 

como objetos compráveis, faz com que elas deixem de ser viva para torná-la massificada e 

estereotipada. O capitalismo tira à essência, a sensibilidade, a beleza do trabalho/trabalhador 

humano, além de não terem acesso as suas próprias produções. Com isso, se utilizam da 

educação para disseminar suas ideias na intenção de monopolizar e explorar a classe 

trabalhadora. 

Dangeville (2011) cita as duas maneiras diferentes e complementares que a 

exploração do capital se aproxima do sistema de educação: quando toma a educação como 

aliada na perpetuação e propagação de suas ideais comparando com as condições de trabalho 

nas fábricas embrutecendo e debilitando os corpos e espíritos dos trabalhadores esvaziando 

seus cérebros e quando inculca sua ideologia preconceituosa e de “verdades” falsas para os 

pais operários ensinando os pensamentos da classe dominante. Com isso a escola capitalista 

perde sua função social, de transmitir o conhecimento sistemático, organizado e científico 

produzido pela humanidade para as futuras gerações, deturpando a realidade mantendo o 

status quo.  

Assim, a escola burguesa, segundo Dangeville (2011) tem a função de preparar os 

alunos para a exploração da sua força de trabalho e como esta estruturada não possui nenhum 

atrativo para com os estudos, isso deixa claro que há uma ilusão sobre a possibilidade de 

promoção ou ascensão social. Pois, na realidade a educação para a classe trabalhadora 

reproduz as condições para a perpetuação do capital. 

Constatamos que no capitalismo são as condições econômicas estão diretamente 

relacionadas com a base do desenvolvimento intelectual, que o modo de produção e o grau de 

desenvolvimento das forças produtivas correspondem à forma de consciência, que é neste 

sistema político econômico que detém os meios de produção material resultando na 

apropriação da produção intelectual. 

“Para o marxismo a arte e o trabalho são sinônimos, e é com abolição da odiosa 

divisão do trabalho, consequentemente embrutecedora, que haverá fusão entre a poesia, 

ciência e trabalho físico.” (DANGEVILLE, 2011, p. 114). Isto é, materializado com a 

dicotomia que representa o paradigma do capitalismo em há o trabalho manual e o trabalho 

intelectual, o produto e o produtor, a técnica e a arte, o conhecimento e o trabalho. Tomando a 
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educação e o ensino na perspectiva reproduzir sua ideologia o capitalismo, que possui a 

formação unilateral, esta longe da formação omnilateral /formação humana em que o homem 

pode chegar ao elevado grau de desenvolvimento das suas potencialidades físicas e 

intelectuais. 

Além de que, neste sistema o que ocorre e prevalece é a opressão da classe 

operária / trabalhadora pela burguesia neste sistema. 

“[...] tempo de trabalho excedente às necessidades vitais do operário, que na 

sociedade capitalista é destinado a aumentar o capital, pode e deve tornar-se 

o tempo de trabalho e de crescimento intelectual destinado a aumentar a 

riqueza social, a atender às necessidades superiores de todos os homens. [...] 

pode e deve tornar-se o tempo de trabalho e de crescimento intelectual 

destinado a aumentar a riqueza social, a tender às necessidades superiores de 

todos os homens.” (MANCORDA, 1992, p.296). 

 

Em Marx e a Pedagogia Moderna (1991), esse tipo de trabalho, se caracteriza por 

um trabalho estranhado, em que há:  

[...] uma denuncia dessa condição do operário, que quanto mais pobre se 

torna quanto mais produz riqueza; tanto mais desprovido de valor e 

dignidade quanto mais cria valores, tanto mais disforme quanto mais toma 

forma o seu produto; tanto mais embrutecido quanto mais refinado o seu 

objeto; tanto mais sem espírito e escravo da natureza quanto mais é 

espiritualmente rico o trabalho. (MANACORDA, 1991, p. 69). 

 

Isso irá refletir na imagem de como o homem que se vê, de forma: fragmentado, 

parcial, mutilado e incapaz de uma autocompreensão das suas potencialidades, já que 

intelectualmente e fisicamente ele se encontra reduzido a um sobrevivente das atuais 

condições objetivas. Essas condições refletem para as futuras gerações que não visualizam 

nenhuma perspectiva de transformação, por se encontrarem tão imersas nesta situação sem 

poder respirar as possíveis possibilidades de mudanças.  

Assim, podemos dizer: 

A humanização e alienação são categorias que expressam o caráter 

contraditório com que os processos de objetivação e apropriação têm se 

realizado no interior das relações sociais de dominação de uma classe sobre 

outra classe e de grupos sobre outros grupos. 
10

 

 

A alienação é o esquecimento/estranhamento da identidade do homem, através do 

modo de produção capitalista que o escraviza. Contudo, entende-se que na realidade do 

trabalhador ele possui uma formação unilateral e segundo a sua possibilidade ele é 

omnilateral. 

                                                           
10

 Citação retirada dos “Textos do Caderno Didático Educação do Campo. Quais as Possibilidades de Construção 

de uma Educação Comprometida com a Formação Humana que Supere a Formação Alienada”, que se encontra 

no prelo.    
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Esta perspectiva de transformação ocorre dentro de um operário com ideais 

comunistas. Então, a formação omnilateral é a “[...] chegada histórica do homem a uma 

totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o 

gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado 

excluído em consequência da divisão do trabalho.” (MANACORDA, 1991, p.81).  

A formação omnilateral/formação humana possui a concepção da liberdade no que 

se refere às determinações da sociedade burguesa, além de representar uma formação ampla 

do homem nas suas múltiplas possibilidades. “O homem que rompe os limites que o fecham 

numa experiência limitada e cria formas de domínio da natureza, que se recusa a ser 

relojoeiro, ourives e se alça a atividades mais elevadas: eis o tipo que Marx tem em mente.” 

(MANACORDA, 1991, p. 82). 

Isso faz com que a superação do homem perpasse pela apropriação do 

conhecimento em seus diferentes níveis de aproximação no âmbito da ciência, da fábrica, do 

saber. De forma equivocada a pedagogia marxista é interpretada no âmbito apenas econômico, 

porém, ele apresenta a limitação que a própria sociedade capitalista entende: o aspecto 

econômico. Para Marx o trabalho vai além da criação de meros objetos, além das mãos que 

fazem parte do processo de construção, é uma atividade consciente em que o homem domina 

o objeto e não se deixa dominá-lo por ele. 

Assim sendo, na formação omnilateral, o homem é formado na sua plenitude, na 

sua concepção mais harmoniosa, na sua integralidade, em todos os aspectos, biológicos, 

físicos, pedagógicos, políticos, artísticos, morais, o trabalho e o ensino não pode ter essa 

fragmentação.   

Nessa perspectiva tomamos por base o estudo de Justino de Souza Júnior (2010) 

em “Marx e a Crítica da Educação” ponta que: 

O conceito de omnilateralidade, por seu turno, diz respeito a uma formação 

humana de caráter mais amplo, que depende da ruptura com a sociabilidade 

burguesa, com a correspondente divisão do trabalho, com as relações de 

alienação e estranhamento, com o fetichismo, com o antagonismo de classes. 

(SOUZA JÚNIOR, 2010, p.84) 

 

Dangeville (2011) aponta que toda sociedade classista é idealista, pois a classe 

burguesa dita às regras e normas enquanto a classe proletariada as segue sem contestar.   

Nestas condições, o marxismo origina primeiramente uma luta de ideais, e é 

neste domínio ideológica que se delimita em primeiro lugar, e mais 

radicalmente, em relação às formas de pensamento da burguesia e das 

classes dominantes que a precedem. Contudo, o proletariado dispõe desde 

então do seu próprio Estado transitório de classe e empenha-se em 

transformações revolucionárias da sociedade, as mudanças materiais 
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precedem de novo as da consciência, e o marxismo atribui a prioridade à 

eliminação – segundo o seu programa e a sua visão teóricos – das condições 

objetivas econômicas – a propriedade privada, o capital, o salário, o dinheiro 

e o mercado -, e só em seguida desaparecerão progressivamente as 

instituições humanas que são as nacionalidades, o Estado, a família, as 

classes, ou seja, as sinecuras bem como as especializações, as profissões 

“nobres” e as manuais, com os ídolos separados da produção e das massas 

que são a Cultura, a Arte e a Técnica apropriadas hoje pelo capital. É só 

então que surgirá um homem radicalmente novo pelo seu pensamento, a sua 

sensibilidade e as suas aspirações tendo finalmente a humanidade saída da 

sua pré-história. (DANGEVILLE, 2011, p.115). 

 

Como a formação humana é terminantemente contra a fragmentação, dicotomia e 

a parcialidade do saber, da ciência, das artes, assim como o trabalho, ela supera as condições 

econômicas capitalistas que remete as condições materiais do sistema de educação e de 

ensino. Resultando na libertação do homem do mundo material através da socialização do 

conhecimento produzido pela humanidade para do desenvolvimento das potencialidades deste 

homem tornando-se um ser social. 

Na concepção de “ensino industrial” (a união entre do ensino e o trabalho 

produtivo) 
11

 que possui como resultado não apenas satisfazer as exigências da sociedade, mas 

também às exigências pessoais, em que se encerra a unilateralidade do homem e resulta na 

“[...] recuperação da unidade da sociedade humana em seu todo e da sua omnilateralidade do 

homem singular, numa perspectiva que une, ainda que num rápido aceno fins individuais e 

fins sociais, homem e sociedade.” (MANACORDA, 1991, p. 19).  

Esta superação pode ser identificada pela proposta educacional do sistema 

socialista em que: 

Por ensino entendemos três coisas:  

Primeira: Ensino intelectual; 

Segunda: Educação Física, dada nas escolas e através de exercícios militares; 

Terceira: Adestramento tecnológico transmita os fundamentos científicos 

gerais de todos os processos de produção e que, ao mesmo tempo, introduza 

a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os 

instrumentos elementares de todos os ofícios.  

A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, exercícios 

físicos e adestramento politécnico elevará a classe operária acima das classes 

superiores e médias. (MANACORDA, 1991, p.27). 

   

No livro que irei abordar a seguir, os professores Saviani e Duarte (2012) tomam a 

pedagogia socialista como base estruturante não apenas equacionar os problemas da relação 

aluno-professor no processo de ensino-aprendizagem, mas fundamentada no socialismo 

científico que possa fazer “[...] sentido como uma orientação pedagógica em períodos de 

                                                           
11

 Conceito definido em “Marx e a Pedagogia Moderna” do autor Mario Alighiero Manacorda, 1991. 
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transição entre a forma social capitalista com a correspondente pedagogia burguesa e a forma 

social comunista na qual – e apenas nela – será possível emergir uma pedagogia propriamente 

marxista vale dizer, uma pedagogia comunista.” (SAVIANI e DUARTE in SAVIANI, 2012, 

p. 75).    

No prefácio da obra “Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação 

Escolar” (2012) organizado por Dermeval Savini e Newton Duarte, há o aprofundamento 

sobre a questão do acesso da ciência na escola, a capacidade de conhecer a realidade 

(gnosiologia) e a relação como projeto histórico comunista (teleologia).  

Constitui tese central deste livro a assertiva de que consiste na luta pela 

escola pública de qualidade e pelo socialismo Tal tese está apoiada na 

análise de uma contradição que marca a história da educação escolar na 

sociedade capitalista. Trata-se da contradição entre a especificidade do 

trabalho educativo na escola – que consiste na socialização do conhecimento 

em suas formas mais desenvolvidas – e o fato de que o conhecimento é parte 

constitutiva dos meios de produção que, nesta sociedade, são propriedade do 

capital e, portanto, não podem ser socializados. (SAVIANI e DUARTE, 

2012, p. 2). 

 

Em suma, a relação da educação com a ação humana na realidade (gnosiologia) é 

através do trabalho educativo (ontologia) em que estão presentes os valores humanos 

(axiologia) que conduzem na direção da revolução (teleologia), para isso é necessário uma 

ação coletiva consciente e organizada com objetivos e meios para uma ação radical, rigorosa e 

de conjunto que venha promover a socialização dos meios de produção.  

Assim, como o trabalho é que faz o homem se tornar da espécie humana na 

medida em que ele transforma a natureza através de uma ação planejada, contraditoriamente o 

resultado dessa ação também o faz se distanciar da sua espécie, isto ocorre quando os meios 

de produção e o produto são marcados pelo aprisionamento do homem ao objeto e a divisão 

de sociedade presentes ao longo do tempo.  

Então: 

Ocorre que não há outra maneira de o indivíduo humano formar-se e 

desenvolver-se como ser genérico senão pela dialética entre a apropriação da 

atividade humana objetivada no mundo da cultura (aqui entendida como tudo 

aquilo que o ser humano produz em termos materiais e não materiais) e a 

objetivação da individualidade por meio da atividade vital, isto é, o trabalho. 

(SAVIANI e DUARTE, 2012, p. 22). 

 

A partir deste momento a humanização acontece na escola e nas universidades 

ambiente que é constituído também, por relações sociais? A humanização ocorre através do 

acesso ao conhecimento elaborado, na qual os homens devem ter acesso, proporcionando a 

liberdade de expressão e de pensamento, além, das ações inexploráveis do homem pelo 
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homem. O professor Dermeval Saviani (2008) ratifica que é o processo do ser humano 

dominar os instrumentos e dialogar com seus semelhantes. 

Contudo, a classe dominante faz prevalecer seus interesses, suas concepções, sua 

ideologia, desde a questão macro do sistema educacional até na questão micro na sala de aula, 

perpassando por vários planos envolvendo a educação, constatado através da transmissão do 

conhecimento produzido e acumulado pela humanidade que ocorre de forma superficial e 

desigual para a classe trabalhadora. Isto é, como a sociedade possui sua estratificação a escola 

reflete este mesmo segmento hierárquico, em relação ao poder e ao saber. Estas situações são 

materializadas quando os clássicos são entendidos como ultrapassados, quando os conteúdos 

principais são secundarizados e os temas transversais se tornam conteúdos principais das 

disciplinas curriculares. 

[...] clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que 

extrapola o momento em que foi reformulado. Define-se, pois, pelas noções 

de permanência e referencia. Uma vez que, mesmo nascendo em 

determinadas conjunturas históricas, capta questões nucleares que dizem 

respeito à própria identidade do homem como um ser que se desenvolve 

historicamente, o clássico permanece como referência para as gerações 

seguintes que se empenham em apropriar-se das objetivações humanas 

produzidas ao longo do tempo. (SAVIANI e DUARTE, 2012, p. 31). 

 

Para se manter a classe dominante, se apropria do conhecimento cientifico que 

envolve dos clássicos até o conhecimento mais avançado no dado momento da história, se 

apropria dos meios de produção como também do produto da sua atividade humana. Com um 

discurso vazio, esta mesma classe que é a elite intelectual e política-econômica argumenta que 

o aluno oriundo da classe trabalhadora não consegue acompanhar o processo de aprendizagem 

por não ter condições objetivas e subjetivas para tal. 

Para transformamos esta realidade com suas contradições e diferenças 

socioeconômicas a revolução (projeto histórico comunista) na perspectiva marxista faz parte 

do processo de construção da sociedade socialista, entendida esta como uma transição ao 

comunismo. A revolução tem, portanto, uma direção e isso requer a busca de compreensão 

das mediações entre o presente (o capitalismo) e o futuro em longo prazo (o comunismo), 

passando pelo futuro em médio prazo (o socialismo). “Se entendemos a revolução como uma 

das mais expressivas formas de criatividade humana, a de criação de uma nova sociedade, 

devemos entender que a criação de algo novo não é um ato místico e irracional, mas um 

resultado do acúmulo social de experiências.” (SAVIANI e DUARTE, 2012, p.4).  

Nesta perspectiva a educação possui o papel fundante de promover a revolução e a 

humanização entre o educando e o educador, através do diálogo construindo o 
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amadurecimento dos sujeitos em um ato coletivo. A tarefa do professor é dominar e transmitir 

aos alunos o conhecimento na sua forma mais desenvolvida, todavia, este conhecimento 

perpassa por dois caminhos: primeira parte do empírico, da forma mais imediata em que em 

que o objeto se apresenta mesmo de forma caótica e no segundo momento após analisar todas 

as determinações de uma totalidade que venha apresentar o objeto no real concreto.   

Como a educação é uma atividade do homem e ela faz parte do processo 

ontológico, o professor/educador deveria ser um grande conhecedor do próprio homem. Por 

isso a filosofia da educação colabora para a compreensão do homem, em que se utiliza da 

história para sua própria compreensão. Requerendo o entendimento da própria existência 

humana no decorrer do tempo, “Assim podemos concluir que a filosofia e a história da 

educação constituem o núcleo duro da formação do educador.” (SAVIANI e DUARTE, 2012, 

p. 16). 

A filosofia da educação possui como tarefa acompanhar de forma reflexiva e 

crítica o processo de ensino-aprendizagem, no intuito de mostrar seus fundamentos e 

contribuir com as disciplinas pedagógicas. “Por esse caminho a pedagogia ganha condições de 

assumir a perspectiva ontológica, apreendendo a educação, isto é, o processo de formação 

humana, como o contínuo movimento de apropriação das objetivações humanas produzidas ao 

longo da história.” (SAVIANI e DUARTE, 2012, p.34).  

Tomando a educação e suas especificidades, que perpassa pela questão da 

formação de professores nos mais diversos cursos de licenciaturas, encontramos a ANFOPE ( 

BRZEZINSKI, 2011) entidade político-acadêmico originário por um coletivo de debatedores, 

pesquisadores e estudiosos no campo da educação na década de 70, possui um 

posicionamento acerca da formação de professores nas IES. De acordo com esta associação, 

desde o ano 2000 há um embate para a construção coletiva das Diretrizes Curriculares 

Nacionais na Formação de Professores da Educação Básica (a nível superior, curso de 

licenciatura e de graduação plena) em que na organização curricular dos cursos de formação 

da educação, de possuem as seguintes orientações: 

 Formação para o humano, forma de manifestação da educação 

omnilateral dos homens; 

 Docência como base da formação profissional de todos aqueles que se 

dedicam ao trabalho pedagógico; 

 Trabalho pedagógico como foco formativo; 

 Sólida formação teórica em todas as atividades curriculares, nos 

conteúdos específicos a serem ensinados pela escola básica e nos 

conteúdos especificamente pedagógicos; 

 Ampla formação cultural; 
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 Criação de experiências curriculares que permitam o contato dos 

alunos com a realidade da escola básica, desde o início do curso; 

 Incorporação da pesquisa como princípio de formação; 

 Possibilidade de vivencias, pelos alunos, de formas de gestão 

democrática; 

 Desenvolvimento do compromisso social e político da docência; 

 Reflexão sobre formação do professor e sobre suas condições de 

trabalho (BRZEZINSKI, 2011, p.81). 

Podemos dizer a título de síntese sobre a crítica da educação capitalista, que a base 

material de existência humana, configurada no modo de produção determina as formas de 

educação. Portanto, em uma sociedade de classes a educação não está eximida de ser uma 

educação de classe. Isto significa que a classe que detém os meios de produção é a classe que 

exerce a hegemonia das ideias na Educação. Assim sendo, temos em constante confronto e 

conflito na sociedade dois projetos de formação humana, de escolarização, enfim de educação. 

Um exercício pelas classes dominantes e outro que aponta para a emancipação humana.  

Concluímos que, o referencial teórico que tomamos a Crítica da Educação e do 

Ensino de Dangeville (1978), Marx e a Pedagogia Moderna de Manacorda (1991) e Pedagogia 

Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação Escolar de Saviani e Duarte (2012), 

contribuíram na análise da formação unilateral, em que na sociedade capitalista se propaga os 

interesses ideológicos da burguesia, transmitidos para as escolas e universidades públicas, 

perpetuando assim a desumanização pela apropriação do conhecimento por parte da classe 

dominadora, o encarceramento das ideias do homem e a exploração humana. É o entrave do 

desenvolvimento das potencialidades intelectuais e físicas dos homens. Por isso nos 

posicionamos em defesa da formação omnilateral em possa ser garantido para as novas 

gerações o acesso ao conhecimento, estando em consonância com os determinantes objetivos 

(cultura) e os subjetivos (valores morais), levando o homem a sua plenitude formativa, a sua 

humanização através do acesso ao conhecimento elaborado em que crianças devem ter acesso, 

promovendo a liberdade de expressão e de pensamento. 
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4. A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A 

METODOLOGIA CRÍTICO SUPERADORA. 

Na parte anterior, trouxemos os pressupostos filosóficos (ontologia, gnosiologia, 

axiologia e teleologia) da (a) a Concepção Materialista e Dialética da História e (b) a Crítica 

da Educação e do Ensino em defesa da Formação Omnilateral. Nesta parte trabalharemos a 

revisão bibliográfica dos pressupostos filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica (teoria 

pedagógica) e da Metodologia do Ensino de Educação Física (metodologia específica). Para a 

análise dos pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos da Pedagogia 

Histórico-Crítica, tomaremos: Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações 

(SAVIANI, 2008), Pedagogia Histórico-Crítica: 30 anos (MARSIGLIA, org. 2011), Uma 

Didática Para A Pedagogia Histórico Crítica (GASPARIN, 2012). E para a análise dos 

pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos da Metodologia Crítico-

Superadora tomaremos as obras do Coletivo de Autores (1992 e 2012), produzida por Celi 

Nelza Zülke Taffarel, Michele Ortega Escobar, Carmen Lucia Soares, Lino Castellani Filho, 

Valter Bracht e Elizabeth Varjal. 

4.1 Pedagogia Histórico-Crítica 

A Pedagogia Histórico-Crítica nasce na década de 70, a partir das críticas das 

pedagogias acríticas e crítico-reprodutivista, na tentativa de compreender a educação através 

dos seus condicionantes reprodutivistas, refletindo as condições sociais sem conceber uma 

possível proposta de transformação. Na perspectiva de ser um instrumento transformador no 

processo de emancipação, a Pedagogia Histório-Crítica, acolhe principalmente a classe 

trabalhadora desprovida de educação, saúde, habitação de qualidade. Com isso esta pedagogia 

esta fundamentada numa visão crítica da sociedade capitalista, tendo como teoria do 

conhecimento a Concepção Materialista e Dialética da História sua base teórica contra a 

formação unilateral, superando este modelo educacional que esta posta.   

As discussões acerca desta pedagogia transformadora foram alimentadas pela 

primeira turma de doutorado em educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

em 1979, no intuito de contrapor e renovar o processo educativo tendo como objeto a psique e 

o processo pedagógico dos escolares.   

A pedagogia histórico-crítica tem por proposta a ação pedagógica 

fundamentada na articulação entre a teoria e a prática (práxis), contribuindo 
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para que os indivíduos ultrapassem a visão imediata dos fenômenos. 

Entendemos que se trata de um projeto comprometido com a transformação 

social, ancorado na prática educativa questionadora, crítica e emancipadora. 

