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RESUMO 

 

Este estudo tem como objeto a organização do ensino do conteúdo esporte, tendo em vista a 

necessidade dos alunos da educação básica apreendê-lo em uma perspectiva crítica. Parte da 

compreensão de que a educação nos marcos do capital é utilizada enquanto meio eficaz para 

recomposição da hegemonia capitalista, o que implica no rebaixamento do ensino destinado 

às camadas populares, que na maioria das vezes vê na escola a única oportunidade de acessar 

tais conhecimentos. Em consequência, têm-se levado os estudantes da educação básica a uma 

formação unilateral, em detrimento ao desenvolvimento de um grau de aproximação à 

formação onilateral. Diante disso, questiona-se: como organizar o ensino do conteúdo esporte 

nas aulas de Educação Física – mais especificamente o atletismo – com base no sistema de 

complexos a fim de que o mesmo possa ser apreendido em sua totalidade e, 

consequentemente, contribua na direção do desenvolvimento de um grau de aproximação à 

formação onilateral? Para tanto, o objetivo é analisar a possibilidade do sistema de complexos 

orientar a apropriação do conteúdo esporte nas aulas de educação física no sentido de 

contribuir para ampliar os aspectos da formação humana dos alunos. O estudo, de natureza 

quantitativa/qualitativa, foi realizado à luz do método materialista histórico-dialético,  a partir 

da observação livre das aulas de educação física em uma turma de sétimo ano de uma escola 

pública do município de Arapiraca, Alagoas. Quanto aos resultados encontrados, destaca-se a 

dificuldade para organizar o ensino do esporte com base no sistema de complexos, posto que 

a incompatibilidade que existe entre o sistema de complexos e a cultura pedagógica da escola 

capitalista impede o amplo desenvolvimento desta proposta. Mas, apesar das dificuldades 

impostas pelas condições objetivas, considera-se que obtive-se um avanço no que se refere ao 

grau de compreensão dos alunos sobre a totalidade do fenômeno esportivo, o que confirma a 

hipótese do estudo, consolidando-se, portanto, o sistema de complexos enquanto uma 

possibilidade para orientar o trato com o conhecimento esporte na perspectiva de contribuir 

para um grau de aproximação à formação onilateral dos alunos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Trabalho Pedagógico; Trato com o conhecimento; Sistema 

de complexos; Formação onilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This paper studied the organization of the teaching of sports content, with a view to the need 

for basic education students understanding it from a critical perspective. Part of the 

understanding that education in the capital's landmarks is used as an effective means for 

restoration of capitalist hegemony, which implies the lowering of education for the lower 

classes, which most often seen in school the unique opportunity to access such knowledge. 

Consequently, there have taken students of basic education to a unilateral development, 

opposing the development of a degree of approximation to unilateral training. Therefore, we 

ask: how to organize the teaching of sports content in Physical Education - specifically 

athletics - based on complex system so that it can be grasped in its entirety and thus contribute 

towards developing a degree of approximation to unilateral training? Therefore, the objective 

is to analyze the possibility of complex system guide the appropriation of sport content in 

physical education classes in order to contribute to enhance aspects of human formation of the 

students. As for the results, there is the difficulty to organize sport education based on 

complex system, since the incompatibility that exists between the complex system and the 

educational culture of capitalist school prevents the broad development of this proposal. But 

despite the difficulties imposed by the objective conditions, it is considered that got it 

progress with regard to the degree of students' understanding of the entire sport phenomenon, 

which confirms the hypothesis of the study, consolidating therefore the complex system as a 

chance to guide the deal with sports knowledge in order to contribute to a degree of 

approximation to unilateral training of students. 

 

 

KEYWORDS: Sport; Pedagogical Work; addressing knowledge; System complexes; 

unilateral training. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A conjuntura social, política e econômica indica que estamos vivendo o acirramento 

da crise estrutural do capital, cujas consequências para a educação são as piores possíveis, 

entre as quais destaca-se o rebaixamento do ensino destinado às camadas populares
1
. Por isso, 

é preciso elevar a qualidade da formação humana, mesmo diante da conjuntura desfavorável, 

pois disto depende a formação da consciência revolucionária dos 50.042.448 estudantes 

brasileiros, dos quais 41.432.416 estão matriculados na rede pública de ensino, o que 

representa 83,5 das matrículas
2
. É neste sentido que este estudo se propõe investigar a 

organização do ensino do conteúdo esporte, mais especificamente o atletismo
3
, tendo em vista 

a necessidade de ensiná-lo com base em uma perspectiva crítica, visando apreendê-lo em sua 

totalidade histórico-social.  

O estudo foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Física & Esporte e Lazer, da Universidade Federal de Sergipe (GEPEL/UFS)
 4

, que faz parte 

da Rede LEPEL, da qual também fazem parte a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Federal do 

Pará (UFPA). O grupo tem como pesquisa matricial as problemáticas significativas do 

trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, das políticas públicas e da formação de 

professores de Educação Física e Esporte, visando responder as problemáticas de forma 

coletiva, com unidade teórico-metodológica. Portanto, este estudo se insere entre aqueles que 

investigam o trabalho pedagógico. 

                                                           
1
 Uma prova disso são os dados do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), divulgados 

em 2013 pelo INEP, os quais indicam que o Brasil atingiu a meta apenas nos anos iniciais do ensino fundamental 

(1º ao 5º ano), atingindo 5,2 pontos. Vale destacar os limites deste índice, os quais são apontados por Freitas 

(2013), que questiona a utilização dos resultados de avaliações em larga escala – como é o caso do IDEB – e dos 

índices por elas produzidos como único parâmetro para analisar o trabalho escolar, considerando a 

impossibilidade de os desempenhos médios obtidos traduzirem a qualidade das instituições educativas. No caso 

do IDEB, o autor aponta que o mesmo não inclui os fatores econômico e cultural em sua composição, sendo, 

portanto, insuficiente para se constituir enquanto retrato fidedigno do sistema de ensino brasileiro. 
2
 Para mais detalhes ver BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA Censo Escolar da Educação Básica 2013: resumo técnico. Brasília, 2014. Disponível em: < 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao

_basica_2013.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015.  
3
 Durante a maior parte da exposição, nos referiremos ao esporte de modo geral, porém, quando nos referirmos à 

intervenção realizada na escola, especificaremos o esporte a ser ensinado, ou seja, o atletismo. 
4
 Grupo cadastrado no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do Brasil do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e inserido no inserido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFS. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
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Para realização de qualquer investigação científica, é preciso localizar o contexto 

sócio-histórico no qual estamos inseridos. Vivemos sob os auspícios do modo de produção 

capitalista, que tem como base a exploração do homem pelo homem e que atualmente 

encontra-se em crise estrutural – ao contrário das crises cíclicas, das quais o capitalismo 

conseguiu se recuperar – a qual se refere ao encontro do capital com seus próprios problemas 

intrínsecos (MÉSZÁROS, 2009). O autor ainda alerta que 

 

A crise estrutural do sistema do capital como um todo – a qual estamos 

experimentando nos dias de hoje em uma escala de época – está destinada a 

piorar consideravelmente. Vai se tornar à certa altura muito mais profunda, 

no sentido de invadir não apenas o mundo das finanças globais mais ou 

menos parasitárias, mas também todos os domínios da nossa vida social, 

econômica e cultural (Idem, p. 17). 

 

 Entre os domínios sociais afetados por esta crise estrutural, inclui-se a educação, 

sendo que a expressão disto é a sua subsunção aos órgãos do capital, principalmente o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), que desenvolvem um processo de 

mundialização da educação. Entre as características deste processo está a flexibilização da 

formação, cuja finalidade é formar o trabalhador no sentido da empregabilidade, ou seja, para 

que o mesmo esteja apto a desenvolver uma diversidade de competências e habilidades. Caso 

não obtenha êxito no “mercado de trabalho”, o responsável é o próprio trabalhador, que não é 

competente o suficiente para ser bem sucedido em sua função (FRIGOTTO, 2001). Conforme 

o autor 

  

O campo educativo, da escola básica à pós-graduação, no quadro do ajuste 

legal, é então, direcionado para uma concepção produtivista e mercantilista, 

cujo papel é desenvolver habilidades de conhecimento, de valores e atitudes 

e de gestão da qualidade, definidas no mercado de trabalho, objetivando 

formar em cada indivíduo um banco de reserva de competências e 

habilidades técnicas, cognitivas e de gestão que lhe assegure 

empregabilidade (Idem, p. 64). 

 

Este é o modo que o capital utiliza para garantir a sua recomposição hegemônica, 

ajustando a formação da classe trabalhadora na direção de uma formação unilateral, a qual 

garante o mínimo necessário para continuidade reprodução do capital. Para tanto, a formação 

de professores é baseada no modelo de competências e habilidades, a qual está alinhada com 

o modo do capital organizar a vida. Esta perspectiva de formação não considera os fenômenos 

enquanto dados do real concreto na medida em que a ênfase está no conhecimento sobre a 

prática, uma estratégia articulada com as novas necessidades postas por um mundo 
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globalizado (DIAS; LOPES, 2003). As repercussões na educação básica são inevitáveis, pois 

se não bastasse a formação de professores baseada no modelo de competências e habilidades,  

a definição dos conteúdos escolares também são determinadas por estes dois aspectos, o que 

possibilita o controle da formação e do exercício da profissão, como também indica a 

existência da “ideia de perfil profissional projetado” (ibidem, p. 1166). 

É preciso, portanto, alterar o perfil da formação, tanto na escola quanto na universidade, 

desenvolvendo uma formação humana alinhada com as demandas históricas da classe 

trabalhadora, as quais se referem à capacidade de desenvolver-se enquanto ser social. É neste 

sentido que pretendemos, neste estudo, investigar como o ensino do conteúdo esporte pode 

contribuir para o desenvolvimento desta perspectiva de formação humana.  

O esporte é um fenômeno social e pedagógico, tendo em vista que o mesmo faz parte do 

rico acervo de manifestações da cultura corporal, esta entendida como o 

 

[...] acervo de formas de representação do mundo que o homem tem 

produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: 

jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, 

contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas 

de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, 

historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (COLETIVO DE 

AUTORES, p. 26). 

 

No entanto, na sociedade do capital o sentido (individual) do esporte é deturpado, 

servindo como aparato ideológico do capitalismo. Destarte, enquanto prevalecer os interesses 

da elite econômica, “os esportes continuarão como práticas de distraimento utilizadas para 

afastar os trabalhadores urbanos e do campo e as novas gerações, da compreensão concreta da 

realidade concreta” (CARVALHO, 2011, p. 112). o esporte é uma arma ideológica utilizada 

para afastar as camadas populares da luta por melhores condições de existência e de formação 

humana, fato este que não é propalado pelos meios de comunicação de massa, visto que 

dependem em grande medida do sucesso do esporte espetáculo, afinal a mídia investe no 

esporte para obter lucro. Devido a esses e outros motivos, o esporte passou de bem da cultura 

corporal, fator de humanização, à produto da indústria cultural, dado o enorme potencial de 

reprodução do capital desta prática social, sendo considerada um dos segmentos mais 

prósperos da economia capitalista mundial (BRACHT, 2005)   Sendo assim, é preciso que os 

alunos tomem consciência destes fatos, formando um juízo de valor coerente com uma práxis 