Ao defender o acesso da classe trabalhadora ao patrimônio cultural humano 

historicamente desenvolvido, busca fundamentá-la para a ação reflexiva, sem 

a qual a não haverá a superação da desigualdade inerente ao modo de 

produção capitalista. Diante de tais fundamentos, ousamos afirmar que se 

trata de uma “teoria pedagógica revolucionária.” (MARSIGLIA e 

BATISTA, 2012, p. 2). 

O primeiro esboço de sistematizar essa nova teoria contra-hegemônica, é 

materializada no artigo “Escola e Democracia: para além da teoria da curvatura da vara”, 

publicado na Revista da ANDE em 1982 e no ano seguinte ocorreu o lançamento do livro com 

o mesmo titulo do artigo. 

Com a união, em 1979, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPED, 1977), do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES, 1978) e da 

Associação Nacional de Educação (ANDE 1979), estas organizações civis contribuíram para 

que em 1980 ocorresse a I Conferencia Brasileira de Educação, em que participaram várias 

entidades gerando discussões junto às questões políticas, debatendo e propondo teorias 

alternativas do que estava posto no cenário brasileiro.  

Mas, além dessas entidades destinadas a congregar educadores 

independentes de sua vinculação profissional, a década de 1980 também se 

inicia coma constituição de associações, depois transformadas em sindicatos, 

aglutinando, em âmbito nacional, os professores dos diferentes níveis de 

ensino e os especialistas nas mais diversas habilitações pedagógicas. 

(SAVIANI, 2007, p. 401).  

 

Os professores das instituições do ensino superiores tiveram as mesmas atitudes, 

em 1981 no Congresso Nacional de Docentes do Ensino Superior, fundaram a Associação 

Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES). O que podemos notar é que em todos os 

níveis a categoria dos trabalhadores da educação se uniu para reivindicar políticas públicas 

para a escola pública de qualidade, melhores condições de trabalho e de remuneração. 

Enfim, a década de 80 foi marcada pelo conjunto de fatos e fatores: 

O processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos governos 

estaduais de candidatos pertencentes a partidos de oposição ao governo 

militar; a campanha reivindicando eleições diretas para presidente da 

República; a transição para um governo civil em nível federal; a organização 

e mobilização dos educadores; as conferências brasileiras de educação; a 

produção científica crítica desenvolvida nos programas de pós-graduação em 

educação; o incremento da circulação de ideias pedagógicas propiciado pela 

criação de novos veículos. (SAVIANI, 2007, p.411). 

 

Em “Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações” (2000), o professor 

Dermeval Saviani aponta que o surgimento desta teoria pedagógica partiu da necessidade de 



 

62 

 

 

uma teoria que viesse contestar a teria dominante, que entrara em crise. A obra esta 

estruturada nos seguintes capítulos: 1) sobre a natureza e a especificidade da educação, 2) 

competência política e compromisso técnico, 3) a pedagogia histórico-crítica no quadro das 

tendências críticas da educação brasileira, 4) a pedagogia histórica-crítica e a educação 

escolar, 5) a materialidade da ação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico-crítica e 

6) contextualização histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica, 

No capítulo um SOBRE A NATUREZA E A ESPECIFICIDADE DA 

EDUCAÇÃO, o autor destaca o trabalho (ontologia) como meio de transformar a natureza 

inerente a espécie humana e através deste trabalho ele consegue produzir e apropriar-se dos 

bens materiais e não materiais, proporcionando o acesso ao saber objetivo nas suas formas 

mais desenvolvidas que é a ciência. Defendendo assim a transmissão conhecimento/cultura e 

dos meios de sua produção na escola tem intima relação também com a defesa da 

cognoscibilidade relacionada com a realidade e com a capacidade humana de conhecer esta a 

realidade (gnosiologia). Como objeto da educação tem-se: os elementos culturais essenciais 

que devemos transmitir para gerações futuras e a organização do trabalho pedagógico 

propriamente dito, sendo a escola é o único lugar os encontraremos como meio para a 

transformação humana rumo ao projeto histórico comunista (teleologia).  

Sobre o currículo o autor se refere à descontextualização das atividades 

mencionadas como extracurriculares com o eixo da matriz curricular. O currículo é a “[...] 

organização do conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares.” 

(SAVIANI, 2008, p.18). Esta definição elucida sobre qual o papel que as atividades 

complementares possuem sobre o núcleo curricular, que é o de contribuir para com a 

transmissão do conhecimento científico para as futuras gerações, ratificando que o núcleo 

curricular são as disciplinas indispensáveis para a formação do homem. 

Para o capítulo dois a COMPETÊNCIA POLÍTICA E COMPROMISSO 

TÉCNICO Saviani faz uma análise do livro de Guiomar Namo de Mello e do texto de Paolo 

Nosella, ambos os alunos da pós-graduação e orientados pelo o professor, que por fim o 

próprio Dermeval Saviani faz uma síntese superadora na direção de uma contribuição 

acadêmica, no que se refere à relação dialética da política e da técnica na educação. 

Para Mello ela mostra a relevância da competência técnica de cunho não-técnicista 

para que a escola, o professor e o aluno estejam em conformidade pedagógica, além de não 

podemos desvincular a competência técnica do compromisso político. Se a competência 

técnica parte do pressuposto que é o saber-fazer, o compromisso político é “[...] sermos 

competentes com a prática educativa.” (SAVIANI, 2008, p.36). 
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No texto de Nosella o objetivo principal é que mostrar a importância da 

competência técnica não esteja atrelada a uma ideologia burguesa e sim vinculada aos 

interesses à classe trabalhadora, e que dependendo da técnica implementada pelo professor ou 

pela escola ela irá refletir postura política, a uma unidade. Neste aspecto eles estão de comum 

acordo. O que Paolo enfatiza no seu artigo a diferença entre a “cultura enciclopédico-

burguesa” e a “cultura histórico-proletária” e a importância de irromper com a postura omissa 

da instituição escolar possuem. 

Como síntese o professor Saviani apresenta como superação a competência 

política e o compromisso técnico, pois, “Ora, não se faz política sem competência e não existe 

técnica sem compromisso; além disso, a política é também uma questão técnica e o 

compromisso sem competência é descompromisso.” (SAVIANI, 2008, p.53). Debatendo 

assim, sobre a objetividade do conhecimento e da impossibilidade de neutralidade deste 

conhecimento, como resultado garantir a todos o conhecimento objetivo na forma do saber 

escolar. 

Podemos constatar que a preocupação da historicização dos fatos e dos objetos, 

assim como a Concepção Materialista e Dialética da História que permeia toda a sua obra, é 

requisito para resgatar a objetividade e a universalidade do conhecimento, sustentando que a 

realidade é cognoscível (gnosiologia), e que este conhecimento produz ciência, que 

corresponde à realidade que é objetiva. Então, para a assimilação deste conhecimento pela 

classe trabalhadora, como condição à sua humanização e ao desenvolvimento da capacidade 

de explicação e de intervenção na realidade na sua forma mais elaborada – que se situa no 

direcionamento de suas ações (teleologia), no plano histórico, à sua superação do modo 

capitalista de produção da existência, resultando na transformação no modo de produção 

atualmente, a partir de reordenamento dos seus valores (axiologia). Na tentativa de fazer uma 

analogia com o técnico-político nos ratifica a importância desta unidade pedagógica. Com isso 

concluímos que, este capítulo ao abordar a relação política e técnica relacionada a processo 

ensino-aprendizagem colabora para a apreensão dos pressupostos filosóficos que estão 

presentes na Pedagogia Histórico-Crítica.   

Para o capítulo três A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA NO QUADRO 

DAS TENDÊNCIAS CRÍTICAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, Saviani (2008) faz um 

breve resgate sobre as pedagogias crítico-reprodutivista, em que estas teorias pedagógicas 

criticavam o sistema educacional, tentava explicar, mas, sua limitação teórica era não 

apresentar proposições transformadoras no campo pedagógico, mesmo utilizando a questão 
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histórica como processo de explicação. A partir disto o professor iniciou a sistematização de 

uma pedagogia que fosse além da constatação.  

Dermeval Saviani (1944) começou aprofundar seus estudos numa perspectiva que 

pudesse propor uma prática pedagógica transformadora, datando 1969, que iniciou a princípio 

com a classificação de quatro tendências pedagógicas: Concepção Humanista Tradicional da 

Filosofia e da Educação, como foi a primeira a ser elaborada ela apresenta duas vertentes: a 

religiosa e a leiga, inspirando os sistemas de ensino púbico, a Concepção Humanista 

Moderna, em que possui várias correntes como: o Pragmatismo, o Existencialismo, a 

Fenomenologia, que se baseia na ideia em que o homem é ser considerado um ser completo, e 

que na educação o processo é centrado no educando, no psicológico. Na Concepção Analítica 

busca uma análise lógica da linguagem educacional, a linguística, dentre desta concepção 

encontramos a perspectiva Experimental, Funcionalismo e Estruturalismo. E por fim a 

Concepção Dialética, que vê a realidade dinâmica em que o homem é determinado pela sua 

formação sociocultural permeada por contradições neste processo.  

Depois que ocorreu a classificação das grandes concepções pedagógicas a partir 

de várias leituras que consubstanciaram, de forma positiva ou não, sua proposta pedagógica, 

surge com uma pedagogia inovadora. O nome estava relacionado ao caráter crítico, contudo, 

com a dimensão histórica que os críticos-reprodutivistas não concebiam.  

Ainda neste capítulo são abordadas as problematizações e as relações entre a 

forma e o conteúdo na perspectiva de transformar o saber elaborado em saber escolar. Isto 

devera ocorrer de acordo com a seleção dos conteúdos pertinentes para a elevação intelectual 

dos alunos e a forma como que os elementos sejam organizados para assimilação do 

educando. “A escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do 

saber sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita organizar processos, 

descobrir formas adequadas a essa finalidade. Essa é a questão central da pedagogia escolar.” 

(SAVIANI, 2008, p.75).  

Na Pedagogia Histórico-Crítica professor Saviani ratifica os pressupostos 

filosóficos da Concepção Materialista e Dialética da História, em que demonstra a 

preocupação sobre a socialização do conhecimento científico (gnosiologia) para as futuras 

gerações, humanizando este ser (ontologia) reconceituando seus valores (axiologia) para uma 

transformação político-social (teleologia) que poderá ocorrer na medida em que todos tenham 

acesso aos instrumentos de elaboração do saber (prática social).     

No quarto capítulo A PEDAGOGIA HISTÓRICA-CRÍTICA E A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR, como a relação histórica é o que fundamenta sua pedagogia, ele faz outro resgate 
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histórico da educação da década de 20 em diante para entendermos como surgiu à Pedagogia 

Histórico-Crítica com suas críticas, fundamentadas na realidade e com demandas propositivas. 

Dispõe as pedagogias acríticas (tradicional, nova e tecnicista) e a crítico-reprodutivista (teoria 

da violência simbólica, escola como aparelho ideológico) que tem o juízo de uma crítica, mas, 

reproduzem as relações sociais do modo capitalista de exploração e dominação para com a 

classe trabalhadora. Esta pedagogia, a Histórico-Crítica, pode contribuir com realidade escolar 

por estar vinculada, ao dado do real, pois, parte das dificuldades da prática pedagógica dos 

professores. Além de que, a função social do professor é garantir ao aluno o conhecimento 

produzido pela humanidade.  

É dessa forma que se articula a concepção política socialista com a 

concepção pedagógica histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito 

geral de realidade, que envolve a compreensão da realidade humana como 

sendo construída pelos próprios homens, a partir do processo de trabalho, ou 

seja, da produção das condições materiais ao longo do tempo. (SAVIANI, 

2008, p.103). 

 

A seguir A MATERIALIDADE DA AÇÃO PEDAGÓGICA E OS DESAFIOS 

DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, Saviani (2008), discute a articulação da teoria 

pedagógica com a política educacional, mostrando que a possibilidade de sua materialização 

esta relacionada com a questão do sistema educacional, sua organização e a organização das 

escolas e finalmente a descontinuidade da política.  

O tema do quinto capítulo que traz três grandes dificuldades para a sua 

implantação: 

1. O desafio relativo à ausência de um sistema de educação qualitativo de nível nacional 

além de, uma precariedade no que diz respeito à verba para educação falta de 

investimento profissional e sua má remuneração. 

2. A questão material da organização do sistema e das escolas, neste item é mostrada que 

teorias impostas por governantes para garantir sucesso político levam ao fracasso 

escolar e de contraponto pedagogos que estão nos centros educacionais com propostas 

reais, em que iremos encontrar a materialização de uma teoria na prática pedagógica, 

não possuem espaço. 

3. O desafio da descontinuidade, a cada governo as medidas que foram implementadas 

com sucesso ou não, são abandonadas não tendo um fio condutor de início, meio e fim 

pedagogicamente avaliando.   

Por fim, a CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E TEÓRICA DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, um resumo de toda fundamentação filosófica e 



 

66 

 

 

pedagógica de autores e pensadores que influenciaram/contribuíram para com seus 

pressupostos teórico-metodológicos concretizando na Pedagogia Histórico-Crítica. 

A partir da nomenclatura da pedagogia construída inicialmente pelo professor 

Dermeval Saviani, que se fundamenta através da crítica e da história da humanidade, ela 

começa a ter corpo teórico no final da década de 1960 e início da década de 1970. No mundo 

o maoismo (versão marxista da china) teve grande influência, além de contrapor a versão 

russa já que trazia marcas do autoritarismo do stalinismo, além do XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética em 1956, a repressão à Hungria também em 1956, a invasão da 

Tchecoslováquia em 1968 foram fatos ocorridos que de forma ou de outra, partilhando das 

mesmas ideias ou realizando críticas, influenciaram na elaboração da Pedagogia Histórico-

Crítica. Repercussões ocorreram na educação e entre elas algumas pedagogias foram 

elaboradas para responder as inquietações sociais, culturais, políticas e econômicas. 

Contudo, segundo Saviani (2008) “A meu ver, as teorias crítico-reprodutivistas 

surgem dessa tentativa, pois se a característica dessa mobilização era buscar revolucionar a 

sociedade por meio da cultura e, dentro da cultura, pela educação, vinha à questão: a cultura 

tem força para mudar a sociedade? A conclusão a que as referidas teorias irão chegar é que 

não.” (SAVIANI, 2008, pág.132). Quem determina a cultura é a sociedade. Isto ocorre em 

meados de 1968. Em 1970, foi elaborada uma teoria que aprofundou o conceito crítico-

reprodutivista, a teoria da violência simbólica, em que ao tomar a cultura como instrumento 

de reprodução, acaba legitimando as relações de força dentro da sociedade.  

No Brasil em 1974 os limites teóricos pedagógicos estavam cada vez mais se 

evidenciando, na medida em que a luta contra a ditadura ocorria, também em novas formas de 

formação, a contribuição para uma nova pedagogia era uma consequência. A partir daí 

começou-se um esboço da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Enfim, concluímos que de acordo os estudos que foi realizado, principalmente na 

obra “Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações” (2008) do professor Saviani, 

foram constatadas os pressupostos ontologia, gnosiologia, axiologia e teleologia da teoria 

marxiana que nele se encontram presentes, a partir de algumas passagens. A ontologia: 

Sabe-se que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim 

sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da 

natureza humana. (p.11) [...] Consequentemente, o trabalho educativo é o ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, a 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 

indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro 
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lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2008, p.13) 

 

Na gnosiologia: 

Portanto, a concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica 

é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do 

desenvolvimento material, das determinações materiais da existência 

humana. (p.88). [...] Num outro ângulo de análise, a relação com a realidade 

escolar presente implica a compreensão da realidade nas suas raízes 

históricas. (SAVIANI, 2008, p.91) 

Na axiologia “[...] Trabalho não material. Trata-se aqui da produção de ideias, 

conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades.” (SAVIANI, 2008, p.12).      

Na teleologia: “A escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações 

ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita organizar 

processos descobrir formas adequadas a essa finalidade.” (SAVIANI, 2008, p.75). 

Com isso esta pedagogia esta comprometida com um projeto histórico 

fundamentado na teoria do conhecimento do materialismo histórico dialético, que possui 

como princípio garantir os conteúdos nas mais diversas áreas do conhecimento que foram 

produzidos historicamente pelos homens, respeitando a psique do indivíduo, e como 

fundamento filosófico
12

 parte da apropriação e objetivação da cultura. Estas são as bases 

estruturantes desta pedagogia. 

A apropriação da realidade é a atividade humana de tomar para si a natureza e os 

seus fenômenos, além dos processos sociais. Duarte conceitua que: 

O processo de apropriação surge, antes de tudo da relação entre a relação 

entre o homem e a natureza. O ser humano, pela sua atividade 

transformadora, apropria-se da natureza incorporando-a a prática social. Ao 

mesmo tempo. Ocorre também o processo e objetivação: o ser humano 

produz uma realidade objetiva que passa a ser portadora de características 

humanas, pois adquire características socioculturais, acumulando a atividade 

de gerações de seres humanos. (DUARTE, 2008, p.24). 

 

Esta apropriação/objetivação da natureza irá gerar novas necessidades em 

determinado tempo histórico, que faz parte da atividade humana. Quando o homem da um 

sentido/significado a um objeto é de acordo com sua função social de gerações passadas 

(cumulativas) e de suas futuras possibilidades de acordo com o conhecer do homem pelo 

objeto. Com o entendimento da relação dialética entre a apropriação e a objetivação e o 

                                                           
12

 De acordo com o professor Newton Duarte, responsável pela aula nº 2 “Fundamentos Filosóficos da Pedagogia 

Histórico-Crítica” da disciplina “Pedagogia Histórico-Crítica: Uma Construção Coletiva.” Dia 16/08/2012, 

através da videoconferência.  
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processo da apreensão da realidade objetiva irá consubstanciar a Pedagogia Histórico-Crítica e 

seus aspectos pedagógicos foi sendo construída. 

A obra “Pedagogia Histórico-Crítica: 30 Anos (2011)”, surgiu a partir de um 

seminário que ocorreu na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), campus de Araraquara, no período de 15 a 17 de dezembro de 2009, com iniciativa 

tomada pelo grupo de pesquisa “Estudos Marxistas em Educação”. Organizado pela 

professora Ana Carolina Marsiglia da Universidade Federal do Espírito Santo este livro se 

configura a partir de nove estudos em que os Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, a 

Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural, as Contribuições Específicas à 

Pedagogia Histórico-Crítica, a Crítica as Pedagogias “Aprender a Aprender” e a Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Educação Especial foram abordados.  

No texto trabalhado pelo professor Newton Duarte, Fundamentos da Pedagogia 

Histórico-Crítica: A Formação do ser Humano na Sociedade Comunista como Referencia para 

a Educação Contemporânea, ele aborda antes de tudo o posicionamento política a favor da 

classe trabalhadora, em a Pedagogia Histórico-Crítica defende. Ele trata sobre o 

desenvolvimento das potencialidades do homem no projeto histórico comunista, que para isso 

as condições de existência dos indivíduos devem já estar garantidas, contudo, a realidade nos 

mostra que nos dia atuais os homens ainda lutam para e pela sua sobrevivência. Então, nesta 

perspectiva de uma nova sociedade será construída a partir do tratamento de igualdade que 

parte principalmente pela distribuição dos bens materiais (riqueza) e não matérias 

(conhecimento). Outro ponto abordado, esta em relação à autoatividade que é definida por 

“[...] atividade na qual o indivíduo desenvolve suas potencialidades e por meio da qual ele 

deixa a marca de sua individualidade na riqueza humana.” (DUARTE in MARSIGLIA, 2011, 

p. 16). E concluindo a posição que a Pedagogia Histórico-Crítica tem em relação à educação 

escolar, em defender “[...] a transmissão e apropriação dos conteúdos clássicos integrantes da 

cultural universal e o princípio segundo o qual na sociedade comunista as relações entre os 

indivíduos humanos são plenas de conteúdo.” (DUARTE in MARSIGLIA, 2011, p.18). 

Outro texto trabalhado foi o de Sandra Soares Della Fonte, em que trata sobre os 

Fundamentos Teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica. Ela situa historicamente o 

construtivismo, especificamente na pedagogia do “aprender a aprender”, em que o discurso 

pós-moderno ganhou seu espaço na década de 90, em que fundamentalmente “[...] o estatuto 

ontológico da realidade é dados pelos diversos modos de se abordar linguisticamente a 

realidade” (FONTE in MARSIGLIA, 2011, p. 26). Indo de encontro a esta abordagem 

pedagógica, a pedagogia socialista é propositiva quando critica as correntes burguesas no 
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campo educacional e apresenta estruturações transformadoras a partir do conhecimento 

científico, sistematizado. Para isso elementos teóricos são necessários para a luta contra a face 

mais cruel do capitalismo: quando reduz ao homem ao seu estado mais próximo da 

animalidade, através das necessidades mais elementares como comer e beber. Os elementos 

transformadores são que: a realidade é cognoscível; que a objetividade não significa 

neutralidade e totalidade não é tudo, neste sentido a objetividade é a ação de por adiante, de 

ultrapassar. “Esse significado etimológico é um ponto de partida sugestivo, pois a final, o que 

se mostra anteposto só pode estar assim se estabelece uma relação de não identidade com 

aquilo que esta posto.” (FONTE in MARSIGLIA, 2011,p. 30). E a totalidade é a partir das 

relações nas quais o objeto se encontra com os elementos que a constituem. E terminando ser 

contra o relativismo cultural não é ser contra a multiplicidade da cultura. Isto demonstra que:  

A luta política pela valorização da escola e pelo acirramento das tensões que 

ela vive passa pela afirmação de um projeto de formação humana 

omnilateral, entendido como a apropriação ativa do patrimônio cultural pelo 

indivíduo no processo de autofazer-se membro do gênero humano. Isso 

demanda alguns compromissos. A valorização do ensino, como tem insistido 

Duarte (1998), é um deles. Uma proposta afirmativa de ensino não significa 

o retorno à pedagogia tradicional. A questão é outra; trata-se de defender a 

função mediadora que a escola exerce o conhecimento espontâneo e as 

formas culturais elaboradas (SAVIANI, 1991), entre a particularidade do 

indivíduo e a universalidade do gênero, entre a existência em-si e a para-si. 

(FONTE in MARSIGLIA, 2011, p.36 - grifos da autora).     

 

Para que esta mudança ocorra, a humanização acontecerá no momento em que 

todos os homens se apropriação da ciência, cultura, conhecimento. 

Outro estudo foi o da professora Lígia Martins sobre a Pedagogia Histórico-

Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural, em que a apropriação da cultura por meio do ensino 

sistematizado e a transmissão de conhecimentos clássicos são os pontos que convertem estas 

duas teorias. 

Postularam que o desenvolvimento de funções psicológicas superiores, em 

termos vigotskiano, ou neoformações, nas palavras de Leontiev, é o atributo 

fundante da psique dos homens e de condição central para os domínios que 

conquistam sobre o mundo, dentre os quais se destacam as capacidades para 

torná-lo inteligível. (MARTINS in MARSIGLIA, 2011, p.44 – grifos da 

autora). 