transformadora do real. Para tanto, é preciso desenvolver uma perspectiva contra-hegemônica 

para ensino do esporte nas aulas de Educação Física, considerando as suas amplas dimensões: 
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técnica, tática, teórica, científica, histórica, filosófica, estética, social e pedagógica. Isto se faz 

necessário porque a apreensão crítica do esporte é uma necessidade histórica, posto que o 

esporte é um conhecimento da cultura humana e, enquanto tal, pode contribuir tanto para o 

processo de humanização como de desumanização, o que vai depender da concepção que se 

tem do mesmo. Se for uma concepção crítica, que o considera enquanto fenômeno sócio-

histórico de valor real contribui para a humanização, ao passo que uma concepção 

mecanicista e a-histórica do esporte contribui para a desumanização, ou seja, a concepção que 

se tem do esporte determina o modo como o mesmo é ensinado. 

A partir destas inquietações, o estudo sobre o esporte teve início na formação inicial, 

motivado por questões como: O que o esporte representa historicamente na sociedade do 

capital? De que modo o esporte é tratado enquanto conteúdo de ensino-aprendizagem da 

Educação Física? Como está organizado o trato deste conteúdo na formação de professores de 

Educação Física? Ao longo da formação, percebemos que o esporte não é ensinado de 

maneira a possibilitar aos alunos a apreensão crítica deste conteúdo, posto que, dentre outros 

motivos, não se explicitam as múltiplas determinações que este fenômeno social apresenta no 

modo societal vigente. Destarte, estas questões nos levaram a pensar na necessidade de 

organizar e sistematizar o conteúdo esporte para que os alunos se apropriem de forma crítica e 

consciente deste conteúdo, tendo condições de constatar, compreender, explicar e propor 

novas sínteses desta prática social. E, desta forma, decidimos que o trato do conteúdo esporte 

seria o objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mais precisamente, 

investigamos como o conteúdo esporte está organizado no curso formação de professores de 

Educação Física da Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca. Os resultados 

apontaram que o currículo do referido curso é marcado pela presença da dicotomia teoria e 

prática e do modelo de competências e habilidades, perspectiva presente nas ementas das 

disciplinas e na maioria dos planos de trabalho. Também foi possível verificar que o modo 

como o esporte é organizado e sistematizado no referido currículo mascara o caráter alienador 

do mesmo.   

Dando continuidade à investigação sobre o conteúdo esporte - mais especificamente o 

atletismo - desta vez nos dedicamos ao trato deste conteúdo nas aulas de Educação Física, o 

que se deve ao fato de os dados da realidade concreta mostrarem que é preciso que se 

desenvolvam investigações sistemáticas que possibilitem um salto qualitativo para a 

apreensão do esporte enquanto fenômeno social. Questionamos o uso do esporte nas aulas de 

Educação Física enquanto instrumento ideológico que serve aos interesses do capital, 

destacando que as características com que se reveste, como secularização, igualdade de 
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chances, especialização de papéis, racionalização, burocratização, quantificação e busca do 

record (GUTTMANN, 1979, apud BRACHT, 2005) são um espelho do modo do capital 

organizar a vida. Deste modo, é premente que o esporte seja ensinado para desvelar os 

interesses de classe que os alunos, em sua grande maioria, desconhecem, visando entendê-lo 

enquanto prática social que tem relação com o contexto social mais amplo. 

 

[...] Partimos do princípio de que é necessário compreender relações no 

tempo e no espaço, analisar formas econômicas e políticas, para entender, 

esclarecer, procurar o sentido que encadeia os fatos e determina os 

resultados, permitindo-se a visão do todo articulado e coerente (DANTAS 

JÚNIOR; TAFFAREL, 2007, p. 405). 

  

Neste sentido, é preciso ensinar o esporte com base em uma perspectiva crítica, sendo o 

sistema de complexos uma possibilidade para realizar tal empreitada. O sistema de 

complexos, desenvolvido por Pistrak (2011), visa tratar os conhecimentos a partir de uma 

perspectiva crítica, na qual são evidenciadas as diferentes matizes dos conteúdos a fim de 

proporcionar aos estudantes uma visão multifacetada dos mesmos. 

 

O estudo dos complexos na escola apenas se justifica na medida em que eles 

representam uma série de elos numa única corrente, conduzindo à 

compreensão da realidade atual. Os temas devem encadear-se, observar uma 

continuidade entre si, numa ordem determinada, possibilitando uma 

ampliação gradual do horizonte do aluno, suscitando nas crianças uma 

concepção clara e nítida de nossa vida e de nossa luta, e proporcionando uma 

educação de tendência determinada. Só podemos atingir os objetivos 

atribuídos à escola concentrando as disciplinas através deste método 

dialético gradual (PISTRAK, 2011, p. 112). 

 

 O esporte, entendido como prática social, construído historicamente pela humanidade, 

apresenta uma diversidade de sentidos e significados imprescindíveis para o processo de 

formação humana. E, estando o sistema de complexos
5
 coadunado com uma visão dialética da 

realidade, entende-se que a partir desta perspectiva teórico-metodológica é possível dar conta 

de organizar o trato com o conhecimento
6
 esporte de um modo que supere a forma 

fragmentada como o mesmo é ensinado na maioria das aulas de educação física. No entanto, 

ao lançar mão do sistema de complexos para organizar o ensino do esporte, não podemos 

deixar de considerar que esta proposta foi desenvolvida em um contexto histórico-social 

                                                           
5
 O aprofundamento teórico sobre o sistema de complexos pode ser visto na p. 34. 

6
 Conforme o Coletivo de Autores (1992, p. 18) “(...) o trato com o conhecimento corresponderia à necessidade 

de criar as condições para que se dêem a assimilação e a transmissão do saber escolar. Trata-se de uma direção 

científica do conhecimento universal enquanto saber escolar que orienta a sua seleção, bem como a sua 

organização e sistematização lógica e metodológica”. 
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distinto do Brasil: enquanto a antiga União Soviética passava por um período de 

transformação social com vistas à edificação de uma sociedade comunista, a realidade 

brasileira é de um país capitalista, cuja educação apresenta um viés técnico-utilitarista. 

Este modo de ensinar o conteúdo esporte nas aulas de Educação Física
7
 – 

desenvolvimento da técnica pela técnica, desconsiderando as determinações sociais deste 

fenômeno social e pedagógico – está atrelado a uma concepção de educação dos órgãos do 

capital, qual seja uma educação voltada para manutenção de uma sociedade em que a classe 

trabalhadora não tem a oportunidade de acessar de forma qualitativa os bens materiais e 

espirituais produzidos historicamente pela humanidade, uma educação voltada para a 

mundialização do capital. 

 

Está claro que a concepção de educação privilegiada pelos órgãos do capital 

deve continuar a garantir a reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas 

habilidades sem as quais a atividade produtiva não poderia ser realizada. O 

complexo sistema educacional da sociedade é também responsável pela 

produção da estrutura de valores dentro da qual os indivíduos definem seus 

próprios objetivos e fins específicos. As relações sociais de produção 

capitalistas não se perpetuam automaticamente. Esta estrutura de valores é 

imprescindível para a realização de tal tarefa. (TAFFAREL et al., 2009, p. 

38). 

 

Como consequência, têm-se levado os estudantes da educação básica a uma formação 

unilateral
8
, em detrimento da busca por uma formação voltada para o desenvolvimento 

qualitativo do maior número de capacidades humanas possíveis nas condições concretas 

dadas, ou seja, um grau de aproximação à formação onilateral, onde há uma unidade dialética 

entre trabalho intelectual e trabalho manual. 

Um dos principais motivos que contribuem para uma apreensão insatisfatória por parte 

dos alunos do esporte e dos demais conteúdos da Educação Física é o fato da maioria dos 

cursos de formação inicial não conceberem a história como matriz científica (DANTAS 

JÚNIOR; TAFFAREL, 2007), o que se reflete no direcionamento que é dado ao trabalho 

docente na escola. Desconsideram-se toda a contextualização histórica dos conteúdos e 

privilegiam-se as dimensões técnicas, táticas e normativas dos mesmos, o que leva à 

dicotomia entre teoria e prática. Nesse sentido, privilegiam-se os conhecimentos advindos das 

Ciências Naturais em detrimento dos conhecimentos necessários ao entendimento da Cultura 

                                                           
7
 Vale destacar que este modo é objetivamente condicionado pelo modo do capital organizar a vida. 

8
 A formação unilateral se refere ao desenvolvimento de apenas uma capacidade do ser humano, como a 

cognitiva, motora, afetiva ou social, como também deixa a desejar no aspecto qualitativo que cada capacidade 

exige. 
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Corporal, proveniente das Ciências Humanas (Idem). A Cultura Corporal, entendida como 

produção material humana em diversos períodos históricos, apresenta limites para ser 

entendida, explicada e transformada fora da referência da história (Idem). Entende-se que a 

História é o meio pelo qual é possível dar conta da integralidade humana, pois é a partir da 

mesma que o homem torna-se homem, sendo que para isso há uma relação recíproca, posto 

que “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado” (MARX, 2011, p. 25). 

 A consideração da história enquanto matriz científica está calcada no desenvolvimento 

de uma consistente base teórica, tomando como referência a teoria do conhecimento do 

materialismo histórico dialético, que possibilita a organização do conhecimento a partir dos 

ciclos de aprendizagem
9
, que vão “desde o momento da constatação de um ou vários dados da 

realidade, até interpretá-los, compreendê-los e explicá-los” (COLETIVO DE AUTORES, p. 

23, 1992), considerando a construção da teoria como categorias da prática (ESCOBAR, 199), 

o que proporciona a configuração do sistema de complexos, “que por sua vez estruturam 

programas como programas de vida para a formação humana” (LEPEL/FACED/UFBA, 2004, 

p. 05). Para tanto, a prática, enquanto práxis social pode ser o eixo articulador do 

conhecimento (LACKS, 2004), considerando a história como matriz científica. 

Ao tratar do desenvolvimento da teoria como categorias da prática, estamos nos 

referindo à análise do real concreto, pois somente a partir do mesmo é que se pode formular 

um conjunto de categorias explicativas, que, no nosso caso, se referem à prática pedagógica, 

mediadora entre a teoria pedagógica e um determinado projeto histórico. Estas categorias 

encerram contradições inerentes à escola capitalista, as quais podem, ao mesmo tempo, 

apresentar condições para sua superação (ESCOBAR, 1997). É por este motivo que a 

categoria e a lei da contradição são tão importantes para o desenvolvimento de qualquer 

estudo à luz do método materialista histórico-dialético
10

 (TRIVIÑOS, 2007). Ademais, esta 

concepção está em consonância com a luta dos movimentos sociais que lutam por uma 