 

Então, o desenvolvimento das capacidades superiores de acordo com a teoria 

Vigostki (1979), ou as neoformações de acordo com Leontiev (1978) referem-se à capacidade 

que o homem possui para melhor dominar a natureza através dos processos mentais se 

complexando originando um psiquismo altamente sofisticado. Através dos processos do 

indivíduo em realizar atividades que sejam pertinentes ao objeto, os fatores que determinam a 
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espécie humana é a apropriar-se da cultura historicamente pelo homem e por fim o processo 

de aprendizagem, de educação. Este último requer o entendimento que não é apenas apropriar-

se da produção da humanidade (cultura), mas um processo que é transmitido para gerações 

futuras. Esta transmissão é através do processo de ensino aprendizagem em que ao dominar o 

objeto ou o conhecimento o homem poderá criar novas possibilidades. Continuando, com o 

desenvolvimento do psiquismo ocorre à construção da imagem subjetiva do mundo objetivo, 

isto é a manifestação do reflexo psíquico da realidade.  

Segundo Luria (1981) Essa unidade estrutura-se como sistema funcional 

complexo, composto por funções psicológicas. Tais funções, que 

compreendem sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, 

pensamento, imaginação, emoção e sentimento, são categorizadas como 

funções afetivo-cognitivas. (MARTINS in MARSIGLIA, 2011, p. 45). 

 

Na especificidade, a linguagem e o pensamento são as nossas funções que nos 

interessa, não desmerecendo as demais, porém, são elas que estão internamente ligadas a 

nossa questão ontológica nos proporcionando o salto qualitativo entre os demais animais. 

A conversão de imagens para signos e a construção de um sistema resulta na 

linguagem. Ela por sua vez nos possibilita o pensamento. 

Graças ao desenvolvimento da linguagem, requerido pela natureza da 

atividade humana, superamos os limites da representação sensorial imediata 

da realidade, própria também aos animais, passando a representá-la 

cognitivamente por meio das palavras. Dessa superação resulta a 

possibilidade para a construção de ideais, que são a rigor os conteúdos do 

pensamento. (MARTINS in MARSIGLIA, 2011, p.47). 

 

A relação entre eles, à imagem e o pensamento, é devido à comunicação que passa 

a demandar ao pensamento que começa a se manifestar por meio da linguagem, a partir daí as 

conexões e os nexos são estabelecidas para o alto grau de desenvolvimento do homem.  Assim 

sendo, de acordo com Martins in Marsiglia (2011) o processo das funções superiores é através 

da captação do real (imagem), signo, palavra, ideia (conceitos e juízos), dentre os quais os 

conceitos são as características mais gerais, essenciais e distintivas dos objetos e dos 

fenômenos da realidade, ou seja, sistematizam propriedades que conferem especificidade ao 

objeto ou fenômeno, já os juízos compreendem os conteúdos dos conceitos, ou seja, 

produzem-se pelo estabelecido através das conexões e da relação entre elas. O pensamento é 

que irá nos proporcionar um salto qualitativo na nossa formação, na perspectiva de nos 

apropriar do conhecimento.  

Portanto, este salto qualitativo irá suceder no momento que as funções psíquicas 

superiores forem solicitadas, como afirma Martins (2011): 
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[...] “a escola vigotskiana”, ao afirmar que as funções psíquicas superiores, 

próprias aos seres humanos, só se desenvolvem no exercício de seu 

funcionamento. Isso significa dizer que não existe função alheia ao ato de 

funcionar e a maneira pela qual funciona. Portanto, o grau de complexidade 

requerido nas ações dos indivíduos e a qualidade das mediações 

disponibilizadas para sua execução condicionam todo desenvolvimento 

psíquico (Vigotski, 1995). Em suma, funções complexas não se desenvolvem 

na base de atividades que não as exijam e possibilitem, e essa tarefa deve ser 

assumida na prática pedagógica por meio da transmissão dos conhecimentos 

clássicos. (MARTINS in MARSIGLIA, 2011, p. 56).  

 

Com isso consideramos que todo homem tem o direito de desenvolver suas 

capacidades intelectuais. 

Outro texto é sobre a Ética Marxista e Formação Moral na Escola de Juliane 

Bueno, que trata sobre a relação do ser e o devemos ser, a partir da compreensão da realidade. 

Ela aborda a questão da ética e da moral, dois elementos da subjetividade humana, com o 

aspecto nas relações sociais e históricas socialmente construídas. No primeiro momento a 

professora conceitua a palavra ética que “[...] vem do grego ethos, que designa os costumes 

constituídos em uma comunidade pela sua tradição, bem como o comportamento do 

indivíduo, seu caráter desenvolvido no interior dessa comunidade.” (BUENO in 

MARSIGLIA, 2011, p. 91- grifos da autora). E que tanto a ética e a moral etimologicamente 

possuem a mesma semelhança. Todavia, afirma que historicamente a moral ganha o sentido 

de formas de comportamento humano a ser julgado e a ética o instrumento regulamentador 

das ações humanas.  

A ética marxista toma as relações sociais para a sua formação, em que “[...] 

apresenta-se como afirmação da história, como uma concepção realista de transformação 

justamente porque o dever-ser que ela projeta parte do ser tal como ele é – da natureza 

humana precisamente como se desenvolveu na história.” (BUENO in MARSIGLIA, 2011, p. 

96 – grifos da autora.). O princípio do trabalho não material parte dos valores, conceitos e 

habilidades, em que garantido as condições objetivas o homem se aproxima da sua essência. 

Não comprometendo o comportamento humano e sua consciência. 

Marilda Facci trabalhou com A Crítica às Pedagogias do “Aprender a Aprender”, 

em que elenca marcos legais e fatos históricos que corroboraram para com a construção da 

Escola Nova tendo a fundamentação o construtivismo de Piaget (1896-1980) e sua chegada ao 

Brasil. Como princípio determinante do construtivismo a questão psicológica do aluno é a 

principal. O conhecimento clássico e o mais avançado em um dado momento da época ficam 

comprometidos, o centro do processo perpassa pelo o aluno e sua aprendizagem parte do 

âmbito da reciprocidade e da cooperação. “Do seu ponto de vista, uma visão construtivista da 
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aprendizagem deve proporcionar aos alunos momentos em que ele possa realizar suas próprias 

experiências, construir seu conhecimento. O aluno deve ser ativo no processo pedagógico, ele 

deve aprender a aprender” (FACCI in MARSIGLIA, 2011, p.12). O professor tem a função de 

criar formas que facilite o aluno nas suas experiências, ele não pode interferir no processo de 

aprendizagem tem que respeitar o ritmo de cada um e as etapas do desenvolvimento 

estabelecidas pela escola piagetiana.  

Finalizando temos A Política Educacional e a Formação de Professores de Lidiane 

Mazzeu em que faz uma reflexão sobre as políticas públicas educacionais na década de 90 a 

partir dos “[...] referenciais para a Formação de Professores (Brasil, MEC, SEF, 1998) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Brasil, 

CNE, 2001,2002), além de documentos elaborados por organismos multilaterais 

internacionais e regionais, que serviam de referencia à reforma educacional brasileira.” 

(MAZZEU in MARSIGLIA, 2011, p. 147). Durante a análise deste texto foi possível 

caracterizar as reformas que ocorreram neste período, principalmente com a participação do 

Banco Mundial, em que fornecia subsídios econômicos para a reforma de sistema de ensino 

perpassando na preparação do aluno com as seguintes características: “[...] versatilidade, 

capacidade de inovação, comunicação, motivação, destrezas básicas, flexibilidade para a 

adaptação a novas tarefas e habilidades como calculo, ordenamento de prioridades e clareza 

na exposição, priorizando a educação básica para o desenvolvimento deles." (MAZZEU in 

MARSÍGLIA, 2011, p.150). Estas habilidades e competências demonstra que tipo de 

formação foi empregado para os nossos alunos da época.  

De acordo com a Conferência Mundial de Educação para Todos de 1990 realizado 

na Tailândia, ocorreu um acordo entre os nove países que possuem o maior índice de 

analfabetismo, o Brasil esta entre eles até hoje (2014 em 8º lugar), para aumentar o tempo de 

escolaridade e erradicar o analfabetismo. A partir deste momento houve a criação de um 

programa para a educação básica chamado de Necessidades Básicas de Aprendizagem 

(NEBA), de acordo com o enunciado, parte dos elementos mais simples, básicos (leitura, 

oralidade, cálculo, resoluções de problemas) que devem ser supridos, típico da proposta do 

construtivismo. “A vinculação entre os investimentos na educação básica e o crescimento 

econômico aparece de forma cristalina no discurso do Banco Mundial, quando determina que 

uma de suas principais finalidades é formar indivíduos funcionais, adaptáveis às demandas do 

mundo do trabalho e da economia.” (MAZZEU in MARSÍGLIA, 2011, p. 151). 

Para dar conta deste tipo de formação aos alunos, o Banco Mundial recomenda 

que a formação dos professores deva ser a mais rápida possível e a mais específica no que diz 
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respeito a sua área de atuação, relacionando com a vida prática do professor. Além da opção 

da formação inicial no segmento a distância.  “No Brasil”, a política educacional da década de 

1990, associada à política de ajuste às exigências da reestruturação econômica em âmbito 

global, foi iniciada na Era Collor, ganhando força nos Governos Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) com o lema da “modernização” e “globalização”. (MAZZEU in MARSÍGLIA, 

2011, p. 155).  

Então, as análises dos documentos no que se refere à Formação de Professores 

(Brasil, MEC, SEF, 1998) que estão subsiados pela economia política internacional e 

nacional, mostram que a formação seja de caráter das competências e resoluções de problemas 

cotidianas. As Diretrizes Curriculares Nacionais tomam outros documentos, inclusive a da 

Formação de Professores (Brasil, MEC, SEF, 1998) e reforça a formação esvaziada limitada 

apenas a prática.   

Finalizamos esta obra compreendendo as contribuições significativas a cerca do 

trabalho educativo. Foram escolhidos apenas os textos que fossem mais pertinentes com as 

referências desta dissertação, não desmerecendo as demais, mas as que estavam com maior 

coerência com a nossa proposta de estudo. Reafirmamos que estes estudos, que tem como 

arcabouço teórico a Pedagogia Histórico-Crítica, sintetiza o trabalho educativo propriamente 

dito em que é um ato intencional, planejado e consciente do ser humano, alicerçando uma 

posição científica na qual razão ontológica é determinante. Para DUARTE (2008) o trabalho 

educativo produz: 

[...] nos indivíduos singulares, a humanidade, isto é, o trabalho educativo 

alcança sua finalidade quando cada indivíduo singular se apropria da 

humanidade produzida histórica e coletivamente, quando o indivíduo se 

apropria dos elementos culturais necessários à sua formação como ser 

humano, necessária à sua humanização. (DUARTE, 2008, p.34). 

 

Com isso, a função social do trabalho educativo resvala nos indivíduos de 

apropriar-se de algo que já foi apropriado no passado, de forma histórica e individual/coletiva, 

apoderando-se da cultura no processo de humanização de forma direta e intencional. Para 

contribuir com a efetivação do trabalho educativo foi elaborado uma organização 

metodológica para a Pedagogia Histórico-Crítica em cinco momentos (GASPARIN, 2012): A) 

Ponto de Partida da Prática Educativa/ Prática Social Inicial do Conteúdo; B) 

Problematização; C) Instrumentalização; D) Catarse e E) Ponto de Chegada da Prática 

Educativa/ Prática Social Final do Conteúdo. Iremos detalhar cada momento para explicitar 

como esta proposta desenvolve uma reflexão com proposições concretas e transformadoras. 



 

74 

 

 

Gasparin (2012) aprofunda seus estudos no âmbito metodológico em que a prática 

social é a saída e chegada, porém, em outro patamar, neste processo de ensino-aprendizagem. 

A) A Prática Social inicial parte da realidade social como um todo, principalmente com seus 

questionamentos e também dos conhecimentos prévios de forma caótico e sincrético que os 

alunos e professores possuem. “Desta forma, o professor contextualizará, dentro da disciplina, 

o conhecimento dos educandos.” (GASPARIN, 2012, p.15). Na B) Problematização há as 

contradições, o professor provoca uma desestabilidade nos conceitos, posturas, ideias, 

confrontando a síntese do aluno para antítese e assim uma nova síntese. 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais 

interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado 

conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, 

orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e os alunos. 

(GASPARIN, 2012, p.35). 

 

O momento da C) Instrumentalização é formado pelos instrumentos do processo 

ensino-aprendizagem. “Nessa atividade, os alunos estabelecem uma comparação intelectual 

entre seus conhecimentos cotidianos e os conhecimentos científicos, apresentados pelo 

professor, possibilitando que eles incorporem esses conhecimentos.” (GASPARIN, 2012, 

p.51). Já a D) Catarse é uma síntese mais aprofundada, é a concretização do nível de 

aprendizagem do aluno. “A catarse é a demonstração teórica do ponto e chegada, do nível 

superior que o aluno atingiu.” (GASPARIN, 2012, p.127). 

Por fim a E) Prática Social final do conteúdo é a materialização do salto 

qualitativo. “É a expressão mais forte de que de fato se apropriou do conteúdo, aprendeu e por 

isso sabe e aplica. É o novo uso social dos conteúdos científicos aprendidos na escola.” 

(GASPARIN, 2012, p.143). Essa sistematização teórico-metodológica (que acontece não de 

forma etapista, mas de forma congruente), fundamentado no materialismo histórico dialético, 

que consolidifica uma proposta didática para Pedagogia Histórico-Crítica mostra indicativos 

de esclarecer que é possível trabalhar o processo ensino-aprendizagem no ensino da educação 

básica e como referencia no ensino superior, por se tratar a forma mais avançada no processo 

de formação. Isto é decorrente devido aos agentes sociais (professores e alunos) que se 

encontram, em seus diferentes níveis de compreensão da realidade por meio da prática social. 

O materialismo é uma concepção entre a relação dialética entre a realidade e a 

consciência. O homem escreve sua própria história através dos meios de produção dada ao 

período, assim sendo, a realidade existe independente da minha existência (indivíduo). Para 

que eu venha conhecer a realidade são vários determinantes que faz com que a realidade 

venha existir. A consciência do trabalho do homem é desenvolvida pelo próprio processo de 
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trabalho, por meio de ações planejadas através dos tempos e historicamente construídas do 

mais simples para as atividades mais elaboradas. A consciência é atividade do ser consciente 

(de forma intencional, objetiva e sistemática) de se apropriar da realidade objetiva para a 

transformação.  

Podemos concluir, portanto, que os principais pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Critica são os mesmos pressupostos da teoria marxista. No que diz respeito à 

ontologia sobre o que é o homem e como ele se torna homem, na gnosiologia sobre o homem 

na compreensão da realidade e sua relação para com ela, a axiologia sobre as condutas 

humanas e por fim a teleologia no que diz respeito às ações do homem.  

 

4.2. Metodologia Crítico-Superadora 

A Educação Física é um dos componentes curriculares da educação básica. Entre 

as propostas metodológicas para esta área do conhecimento temos a Metodogia Crítico-

Superadora fundamentada na Concepção Materialista e Dialética da História (MARX, 1996, 

2001, 2009; ENGELS, 1979, 2013; MARX e ENGLES, 2007, 2010, 2013), e aproximações 

na Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2007 e 2008), na Psicologia Histórico-Cultural 

(LEONTIEV, 1978) e na Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática 

(FREITAS, 1995). 

Esta proposição foi sistematizada na obra Metodologia do Ensino da Educação 

Física, pelo coletivo de Autores - Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zulke Taffarel, Maria 

Elizabeth Medicis Pinto Varjal, Lino Castellani Filho, Michele Ortega Escobar e Valter Brach 

- no início da década de 1990, sendo publicado em 1992, por solicitação dos coordenadores da 

Coleção O Magistério, Selma Garrido e José Carlos Libânio, responsáveis por convidar os 

professores de varias áreas do conhecimento para produzirem obras destinadas aos professores 

da escola Básica. 

Com um acúmulo de materiais pedagógicos e documentos, dentre os quais: as 

Diretrizes Gerais para o Ensino do 2º Grau: Núcleo Comum, Educação Física, que constavam 

no Projeto Revisão Curricular da Habilitação Magistério: Núcleo Comum e Disciplinas 

Profissionalizantes (Projeto financiado pela Secretaria de Ensino de 2º Grau do Ministério da 

Educação, no período de 1987/1988 sob a coordenação da PUC-SP, organizado pelo professor 

Lino Castellani Filho.), e mais a proposta curricular intitulada “Contribuições ao Debate em 
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Educação Física: Uma Proposta para a Escola Pública.” 
13

, e ainda as experiências que cada 

um dos seis professores trazia no âmbito da administração pública ou das práticas pedagógicas 

na Pós-Graduação
14

, foi possível a elaboração da proposta metodológica para a Educação 

Física. Com isso, o resultado foi tomar estes materiais e documentos como base na construção 

de um novo documento, de acordo com a professora Michele Ortega o convite partiu do 

professor Lino Castellani.  Assim surgiu a obra “Metodologia Crítico- Superadora” (1992).  

No contexto nacional era abertura política e na especificidade a crítica da 

militarização, higienismo, eugenismo e da esportivização nas aulas de Educação Física.  

Trabalhando com a dialeticidade da REALIDADE X POSSIBILIDADE, esta 

metodologia se apropria dos temas da cultura corporal como os esportes, a ginástica, o jogo, 

as lutas e a dança, historicizando-os além de ratificar sobre a importância da apreensão do 

conhecimento teórico-prático por meio da ação-reflexão-ação, possibilitando a ampliação do 

seu acervo cultural mediante ao “[...] processo de constatação, interpretação, compreensão e 

explicação da realidade social atual, complexa e contraditória [...]” (TAFFAREL e 

ESCOBAR, 2011, p.28).  

É fundamental para essa perspectiva da prática pedagógica da Educação 

Física o desenvolvimento da noção de historicidade da cultura corporal. É 

preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando, 

arremessando, balançando, jogando etc. Todas essas atividades corporais 

foram construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a 

determinadas estímulos, desafios e necessidades. (COLETIVO DE 

AUTORES, 2012, p.40). 

Historicamente foi a primeira sistematização na área da Educação Física de 

reverter o currículo na sua característica formal e fragmentada com abordagem dos conteúdos 

de modo tradicional, a “Metodologia Crítico-Superadora”, possui como objetivo explicar 

como se ensina e como se aprende, a coerência entre o procedimento e a explicação, a teoria e 

a prática, uma proposta metodológica de superar o que estava posto nos cursos e nas aulas de 

Educação Física, de forma revolucionária por apresentar radicalidade, fundamentação teórica 

e perspectiva de transformação. Esta obra se configura por seus referenciais teórico-

                                                           
13

 Recife: Secretaria de Educação de Pernambuco. SEE-PE, 1989. 
14

 “Celi trazia de Santa Maria experiências pedagógicas inovadoras e fazia doutorado sobre a formação 

profissional; Valter trazia a visão as universidade de Oldenburg e elaborava conceitos importantes do esporte na 

escola considerando as relações de poder que se estabelecem no seu interior; Elizabeth nos oferecia o 

conhecimento acumulado na Secretaria de Educação de Pernambuco no âmbito do ensino, currículo e normas e 

tinha uma visão política do processo educacional bastante importante; Lino tinha a experiência riquíssima da sua 

participação na prefeitura de São Paulo, na gestão de Erundina; Carmem Lúcia na Secretaria de Santa Catarina 

tinha se aprofundado nos objetivos da Educação Física. Eu e Celi tínhamos realizado com a comunidade da 

UFPE, experiências inéditas na Pedagogia da Educação Física que durante um ano foram veiculadas pela TV 

Universitária – UFPE, em 1988 e 1989. (Coletivo de Autores, 2012, pág.122). 
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metodológicos através de ciclos de escolarização, que vem contrapor a ideia do sistema de 

seriação de educação. 

 Segundo a professora Celi Taffarel (FACED/UFBA), que fez parte desse 

coletivo, e ainda hoje é uma das grandes referencias na discussão do marxismo na Educação e 

Educação Física, o livro “Metodologia do Ensino de Educação Física” (1992) se referencia 

nos seguintes pilares: Consistente base teórica, formação política, consciência de classe e 

organização revolucionária
15

.  

Os estudos da obra Metodologia do Ensino da Educação Física (1992/2012), nos 

permitem ainda, reconhecer que a Teoria Histórico-Cultural da psicologia se configura como 

um dos alicerces teórico da proposta. Isto é evidente nas citações de autores advindos desta 

tradição teórica como Leontiev e a teoria da atividade humana, Vigotski e o desenvolvimento 

do psiquismo humano, além de Luria e o pensamento e a linguagem
16

. Apesar das 

dificuldades de acesso a estes clássicos, em decorrência da pouca tradição do russo para o 

português, existiam obras em espanhol que, segundo a professora Celi Taffarel, permitiram 

aproximações a este referencial. Podemos constatar que na atualidade existem muitas outras 

obras traduzidas e autores brasileiros que se valeram desta tradição para formular teorias 

educacionais como, por exemplo, a teoria pedagógica Histórico-Critica. 

O livro tem como base a formação do homem como ser humano e suas relações 

para com a natureza, o trabalho e a construção cultural da humanidade, que está constituído 

por quatro capítulos, em que o primeiro capítulo aborda “A EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

CURRÍCULO ESCOLAR: DESENVOLVIMENTO DA APTIDÃO FÍSICA OU 

REFLEXÃO SOBRE A CULTURA CORPORAL”. Inicialmente os autores apresentam ao 

leitor a Concepção Materialista e Dialética da História, em que se fundamenta na história da 

humanidade (ontologia) na tentativa de explicar a realidade. A Metodologia Crítico-

Superadora se fundamenta neste método científico por ser diagnóstica (gnosiologia - leitura da 

realidade), judicativa (axiologia - possui o julgamento de valores uma classe social) e 

teleológica (ação - objetivo a ser alcançado). O projeto histórico parte da premissa “que aluno 

eu quero formar” e da teoria pedagógica na organização do trabalho pedagógico.  

O segundo ponto a destacar é a concepção de currículo. A obra deixa evidente a 

função social da escola é elevar o pensamento teórico dos estudantes, ou seja, desenvolver 

                                                           
15

  Palestra de abertura no evento: “20 Anos de Coletivo de Autores: Um Diálogo com a Pedagogia Histórico-

Crítica.” Realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana – BA, no período de 19 a 21 de Novembro de 

2012. 
16

 COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. (pág.93-

94) 



 

78 

 

 

suas funções psicológicas superiores. Para isso metodologicamente o professor organiza o 

conhecimento prévio que o aluno traz consigo com o conhecimento científico.  