                                                           
9
 Os ciclos de aprendizagem estão detalhados na p. 64. 

10
 No entanto vale destacar que a categoria e a lei da contradição apresentam diferenças notáveis. Conforme 

Trivnõs (2007, p. 54) “A Lei da 'unidade' e da 'luta' dos contrários reflete e fixa o fato que há luta entre os 

contrários (contrários característicos dessa ou daquela formação material) que se excluem e, ao mesmo tempo, 

estão unidos, e que esta luta, em última análise, leva à solução da dita contradição e à passagem da coisa de um 

estado qualitativo a um outro.” Entretanto, a categoria da contradição, ao mesmo tempo que se refere ao 

conteúdo da lei mencionada, estabelece, por exemplo, que a contradição é uma interação entre aspectos opostos, 

distingue os tipos de contradições (interiores e exteriores, essenciais e não-essenciais, fundamentais e não-

fundamentais, principais e acessórias), determina o papel e a importância que ela tem na formação material e 

ressalta que a categoria da contradição é a origem do movimento e do desenvolvimento” (Grifos do autor). 
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educação comprometida com os anseios da classe trabalhadora e, para tanto, defendem a 

implementação da base comum nacional, a qual se refere às mesmas diretrizes gerais ou 

grandes eixos curriculares para a formação de professores, uma proposta importante na luta 

contra a degradação do magistério, na medida em que sinaliza para igualdade no processo de 

formação. Os eixos curriculares definidos no âmbito do movimento dos educadores por uma 

formação de qualidade são os seguintes: 1) Sólida formação teórica e interdisciplinar, que se 

refere ao conhecimento dos fundamentos históricos, culturais e políticos do fenômeno 

educacional, possibilitando uma análise crítica sobre a sociedade brasileira e a realidade 

educacional, como também compreender a totalidade do processo de trabalho docente, além 

de permitir instrumentos teóricos na luta contra o aligeiramento da formação via propostas 

neo-tecnicistas, que visam transformar o professor em um “prático”, formado em apenas três 

anos (propostas dos Institutos Superiores de Educação); 2) Novas formas de relação teoria e 

prática, que implica em uma nova forma de organização do conhecimento, na medida em que 

há uma unidade teórico-prática que perpassa todo o ensino, opondo-se à mera justaposição da 

teoria e prática na grade curricular. Além disso, toma o trabalho docente como base da 

formação, como também o trabalho como princípio educativo na formação profissional, 

revendo-se os estágios e sua articulação com a escola pública e a forma de organização do 

trabalho docente na escola. Considera também a pesquisa como fundamental para a produção 

do conhecimento e para intervenção na realidade social, essencial para a qualificação 

profissional; 3) Gestão Democrática como mecanismo fundamental contra a gestão autoritária 

no interior da escola, almejando a superação do entendimento de administração escolar 

enquanto técnica, dando um novo sentido para as relações entre os sujeitos do processo 

educativo e para a concepção e organização dos conteúdos curriculares; 4) Compromisso 

social do profissional da educação, proporcionando o entendimento do educador numa 

perspectiva sócio-histórica, como também entender a profissão docente inserida na luta 

política pela valorização do professor e da educação, consubstanciada na luta dos movimentos 

sociais; 5) Trabalho coletivo e interdisciplinar entre estudantes e professores como eixo 

norteador do trabalho docente na universidade e da redefinição da organização curricular; 6) 

Formação continuada em contraposição à ideia de currículo e formação extensiva; 7) 

Avaliação permanente dos cursos de formação de professores enquanto responsabilidade 

coletiva, realizada à luz do projeto político-pedagógico de cada curso ou instituição em 

questão  (ANFOPE, 1998). Portanto, estes eixos curriculares expressam a necessidade de 

entender a formação de professores enquanto um processo histórico-social, o que pressupõe 
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uma formação na direção do que defendemos neste estudo, ou seja, na direção da formação 

onilateral. 

Quando nos referimos ao desenvolvimento da teoria como categorias da prática, duas 

outras categorias do materialismo histórico dialético são fundamentais neste processo: 

realidade e possibilidade. Segundo Cheptulin (1982), o estado real não é idêntico ao estado 

possível, pois o que existe não pode ser idêntico ao que ainda não existe, somente em certas 

condições. Do ponto de vista do materialismo dialético, a realidade é o que existe realmente e 

a possibilidade é o que pode-se produzir quando as condições são propícias.  

Quanto à formação humana, estamos partindo da hipótese da possibilidade de formação 

onilateral, que Marx e Engels (1998) explicam e Manacorda (2007) sistematiza. Os dois 

primeiros autores refletem sobre essa perspectiva ao afirmar que 

 

Com efeito, a partir do instante em que o trabalho começa a ser dividido, 

cada um tem uma esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe é 

imposta e da qual ele não pode fugir; ele é caçador, pescador, pastor ou 

crítico, e deverá permanecer assim se não quiser perder seus meios de 

sobrevivência; ao passo que, na sociedade comunista, em que cada um não 

tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no ramo que 

lhe agradar, a sociedade regulamenta a produção geral, o que cria para mim a 

possibilidade de hoje fazer uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar 

na parte da tarde, cuidar do gado ao anoitecer, fazer crítica após as refeições, 

a meu bel-prazer, sem nunca me tornar caçador, pescador ou crítico. Essa 

fixação da atividade social, essa consolidação do nosso próprio produto 

pessoal em uma força objetiva que nos domina, escapando ao nosso controle, 

contrariando nossas expectativas, reduzindo a nada nossos cálculos, é até 

hoje um dos momentos capitais do desenvolvimento histórico (MARX & 

ENGELS, 1998, p. 28). 

 

Neste sentindo, partindo de uma reflexão sobre a perspectiva proposta por Marx e 

Engels, Manacorda (2007, p. 87) enfatiza a necessidade “de um desenvolvimento total, 

completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das 

necessidades e da capacidade de sua satisfação”, para que o ser humano possa constatar, 

compreender, explicar e intervir de forma autônoma e consciente na realidade social 

complexa e contraditória (COLETVO DE AUTORES, 1992).  

Diante desta concepção de formação humana, é necessário apreender o esporte em suas 

múltiplas determinações, para que os alunos ultrapassem a visão do senso comum sobre o 

mesmo. Isto se torna ainda mais necessário quando olhamos para a realidade concreta e 

constatamos que o esporte vem sendo inserido historicamente em uma lógica de 

mercadorização e espetacularização do fenômeno esportivo, o que pode ser confirmado 
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atualmente quando analisamos a supervalorização dos megaeventos
11

, que foram ou serão 

realizados no Brasil – Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016, respectivamente. Como 

consequência, os alunos não se apropriam integralmente do fenômeno esportivo, fato que se 

inicia, antes de tudo, com a negação da totalidade do esporte como parte inseparável de um 

projeto educacional e de formação da consciência crítica. São determinações do modo de 

produção capitalista que devem ser problematizadas nas aulas de Educação Física, a partir de 

uma reflexão científica sobre o mesmo, sendo necessário que esta reflexão seja radical, 

rigorosa e de conjunto (SAVIANI, 1985), o que proporciona o desvelamento da essência do 

esporte.  

A partir da constatação de que o esporte, enquanto fenômeno social e pedagógico, vem 

sendo tratado nas aulas de educação física majoritariamente a partir de uma perspectiva que 

não o considera em sua totalidade histórico-social, sendo que isto vai de encontro à 

possibilidade de desenvolvimento de um grau de aproximação à formação humana onilateral, 

propõe-se a seguinte problemática para o presente estudo: É possível organizar o ensino  do 

conteúdo esporte nas aulas de Educação Física – mais especificamente o atletismo – com base 

no sistema de complexos a fim de que o mesmo possa ser apreendido a partir de uma 

perspectiva crítica e, consequentemente, contribua na direção do desenvolvimento de um grau 

de aproximação à formação onilateral? Para tanto, realizou-se uma observação do trabalho 

pedagógico em uma escola do município de Arapiraca, Alagoas, a fim de analisar se a 

organização do ensino com base no sistema de complexos contribui para compreender, 

interpretar e explicar o atletismo em sua totalidade histórico-social. O trabalho pedagógico foi 

desenvolvido por uma equipe do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

UFAL/Campus Arapiraca. Conforme o Regulamento deste programa: 

 

Art. 2º O Pibid é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade fomentar a 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação 

básica pública brasileira (BRASIL, 2013, p. 02).  

 

 Destarte, o objetivo deste estudo está em consonância com o objetivo do PIBID, pois ambos 

tem em seu cerne uma preocupação com o caráter da formação humana oferecida pela escola pública 

brasileira.  

                                                           
11

 A discussão sobre os megaeventos está na ordem do dia, visto que questiona-se o legado dos mesmos para a 

sociedade brasileira, como também as inúmeras desapropriações que ocorreram em algumas cidades do país, 

visando a utilização destes espaços para construção da infraestrutura necessária para eventos desta magnitude. 
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Neste sentido, tendo em vista que atualmente o trabalho pedagógico da escola é uma 

expressão das determinações do modo de produção capitalista, propomos uma reorganização 

do trato com o conteúdo atletismo, tendo como objetivo analisar a possibilidade do sistema de 

complexos orientar a apropriação deste conteúdo nas aulas de educação física no sentido de 

contribuir para ampliar os aspectos da formação humana dos alunos. Para tanto, temos como 

objetivos específicos: examinar os pressupostos teórico-metodológicos do sistema de 

complexos para o desenvolvimento de uma formação onilateral; analisar o esporte enquanto 

fenômeno social e pedagógico; averiguar as possibilidades de ensinar o conhecimento 

atletismo, com base sistema de complexos, a partir uma experiência concreta desenvolvida em 

uma turma de sétimo ano de uma escola pública do município de Arapiraca, Alagoas.  

 Com base na literatura e nos estudos desenvolvidos sobre o trato com o conteúdo 

esporte nas aulas de Educação Física, a hipótese é que a organização do ensino a partir do 

sistema de complexos eleva o grau de apreensão dos alunos dos conteúdos escolares. No caso 

do esporte, esta forma de organizá-lo pedagogicamente implica na superação da dicotomia 

entre teoria e prática, da centralidade da técnica, da alienação provocada pelos de 

comunicação de massa, dos estereótipos sobre as relações de gênero, da supervalorização da 

competição em detrimento da cooperação e do individual sobre o coletivo. No entanto, como 

segunda hipótese, tem-se o entendimento que na sociedade do capital não é possível 

desenvolver esta proposta, devido às incongruências que existem entre a escola do trabalho 

(da qual o sistema de complexos faz parte) e a escola capitalista. Entretanto, considerando-se 

o caráter dialético da educação, é importante atuar na e partir das contradições da escola 

capitalista para alterar a realidade, tendo em vista os anseios e necessidades da classe 

trabalhadora. 

 Para responder o problema do presente estudo recorremos ao estudo de caso, tipo de 

investigação que se desenvolve a partir da análise aprofundada de uma unidade, que pode ser 

um evento, uma pessoa, um grupo, uma escola, uma instituição, um programa (ANDRÉ, 

1984; TRIVIÑOS, 2007). O estudo de caso tem, portanto, um caráter idiossincrático e 

particular, tomando como base “[...] o desenvolvimento de um conhecimento idiográfico, isto 

é, que enfatiza a compreensão de eventos particulares (casos)” (ANDRÉ, 1984). 