O terceiro ponto parte dos princípios curriculares que irão nortear o trato com o 

conhecimento. A relevância social do conteúdo (o sentido e o significado para a reflexão 

pedagógica escolar), a contemporaneidade do conteúdo (levar para os alunos conhecimento e 

informações mais atuais do nosso tempo), adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas 

do aluno (respeitar as capacidades superiores dos alunos de acordo com sua realidade 

histórica e biológica), simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade (a tentativa 

de ultrapassar o conhecimento fragmentado e etapista), a espiralidade da incorporação das 

referências do pensamento (com a apropriação do conhecimento científico historicamente 

produzido pela humanidade as novas informações, irão partir de um conhecimento anterior 

ampliando assim o acervo cultural do homem) e por fim a provisoriedade do conhecimento (o 

conhecimento é dinâmico, o que devemos respeitar é a sua configuração histórica). 

O quarto ponto segue como eixo os ciclos de escolarização que parte da: pré-

escola a 3ª série (atualmente chamado de ano) do ensino fundamental I, com o ciclo de 

organização da identidade dos dados da realidade. Tem como objetivo organizar as 

informações que o aluno trás consigo.  Da 4ª a 6ª série (atualmente chamado de ano) do 

ensino fundamental I e II, com o ciclo de iniciação a sistematização do conhecimento. O aluno 

começa a realizar nexos com o subjetivo com o objetivo, o abstrato com o concreto, o simples 

com o complexo, dando assim um salto qualitativo no processo de aprendizagem. A 7ª e a 8ª 

séries (atualmente chamado de ano) do ensino fundamental II, tem o ciclo da ampliação da 

sistematização do conhecimento. Possui como premissa a relação da prática com a teoria a 

práxis social. E por último o ciclo que contempla a três séries do ensino médio com o 

aprofundamento da sistematização do conhecimento. O aluno nessa fase consegue perceber, 

compreender e explicar o objeto. 

Nos ciclos, os conteúdos de ensino são tratados simultaneamente, 

constituindo-se referenciais que vão ampliando no pensamento do aluno de 

forma espiralada, desde o momento da constatação de um ou vários dados da 

realidade, até interpretá-los, compreendê-los e explicá-los. (COLETIVO DE 

AUTORES, 2012, p.36). 

Terminando com o capítulo o quinto ponto aborda a polarização que é a aptidão 

física como perspectiva da Educação Física e a Cultura Corporal. A primeira tem como 

objetivo o rendimento máximo da capacidade física do aluno. O que interessa é como o aluno 

pode render ao seu máximo no mínimo espaço de tempo, o mesmo princípio que o sistema 

capitalista se sustenta. Em contra ponto, a Cultura Corporal respeita a individualidade e o 
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tempo de aprendizagem do aluno, além de historicizar a produção humana e desenvolver a 

reflexão pedagógica dos conteúdos abordados pela Educação Física. 

No segundo capítulo “EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: NA DIREÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SÍNTESE.” Conceitua o que é Educação Física e faz um 

breve apanhado histórico do século XVII até o século XX sobre como o contexto sócio-

político e econômico contribuíram para construir a identidade da educação e a Educação 

Física no mais diversos períodos. 

Como ponto inicial de forma provisória, mostrando que a verdade é dinâmica 

assim como o conhecimento científico, conceitua que a Educação Física “[...] é uma prática 

pedagógica que no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais como: 

jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 

podemos chamar de cultura corporal.
17

” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 50). É neste 

momento que o termo cultura corporal ganha uma grande repercussão no meio acadêmico. 

Pontua que no século XIX ocorreu um grande desenvolvimento do sistema 

capitalista reverberando numa sociedade em que os homens deveriam ser o mais rápido, o 

mais forte, o mais ágil, traços morfológicos necessários para a construção de uma nova época. 

Contudo, as condições objetivas de vida não tinham mudado em nada, no âmbito da 

habitação, saúde, educação, etc.; não promovendo a almejada mudança. Neste dado momento 

histórico os cuidados com a higiene eram importantíssimos, às doenças infectocontagiosas 

estavam se propagando e o saneamento básico ainda era muito precário.  

Diante desta circunstancia a Educação Física ganha uma abordagem higienista 

com o objetivo de contribuir com os preceitos que a sociedade solicitava. Através das escolas 

de ginástica, em que davam o aporte técnico para que os corpos pudessem se desenvolver 

nesta perspectiva de mais “saudáveis”.  

No Brasil nas primeiras décadas do século XX foi marcado pelo regime militar, 

em que a Educação Física ganhou outra abordagem, a militarista, inclusive eram os próprios 

militares que ministravam as aulas. Esta realidade mudou a partir de 17 de Abril de1939 

(Decreto-lei nº 1212) quando foi criada a primeira instituição civil de formação de professores 

em Educação Física no Rio de Janeiro.  

Após o Estado Novo houve um movimento recente, o da Educação Física 

Desportiva Generalizada, em que os princípios eram: “rendimento atlético / desportivo, 

                                                           
17

 A esse respeito consultar PERNAMBUCO, Secretaria de Educação. Contribuições ao debate do currículo em 

educação física: uma proposta para a escola pública. Coordenação de Micheli Ortega Escobar. Recife, 1989, 36 

p.; e BRACHT, Valter. Educação Física Escolar: uma busca da autonomia pedagógica. In: Revista de Educação 

Física da Universidade Estadual de Maringá, Ano I, nº 2, 1990. 
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competição, comparação de rendimento e recordes, regulamentação rígida, sucesso no esporte 

como sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas etc.” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, pág. 54). As aulas de Educação Física nas escolas eram 

predominantemente compostas por treinamentos, inclusive a relação professor / aluno tinha 

modificado para treinador / atleta, estava ocorrendo a esportização dos esportes. Dando 

continuidade aos elementos que norteiam ao movimento da Educação Física Desportiva 

Generalizada, surge em meados da década de 70, a abordagem tecnicista.  

Divergendo da abordagem tecnicista, entre os anos 70 e 80, surgem os 

movimentos em que os sentimentos eram prevalecidos nas aulas de Educação Física: a 

Psicomotricidade e a Educação Física Humanista. Dentro da perspectiva da psicomotricidade 

temos a psicocinética em que Jean Le Boulch (1978), com uma abordagem que “Privilegia 

para isso o estímulo ao desenvolvimento psicomotor especialmente a estruturação do esquema 

corporal e as aptidões motoras que, segundo o autor melhoram através da prática do 

movimento. Pretende assim, através do exercício, desencadear mudanças de hábitos, ideia e 

sentimentos.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, pág. 55). Enquanto no movimento 

humanista se caracterizava “[...] pela presença de princípios filosóficos em torno do ser 

humano, sua identidade, valor, tendo como fundamento os limites e interesses do homem 

[...]”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, pág. 55). Estes foram os elementos que cooperaram 

para o Esporte para Todos (EPT), que fundamentado nos princípios humanista tornou-se um 

movimento alternativo do esporte de rendimento.    

O terceiro capítulo aborda a “METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: A QUESTÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E SUA 

ABORDAGEM METODOLÓGICA.” Aqui iremos encontrar questões teórico-metodológicas 

da Cultura Corporal, que se utiliza a expressão corporal como linguagem. O aluno irá atribuir 

um sentido/significado do conteúdo apreendido na escola de acordo com as relações sociais 

que eles construíram na escola, com a família, no clube, etc. 

A organização do trabalho pedagógico parte de dois pressupostos para a seleção e 

disposição dos conteúdos: primeiro a origem e a necessidade do conteúdo para que ele seja 

ensinado e segundo os recursos didáticos da escola. O restante do capítulo há uma 

estruturação das aulas com os conteúdos: jogo, esporte, capoeira, ginástica e dança em que 

foram sistematizados de acordo com os ciclos com seus objetivos e atividade propriamente 

dita. O livro trabalha com esses conteúdos selecionados de forma aleatória, mas com a 

perspectiva de que fundamentando as aulas com a realidade da escola, do corpo docente e 
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discente podemos trabalhar as demais expressões corporais através das mais diversas 

possibilidades. 

O último capítulo a “AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA.” As avaliações no processo ensino-

aprendizagem que faz parte dos conteúdos nos cursos de formação de professores geram 

dúvidas e insegurança, por parte dos graduandos, nossos futuros professores. Percebemos que 

as avaliações tradicionais (testes, provas escritas e orais) de cunho classificatório, não 

conseguem responder aos questionamentos críticos sociais. 

A reflexão pedagógica que alicerça a Metodologia Crítico-Superadora está: no 

processo de estimular a autonomia do aluno, a sua criticidade diante da realidade e a sua 

participação em pró da coletividade. Utiliza a avaliação como instrumento qualitativo de 

análise do projeto político-pedagógico e consequentemente do eixo curricular. Os 

pressupostos metodológicos para o processo avaliativo devem envolver: 

a. Decisões coletivas, por parte do grupo de professores de educação física. 

b. Par dialético entre o conteúdo e a metodologia. 

c. Avaliação criteriosa. 

d. Identificar os níveis de apreensão dos conteúdos por parte dos alunos. 

e. Professores devem rever o seu processo de ensino na intenção que os todos os 

alunos consigam acompanhar o conteúdo. 

f. Modificar a nota para conceito transformando o aspecto quantitativo em 

qualitativo em toda sua dimensão. 

g. Utilizar diversos instrumentos avaliativos que sejam estimulantes e 

desafiadores para os alunos. 

h. Redefinir o conceito do erro, que faz parte do processo de aprendizagem que 

faz parte da construção dos domínios de novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes.   

i. Todo encontro com o professor o aluno deve estar sendo avaliado (avaliação 

informal).  

 

Reconhecemos que a Teoria do Conhecimento que fundamenta a Metodologia 

Crítico-Superadora é a Concepção Materialista e Dialética da História. Que o conhecimento a 

ser tratado nas aulas não é um conhecimento abstrato, sem relação com o real concreto. Que a 

reflexão crítica da realidade consubstancia o trabalho pedagógico desta proposta, na 

perspectiva de contribuir para com os alunos da rede pública escolar, oriundos da classe 
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trabalhadora, em obterem criticidade nos fatos, iniciativa nas participações escolares, 

trabalharem pela e para a coletividade. Para a formação destes estudantes, o domínio do 

conhecimento historicamente produzido e acumulado para a elevação do pensamento teórico 

(objeto do currículo), permite saltos qualitativos na capacidade de explicação e de intervenção 

na realidade.  

Com isso se faz presente os pressupostos filosóficos do marxista na obra do 

Coletivo de Autores, assim, na ontologia “É trabalho quando desenvolve diferentes 

movimentos sistematizados, organizados, articulados e institucionalizados, transformados, 

portanto numa produção simbólica: um jogo, uma ginástica, um esporte, uma dança, uma 

luta.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.40). 

Na gnosiologia “Assim o homem, simultaneamente ao movimento histórico da 

construção da sua corporeidade, foi criando outras atividades, outros instrumentos e através 

do trabalho foi transformando a natureza, construindo a cultura e se construindo.” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.40). Na axiologia: 

A judicativa dessa reflexão contribui para o desenvolvimento da identidade 

de classe dos alunos, quando situa esses valores na prática social capitalista 

da qual são sujeitos históricos. 

Nessa perspectiva o Esporte, enquanto tema da cultura corporal, é tratado 

pedagogicamente na Escola de forma crítico-superadora, evidenciando-se o 

sentido e o significado dos valores que inculca e as normas que o 

regulamentam dentro de nosso contexto sócio- histórico. (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p.41) 

E por fim a teleologia “Essa direção, dependendo da perspectiva de classe de 

quem reflete, poderá ser conservadora ou transformadora dos dados da realidade 

diagnosticados e julgados.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.27). 

Podemos apresentar como síntese da leitura dos fundamentos da Pedagogia 

Historico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora que as mesmas têm em comum os 

seguintes fundamentos: (a) Ontológicos – compreensão do ser humano, da formação humana 

e da educação. Isto fica evidente no entendimento do trabalho educativo. 

(b) Gnosiológicos – compreensão do conhecimento e do processo de 

aprendizagem, (c) Axiológicos – compreensão sobre função social da escola e do currículo, 

(d) Teleológicos – o horizonte histórico socialista rumo ao comunismo. 

O que podemos ainda constar é que, na época da publicação da obra Metodologia 

do Ensino da Educação Física (1992) a Pedagogia Histórico-Crítica (1982) ainda não 

formulava uma proposição metodológica para o trato com conteúdos específicos. Portanto, o 
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Coletivo de Autores foi precursor de uma proposição metodológica que encontra hoje 

subsídios mais elaborados na teoria marxista. 
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5. LICENCIATURA PLENA DE CARÁTER AMPLIADA. 

Até aqui, demonstramos a coerência entre os pressupostos (a) da Concepção 

Materialista e Dialética da História (teoria do conhecimento), (b) da Pedagogia Histórico-

Crítica (teoria pedagógica) e (c) da Metodologia do Ensino da Educação Física. Nesta parte 

trabalharemos a análise dos pressupostos do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da FACED/UFBA. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2011): 

Analisar significa estudar, decompor, dissecar, dividir, interpretar. A análise 

de um texto refere-se ao processo de conhecimento de determinada realidade 

e implica o exame sistemático dos elementos; portanto, é decompor um todo 

em suas partes, a fim de poder efetuar um estudo mais completo, 

encontrando o elemento-chave do autor, determinar as relações que 

prevalecem nas partes constitutivas, compreendendo a maneira pela qual 

estão organizadas, e estruturara as ideias de maneira hierárquica. 

(MARCONI e LAKATOS, 2011, pág. 09). 

 

A partir desta definição de análise, iremos nos debruçar sobre o PPP da UFBA, 

em que foi permitido constatar que os componentes que fazem esse conjunto de referenciais 

teórico-metodológicos estão relacionados com a proposta que este documento anuncia. Para 

isso estudamos a obra: Fundamentos da Escola do Trabalho de Pistrak (1924), Crítica da 

Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática de Luís Carlos de Freitas (1995) e o 

Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da 

Bahia (2011).  

Foram realizadas as seguintes etapas: “A primeira é a análise dos elementos, 

consistindo no levantamento de todos os elementos básicos constitutivos de um texto, visando 

à sua compreensão.” (MARCONI e LAKATOS, 2011, pág. 12 – grifos dos autores). Para 

esses elementos de análise foi indicado um conjunto de leituras
18

 com a participação de 

mestrandos Alexandre Lordêllo (2014), Cristiane Lacerda (2014) e doutorandas Márcia 

Morschbacher (2015) e Raquel Rodrigues (2014) da Linha Teoria Marxista, Pedagogia 

Socialista, Educação Física e Esportes no seio da Linha de Estudos e Pesquisas em Educação 

Física, Esportes e Lazer – LEPEL/FACED/UFBA, que possuem a Licenciatura Ampliada 
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 TAFFAREL, Celi Nelza Zülke; SANTOS JÚNIOR, Cláudio de Lira. Formação humana e formação de 

professores de Educação Física: para além da falsa dicotomia licenciatura x bacharelado. In: TERRA, Dinah 

Vasconcelos; SOUZA JÚNIOR, Marcílio. Formação em educação & ciências do esporte: políticas e 

cotidiano. São Paulo: Aderaldo & Rothschild: Goiânia: CBCE, 2010. P.13-47. TAFFAREL, Celi Zülke. A 

formação de professores de Educação Física e a Licenciatura Ampliada. Salvador: 

LEPEL/FACED/UFBA, 2012. 38p. Mimeo. UFBA. Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura 

em Educação Física. Salvador: Faculdade de Educação - Licenciatura em Educação Física, 2010. Mimeo. 
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como objeto de estudo no geral. Na especificidade o professor Lordêllo (2014) se apropria do 

conteúdo da Educação Física e Cultura Corporal, as professoras Morschbacher (2015) do 

trabalho científico; Rodrigues (2014) do trabalho pedagógico e Lacerda (2014) do trabalho 

pedagógico na educação infantil. Para garantir a apoderação destas leituras foi realizado um 

seminário
19

, no dia 15 de Dezembro de 2012, que teve como ementa Estudo da produção da 

professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura Ampliada. Identificação das bases teórico-

metodológicas da Licenciatura Ampliada (teoria do conhecimento, teoria da aprendizagem, 

teoria pedagógica). Identificação e análise das categorias constituintes da Licenciatura 

Ampliada. 
20

 

A segunda fase é a análise das relações, que “[...] Tem como objetivo encontrar as 

principais relações, em estabelecer conexões com os diferentes elementos constitutivos do 

texto.” (MARCONI e LAKATOS, 2011, pág.13). Nesta etapa é mais completa, pois, é a busca 

da relação entre as partes principais com o tema.  E por fim a análise da estrutura, que “Nela 

verificam-se as partes de um todo, procurando evidenciar as relações existentes entre elas.” 

(MARCONI e LAKATOS, 2011, pág. 13). Essas etapas foram respeitadas de acordo com as 

orientações acima, levando a reconhecer que os pressupostos filosóficos da Concepção 

Materialista e Dialética da História estão presentes no PPP, como também o projeto de 

formação humana subsidiando o projeto de Licenciatura de Caráter Ampliada em Educação 

Física.  

A análise do conteúdo do documento PPP, foi complementada com uma entrevista 

aberta com a professora Celi Taffarel
21

 no sentido de diminuir as possíveis dúvidas 

encontradas durante a avaliação do documento, reconstruindo assim a história: 

(a) O curso de Educação Física da UFBA, apesar de mais de 20 anos de 

existência, nunca foi reformulado. O curso estava fora das normatizações oficiais; 

(b) Para as proposições de reformulação curricular, foi realizado um diagnóstico 

da situação atual do programa do curso, orientadas e defendidas pelas dissertações e teses 

sobre a formação de professor em geral e, em específico na formação de professores de 

Educação Física, orientados pela professora Celi Taffarel. A exemplo podemos mencionar as 
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 Segue em anexo a relatoria do seminário. 

20
 Segue em anexo a catalogação das produções da professora Celi Taffarel com o objeto de estudo a 

Licenciatura Ampliada (1998-2012). 
21

 Realizada no período de ajustes da dissertação – Salvador 14 a 16 de Agosto de 2014.   
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teses de Santos Junior (2005); Rodrigues (2014); Cunha (2014); Figueiredo (2013); Lorenzini 

(2013); Soares (2005), entre outras
22

 

(c) foram realizadas aproximadamente 52 reuniões com o corpo docente, corpo 

discente, com os egressos para a discussão pública da proposta de reformulação curricular 

sistematizada e submetida ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física, o que 

pode ser constatado em atas das reuniões.  

(d) a proposta foi aprovada em instancia superiores da UFBA segundo o Estatuto 

e Regimento da UFBA vigente na época. 

(e) com a proposta curricular reformulada, seguiram ainda, uma proposta de 

abertura de Curso Noturno, a construção do complexo esportivo educacional da UFBA como 

centro de Referencia da Cultural Corporal do estado da Bahia e uma proposta de programa de 

pós-graduação em educação Física.   

Este documento nos permitiu identificar que possui como Teoria do 

Conhecimento a Concepção Materialista e Dialética da História, que a fundamenta e como 

vimos anteriormente possui como questão propositiva a formação omnilateral ou formação 

humana como dimensão fundamental na concepção marxiana na educação. Para adentramos 

na Licenciatura Plena de Caráter Ampliada que tem como fio condutor a formação ampla, 

iremos tentar entender essa proposta de formação, a partir de toda a sua fundamentação deste 

estudo, por isso defendemos a licenciatura ampliada, por se julgar a mais avançada e está 

comprometida na formação qualitativa do professor de Educação Física. 

Diferentemente da formação unilateral, que reflete e propaga a ideologia da classe 

burguesa, em que a formação do homem perpassa pelo sentido individualista, pela 

meritocracia, pelas regras mercadológicas, além de, serem acríticas e não historicizar os 

conteúdos, tendo como a lógica o capital com suas limitações, conservadorismos e idealismos. 

A formação omnilateral/humana decorre de uma formação em que o projeto histórico 

comunista, supera e transforme o modo de produção capitalista, reverberando numa formação 

coesa das capacidades intelectuais, morais, artísticas e corporais. 

Para contribuir com o PPP do curso de Licenciatura Educação Física da UFBA, 

tendo como a formação omnilateral/humana na perspectiva ampliada e generalista, foi 

utilizada como base para a organização do conhecimento o projeto histórico comunista 

pautado no modelo político de gestão de autonomia e a pedagogia socialista. Para isso o PPP 

se utilizou como referencia o livro dos “Fundamentos da Escola do Trabalho” de Pistrak 
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 Ver Curriculum Lattes de Celi Taffarel. Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/5691238604320892  

http://lattes.cnpq.br/5691238604320892
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(1888), que tem como arcabouço teórico a experiência pedagógica, acerca da compreensão do 

sistema de ensino que estava sendo implantado na Rússia na década de 20, não tendo acordo 

com o processo de transformação que país estava enfrentando. Os ideais da revolução 

francesa foram à base para a revolução russa que para o surgimento de uma nova sociedade 

precisou formar novos cidadãos, tendo a escola como papel fundamental para este processo. 

O plano educacional que Pistrak (2000) desenvolveu tinha como essência uma 

pedagogia socialista que não olhava o individuo e sim o coletivo e compreendia que o passado 

era importante para não cometer os mesmos erros no futuro. Em síntese, o livro trabalha com 

o tripé: Relação escola x trabalho, auto-organização dos estudantes e a organização do ensino 

através do sistema dos complexos. 

Contudo para podermos entender qual a proposta do autor, partimos para a 

compreensão do que seja a escola do trabalho? A princípio ela nasce da crítica à escola 

capitalista, possui novos objetivos e outra função social, mostrando assim a sua natureza de 

classe como uma arma ideológica para revolução. Seus princípios se baseiam na realidade e 

na auto-organização. A Escola do Trabalho tem como alicerce estruturante o marxismo na 

questão da luta de classes (para isso é necessária à auto-organização), a dialeticidade e a 

relação entre o capital e o trabalho. 

A escola tem que ser um centro cultural, principalmente para os habitam no 

campo, que se caracteriza como um trabalho produtivo, pois os alunos possuem a unidade 

pedagógica teoria/prática. Foi colocado que o trabalho fabril na sua essência esta relacionada 

aos conteúdos sistemáticos de ensino (matemática, química, física e etc.). A escola tem o 

papel de prover o acesso ao conhecimento científico para, explicar, conhecer e intervir no real. 

Pistrak (2000) aborda a responsabilidade que a escola possui que não é apenas elaborar um 

plano de ensino pedagógico e sim um plano de ensino de vida. 

Porém, muitos educadores pensaram equivocadamente que continuar com os 

métodos arcaicos e abordar os conteúdos revolucionários seriam a solução da educação. O 

rompimento é necessário para a renovação dos conceitos. 

Os princípios que o autor utilizou para organizar uma nova escola foram: a ênfase 

nas leis gerais que regem o conhecimento do mundo natural e social; a preocupação com o 

social; a preocupação com o atual; as leis do trabalho humano; os dados sobre a estrutura 

psicofísica do educando e por fim o método dialético que atua como uma força organizadora 

do mundo.          

A práxis pedagógica é o diferencial da escola, pois desde cedo as crianças tem a 

prática do trabalho fabril relacionada com a teoria dos conteúdos escolares. O resultado é uma 
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pratica social construída na escola desde o primeiro seguimento escolar para transformar a 

sociedade. Todas as escolas, principalmente as urbanas devem conter uma área verde para que 

os conhecimentos teóricos e práticos de cunho agrícola estejam acessíveis, como também a 

dinâmica de uma fábrica, in locus seja do conhecimento de todos. “A entrada do aluno na vida 

depois da escola deixa de ser um salto no desconhecido, tornando-se uma transição bastante 

fácil e, quanto mais despercebido, melhor será para o aluno.” (PISTRAK, 2000, pág.77). O 

livro divide didaticamente a faixa etária com os conteúdos que devem ser aprendidos pelos 

alunos. 

Pistrak (2000) elaborou o “método dos complexos”, em que o eixo temático deve 

ter relevância social e outros temas devem estar correlacionados com a ideia central, com a 

interdisciplinaridade. No entanto, o êxito dos “complexos” irá se concretizar na condição em 

que o aluno através do método dialético entenda o trabalho real e a dê relevância auto-

organização. O professor é o mediador no processo da aprendizagem. 

Deposita uma grande esperança nos jovens, que serão os futuros gerenciadores, 

mas com uma dinâmica estruturante (através de assembleia) todos desempenhariam esses 

papéis. Trata sobre a importância do trabalho coletivo seja, nas atividades cotidianas ou em 

algum trabalho específico, contudo que seja útil socialmente. A escola tem como balizamento 

preparar o aluno para a vida. Com base nesta obra de Pistrak (2000), a Licenciatura Plena de 

Caráter Ampliada possui como fundamentos: analisar a relação trabalho x escola, a auto-

organização do alunado e o sistema de ensino dos complexos. 

De acordo com o PPP (2011) A Licenciatura Plena de Caráter Ampliada é uma 

licenciatura de formação generalista que tem como finalidade garantir a formação consistente 

nas áreas escolar e não escolar da Educação Física. Seu surgimento foi a partir da necessidade 

de uma reestruturação curricular e da viabilidade do curso de Educação Física noturno da 

Universidade Federal da Bahia. Contudo, foi principalmente identificado, através de um 

processo avaliativo interno sob a supervisão científica do professor Dr. Reiner Hildebrandt-

Stramann da Alemanha: que 1) a carga horária das disciplinas eram muito elevadas e como 

proposta reduzir a carga horária obrigatória; 2) muitas disciplinas se tornavam repetitivas 

através da análise dos eixos curriculares, além de serem desmotivadoras e cansativas, como 

proposta concentrar as disciplinas e trabalhar com o conceito de eixos, módulos, ciclos e 

complexos temáticos, a exemplo: Cultura Corporal e Sociedade; 3) uma formação pautada na 

perspectiva bioanatomofisiológica do homem, como proposta aumentar as disciplinas de 

cunho humanas, sociais e pedagógicas; 4) a desvinculação das disciplinas curriculares sem um 

eixo que pudesse articulá-las, como proposta a criação de uma teoria pedagógica da Educação 
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Física e da Pedagogia do Movimento; 5) processo avaliativo desconexos dos objetivos, como 

proposta estruturação do processo avaliativo a partir dos módulos e eixos fundamentados nas 

competências globais e habilidades a serem exigidas; 6) a formação de caráter prático-

esportiva, que para a maioria dos alunos do curso da UFBA, consiste na aquisição do 

conhecimento das técnicas e das habilidades que não foi obtido na educação básica, como 

proposta criar situações-problemas no período de ingresso do aluno no curso que possam 

tratar dos elementos básicos das atividades corporais; 7) a não abordagem teórico-

metodológica pertinente com o trato do conhecimento, como proposta a relevância do ensino 

dos temas da cultura corporal para a educação; 8) o oferecimento de disciplinas nos três turnos 

(manhã, tarde e noite), como proposta um turno único em determinados dias da semana. 

Além, das constatações e das proposições da assessoria internacional do professor 

Dr. Reiner Hildebrant-Stramann, o PPP foi construído a partir dos documentos legais
23

. A 

Licenciatura Plena de Caráter Ampliada parte de uma proposta curricular do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFBA, em que segundo o Projeto Político-Pedagógico 

tem como objetivo: 

[...] consolidar uma base teórica consistente fazendo-o a partir da Teoria do 

Conhecimento que possibilita do conhecimento como categorias da prática 

permitindo a organização do conhecimento em ciclos – da constatação de 

dados da realidade às sistematizações, generalizações, ampliações e 

aprofundamentos – configurando os sistemas de complexos temáticos que 

por sua vez estruturam programas como programas da vida para a formação 

humana. (PPP, 2011, p.10). 

 

De acordo com a matriz curricular da Licenciatura Plena de Caráter Ampliada do 

curso de Licenciatura de Educação Física da Universidade Federal da Bahia poderá atuar na 

área da educação básica em qualquer nível, como também em espaços educativos e em 

campos de trabalho (saúde, educação, lazer, treinamento). O PPP do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFBA foi construído a partir de quatro eixos: Fundamentos 
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 Parecer CNE/CES nº 138, de 3 de abril de 2002 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Educação Física); parecer CNE/CES nº 58, de 18 de fevereiro de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Educação Física); Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004 

(Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena); Parecer CNE/CES nº 400, aprovado em 24 de novembro de 2005(Consulta 

sobre a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física ao curso de 

Educação Física (licenciatura), tendo em vista a Resolução CONFEF nº 94/2005.); Parecer CNE/CES nº 

142/2007, aprovado em 14 de junho de 2007 (Alteração do § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº 7/2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena); Resolução CNE/CES nº 7, de 4 de outubro de 2007 (Altera o § 3º do art. 10 da 

Resolução CNE/CES nº 7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

em Educação Física, em nível superior de graduação plena); Parecer CNE/CES nº 82/2011, aprovado em 3 de 

março de 2011(Solicitação de informações relativas aos cursos de Instrutor e Monitor de Educação Física). 
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(Pedagógicos), Conteúdo Específicos (Cultura Corporal), Práxis (Prática de Ensino e Estágio) 

e por fim Formação Científica (Teoria do Conhecimento).  

Conforme a Minuta de Resolução/Conselho Nacional de Educação, que consta no 

material produzido para a XVII Semana de Educação Física/UFMS
24

, ela institui de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação: Licenciatura Plena de 

Caráter Ampliado em Educação Física o artigo 5º ratifica a posição de que a formação do 

professor de Educação Física deve ser regulada para uma formação geral comprometido com 

uma visão ampla sobre o homem. Assim sendo: 

Art. 5º – A estrutura curricular do Curso de Graduação: Licenciatura Plena 

de Caráter Ampliado em Educação Física deverá pautar-se em uma política 

global de formação, que eleve as funções psíquicas superiores, a capacidade 

do pensamento teórico e que observe os seguintes princípios:  

1) trabalho pedagógico como base da identidade do professor, profissional de 

Educação Física; (ontologia). 

2) compromisso social da formação na perspectiva da omnilateralidade; 

(axiologia).  

3) sólida e consistente formação teórica, formação política; (gnosiologia). 

4) elevação da consciência de classe; (teleologia). 

5) articulação entre ensino, pesquisa e extensão;  

6) indissociabilidade teoria-prática;  

7) tratamento coletivo e interdisciplinar do conhecimento;  

8) ação investigativa crítica, solidária, coletiva, interdisciplinar na produção 

do conhecimento científico;  

9) articulação entre conhecimentos de formação ampliada, formação 

específica e aprofundamento a partir de sistemas de complexos que 

assegurem a compreensão radical, de totalidade e de conjunto;  

10) avaliação permanente;  

11) formação continuada;  

12) respeito à autonomia institucional;  

(13) gestão democrática;  

(14) condições objetivas de trabalho;  

(15) autodeterminação dos estudantes. (TAFFAREL in MINUTA, 2012, 

p.28).  

 

Estes princípios vem contestar no que diz respeito a atual política de formação de 

professores que com a hegemonia da burguesia no poder, o processo do desenvolvimento 

humano pressupõe que o trabalho seja especificamente físico, pois do trabalhador é exigido 

um mínimo de conhecimento para tratar da sua aérea de atuação. A produção de bens 

materiais através do trabalho passa a ser aceitável no processo mais geral, mas o trabalho se 

dá na forma alienada, com divisões entre: propriedade e produtor, intelectual e manual, teoria 

e prática, pautadas pela mais valia e pela lógica do consumo, próprias de uma sociedade 

capitalista. 

                                                           
24

 Segue em anexos 
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Para contrapor o tipo de formação que ideologicamente propaga e refletem as 

ideais do sistema capitalista, em que fere a formação humana, os alunos de graduação que 

fazem parte do Movimento Estudantil de Educação Física que apoiados pela Executiva 

Nacional dos Estudantes de Educação Física criaram o movimento “Formação Unificada”. 

Eles identificaram que os cursos de licenciatura e bacharelado significavam a fragmentação da 

formação dessa classe trabalhadora e a descaracterização epistemológica desta área de 

conhecimento. 

Em 05 de Abril de 2004 a resolução nº07 do Conselho Nacional de Educação 

instituiu as atuais Diretrizes Curriculares para a formação em Educação Física, que ditava que 

os cursos deveriam reformular seus currículos, porém, não foi discutido com o corpo docente 

e nem discente das universidades públicas do Brasil. Em 2005 ocorreu a divisão do curso, 

passando de Licenciatura Plena passando para a Licenciatura (área escolar) e o Bacharelado 

(área não escolar). Com isso vários questionamentos e discussões surgiram, pois a formação 

que antes de 2005 era considerada generalista, a partir desta data a formação ganhou um 

cunho mais especializado gerando uma formação fragilizada e inconsistente, apenas voltada 

para o mercado de trabalho.  

A Licenciatura Plena de Caráter Ampliado na Educação Física se fundamenta no 

conceito da formação humana, que como ratifica a cartilha da Executiva Nacional de 

Estudantes de Educação Física, gestão 2009/2010: “Reconhecer este fato significa entender 

que onde estivemos atuando, estaremos com certeza trabalhando com a formação humana, 

através e com as especificidades de nossa área, tratando da cultura corporal, seja no clube, na 

escola, na academia, no hospital, no hotel, na praça, etc.” (EXECUTIVA NACIONAL DOS 

ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2009/2010, p.09).  

No MEEF, surgiu o Movimento Nacional Contra a Regulamentação (MNCR) em 

1999, que “[...] se configura como um movimento social dos trabalhadores da Educação Física 

e passa a ocupar esse lugar nos enfrentamentos internos a essa área.” (DIAS JÚNIOR e 

LIMA, 2011, p.53). Este movimento tem como tripé fundante: ser contra a regulamentação da 

profissão entendendo ser fragmentária e corporativista, ser de caráter amplo nas mais diversas 

áreas (escolar ou não escolar) e por fim emancipação da classe trabalhadora na nossa 

sociedade. Então,  

Como em tantas outras lutas de classe trabalhadora (e como nos ensina o 

referencial marxista), a motivação principal para a organização do MNCR 

foi uma questão necessária, concreta e objetiva, a do enfrentamento contra o 

aparato burguês do Estado criado a partir de uma demanda burocrática, e não 

legítima dos trabalhadores. (DIAS JÚNIOR e LIMA, 2011, p.56). 
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Este movimento contribui como elemento essencial para a elaboração de uma 

proposta que possa compreender os pressupostos da licenciatura e do bacharelado, contra a 

posição dos sistemas do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e dos Conselhos 

Regionais de Educação Física (CREFs) 
25

, criados em 1998 com homologação da Lei n. 

9.696, de 01 de Setembro do mesmo ano, que possuem a função de policiar a área escolar em 

defesa da área não escolar. Uma realidade que está sendo implantada nas mais diversas áreas 

de conhecimento referente à licenciatura, a exemplo da pedagogia: 

Os princípios defendidos pela ANFOPE, destacando: a base comum nacional 

de formação de todos os profissionais da educação e a superação da 

fragmentação e dicotomia entre a formação do pedagogo aponta para uma 

necessidade da discussão dos profissionais da educação como categoria. 

Nesta perspectiva, a criação de um Conselho Federal de Pedagogia 

implicaria em um movimento de fragmentação no processo da 

profissionalização, reforçando o isolamento da Pedagogia em relação às 

demais licenciaturas. (ANFOPE, 2012, p.32) 

 

Mediante a discussão sobre a formação nos cursos de formação de professores que 

esta posta, nas faculdades e universidades, encontramos uma formação aligeirada e 

desqualificada, neste sentido a ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação) vem tentando contribuir formulando os princípios da Base Comum 

Nacional. A Base Comum Nacional é a mediação entre o currículo mínimo e o currículo 

pleno.  

É indispensável garantir no Plano Nacional de Educação a concepção de uma 

base comum nacional de formação de todos os professores brasileiros 

reiteradamente reivindicada pela Anfope, no sentido de uma unidade 

curricular, que assegure a construção coletiva da base identitária dos cursos 

de formação de profissionais da educação. (ANFOPE, 2012, p.44). 

 

Ratificando esse posicionamento, a fragmentação licenciatura-bacharelado resulta 

no rompimento da formação do professor ainda no seu processo de construção. De forma 

inicial ferem os dois eixos da base comum nacional, segundo os documentos da ANFOPE: 
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 Este conselho, comumente denominado de sistema CONFEF/CREF, com regulamentação da profissão de 

Educação Física (pela mesma lei), passa a fiscalizar o exercício da profissão. Criado sob o principal argumento 

de que era necessário que os profissionais de Educação Física (diplomados em curso superior em Educação 

Física) ocupassem os espaços de trabalho da área que, do ponto de vista de seu único presidente desde 1998, 

Jorge Steinhilber, eram “terra de ninguém” (STEINHLIBER, 1996), inicialmente suas ações pautam-se na 

fiscalização dos espaços de trabalho, na exigência de registro dos professores de Educação Física no conselho e 

na delimitação e normatização de atuação em outras áreas das práticas corporais (conforme a resolução 

CONFEF n. 046/2002) que incorre, conforme Nozaki (2004), na ingerência do sistema nas artes marciais, na 

capoeira, na dança, nas lutas e na yoga (tanto pela tentativa de atribuir a exclusividade de atuação dos 

professores de Educação Físicos com estas práticas corporais, quanto de exigir o registro dos trabalhadores 

destas práticas junto ao sistema na condição de profissionais provisionados). De modo gradativo, o sistema 

CONFEF/CREF passa ingerir na formação de professores com a defesa da divisão da formação em Educação 

Física entre licenciatura e Bacharelado e a compor instancias decisórias dos rumos desta formação e das 

políticas públicas de esporte e lazer do país.  
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A) Formação teórica de qualidade: Diz respeito à formação sólida calcada 

nos elementos que permitem, já na formação, a análise da educação 

(Educação Física) enquanto disciplina seus campos de estudos, estatuto 

epistemológico, buscando empreender a compreensão da totalidade do 

trabalho docente contrário ao aligeiramento da formação; B) Docência 

como base da identidade profissional. Que implica o reconhecimento de 

seis pontos fundamentais: 1) Base teórica sólida e interdisciplinar sobre 

o fenômeno educacional (fundamentos históricos, sociológicos, 

filosóficos e pedagógicos) que permitam a análise crítica da sociedade 

brasileira e da realidade educacional; 2) Unidade teoria /prática; 3) 

Gestão democrática; 4) Compromisso social do professor 

(consideração/articulação das reivindicações dos movimentos sociais); 5) 

Trabalho coletivo e interdisciplinar; 6) Indissociabilidade entre a 

formação inicial e continuada. (SANTOS JÚNIOR E TAFFAREL, in 

ANFOPE, 2010, P. 34). 

 

Inclusive, a Base Comum Nacional no PPP apresenta através do “[...] domínio do 

conhecimento e seus meios de produção, em uma perspectiva de totalidade, radicalidade e de 

conjunto, do conhecimento produzido e que permita relações e ações transformadoras da 

realidade, tendo no horizonte um projeto histórico de superação do modo do capital organizar 

a vida na sociedade [...]”. (PPP, 2011, pág.11).  

Assim para contestar este tipo de política pública de formação de professores, foi 

elaborado a Licenciatura Plena de Caráter Ampliada em Educação Física, ratificando, que esta 

licenciatura tem como fio condutor o eixo pedagógico e o trabalho como princípio educativo, 

em que se posiciona de forma científica através da razão ontológica do ser humano. 

Em relação ao trabalho o PPP, que toma a concepção marxiana, e aborda o 

trabalho com seu duplo caráter, no seu sentido/significado “[...] ontológico e alienado, 

estabelecendo referências claras sobre o que entendemos a respeito do trabalho humano em 

geral, do trabalho no modo de produção capitalista, dos locais de trabalho, dos campos de 

trabalho e do mercado de trabalho.” (PPP, 2011, pág. 13). De forma consciente em que o 

trabalho é um modo de produção de vida, e, que possui suas contradições, pois ao mesmo 

tempo em que o trabalho ele é fator de exploração ele liberta o homem na sua construção de 

ser humano, de ser social.  

O trabalho que está presente como fundamento no PPP do curso de Licenciatura 

em Educação Física, de Caráter Ampliado, parte como atividade produtiva com objetivos a 

serem alcançados e também como princípio educativo, que resulta em: 

[...] projetos e programas onde o trabalho socialmente útil e a prática sejam 

eixos articuladores da produção do conhecimento, ou então um currículo 

voltado para o mercado do trabalho que captura a subjetividade do 

trabalhador em formação, desenvolvendo competências específicas, para 

atividades específicas e para aceitação e subsunção do trabalho humano aos 

interesses do capital. (PPP, 2011, pág.14). 
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Assim, a Educação Física possui suas contradições em que a maioria das pessoas 

não possui acesso aos bens culturalmente produzidos pela humanidade, e:  

No que diz respeito aos professores, estão sujeitos, como os trabalhadores 

em geral, a um processo de destruição, visto vivermos um de período forte 

tendência à destruição das forças produtivas, pela decomposição acelerada 

do modo de produção capitalista. Quanto às inovações, estas existem, como 

os avanços científicos e tecnológicos, mas contraditoriamente, estão 

colocados no marco da dependência dos grandes centros internacionais e são 

de acesso a poucos, o que se expressa no grande número de marcas e de 

atletas que buscam superar dificuldades nacionais recorrendo aos centros 

desportivos no exterior. (PPP, 2011, pág. 16). 

 

 O capital possui essa realidade, de sociedade de classes, em que a apropriação 

desses bens é apenas para a classe dominante, com o modo de produção capitalista, refletindo 

nas disparidades e desigualdades sociais. 

Nesse contexto constatamos que, para acessar o conhecimento e ampliar seu 

acervo cultural, os filhos da classe trabalhadora o fazem através das universidades públicas e 

das faculdades privadas. No entanto, o ensino nessas instituições vem se dando em situação 

desfavorável, pois lhes é negado o acesso ao conhecimento cultural e aos bens materiais, 

desenvolvidos ao longo da história da formação humana. Então, a classe trabalhadora fica 

desprovida do acesso aos bens mais elementares para seu desenvolvimento psíquico, este 

relacionado diretamente com o pensamento, que se desenvolve a partir do nível de 

aproximação com o dado da realidade. 

Portanto, a Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia 

(LEFUFBA) de Caráter Ampliada, está comprometida com a formação humana/omnilateral, 

em que contempla as dimensões pedagógicas/políticas, morais/éticas, científico/estéticas 

articuladas com o trabalho pedagógico do professor de Educação Física. Isso remete a 

dominar os fundamentos teórico-metodológicos e técnicos que venham consubstanciar a sua 

práxis social consequentemente numa perspectiva libertadora, autônoma, coletiva e 

organizativa. Com isso o futuro professor de Educação Física formado dentro desta proposta 

curricular inovadora irá atuar nas mais diversas áreas do mundo do trabalho, seja academias, 

clubes, escolas, associações, centros de saúde, enfim, em qualquer espaço que este professor 

venha atuar será de forma consciente, crítico, participativo com uma base teórica consistente. 

Para contribuir com a organização do trabalho pedagógico, na construção de um 

novo currículo da Licenciatura Plena de Caráter Ampliada, a obra de Luís Carlos de Freitas 

(1995), forneceu subsídios teórico-metodológicos. Com uma abordagem propositiva, o autor 

faz uma articulação entre as críticas e as propostas por ele elaboradas. O livro é dividido em 
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três partes, a primeira ele faz um resgate com professores que tem como objeto de estudo a 

didática e a organização do trabalho pedagógico. A partir daí ele foca em três correntes 

pedagógicas: A Didática Fundamental que emerge na década de 80 e que estuda a didática 

através da sua neutralidade, um método único de ensino e procedimentos formalizados no 

processo ensino-aprendizagem, avistando a escola e suas relações internas. Logo após ele 

referencia Libâneo, que faz uma relação da Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos com a 

Pedagogia Histórico-Crítica. Porém, Freitas (1995), faz críticas sobre abordagem equivocada 

que Libâneo faz excluindo a questão histórica da aula e não critica a organização escolar da 

escola capitalista que parte de seu pressuposto de estudo. E finalizando a Pedagogia dos 

Conflitos Sociais que relaciona a escola com a mais valia e a produção reproduzindo assim a 

cultura burguesa tendo como uma proposta educacional o neotecnicista e o neoreprodutivista. 

O segundo capítulo, Freitas (1995) faz uma abordagem sobre os parâmetros 

teórico-metodológicos primeiro de forma geral e depois alguns conceitos e categorias 

relacionadas à escola sobre a organização do trabalho pedagógico. 

1. A etnografia: surge para contribuir para com a pesquisa educacional, mas possui 

limitações no processo de observação. “Portanto, da mesma forma que é difícil 

aceitarmos a teoria que informa a metodologia de pesquisa empirista/positivista, 

também é difícil incorporarmos o enfoque fenomenológica da metodologia 

etnográfica.” (pág.71). Mesmo concordando com o processo de observação o autor 

defende por construir ou reconstruir na perspectiva de superação. 

2. A didática e a busca de regularidades: neste tópico o autor faz uma relação da 

didática com o conceito, porém de forma ampla e articulado. A dialética como 

método de pesquisa de Marx parte do abstrato para o concreto. 

3. A noção de categoria: “Neste sentido os conceitos e as categorias são o resultado 

da atividade de abstração e generalização do homem, ainda que o conteúdo das 

mesmas seja um conteúdo objetivo, pois nascem de um processo no qual há a 

união do conhecimento e da prática.” (pág.80). Categorias são conceitos 

fundamentais.  

4. A questão da representatividade: é a busca de categorias explicativas.  

5. Apontando outras categorias: a ciência pedagógica, a didática e a 

interdisciplinaridade. Para começarmos o autor faz referência a pedagogia, pois 

para ser ciência ela deve ter uma especificidade epistemológica, possui uma área 

de estudo que é o processo educacional além de contribuir para com outras 

ciências qualitativamente. A interdisciplinaridade é uma característica importante 

desta ciência pedagógica, contudo Freitas (1995) questiona a forma como outras 

disciplinas (psicologia, sociologia) estão perdendo o foco do pedagógico para que 

tenha uma contribuição concreta. “A interdisciplinaridade é entendida como a 

interpretação de método e conteúdo entre as disciplinas que se dispõem a trabalhar 

conjuntamente um determinado objeto de estudo.” (pág.91). 