 O resultado encontrado a partir do estudo de caso não pode ser generalizado, mas pode 

“fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados 

atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas” 

(TRIVIÑOS, 2007, p. 111). André (1984) considera que a generalização é um processo 

subjetivo e não um ato de inferência lógica (ou estatística), sendo o sujeito (o leitor) o 
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responsável por identificar a equivalência de um caso particular com outro caso por ele 

vivenciado anteriormente. Portanto, 

 

O estudo de caso valoriza o conhecimento experiencial e enfatiza o papel 

importante do leitor na geração desse conhecimento. É o leitor que deve 

perguntar a si mesmo: O que existe neste estudo que eu posso aplicar à 

minha situação? E ao fazer as associações e dissociações, o leitor vai 

construindo as suas próprias interpretações, vai desenvolvendo o seu 

processo de compreensão das coisas, da realidade, do mundo. É essencial, 

então, que o retrato vivo e completo produzido pelo estudo de caso apresente 

todos os elementos necessários para que o leitor possa fazer as suas 

interpretações, reiterando ou não, as representações do autor (ANDRÉ, 1984, 

p. 52-53). 

  

 Deste modo, o presente estudo pretende ser uma experiência que contribua com outros 

pesquisadores do mesmo tema, os quais poderão, a partir de seus próprios estudos, reiterar ou 

refutar as análises e conclusões aqui expostas. Para tanto, este estudo, de natureza 

quantitativa/qualitativa, foi desenvolvido à luz do método materialista histórico dialético, que 

tem como elementos basilares: a) apresenta um interesse transtornador, pois está sempre 

buscando possibilidades de mudança, através de uma formação da consciência, transformando 

os sujeitos em agentes da transformação social; b) busca entender a lógica interna e externa do 

fenômeno, possibilitando identificar a sua dinâmica e as suas contradições; c) privilegia a 

análise da relação dinâmica sujeito-objeto, que acontece através da concreticidade; d) 

considera a história o eixo da explicação e da compreensão científica; e) entende que o 

homem é um ser social e histórico, criador e transformador da realidade social e a educação é 

uma prática transformadora do real, que junto com outras instâncias culturais, atua na 

reprodução da ideologia dominante, mas também pode ser arma revolucionária da classe 

trabalhadora (SÁNCHES GAMBOA, 2008). 

 Coerente com este método, nos valemos das leis da dialética, a saber: lei da passagem 

da quantidade à qualidade e vice-versa; da unidade e luta dos contrários e da negação da 

negação. 

 A lei da passagem da quantidade à qualidade estabelece como se realiza, de que 

maneira e que mecanismos atuam no processo de desenvolvimento das formações materiais 

(TRIVIÑOS, 2007, grifos do autor). 

 A qualidade representa o que o objeto é e não outra coisa, ou ainda, é o conjunto de 

propriedades que caracteriza este mesmo objeto. Por sua vez, a quantidade diz respeito ao 

grau de desenvolvimento e/ou de intensidade das propriedades que definem o objeto, como 

também considera as suas dimensões, o peso e o volume. Ambas estão presentes em qualquer 
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fenômeno por meio de uma relação dialética, na qual uma influencia o estado da outra. No 

entanto, para haver uma mudança na qualidade do fenômeno provocada pela quantidade, é 

preciso que isto se dê de uma forma que ultrapasse os limites de medida. 

 

Para que um objeto se transforme em outro, isto é, para que a qualidade de 

um objeto desapareça, deixando de ser o objeto o que é, o que representa, e 

surja uma nova qualidade característica de um novo objeto, devemos 

reconhecer a existência do que se denomina a ‘unidade de quantidade e 

qualidade’, que se denomina medida (TRIVIÑOS, 2007, p. 67).  

 

 Vale destacar que as mudanças qualitativas, por sua vez, produzem mudanças 

quantitativas, o que confirma o caráter de interdependência que ambas apresentam (idem). 

 A lei da unidade e luta dos contrários expressa a contradição dos fenômenos que estão 

presentes no real concreto. Apesar de opostos, os elementos denominados contrários não 

podem existir um sem o outro, mesmo apresentando um aspecto essencial que o outro não 

possui. Os contrários estão em interação permanente e interpenetram-se, pois “em sua 

essência têm alguma semelhança, alguma identidade, que se alcança quando se soluciona a 

contradição, quando se realiza a passagem dos contrários de um para o outro” (idem, p. 69, 

Grifos do autor). Neste sentido, a contradição é a fonte genuína do movimento, da 

transformação dos fenômenos. A denominação unidade e luta dos contrários se dá pelo fato de 

que, dialeticamente, tanto na unidade como na luta existe movimento, sendo que na luta o 

movimento é absoluto, ao passo que na unidade é relativo. (TRIVIÑOS, 2007). 

  A lei da negação da negação é importante para estabelecer a relação entre o antigo e o 

novo no processo de desenvolvimento dos fenômenos. Constituindo-se enquanto resultado da 

luta dos contrários, fundamenta-se no fato de que quando tratamos de um novo fenômeno, 

este nega e ao mesmo tempo incorpora alguns aspectos considerados positivos para a estrutura 

do mesmo. Mas, o novo também envelhece e pode ser negado por outro fenômeno, sendo que 

“a primeira negação é já a negação da negação e todo o desenvolvimento está constituído por 

graus de desenvolvimento nos quais um é negação do outro” (idem, p. 72). É a passagem do 

inferior para o superior, mas também pode ocorrer o contrário. No entanto, na passagem do 

inferior para o superior, não quer dizer que o novo fenômeno seja mais complexo, ainda que o 

aumento da complexidade possa ser observado a olho nu no fenômeno superior, pois a 

observação da estrutura do fenômeno, simples ou complexa, não é suficiente para determinar 

a superioridade ou inferioridade do mesmo (idem).  