6. A organização do trabalho pedagógico: para consubstanciar a sua proposta o autor 

parte da teoria educacional (projeto histórico e de educação e sociedade) e teoria 

pedagógica que dialoga com o trabalho pedagógico (didática). Elucidando, essas 

teorias que fazem parte da organização do trabalho pedagógico, ele parte pra as 
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categorias objetivos/avaliação (a avaliação é concretização ou não idealizado pelos 

objetivos sejam de caráter social, como que aluno eu quero formar ou de questões 

pedagógicas sobre as matérias escolares).  

7. Conteúdo/método da escola: há três fatores que permeiam sobre este tópico a falta 

de um trabalho material socialmente útil, a fragmentação do conhecimento na 

escola e a gestão escolar. A categoria trabalho. “É o trabalho material o elemento 

que garante a indissolubilidade entre a teoria e a prática social e exige 

interdisciplinaridade.” (pág.100).  

8. A categoria da unidade metodológica: Freitas está se referindo a uma coerência de 

métodos que devem contribuir com pesquisadores nas mais diversas áreas sem 

perder uma configuração interdisciplinar. 

9. A categoria da auto-organização: aqui iremos encontrar dois pólos antagônicos, a 

gestão escolar autoritária formada pelos diretores e coordenadores e a participação 

coletiva composta pelos professores, alunos, funcionários e familiar. A 

participação dos alunos e professores está atrelada a questões bem pontuais de 

âmbito pedagógico, este é o meio que o corpo da gestão se utiliza para mascarar a 

contribuição dos alunos e professores. 

10. O momento atual: neoliberalismo/neotecnicismo: como último ponto o autor foca 

sobre a crise sócio-econômica e política do país e contextualiza sobre a educação 

brasileira. “Para aumentar a taxa de exploração da classe trabalhadora, o capital 

necessita de uma nova base tecnológica que, por sua vez, necessita de um tipo de 

formação diferente da que tem sido dada pela escola.” (pág.125). Esta afirmação é 

ratificada pelo quantitativo de escolas técnicas no âmbito federal e estadual que 

fazem parte das propostas educacionais de nossos governantes. 

11. A qualidade total: isto significa que para se alcançar a qualidade deverá ter sobre 

controle três aspectos, primeiro ter controle sobre o objeto, segundo a participação 

de todos, porém de acordo com as suas funções e por último todos os envolvidos 

vestindo a mesma camisa da empresa.  

12. Plano decenal e revisão curricular: aqui são apresentadas reivindicações antigas 

que a classe trabalhadora do magistério solicita com frequência.  

 

  Enfim, este capítulo finaliza elucidando que este tipo de exploração capitalista 

reabre a antiga contradição educar/explorar. 

   O terceiro e último capítulo utiliza o par dialético objetivos/avaliação para 

avaliar a aula (micro) e a escola (macro), este através do Projeto Político-Pedagógico da 

mesma. Foram utilizadas as avaliações formais e informais no intuito de verificar que 

devemos compreender a escola capitalista para transformá-la.  Analisa dois estudos sobre as 

teorias e práticas pedagógicas dos professores de 1º a 4º série do ensino fundamental da 

cidade de Campinas (SP). Foi constatado que o juízo feito pelos professores pelo meio 

informal é um predomínio no aspecto avaliativo. 

  Freitas (1995) através desta obra consegue desconstruir e reconstruir a didática e 

a organização do trabalho pedagógico, mostrando a realidade e possibilidades na superação 

deste sistema educacional capitalista que temos vigente. Acreditando que através do método 
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materialismo histórico-dialético é possível sim transformar a prática pedagógica dos nossos 

professores e consequentemente a sociedade que vivemos.     

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, outra base teórica que contribuiu 

para a elaboração curricular da Licenciatura em Educação Física de Caráter Ampliada da 

UFBA, ela pode fornecer subsídios para “desenvolver nos alunos capacidades intelectuais 

durante o processo de apropriação de conhecimentos de forma que os saberes adquiridos 

sejam utilizados com êxito e atuem como mediadores da relação indivíduos com a realidade” 

26
.  

Dialogando com os autores da Psicologia Histórico-Cultural, Vigotski (1979), 

Leontiev (1978), Luria (1979), tomamos Vigotski (1979) que entendia ser necessária uma 

psicologia que tivesse os princípios da concepção marxiana. Segundo Duarte (2008) “A 

transmissão pelo adulto, à criança, da cultura construída na história social humana, não é 

concebida na psicologia vigotskiana apenas um dos fatores do desenvolvimento, ela é 

considerada o fator determinante, principal.” (Duarte, 2008, pág.44). Com isso ratificamos a 

importância das relações sociais, a interação do indivíduo no seu processo de formação inicial, 

com o espaço para ocorrer à transmissão do conhecimento sistematizado, científico e mais 

atualizado/avançado nesta área do saber, o professor irá realizar sua função pedagógica, que é 

o condutor deste conhecimento com a criança. Contudo, a grande questão que perpassa pelos 

professores é como ensinar, o quê ensinar e quando ensinar. Para que estes questionamentos 

sejam respondidos os professores deverão ter a compreensão da realidade concreta e seus 

condicionantes, em que as reais condições de possibilidades os alunos alcançarão, chegando 

ao nível mais avançado do pensamento abstrato. 

Nessa concepção vigotskiana do desenvolvimento da personalidade por meio 

do conhecimento mais profundo da realidade objetiva (incluídas nesta as 

ações realizadas pelos seres humanos e pelo próprio indivíduo em 

desenvolvimento) evidencia-se a importância da educação escolar, da 

transmissão do saber objetivo pelo trabalho educativo na escola. Ao 

conseguir que o indivíduo se aproprie desse saber, convertendo-o em “órgão 

de sua individualidade” (segundo uma expressão de Marx), o trabalho 

educativo possibilitará ao indivíduo ir além dos conceitos cotidianos, superá-

los, os quais serão incorporados pelos conceitos científicos. Dessa forma o 

indivíduo poderá conhecer de forma mais concreta, pela mediação das 

abstrações, a realidade da qual ele é parte. (DUARTE, 2008, pág. 82). 

 

O princípio geral norteador desta abordagem é a apropriação da cultura por meio 

do ensino sistematizado, a transmissão de conhecimentos clássicos, como unidade básica de 

                                                           
26

 Retirada do texto “Relações entre Conteúdos de Ensino e Processo de Pensamentos” de Lígia Márcia Martins e 

Ângelo Antônio Abrantes – UNESP. 
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análise nas relações entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

Nesta última cada um tem sua formação devido a sua história que é construída a subjetividade 

dos indivíduos. Não há dissociação entre a razão/emoção, ao pensar eu sinto e ao sentir eu 

penso através das relações interpessoais (nos) e intrapessoal (eu), resultando em uma unidade. 

A aproximação da psicologia e da pedagogia, na perspectiva marxista, esta 

relacionada com o psiquismo e o pedagógico, dentro de um processo de formação em que na 

Concepção Materialista e Dialética da História fundamenta estas duas áreas do conhecimento. 

O conhecimento é transmitido historicamente para futuras gerações, em que o professor é um 

“mediador” neste processo (conhecimento cotidiano ao conhecimento científico) e suas ações 

são intencional, planejada e consciente e não um “facilitador”, como interpreta a abordagem 

construtivista. Então, ao transmitir o saber elaborado a todos da sociedade, o conhecimento 

deixará de ser propriedade privada da classe dominante. A primeira etapa do pensamento 

humano é o empírico (a ação, a prática) e o segundo é o pensamento científico, mais 

elaborado com conceitos e símbolos. Segundo Duarte (2007) depois de algumas leituras 

específicas da Psicologia Histórico-Cultura, foi constatado que: 

A primeira é a importância que a Escola de Vigotski atribui à apropriação, 

pelo indivíduo, da experiência histórico-social, dos conhecimentos 

produzidos historicamente e já existentes objetivamente no mundo no qual o 

indivíduo vive. A segunda é a de que a Psicologia Histórico-Cultural 

considera os processos de aprendizagem conscientemente dirigidos pelo 

educador como qualitativamente superiores aos processos espontâneos de 

aprendizagem. (DUARTE, 2007, pág. 91). 

Após realizar análises sobre o PPP do curso de Licenciatura em Educação Física 

que possui como proposta inovadora uma formação de Caráter Ampliada, encontramos dentro 

dele os pressupostos filosóficos que consubstanciam a concepção materialista e dialética da 

história. De acordo com a ontologia, em que fazemos os questionamentos sobre a existência 

humana em que como o homem se transforma em homem e produz as condições materiais 

para a sua existência, entendemos que seja no sentindo de existir na sua essência do real. No 

PPP a ontologia se apresenta: 

Para fundamentar a compreensão sobre perfil nos valemos da realidade do 

trabalho, em seu duplo caráter, ontológico e alienado, estabelecendo 

referências claras sobre o que entendemos a respeito do trabalho humano em 

geral, do trabalho no modo de produção capitalista, dos locais de trabalho, 

dos campos de trabalho e do mercado de trabalho. Esta produção dos meios 

de vida, que tanto gera bens materiais quanto não materiais, se deu com base 

no trabalho humano. O trabalho é uma condição da existência humana, 

independentemente de qual seja a forma de sociedade. (p.13). 

O professor de Educação Física, além do domínio dos conhecimentos 

específicos para sua ação profissional deve, necessariamente, compreender e 

enfrentar as questões envolvidas com o trabalho no modo de produção 

capitalista, seu caráter e organização. Isto implica em compreender e agir 
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sobre o duplo caráter que assume o trabalho, um, ontológico de formação do 

ser humano e outro, de trabalho alienado. (PPP, 2011, p.18). 

 

Em relação à gnosiologia, em que ter o conhecimento e o os fatores 

condicionantes sobre o que nos fazer conhecer sobre algo, nos move para discutir sobre a 

verdade, então no PPP a gnosiologia se apresenta:  

[...] nesta perspectiva que entendemos que devam ser colocadas às 

contribuições advindas de segmentos sociais organizados em torno da 

formação do professor de Educação Física, para levantar dados desta 

realidade, interpretá-los, compreendê-los, explicá-los e atuar sobre eles à luz 

dos interesses de classe. (PPP, 2011, p.16). 

 

A axiologia no PPP é a “[...] capacidade para analisar criticamente e para agir 

eticamente nas situações da atividade profissional, a partir de uma atitude crítica identificada 

com os ideais e valores de uma sociedade democrática que supere as relações do modo de 

produção capitalista.” (PPP, 2011, pág. 23). Neste pressuposto são questionamentos sobre o 

valor das coisas: como devemos agir fazer, posicionarmos em relação às coisas e a vida. A 

partir daí as inquietações irão reverberar em atos que nos levaram para algum lugar seja a 

partir do indivíduo ou da coletividade. 

E finalmente as nossas finalidades referentes às direções que iremos tomar 

representando assim nossas posições perante a humanidade. No PPP a teleologia é: 

A atitude crítica, sobre os resultados de pesquisa, para a adequação e o 

aprimoramento das ações humana e profissional em prol da consecução dos 

objetivos específicos e de formação sociocultural planejado para o público 

alvo e a sociedade em geral. (p.23) 

A Base Comum Nacional deverá, portanto, permitir o domínio do 

conhecimento e seus meios de produção, em uma perspectiva de totalidade, 

radicalidade e de conjunto, do conhecimento produzido e que permita 

relações e ações transformadoras na realidade, tendo no horizonte um projeto 

histórico de superação do modo do capital organizar a vida na sociedade – 

modo este criado nas relações humanas, com caráter duplo, 

contraditoriamente, de desenvolvimento das forças produtivas e de sua 

concomitante destruição. Em sendo resultante de ação humana é, portanto, 

factível de ser alterado. (PPP, 2011, p.11). 

 

Depois que foi realizado um estudo detalhado do PPP do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal da Bahia de Caráter Ampliada constatamos que esse 

documento possui como bases teórico-metodológicas: a Concepção Materialista e Dialética da 

História como Teoria do Conhecimento, a Pedagogia Histórico-Crítica e a Metodologia 

Crítico-Superadora, que a partir da tentativa de conceitua-las cada uma delas, compreendemos 

como elas estão articuladas no PPP. Também constatamos que há um posicionamento em 

defesa da transmissão do conhecimento científico resultando na elevação do pensamento 
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teórico, na relevância da compreensão da história como matriz científica, na formação 

omnilateral, para a classe trabalhadora.  

Enfim, a análise do PPP e as relações estabelecidas com a Pedagogia Histórico-

Crítica e a Metodologia Crítico-Superadora nos permitem reconhecer que: 

(a) Existem aproximações teóricas entre as abordagens pedagógica e metodológica 

e a proposta do PPP, na concepção de projeto histórico; na concepção de currículo; na 

concepção de trato com o conhecimento; e na definição do objeto de estudo da educação 

física. 

(b) Que a elaboração do PPP partiu da prática social e após um diagnóstico e da 

instrumentalização através de dissertações e teses é proposto o retorno à prática social, agora 

em um projeto de reestruturação curricular. 

(c) Este Projeto expresso no PPP contém os seguintes elementos essenciais que o 

aproximam da teoria pedagógica Histórico-Crítica e da metodologia Crítico-Superadora. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Finalizamos nossos estudos apontando que a Concepção Materialista e Dialética 

da História (MARX, 2001, MARX e ENGELS, 2007), a Pedagogia Histórico Crítica 

(SAVIANI, 2007 E 2008; DUARTE, 2008, 2010; SAVIANI e DUARTE, 2012; 

MARSIGLIA, 2011; GASPARIN, 20124) e Metodologia Crítico Superadora (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992 E 2012, TAFFAREL, 2012, ESCOBAR, 1997), consubstanciam o 

Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal da Bahia de Caráter Ampliada.  

Como objetivo geral Analisamos as contribuições teórico-metodológicas da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-Superadora para a elaboração e 

produção do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia. Na especificidade dos objetivos Reconhecemos os 

pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos que estão sustentando este 

projeto de licenciatura de caráter ampliada e por fim Identificamos que neste projeto de 

licenciatura esta apresentada um projeto de formação humana. Tendo como questão 

norteadora durante todo o estudo se a Pedagogia Histórico-Crítica e a Metodologia Crítico-

Superadora contribuem para a construção desta proposta de licenciatura. Para isto utilizamos a 

pesquisa bibliográfica e documental para estudar e encontrar a presença dos pressupostos 

ontológicos, gnosiológicos, axiológicos e teleológicos para o trato com o conhecimento da 

Educação Física permitindo concluir que existe coerência entre os pressupostos presentes 

nestas concepções. 

Utilizamos as obras de POLITZER (2001) e LOMBARDI, (2009) para 

compreendemos os pressupostos que no âmbito da ontologia (teoria sobre como o homem se 

faz homem), reconhecem o homem como um ser que se faz em relações históricas com a 

natureza e com os próprios homens, dependendo a sua existência do ato contínuo de realizar o 

trabalho (sua atividade vital) de transformar a natureza adequando-a as suas necessidades e, 

neste processo, alterar a sua própria natureza. A continuidade desta natureza alterada (segunda 

natureza) depende do ato contínuo de transmitir o que o homem apreende da relação com a 

natureza e com os outros homens para as futuras gerações, configurando a educação como o 

ato contínuo de reproduzir em cada indivíduo singular a humanidade. Assim a ontologia 

humana se faz em um movimento histórico-e dialético que envolve trabalho e educação. Desta 

base ontológica, decorre a ou teoria sobre como o homem produz o conhecimento 
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(gnosiologia): no processo de trabalho o homem apreende o movimento da natureza e das 

relações entre os próprios homens, configurando-se o conhecimento que acumula e transmite 

às futuras gerações. Este conhecimento se faz em um processo histórico lento, e depende do 

aperfeiçoamento das forças produtivas e das relações de produção (ANDERY, 2003). O 

homem conhece e pode conhecer por que realizar trabalho. No âmbito da teleologia, a 

finalidade das ações humanas é a superação de todos os obstáculos à manutenção da 

existência que se dá na relação subjetiva e histórica dos homens com a natureza e os outros 

homens, e, em última instância, no capitalismo, significa superar a propriedade privada das 

forças produtivas e da riqueza produzida pelos trabalhadores como principal obstáculo ao 

desenvolvimento omnilateral de todos os homens. No âmbito da axiologia, teoria sobre como 

são produzidos os valores, explica-se que os valores decorrem das relações objetivas que os 

homens estabelecem entre si e com os outros homens, determinados pelo estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, e, contraditória e 

dialeticamente, compondo o movimento de formação da consciência para a apreensão da 

necessidade de uma nova formação social. 

Nas obras O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem 

(ENGELS, 1876); O Trabalho Estranhado (MARX, 1844); Ideologia Alemã (MARX e 

ENGELS, 1846-1847); Prefácio e Introdução da Crítica à Economia Política (1857- NETTO, 

2012); Anti-Duhring (ENGELS, 1878); Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico 

(ENGELS, 1880); Manifesto Comunista (MARX e ENGELS, 1848), pudemos identificar e 

aprofundar os elementos que conceituem, como foi citado acima, a ontologia, gnosiologia, 

axiologia e a teleologia na Concepção Materialista e Dialética da História.  

Na Pedagogia Histórico-Crítica, as obras Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras 

Aproximações (SAVIANI, 2008), Pedagogia Histórico-Crítica: 30 anos (MARSIGLIA, 

Org.2011), Uma Didática Para A Pedagogia Histórico-Crítica (GASPARIN, 2012) abordam o 

trabalho educativo como elemento fundante da ontologia, por ser uma atividade 

individua/coletiva com seus sentidos/significados tornando nos homens. Na gnosiologia se 

apropria da história, do conhecimento científico e das determinações materiais da humanidade 

para compreender a realidade, na axiologia rever os conceitos, valores e ideias de acordo com 

as condições objetivas do homem e por fim a teleologia que tenta garantir para as novas 

gerações a produção do conhecimento com base na ontologia, gnosiologia e axiologia. 

Na proposta metodológica Crítico-Superadora presente na obra Metodologia do 

Ensino da Educação Física (1992/2012), tem na ontologia a concepção do trabalho de 

produzir os conteúdos da Educação Física (esportes, dança, ginástica, lutas), na gnosiologia o 
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tratamento desses conteúdos que fazem parte da cultura corporal da Educação Física de forma 

organizada e sistematizada fundamentado na realidade, na axiologia em que os valores de 

uma sociedade capitalista que reflete e inculcam a esportização no trato do conhecimento dos 

conteúdos da Educação Física. Finalizando a teleologia, que trata a transmissão do 

conhecimento para os jovens como sendo essenciais, priorizando os oriundos da classe 

trabalhadora, universalizando a cultura corporal na superação e o fim das desigualdades 

classista. 

 No PPP do curso de Licenciatura de Educação Física de Caráter Ampliada da 

UFBA, apresenta nos pressupostos ontológicos na dupla compreensão do trabalho/trabalho 

educativo e ontológico/alienado, em que o mesmo homem que produz os bens materiais e não 

materiais é o mesmo homem que não possui acesso a sua própria produção, pois está inserido 

numa sociedade de produção capitalista. Gnosiológicos em que nos faz a compreender a 

realidade balisada na interpretação, compreensão e explicação, axiológicos em que analisa os 

valores éticos da atividade profissional de forma individual e coletiva e por fim teleológicos 

dominando os conhecimentos científicos levando a ações transformadoras do sistema 

capitalista.  

De acordo com o conjunto de leituras e os estudos realizados, concluímos que o 

PPP da Licenciatura em Educação Física da UFBA expressa um projeto de escolarização para 

a formação de um trabalhador da educação – o professor, tendo como defesa para com o 

professor, o trabalhador da educação, passando pela sua especificidade – o trabalho educativo, 

e isto, portanto, deve ser garantido no projeto de formação das instituições de ensino 

superiores. Entendemos que o trabalho educativo é, segundo Saviani (2008), o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, transforma o gênero humano em um indivíduo singular, 

se apropriando do objeto da educação, em que identifica como elemento cultural que precisam 

ser assimilados pelos homens para se tornarem homens e com as formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo. 
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8. ANEXOS: 
 

8.1 Instrumento para Comparação. 

Pressupostos Pedagogia Histórico-

Crítica 

(PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES) 

Metodologia Crítico-Superadora 

(COLETIVO DE AUTORES) 

Projeto Político 

Pedagógica da 

Licenciatura em 

Educação Física 

(PPP-UFBA) 

Ontologia: O que é o 

homem e como o 

homem se faz homem? 

“Sabe-se que a educação é 

um fenômeno próprio dos 

seres humanos. Assim 

sendo, a compreensão da 

natureza da educação passa 

pela compreensão da 

natureza humana.” (p.11) 

“Consequentemente, o 

trabalho educativo é o ato 

de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a 

humanidade que é 

produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto 

dos homens. Assim, o 

objeto da educação diz 

respeito, de um lado, a 

identificação dos elementos 

culturais que precisam ser 

assimilados pelos 

indivíduos da espécie 

humana para que eles se 

tornem humanos e, de outro 

lado e concomitantemente, à 

descoberta das formas mais 

adequadas para atingir esse 

objetivo.” (p.13). 

É trabalho quando desenvolve 

diferentes movimentos 

sistematizados, organizados, 

articulados e institucionalizados, 

transformados, portanto numa 

produção simbólica: um jogo, uma 

ginástica, um esporte, uma dança, 

uma luta. (p.40)  

Para fundamentar a 

compreensão sobre 

perfil nos valemos da 

realidade do trabalho, 

em seu duplo caráter, 

ontológico e alienado, 

estabelecendo 

referências claras sobre 

o que entendemos a 

respeito do trabalho 

humano em geral, do 

trabalho no modo de 

produção capitalista, 

dos locais de trabalho, 

dos campos de trabalho 

e do mercado de 

trabalho. 

Esta produção dos 

meios de vida, que 

tanto gera bens 

materiais quanto não 

materiais, se deram 

com base no trabalho 

humano. O trabalho é 

uma condição da 

existência humana, 

independentemente de 

qual seja a forma de 

sociedade. (p.13) 

O professor de 

Educação Física, além 

do domínio dos 

conhecimentos 

específicos para sua 

ação profissional deve, 

necessariamente, 

compreender e 

enfrentar as questões 

envolvidas com o 

trabalho no modo de 

produção capitalista, 

seu caráter e 

organização. Isto 

implica em 

compreender e agir 
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sobre o duplo caráter 

que assume o trabalho, 

um, ontológico de 

formação do ser 

humano e outro, de 

trabalho alienado. 

(p.18) 

Gnosiologia: Qual a 

possibilidade de o 

homem conhecer a 

realidade e a ele 

mesmo? 

“Portanto, a concepção 

pressuposta nesta visão da 

pedagogia histórico-crítica é 

o materialismo histórico, ou 

seja, a compreensão da 

história a partir do 

desenvolvimento material, 

das determinações materiais 

da existência humana.” 

(p.88). 

“Num outro ângulo de 

análise, a relação com a 

realidade escolar presente 

implica a compreensão da 

realidade nas suas raízes 

históricas.” (p.91). 

                                                             

Assim o homem, simultaneamente 

ao movimento histórico da 

construção da sua corporeidade, 

foi criando outras atividades, 

outros instrumentos e através do 

trabalho foi transformando a 

natureza, construindo a cultura e 

se construindo. (p.40)  

É nesta perspectiva que 

entendemos que devam 

ser colocadas às 

contribuições advindas 

de segmentos sociais 

organizados em torno 

da formação do 

professor de Educação 

Física, para levantar 

dados desta realidade, 

interpretá-los, 

compreendê-los, 

explicá-los e atuar 

sobre eles à luz dos 

interesses de classe. 

(p.16) 

Axiologia: Quais são e 

como são produzidos os 

valores que orientam as 

ações humanas?  

 

“... Trabalho não material. 

Trata-se aqui da produção 

de ideias, conceitos, valores, 

símbolos, hábitos, atitudes, 

habilidades.” (p.12).  

A judicativa dessa reflexão 

contribui para o desenvolvimento 

da identidade de classe dos alunos, 

quando situa esses valores na 

prática social capitalista da qual 

são sujeitos históricos. 

Nessa perspectiva o Esporte, 

enquanto tema da cultura corporal, 

é tratado pedagogicamente na 

Escola de forma crítico-

superadora, evidenciando-se o 

sentido e o significado dos valores 

que inculca e as normas que o 

regulamentam dentro de nosso 

contexto sócio- histórico. (p.41) 

A capacidade para 

analisar criticamente e 

para agir eticamente nas 

situações da atividade 

profissional, a partir de 

uma atitude crítica 

identificada com os 

ideais e valores de uma 

sociedade democrática 

que supere as relações 

do modo de produção 

capitalista. (p.23) 

Teleologia: Que direção 

e finalidade as ações 

humanas pode levar? 

“A escola tem o papel de 

possibilitar o acesso das 

novas gerações ao mundo 

do saber sistematizado, do 

saber metódico, científico. 

Ela necessita organizar 

processos descobrir formas 

adequadas a essa 

finalidade.” (p.75). 

Essa direção, dependendo da 

perspectiva de classe de quem 

reflete, poderá ser conservadora ou 

transformadora dos dados da 

realidade diagnosticados e 

julgados. (p.27)  

A atitude crítica, sobre 

os resultados de 

pesquisa, para a 

adequação e o 

aprimoramento das 

ações humana e 

profissional em prol da 

consecução dos 

objetivos específicos e 

de formação 

sociocultural planejado 

para o público alvo e a 

sociedade em geral. 

(p.23) 

A Base Comum 

Nacional deverá, 
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portanto, permitir o 

domínio do 

conhecimento e seus 

meios de produção, em 

uma perspectiva de 

totalidade, radicalidade 

e de conjunto, do 

conhecimento 

produzido e que 

permita relações e 

ações transformadoras 

na realidade, tendo no 

horizonte um projeto 

histórico de superação 

do modo do capital 

organizar a vida na 

sociedade – modo este 

criado nas relações 

humanas, com caráter 

duplo, 

contraditoriamente, de 

desenvolvimento das 

forças produtivas e de 

sua concomitante 

destruição. Em sendo 

resultante de ação 

humana é, portanto, 

factível de ser alterado. 

(p.11) 
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8.2 Pesquisa Matricial da LEPEL/FACED/UFBA27 
 

O Grupo LEPEL/FACED/UFBA veio sendo constituído com o trabalho de ensino, 

pesquisa e extensão tendo como referência a análise crítica da realidade atual, especialmente 

na área da Educação e da Educação Física & Esporte. Para manter a unidade teórico-

metodológica visando permitir a busca de respostas aos problemas da realidade atual, nos 

valemos da Pesquisa Matricial (partindo da contribuição de DEMO, 1997) que significa um 

planejamento estratégico que nos remete a uma matriz lógico-histórica de problemas com três 

patamares de unificação: a) o metodológico comum a todos os participantes; b) a problemática 

globalizada única, representando o mesmo desafio de tratamento e solução; c) a permeação de 

teorias e práticas envolvidas, partindo de um diálogo crítico e criativo com a realidade e de 

temas de relevância social, tratados em equipe e submetidos à rede de articulação dos 

pesquisadores. 

Partindo da Matriz de problemas, a constituição de redes de intercâmbio 

científicos, culturais e nas lutas sociais torna-se ao mesmo tempo necessidade e possibilidade 

de produção da pesquisa e produção do conhecimento em um novo patamar qualitativamente 

diferenciado do que tradicionalmente ocorre nas universidades brasileiras. 

Neste sentido, a pesquisa-ação vem sendo uma expressão possível, a ser 

privilegiada nas condições colocadas. Para explicitar e esclarecer tal posição apresentaram 

argumentos sobre a pesquisa-ação, aqui considerada uma metodologia científica que sustenta 

os projetos específicos em desenvolvimento.  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 

os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Os pesquisadores desempenham um papel ativo na própria realidade dos fatos 

observados, e não limitam suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da 

maioria das pesquisas convencionais. Pesquisas onde as pessoas implicadas tenham algo a 

“dizer” e a “fazer”. A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual:  

 Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 

na situação investigada;  
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 Retirado da página oficial da rede LEPEL/FACED/UFBA 
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 Desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções encaminhadas sob forma de ação concreta;  

 O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;  

 O objetivo da pesquisa-ação consiste não somente em resolver ou, pelo menos, 

esclarecer os problemas da situação observada, mas, fundamentalmente, elevar o nível de 

consciência sobre a problemática estudada. Há, durante o processo, um acompanhamento das 

decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos sujeitos da situação.  

A pesquisa-ação não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-

se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” 

das pessoas e grupos considerados. Em relação aos objetivos, a pesquisa-ação dará ênfase a 

três aspectos: resolução de problemas, tomada de consciência, e produção do conhecimento. 

Na pesquisa-ação tem sido possível estudar, dinamicamente, os problemas, decisões, ações, 

negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os sujeitos durante o 

processo de transformação.  

Existe a necessidade de fundamentar a inserção da pesquisa-ação dentro de uma 

perspectiva de investigação científica, concebida de modo aberto e na qual “ciência” não seja 

sinônimo de “positivismo”, “funcionalismo” ou de outros “rótulos”. Na pesquisa-ação os 

participantes não são reduzidos a cobaias e desempenham um papel ativo. 

A pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou pela participação, é 

necessário produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou fazer 

avançar o debate acerca das questões abordadas. Parte da informação gerada é divulgada, sob 

formas e por meios apropriados, no seio da população. Outra parte da informação, cotejada 

com pesquisas anteriores, é estruturada em conhecimentos.  

A necessidade de controle da atividade de pesquisa é fundamental para que não 

haja manipulação e aproveitamentos para fins particulares. Na pesquisa-ação existe a 

possibilidade de aprofundar os estudos sobre um determinado problema através da 

mobilização coletiva em torno de ações concretas que não seriam alcançáveis nas 

circunstâncias da observação passiva, ou em intervenções práticas isoladas, individuais. 

Outra qualidade da pesquisa-ação é de que, levando a sério o saber espontâneo e 

cotejando-o com as “explicações” dos pesquisadores, um conhecimento descritivo e crítico é 

gerado acerca da situação, com todas as sutilezas e nuanças que em geral escapam aos 

procedimentos padronizados. 
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A pesquisa-ação oferece melhores condições de compreensão, decifração, 

interpretação, análise e síntese do “material” qualitativo gerado na situação investigada - a 

prática pedagógica. Este “material” é essencialmente feito de linguagem verbal e não verbal, 

sob forma de simples verbalizações, discursos, produções de textos ou argumentações mais ou 

menos elaboradas e ainda, de gestos singelos e simples de um jogo infantil, às mais complexas 

coreografias do teatro e dança, e táticas coletivas nos esportes espetaculares. 

Os aspectos argumentativos são encontrados: a) na colocação dos problemas a 

serem estudados conjuntamente por pesquisadores e participantes; b) nas “explicações” ou 

“soluções” apresentadas pelos pesquisadores e que são submetidas à discussão entre os 

participantes; c) nas “deliberações” dos resultados da pesquisa e da correspondente ação 

desencadeada. 

Nestes procedimentos podemos reconhecer a construção da Unidade metodológica 

que implica em: a) elaboração de uma matriz de problemas, desvelando-se nexos entre os 

mesmos e desvelando-se as determinações históricas; b) problematização coletiva que 

significa, na multiplicidade de questões e explicações, o reconhecimento dos nexos e 

determinações; c) A unidade na construção e consideração da referência teórica explicativa. 

Os aspectos práticos da concepção e da organização da pesquisa orientada de 

acordo com os princípios da pesquisa-ação a serem adotados são: 1) Fase exploratória; 2) 

Definição do tema da pesquisa; 3) delimitação dos problemas; 4) O lugar da teoria; 5) 

Hipóteses enquanto possibilidades; 6) Seminários interativos, produtivos; 7) Campo de 

observação participante, com amostragens, grupos focais e representatividade qualitativa; 8) 

Coleta de dados que implica em observações participantes, análise de conteúdo, 

representações, documentações e entrevistas intensivas; 9) Delimitação e reconhecimento de 

novas aprendizagens individuais e coletivas, novas problemáticas; 10) Formulações de 

conhecimentos, saber formal/científico, saber informal/senso comum; 11) Planos de ações, 

com proposições superadoras; 12) Elaborações teóricas/Relatórios; 12) Ampla socialização do 

conhecimento. 

O pólo irradiador dos estudos será a UFBA/FACED/LEPEL – Linha de Estudo e 

Pesquisa em Educação Física & Esporte e Lazer. Estará alicerçado nas Redes: 1. ALFA – 

apoio de pesquisadores internacionais
28

; 2. BETA – apoio de pesquisadores e instituições 
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 Entre as instituições e pesquisadores do exterior com os quais contamos destacam-se nas ações acadêmicas os 

professores Dr. Jürgen Dieckert - Oldenburg/Alemanha; Reiner Hildebrandt-Stramnann - Vechta-Alemanha; 

José Machado Pais -  Lisboa/Portugal; Jesus Trasanco - Pinar del Rio/Cuba.  
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nacional de renome
29

; 3. DELTA – pesquisadores envolvidos de instituições 

regionais/nordeste, considerando aí o Fórum das Quatro
30

; 4. GAMA – 

pesquisadores/professores de instituições estaduais da Bahia, considerando aí o Fórum das 

Seis da Bahia
31

; 5. OMEGA – Pesquisadores admitidos nos cursos e programas da UFBA, 

grupos e organizações locais e agentes diretos dos estudos e pesquisas (lócus e sujeitos dos 

estudos). 

A pesquisa matricial possibilita e potencializa, também, constituir redes de 

pesquisadores e um acervo de experiências pedagógicas configuradas a partir da perspectiva 

Crítica da Educação e da Ciência. 

 

                                                           
29

 Entre os pesquisadores de renome nacional contatados destacam-se: professor Dr. Silvio Gamboa 

(UNICAMP); Rossana Valeria de Souza e Silva (UFU); Lino Castellani Filho (UNICAMP); Valter Bracht 

(UFES); e, Elenor Kunz (UFSC).  

30
 Fórum das Quatro representam as quatro instituições federais de ensino superior (IFES) do Nordeste 

conveniadas – UFBA, UFAL, UFSE, UFPE. Este esforço está sendo organizado pelos Doutores Geraldo 

Barroso (UFPE), Márcia Ferreira (UFAL) e da doutorando Solange Lacks (UFS)  

31
 Fórum das Seis da Bahia representam as seis instituições de ensino superior (IES) da Bahia onde 

desenvolvem-se cursos ou práticas no âmbito da Cultura Corporal – Educação Física & Esporte., são elas 

UFBA, UCSAL e as estaduais  UEBA, e UESBA e seus campinas  no interior do estado.  
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8.3 Organograma da Pesquisa Matricial da 

LEPEL/FACED/UFBA
32
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 Organograma retirado da página oficial da rede LEPEL/FACED/UFBA 
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8.4 Seminário Interno de Orientação 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Linha de Pesquisa Educação, Cultura Corporal e Lazer 

Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer 
 

 

Data: 23/02/2013 

Local: Sala do LEPEL 

Presentes: Elza Peixoto, Márcia Morschbacher, Roseane Rodrigues, Cristiane Lacerda, Ailton 

Cotrim Prates, Alexandre Lordello, Carolina Nozella Gama, Joelma Albuquerque, Ivson 

Silva, Jéssica Nascimento de Oliveira. 

Sandro – ausência justificada por problemas de saúde 

 

A professora Elza salienta que esta é a última reunião tratando de projetos; a próxima deverá 

ser trabalhando efetivamente nos textos em formato de dissertação. Ressaltou que é 

importante que, a partir de agora, todos leiam os projetos e que se passe trabalhar com os 

textos, no sentido da sua construção. Sobre as disciplinas do PPGE a serem ofertadas no 

primeiro semestre letivo de 2013, a tendência é que a professora Celi oferte a disciplina 

Teoria Marxista, Pedagogia Socialista e Currículo e é importante que todos a frequentem. 

 

EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS DE DISSERTAÇÃO: 

 

1) ROSEANE: 

- Exposição do projeto: “A contribuição da pedagogia histórico-critica e da metodologia 

critico-superadora na licenciatura plena de caráter ampliada dos professores 

de educação física”, considerando objeto, tema, problema, questões de estudo, objetivos, e 

procedimentos metodológicos. 

 

No âmbito da discussão do projeto, definiu-se: 

 

a) Como perguntas-síntese para cada capítulo: 

1. Capítulo 01: O que é e como se produz a formação humana da perspectiva marxista? 

2. Capítulo 02: como o PPP da UFBA expressa esse projeto de formação no ensino superior? 
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b) No âmbito da metodologia, o primeiro capítulo demanda a revisão bibliográfica da 

literatura referente à formação humana na perspectiva marxista; e o segundo capítulo, análise 

documental (análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura Plena em 

Educação Física, de caráter ampliado da UFBA, procurando observar como essa teoria do 

conhecimento aparecer no referido documento); 

 

c) No tocante à análise documental, as seguintes categorias e/ou perguntas devem ser 

buscadas no PPP: 

1- Como o homem se torna homem? Ontologia; 

2- Projeto histórico: Teleologia; 

3- Quais são os valores? Axiologia; 

4- Qual a teoria do conhecimento? Como se expressa a aprendizagem? Gnosiologia. No 

âmbito da gnosiologia, sugeriu-se a tese de Lígia Martins a fim de apropriar-se de como se 

dão as explicações – síntese a partir de Vigotski. 

 

d) Qualificação (entregar o projeto com a seguinte estrutura): 

1- Introdução: introdução curta com a problematização (identificar os projetos de formação 

em disputa; posicionar-se, tomar partido; situar o objeto do ponto de vista da conjuntura que 

justifica a pergunta (apresentar a problematicidade do problema); delinear o que está 

pesquisando (as questões de pesquisa, objetivos, hipótese, metodologia, etc.). 

2- Primeiro capítulo: utilizar-se das categorias teoria do conhecimento, teoria pedagógica e 

projeto histórico e articula-las com a formação humana; 

 

e) Sugestões de Leitura: Leontiev – O homem e a cultura; Engels – O papel do trabalho na 

transformação do macaco em homem; Aníbal Ponce – Educação e luta de classes; 

 

f) Recomendou-se a descrição rigorosa da metodologia; 

 

g) Quanto à estrutura dos demais capítulos, a serem elaborados posteriormente à qualificação: 

1- Segundo capítulo: tratar da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia Crítico-

Superadora; 

2- Terceiro capítulo: Licenciatura Ampliada: descrição da proposta do PPP do Curso de 

Licenciatura Plena em Educação Física, de caráter ampliado da UFBA; 

 

h) Indicativo de banca: 

- Profa. Elza – Orientadora; 

- Profa. Joelma - Titular; 
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- Profa. Celi - Titular; 

- Prof. Cláudio Lira (Suplente da Profa. Celi); 

- Profa. Solange Lacks (Suplente da Profa. Joelma); 

 

i) Provável data: ver agenda da Profa. Celi. 

 

2) CRISTIANE: 

- Exposição do projeto “Formação de professores de Educação Física para a Educação Infantil 

na perspectiva da formação omnilateral (Licenciatura Ampliada)” – objeto, problema, 

objetivos, hipóteses,  metodologia. 

 

No âmbito da discussão do projeto, definiu-se: 

 

a) Objeto de estudo: a Educação Física na Educação Infantil – balanço da produção do 

conhecimento em teses e dissertações; 

 

b) Objetivo: Analisar a produção do conhecimento acerca da Educação Física para a Educação 

Infantil expressa em teses e dissertações com a finalidade de verificar qual a direção do 

projeto de formação humana; 

 

c) Problema: Quais os projetos em disputa na Educação Física para a formação humana 

considerando-se a produção do conhecimento em teses e dissertações que tratam na Educação 

Física para Educação Infantil? 

 

d) Hipótese(s): O que predomina na produção do conhecimento é a formação unilateral. 

 

e) Categorias de análise: Pressupostos e Referências das teses e dissertações. 

 

g) Qualificação: 

1- Introdução; 

2- Capítulo já elaborado sobre a história da formação em Educação Física; 

3- Segundo capítulo – capítulo metodológico; 

4- Capítulo com o relato dos dados a partir do levantamento das teses e dissertações: período, 

de onde vem a produção (instituições), síntese dos resumos com a identificação de tendências; 
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h) Banca: 

- Profa. Elza – Orientadora; 

- Profa. Ana Carolina Marsiglia – Titular; 

- Prof. Cláudio – Titular; 

- Profa. Joelma – (Suplente da Profa. Ana Carolina Marsiglia); 

- Profa. Celi (Suplente do Prof. Cláudio). 

 

i) Data: a definir a partir da disponibilidade da banca. 

 

3) AILTON: 

- Exposição do projeto “Política e financiamento da Licenciatura em Educação do Campo: o 

caso da UFBA” – problema, questões de pesquisa, objetivos, hipótese, metodologia.  

 

No âmbito da discussão do projeto, definiu-se: 

 

a) Problema: Quais são os projetos em disputa, qual é a correlação de forças e qual o impacto 

nas políticas de financiamento de educação do campo nos governos “Lula” e “Dilma”, e em 

especial, o caso do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da UFBA? 

 

b) Objetivo geral: Reconhecer os determinantes históricos que impedem o desenvolvimento 

histórico da educação do campo no Brasil e levantar estratégias para a superação do modelo 

de financiamento em vigor; 

 

c) Objetivos específicos: ajustar os objetivos específicos de acordo com o problema e o 

objetivo geral; 

 

d)  Hipótese: os entraves que impedem o desenvolvimento das politicas de educação do 

campo nos governos Dilma e Lula decorrem da correlação de forças na luta de classe entre os 

capitalistas e pela classe trabalhadora em luta no campo. 

 

e) Tarefa: precisar as classes em luta no campo: quem é a classe trabalhadora do campo e 

quem é a burguesia do campo; 

 

f) Metodologia: 

1- Fontes documentais;  

3- Revisão bibliográfica. 
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f) Referências: 

1- A Questão Agrária no Brasil (volumes organizados por João Pedro Stédile); 

2- O debate acumulado sobre política educacional no Brasil, em geral e do financiamento; 

3-Saviani – História das Ideias Pedagógicas E Coleção sobre História da Educação; 

4- Frigotto – para apreender a relação capitalismo, trabalho e educação; este capítulo já se 

encontra elaborado a partir de Frigotto e Melo, mas é necessário ampliar para a qualificação; 

5- A formação do trabalhador no Brasil - ver a tese de da Profa. Joelma; 

6- Dados do financiamento da Educação do Campo - a serem explicados a partir dos projetos 

em disputa e da correlação de forças; 

 

g) Análise documental: aprofundar a análise dos documentos. 

 

h) Qualificação: apresentação do projeto com: 

1- Introdução – problematização, metodologia, problema, objetivos, hipóteses; 

2- Primeiro capítulo – revisão da política educacional. 

 

i) Banca: 

- Profa. Elza – Orientadora; 

- Profa. Marize (Titular); 

- Profa. Celi (Titular); 

- Profa. Joelma (Suplente Profa. Marize); 

- Prof. Cláudio (Profa. Celi). 

 

j) Data: ver disponibilidade da banca. 

 

4) ALEXANDRE 

Não apresentou o projeto por estar com problemas de acesso aos slides; 

A Profa. Elza destacou que o objeto é o Parkour nos nexos com a ginástica – os elementos da 

ginástica no parkour – e com a licenciatura ampliada. Sugeriu a descrição da metodologia e, 

em seguida, priorizar a escrita da dissertação; 

 

a) Banca: 

- Profa. Elza – Orientadora; 
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- Profa. Celi – Titular; 

- Prof. Bortoleto – Titular; 

- Prof. Cláudio – Suplente da Profa. Celi; 

- Profa. Roseane – Suplente da Profa. Celi. 

 

Definiu-se que o prazo para fechamento dos textos será até 25/03, prevendo-se a qualificação 

para a última semana de abril. Além disso, que os projetos deverão ser enviados para os 

integrantes das bancas com pelo menos 20 dias de antecedência; 

 

5) MÁRCIA: 

- Exposição do projeto “O trato com o conhecimento no curso de Licenciatura em Educação 

Física de Caráter Ampliado da UFBA: o Eixo Trabalho Científico” – objeto, problema, 

objetivos, questões de pesquisa, hipótese, metodologia, proposta de estrutura de capítulos, 

questões a serem mais bem definidas no projeto. 

 

No âmbito da discussão do projeto, definiu-se/sugeriu-se: 

 

a) No que se refere à possibilidade de investigar o trato com o conhecimento nos quatro eixos 

do curso em vez do Eixo Trabalho Científico somente, ponderou-se que estes estão 

articulados e não haveria sentido, portanto, investigar apenas um eixo. Por outro lado, se o 

foco do projeto for o estudo do desenvolvimento do pensamento teórico, o projeto deve 

permanecer com a proposta de investigação em um eixo somente; 

 

b) Precisar a categoria “trato com o conhecimento”; trata-se do processo de seleção, 

organização e sistematização do conhecimento, todavia, esta categoria não se encontra 

dissociada do trabalho pedagógico. 

 

c) Discussão acerca do Eixo Trabalho Científico:  

1- A história como matriz científica refere-se à reprodução, organizada, do modo como o 

homem conhece a realidade; isso se expressa nos ciclos propostos no Coletivo de Autores; 

2- Utilizar a teoria do conhecimento, a teoria da aprendizagem e a teoria pedagógica como 

elementos balizadores do trato com o conhecimento e para a resposta às seguintes perguntas: 

qual é o processo pedagógico para formar um professor com atitude científica? Quais são as 

categorias/conceitos centrais a serem dominados pelos estudantes? 

3- Avançar no delineamento da proposta das três disciplinas (Abordagens, Métodos e 

Técnicas de Pesquisa em Educação Física I, II e III); precisar, nas três disciplinas, os 

instrumentos técnicos utilizados para a produção do conhecimento científico a partir do seu 

desenvolvimento histórico, relacionando-os com o modo de produção. 

 

6) TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS EM EVENTOS (Conbrace, SBPC e EBEM) 
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Todos devem submeter trabalhos na SBPC, mas priorizar o processo de escrita das 

dissertações para a qualificação em abril. 

 

7) RELATÓRIO PARCIAL – BOLSISTA PIBIC JÉSSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA: 

Revisão do Relatório Parcial PIBIC a ser submetido em 28/02/2013, com ajustes nos 

procedimentos metodológicos, resultados parciais e orientações para a análise das produções 

bibliográficas selecionadas.  
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8.5 Relatoria do Seminário de Estudos sobre Licenciatura 

Ampliada 
 

SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DA PROFESSORA 

CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

Salvador: 15/12/2012 

 

O presente relatório sistematiza um esforço coletivo dos pós-graduandos que vem 

estudando acerca da Licenciatura Ampliada. Através do agrupamento das produções em que a 

professora Celi Taffarel tem como objeto de estudo este tema, os alunos do mestrado e 

doutorado têm como finalidade de, a partir do levantamento destas produções organizarem 

uma coletânea referente à Licenciatura Ampliada e cada orientando da professora Elza 

Peixoto, envolvido na organização e realização do seminário e que discute/discutirá da 

Licenciatura Ampliada em seu projeto deverá elaborar um capítulo/síntese sobre a 

Licenciatura Ampliada que comporá seu projeto de tese e/ou de dissertação. 

 

Para darmos início o relatório irá resgatar a proposta primitiva do seminário: 

 

Ementa: Estudo da produção da professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura Ampliada. 

Identificação das bases teórico-metodológicas da Licenciatura Ampliada (teoria do 

conhecimento, teoria da aprendizagem, teoria pedagógica). Identificação e análise das 

categorias constituintes da Licenciatura Ampliada. 

 

Objetivo: Dominar o conhecimento acumulado acerca da Licenciatura Ampliada, 

reconhecendo as bases teórico-metodológicas e as categorias constituintes desta proposta de 

formação e a produção da professora Celi Taffarel como a mais avançada sobre a formação de 

professores de Educação Física com base na Licenciatura Ampliada. 

 

Objetivos Específicos: 

- Levantar a produção da professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura Ampliada em livros, 

periódicos, eventos e no Rascunho Digital; 
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- Sistematizar o conjunto de produções da professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura 

Ampliada; 

- Identificar as bases teórico-metodológicas e as categorias constituintes da Licenciatura 

Ampliada; 

- Reconhecer a produção da professora Celi Taffarel como a mais avançada sobre a formação 

de professores de Educação Física com base na Licenciatura Ampliada; 

- Analisar o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Educação Física da UFBA e 

documentos dos Eixos Curriculares, compreendendo-os como a objetivação da Licenciatura 

Ampliada. 

Metodologia: 

- levantamento, leitura, exposição, discussão, sistematização e análise da produção da 

professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura Ampliada. 

- proposta: estudo cronológico da produção da professora Celi Taffarel sobre a Licenciatura 

Ampliada, considerando o período 1998-2012. 

 

Procedimentos do Seminário: 

- Parte I: Realizado o levantamento da produção a serem estudados, os estudantes de Pós-

Graduação envolvidos na organização do Seminário (Márcia, Raquel, Roseane, Cristiane e 

Alexandre) ficarão, cada qual, incumbidos da leitura, sistematização e exposição dos temas 

e/ou produções elencados para o seminário. 

- Parte II: Leitura, sistematização e exposição do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura Educação Física da UFBA e documentos dos Eixos Curriculares (leitura 

comum). 

- Parte III: Exposição e debate sobre a Licenciatura Ampliada professora Elza Peixoto e com 

o professor Cláudio de Lira Santos Júnior. 

Parte III: Discussão sobre a articulação da Licenciatura Ampliada com os projetos de tese e 

de dissertação dos estudantes de Pós-Graduação participantes do seminário e; Avaliação do 

Seminário. 

 

PONTOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DOS QUAIS A EXPOSIÇÃO DO CONTEÚDO E 

DEBATE DO SEMINÁRIO PAUTOU-SE: 

 

Bloco 01) Questões gerais afetas à formação de professores de Educação Física: os marcos 

legais (menção aos marcos legais anteriores e atuais); as DCN (processo de elaboração, 

conteúdo dos documentos); o embate de projetos de formação humana; consequências das 

DCN nos currículos dos cursos de Educação Física; tendências no âmbito da produção do 

conhecimento sobre a formação professores de Educação Física. 
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TEXTO-BASE: TAFFAREL, Celi Nelza Zülke; SANTOS JÚNIOR, Cláudio de Lira. 

Formação humana e formação de professores de Educação Física: para além da falsa 

dicotomia licenciatura x bacharelado. In: TERRA, Dinah Vasconcelos; SOUZA JÚNIOR, 

Marcílio. Formação em educação & ciências do esporte: políticas e cotidiano. São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild: Goiânia: CBCE, 2010. P.13-47. 

 

Bloco 02): A Licenciatura Ampliada como proposição superadora: 

a) Fundamentos da Licenciatura Ampliada; 

b) A minuta de diretrizes curriculares para a formação ampliada; 

c) Quadro de análise comparativa das proposições de formação - Resolução 07/2004 e 

Licenciatura Ampliada; 

TEXTO-BASE: TAFFAREL, Celi Zulke. A formação de professores de Educação Física e 

a Licenciatura Ampliada. Salvador: LEPEL/FACED/UFBA, 2012. 38p. Mimeo.  

d) O currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFBA (organização do 

conhecimento, competências globais e habilidades e perfil do egresso). 

TEXTO-BASE: UFBA. Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Educação Física. Salvador: Faculdade de Educação - Licenciatura em Educação Física, 2011. 

Mimeo. 

 

Na abertura do seminário a professora Elza Peixoto fez um resgate sobre as tarefas 

anteriores que foram delegadas pelo grupo, composto por: Alexandre Lordêllo, Márcia 

Morschbacher, Raquel Rodrigues e Roseane Rodrigues, sobre a importância na auto-

organização da temática, que tem como objetivo balizar as suas dissertações e teses na linha 

de pesquisa e estudos LEPEL. A professora Celi justifica sua ausência devido a uma viagem a 

trabalho. 

A doutoranda Márcia justificou a alteração da programação devido à ausência da 

mestranda Cristiane Lacerda, mas, não houve prejuízo no desempenho do seminário já que 

coube a doutoranda Raquel realizar uma análise da minuta parte esta que era de 

responsabilidade da Cristiane. 

Depois da exposição dos conteúdos que cada um era responsável, assim como estava 

programado, o professor Claudio Lira teve a incumbência de tirar as dúvidas e responder aos 

questionamentos que foram surgidos no decorrer das apresentações. Como encaminhamento 

foi sugerido que todo material deveria ser registrado e enviado para a mestranda Roseane, já 

que ficou incumbida de realizar o registro e posteriormente Márcia irá realizar uma pasta 

digital para que todos tenham acesso. 
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A ordem das apresentações foi a seguinte: Raquel, Márcia, Raquel novamente, 

Roseane e por fim Alexandre: 

 

RAQUEL: Iniciou sua apresentação, já que vem estudando e acumulando um acervo 

teórico pertinente a licenciatura ampliada, devido ao seu doutoramento que se debruça a este 

objeto. O ano demarcado foi 1998 por representar a fundação do Conselho de Federal de 

Educação Física – CRONFEF, que tem o papel de policiar a área escolar e defender a o 

bacharelado. Do levantamento das publicações, foram encontrados no rascunho digital seis 

textos, artigos em periódicos quatro textos, publicação em anais de eventos cinco textos e 

capítulos publicados seis de acordo com o currículo Lattes da professora Celi Taffarel que na 

atualidade é a docente que mais estuda e avança no posicionamento a favor da licenciatura 

ampliada. 

No segundo momento a doutoranda MÁRCIA aborda a formação de professores de 

Educação Física, projetos de formação humana, marcos legais, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, tendências evidenciadas a partir da produção do conhecimento. Para isso Márcia 

situou de acordo com os marcos legais de 1939 a 2004, que apartir de 1962 incluía o trato 

pedagógico para todas as licenciaturas e em 1987 a dicotomia entre a licenciatura e o 

bacharelado.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais em 2005 foi instituído os cursos de licenciatura, 

bacharelado e tecnólogo.  

O projeto de formação humana: Como tem sido formada a classe trabalhadora no 

período histórico em que as forças produtivas têm sido destruídas pelo capital? Com que 

finalidade? Quais as tendências no âmbito desta formação? Estas são as perguntas que 

conduziram a pesquisa na dissertação de Márcia e se repete com questões que venham 

orientar alunos graduandos ou pós-graduandos que tenham como finalidade se aprofundar na 

licenciatura ampliada. 

Ela também aponta os projetos de formação humana que disputam os rumos da 

formação de professores de Educação Física, sobre o projeto de formação, fundamentos 

teórico-metodológicos, projeto histórico e quem os defende. (Quadro apresentado pela 

mesma). 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais o projeto de formação é 

pautado para uma formação: 

 

CATEGORIAS                                     DETERMINAÇÃO LEGAL 
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Competências                                                      Competência de forma nuclear 

Objeto e função social                                        Mov. humano e promoção da saúde 

Perfil profissional                                               Trabalhador flexível ao mercado 

Divisão de formação                                     Licenciatura (escola) Bacharelado (não escola) 

 

Através dos estudos de Fernanda Dias (2011), ela fez uma análise do currículo da 

Universidade Federal de São Carlos e Márcia Morschbacher na sua dissertação realizou uma 

análise dos currículos dos cursos da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade 

Federal de Santa Maria, em que esta última realiza um quadro comparativo das disciplinas que 

são distintas e idênticas. 

Neste terceiro momento RAQUEL apresenta um breve texto sobre a licenciatura 

ampliada em que é norteada pelos pressupostos da Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais em Educação -ANFOPE- e das Diretrizes Curriculares da Educação Física. 

Discorrendo na leitura, Raquel sente dificuldade em conceituar e esclarecer 

terminologias da formação unificada que, supera a dicotomia da licenciatura e do bacharelado, 

como: 

 Licenciatura ampliada 

 Licenciatura plena de caráter ampliada 

 Licenciatura omnilateral 

 Trabalho pedagógico 

 Trabalho como princípio educativo 

 Ato pedagógico 

 Trabalho docente 

 

Raquel na sua explanação se utiliza do conceito de docência partir da tese do professor 

Claudio Lira, ela também cita os princípios da ANFOPE. A parte de Cristiane é contemplada, 

pois Raquel se utiliza da minuta e a analisa. 

**A professora Elza pontua sobre “[...] a relação ser humano: com o modo de 

produção, Trabalho- Modo de Vida, Sociedade – Poder e Educação, Saúde e Lazer- Cultura”. 

ARTIGO sete PARÁGRAFO 1, para esclarecer estas relações. 

ROSEANE nesta quarta parte apresenta o quadro comparativo sobre a licenciatura e o 

bacharelado 

Por fim ALEXANDRE que apresenta o Projeto Político-Pedagógico de Educação 

Física. 
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CLAUDIO LIRA responde as arguições e como metodologia ele faz um breve resgate 

histórico e contextualiza as dúvidas pertinentes:  

- O Projeto Político-Pedagógico possui um contexto, parte de uma reforma curricular, 

de uma divisão de formação e da renovação dos laços com a Alemanha. 

- Celi elabora sozinha o PPP e mostra ao colegiado sobre o sistema de complexos. A 

reforma curricular em 2003 Reiner ajuda qualificando o PPP. Em 1991 a carga horária era de 

300h/aulas e após da reforma passa para 400h/aulas. 

- A primeira turma formada com o novo currículo é de 2011. 

- O PPP é uma vitória, Celi com o movimento estudantil, desde 2005. 

**A professora Elza coloca que a pós-graduação ajudava nos objetos de pesquisa, mas 

de forma circunstancial.  

- Minuta 2003/2004: Licenciatura Ampliada 

- Exneef 2004: Levanta a bandeira 

- Primeira proposta de minuta aprovada no colegiado. 

- Nova LDB: Licenciatura Plena, Bacharelado e Tecnológico. 

- Licenciatura Curta: Curta duração (década de 80) dois anos, licenciatura plena de no 

mínimo de três anos e licenciatura plena de caráter ampliado (atua na escola e não escola) 

tendo eixo pedagógico como fio condutor. 

- CONFEF divide a formação em plena na escola e a graduação como bacharelado. 

- Formação Unificada: É o movimento estudantil determinação política em formação 

de professores de Educação Física, acúmulo político e teórico. Do ponto de vista 

epistemológico não há divisão entre licenciatura e bacharelado. No Brasil houve o surgimento 

de dois tipos de bacharelados, um através da tradição francesa que antecede o curso superior 

na década de trinta e quarenta, em que os bacharéis eram aqueles que terminavam o ensino 

médio. E a segunda influência vem do Canadá: licenciatura – ensinar – e bacharelado – 

técnico, o CONFEF se apropria da definição canadense.  

- O bacharelado interdisciplinar é a tentativa de suprir nos dois primeiros anos a falta 

de conhecimento acerca dos conteúdos da Educação Física, advindo das escolas básicas. Os 

alunos chegam às universidades sem ter o conhecimento mínimo geral dos conteúdos da 

Educação Física, que deveriam ter acesso na educação básica, e que irão recorrer aos 

primeiros anos na sua graduação.  

- O trabalho pedagógico é o termo que mais contempla a proposta superadora. 
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- Docência, há o embate com a relação do pedagogo nos fins dos anos 60, em que 

conceitua a proposta do que seja docência. IMPRECISÕES; 

- Trabalho pedagógico para Saviani esta relacionado com os trabalhadores da 

educação. Para Luís Carlos de Freitas aborda de forma mais geral no âmbito organizacional, 

como a escola a escola esta organizada na sua estrutura e conteúdo. O trato com conhecimento 

permeia em selecionar; sistematizar e organizar, resultando na aula.  

- Trabalho educativo é um ato intencional. Como princípio educativo é uma posição 

científica da qual é a razão ontológica. O homem se torna homem através do trabalho, 

relacionada com a educação. 

**A prática social é o trabalho propriamente dito. 

- No esporte o alto rendimento é o último grau de desenvolvimento e controle 

corporal. Sua abordagem não é proibida e sim a enfatização na formação dos alunos nos 

cursos de Educação Física. A questão é a Educação Física reduziu sua abordagem no aspecto 

do rendimento atlético. Porém de acordo com o professor Cláudio alto rendimento 

(desenvolvimento e controle) para o professor Saviani lhe dá liberdade de sua prática 

pedagógica. 
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8.6 ARTIGOS E LIVROS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

LINHA DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 

SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

N. AUTOR (ES) TÍTULO PERIÓDICO ANO 
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

LINK 
DATA DE 
ACESSO 

0
1 

TAFFAREL, C. N. 
Z. ; TITTON, M. ; SANTOS 
JÚNIOR, C. L. ; LACKS, S. ; 
D'AGOSTINI, Adriana 
; CASAGRANDE, 
N. ; CARVALHO, M. S. ., 

Uma Proposição de Diretriz 

Curricular para a Formação de 

Professores de Educação Física 

Presente 2006 
Salvador, v. 14, p. 
40-47 --- --- 

0
2 

TAFFAREL, C. N. 
Z. ; CASAGRANDE, N. ; 
D'AGOSTINI, Adriana ; 
CARVAHO, M. S. ; TITTON, 
M. ; LACKS, S. ; SANTOS 
JÚNIOR, C. L. 

Formação de Professores de 

Educação Física para a Cidade e o 

Campo 

Pensar a 
Prática 

2006 
Goiânia, v. 09, p. 
153-179 

<http://www.revistas.
ufg.br/index.php/fef/a
rticle/view/166/154> 

09.out.201
2 

http://lattes.cnpq.br/6319128486898465
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
http://lattes.cnpq.br/2870620878622187
http://lattes.cnpq.br/2870620878622187
http://lattes.cnpq.br/8556884395831087
http://lattes.cnpq.br/2870620878622187
http://lattes.cnpq.br/6319128486898465
http://lattes.cnpq.br/6319128486898465
http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
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0
3 

TAFFAREL, C. N. Z. ; LACKS, 
S. ; SANTOS JÚNIOR, C. L. .  

Formação de Professores de 

Educação Física: Estratégia e Táticas 
Motrivivência 2006 

Florianópolis, v. 
XVIII, p. 89-112 

<http://www.revistas.
ufg.br/index.php/fef/a
rticle/view/166/154> 

09.out.201
2 

0
4 

TAFFAREL, C. Z.  
Formação de professores de 

Educação Física: diretrizes para a 

formação unificada 

Kinesis 2012 
Santa Maria, v.30, 
n.01, p.95-133 

<http://cascavel.ufsm.
br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/kinesi
s/article/view/5726/3
395> 

09.out.201
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/166/154
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/kinesis/article/view/5726/3395
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/kinesis/article/view/5726/3395
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/kinesis/article/view/5726/3395
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/kinesis/article/view/5726/3395
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/kinesis/article/view/5726/3395
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8.7 CAPÍTULOS DE LIVROS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

LINHA DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 

SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS 

N. AUTOR (ES) TÍTULO LIVRO ANO 
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

ORGANIZADORES 
DATA DE 
ACESSO 

0
1 

Taffarel, C. N. Z. ; 

Santos júnior, C. L. ; 
Colavolpe, C. R. ; 
Rodrigues, R. . 

Referencias curriculares nacionais para o 
curso de graduação licenciatura plena de 
caráter ampliado em educação física: a 
formação unificada como opção 
superadora à divisão da formação 

Educação no 
século XXI. 
Desafios e 
perspectivas.  

2012 

Editora Universidade 
Federal de Sergipe 

V. 1, p. 47-83. 

 

Henrique Nou Schneider; 

Solange Lacks. (org.). 
09.out.2012 

0
2 

Taffarel, C. N. Z. ; 

Santos júnior, C. L. 

 

Formação humana e formação de 
professores de educação física. 

Formação em 
educação física & 
ciências do 
esporte. 

2010 

Goiânia: Hucitec 

V. , p. 13-47 

 

Dinah Vasconcelos Terra; 

Marcílio Souza Júnior. 
(org.). 

 

0
3 

Taffarel, c. N. Z. ; 

Lacks, S. ; 

Uma proposição de diretrizes 

curriculares para a formação de 

professores de educação física. 

Currículo e 
educação física. 
Formação de 

2007 
Unijuí, 

V. 1, p. 41-50 

Celi Nelza Zülke Taffarel,  

Reiner Hildebrandt-

 

http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
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Santos júnior, C. L. ; 

Carvalho, M. S. ; 
D'agostine, A. ; 

Titton, M. ; 

Casagrande, N. 

professores e 
práticas 

Stramann. (org.). 

0
6 

Taffarel, c. N. Z. ;  

Pinho, C. ; 

Nonato, S. M. 

G. E. S. ; 

Alves, M. S. ; 

Silva, Guilherme Gil da 
 Tranzilo, P. R. . 

Reestruturação curricular do curso de 

licenciatura em educação física da 

UFBA: contribuição dos professores da 

rede pública de ensino do estado da 

Bahia 

Currículo e 
educação física. 
Formação de 
professores e 
práticas 
pedagógicas nas 
escolas. 

2007 

1ed.Unijuí: 

V. 1, p. 301-328. 

 

Celi Taffarel. (org.)  

0
5 

Taffarel, c. N. Z. ; 

Lacks, s. 
Diretrizes curriculares: proposições 

superadoras para a formação humana 

Formação 
profissional em 
educação física e 
mundo do 
trabalho 

2005 

Vitória: gráfica da 
faculdade salesiana 
da vitória, 

V. 01, p. 89-110 

Zenólia Chistina Campos 
Figueiredo. (org.). 

 

 
Taffarel, C. N. Z. ; 

Santos Júnior, C. L. 

Nexos e determinações entre formação 

de professores de educação física e 

diretrizes curriculares: competências para 

quê? 

Formação 
profissional em 
educação física e 
mundo do 
trabalho 

2005 

Formação 
profissional em 
educação física e 
mundo do trabalho 

Zenólia Chistina Campos 
Figueiredo. (org.) 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
http://lattes.cnpq.br/8556884395831087
http://lattes.cnpq.br/6319128486898465
http://lattes.cnpq.br/2870620878622187
http://lattes.cnpq.br/9681142286504192
http://lattes.cnpq.br/9648906359117895
http://lattes.cnpq.br/0252424542941095
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8.8  RASCUNHO DIGITAL – P.01 – 17 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

LINHA DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 

SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

PUBLICAÇÕES NO RASCUNHO DIGITAL DA PÁGINA 01 À 17 

N. AUTOR (ES) TÍTULO PERIÓDICO 
DATA DA 
PUBLICAÇÃ
O 

INFORMAÇÕE
S ADICIONAIS LINK 

DATA DE 
ACESSO 

0
1 

Celi Zulke Taffarel 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E A LICENCIATURA 
AMPLIADA 

 

Rascunho 
Digital 

26/05/12  

http://www.rascunho
digital.faced.ufba.br/ 

 

20/10/12 

0
2 

Celi Zulke Taffarel 

Critica a formação na Educação 
Física: Em defesa de novas diretrizes 
curriculares 

 

Rascunho 
Digital 

21/02/12  
http://www.rascunho
digital.faced.ufba.br/ 

20/10/12 

0
3 

Celi Zulke Taffarel –Cláudio 
de Lira Santos Júnior 

Referenciais curriculares nacionais 

para o curso de graduação 

Rascunho 
Digital 

29/09/11  
http://www.rascunho
digital.faced.ufba.br/ 

20/10/12 

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/
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Carlos Roberto Colavolpe 

Raquel Rodrigues  

licenciatura plena de caráter 

ampliado em educação física: a 

formação unificada como opção 

superadora à divisão da formação 
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8.9 RASCUNHO DIGITAL – p.18 – 35 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

LINHA DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 

SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

 

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DA PROFESSORA CELI TAFFAREL SOBRE A LICENCIATURA AMPLIADA 

PUBLICAÇÕES NO RASCUNHO DIGITAL DA PÁGINA 18 À 35 

N. AUTOR (ES) TÍTULO PERIÓDICO 

DATA 
DA 
PUBLI
CAÇÃ
O 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

LINK 
DATA DE 
ACESSO 

0
1 

TAFFAREL, C. N. Z. 

Diretrizes curriculares para a 
formação de professores de 
educação física:  a imprescindível 
unidade teórico – metodológica, o 
trabalho como princípio educativo e, 
o padrão unitário nacional de 
qualidade. 

 

Rascunho 
Digital 

29/08/
09 

 

http://www.rascunho
digital.faced.ufba.br/v
er.php?idtexto=655 

 

 

12/10/12 

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=655
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=655
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=655
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