 A partir da lógica acima exposta, observamos doze aulas de educação física em uma 

turma do sétimo ano, bem como os recursos físicos e materiais para o desenvolvimento das 
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mesmas. A observação livre consiste em “destacar de um conjunto (objetos, pessoas, animais 

etc.) algo especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas características (cor, 

tamanho, etc.)” (idem, p. 153). No caso da observação de um fenômeno social (como é o caso 

do presente estudo), faz-se necessário abstraí-lo do seu contexto, privilegiando a sua 

dimensão singular, a fim de que possa ser estudado em seus atos, atividades, significados, 

relações etc. Num primeiro momento – a partir da individualização ou agrupamento de 

fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível – o objetivo é captar a aparência 

fenomênica para depois, se possível, chegar à sua essência numa perspectiva específica e 

ampla, considerando suas contradições, dinamismo e relações (idem).  

Para observação das aulas, recorremos às categorias do trabalho pedagógico, propostas 

por Freitas (1995): objetivos/avaliação e conteúdo/método. O autor desenvolve a partir destas 

categorias uma crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática da escola 

capitalista, tendo em vista que a possível superação do problema emerge das contradições que 

estas categorias encerram. Os objetivos a serem analisados são os da escola, os quais 

representam sua função social, devido à mesma encarnar objetivos adquiridos da sociedade na 

qual está inserida, sendo a avaliação encarregada de garantir o controle da consecução de tais 

objetivos, e os objetivos de ensino, os quais são desenvolvidos no interior da sala de aula. 

Estes dois níveis interagem e estão expressos – formalmente ou não – no projeto político-

pedagógico da escola, “o qual procura controlar as ações no interior da escola e da sala de 

aula, em meio a tensões, resistências e contradições existentes na disputa pelo controle 

técnico/político da escola” (FREITAS, 1995, p. 143). 

 Objetivos/avaliação mantém uma relação dialética, na medida em que se opõem em 

sua unidade. O objetivo é o momento final da objetivação/apropriação e a avaliação é o 

momento real, concreto e, com seus resultados, permite que o aluno se confronte com o 

momento final idealizado pelos objetivos. Desse modo, os objetivos, sem alguma forma de 

avaliação, permaneceriam sem nenhum correlato prático que indicasse o patamar de 

desenvolvimento da objetivação. O exame da avaliação também cumpre o papel fundamental 

de revelar os reais objetivos da escola e não somente os proclamados, sendo por este motivo 

que o estudo do par dialético objetivos/avaliação deve começar pela mesma. 

 Assim como ocorre com os objetivos/avaliação, a categoria conteúdo/método atua 

tanto no nível das disciplinas escolares (didática e metodologias específicas) como no nível da 

organização do trabalho da escola. Freitas (1995) indica que os objetivos da instituição 

escolar se expressam no interior de seu conteúdo/método, o que significa que 

objetivos/avaliação é uma categoria central para a compreensão e transformação da escola 
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capitalista, dentro dos atuais limites históricos, posto que conteúdo/método estão modulados 

por esta categoria. 

 Visando ser o mais fidedigno possível às situações observadas, recorremos à noção de 

anotações de campo, que 

 

Pode ser entendida como todo o processo de coleta e análise de informações, 

isto é, ela compreenderia descrições de fenômenos sociais e físicos, 

explicações levantadas sobre as mesmas e a compreensão da totalidade da 

situação em estudo. Este sentido tão amplo faz das anotações de campo uma 

expressão quase sinônima de todo o desenvolvimento da pesquisa (idem, p. 

154, Grifos do autor). 

 

 Num sentido restrito, as anotações de campo se referem a todas as observações e 

reflexões que o pesquisador faz a partir das falas e ações dos sujeitos, descrevendo-as e depois 

emitindo notas críticas sobre as mesmas. Em contrapartida, também podem apresentar um 

dimensão muito específica, “quando estamos preocupados em delinear nosso comportamento 

como pesquisadores atuando como observadores livres de uma situação de investigação 

claramente delimitada” (TRIVIÑOS, 2007, p. 154). 

 As anotações de campo podem se constituir como uma primeira tentativa de 

sistematizar as explicações sobre o fenômeno, podendo ser um produto final do estudo, sofrer 

alterações ou simplesmente desaparecer. Esta sistematização é resultante da reflexão do 

pesquisador em face do objeto observado, podendo ser esta reflexão de ordem teórica ou 

metodológica ou ainda sobre aspectos que precisam ser melhor aprofundados (idem).  

 As anotações foram registradas em um caderno de campo (ver Anexo I), sendo que a 

partir do mesmo realizamos a análise teórica do campo empírico. Para tanto, o primeiro passo 

foi realizar a leitura dos diários de observação e depois confrontar os dados da realidade com 

a literatura referente ao objeto de estudo. Em cada diário de observação, buscamos constatar 

como a professora e as acadêmicas organizaram as categorias do trabalho pedagógico no 

método da práxis social
12

, como também de que modo os pressupostos teórico-metodológicos 

do sistema de complexos contribuíram (ou não) para o processo ensino-aprendizagem do 

conteúdo esporte na perspectiva da formação onilateral. Buscamos ainda constatar as 

dificuldades impostas pela realidade concreta da escola pública brasileira, confrontando esta 

realidade com as proposições de Pistrak (2011), as quais são resultado de uma experiência 

desenvolvida em outro contexto histórico-social, ou seja, o processo revolucionário que 

ocorreu na antiga União Soviética por volta de 1920, como veremos mais adiante. 

                                                           
12

 Os detalhes sobre o método da práxis social estão expostos na p. 63. 
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Para a análise das falas dos sujeitos do processo educativo durante as observações das 

aulas, recorremos à técnica de análise de conteúdo, cujo objetivo é o estudo das atitudes, 

valores crenças e tendências, e ainda contribui para desvelar as ideologias que podem estar 

presentes em documentos oficiais (BARDIN, 1977, apud TRIVIÑOS, 2007). Também é 

concebida como 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) das mensagens (idem, p. 160). 

 

A análise de conteúdo apreendida por meio das categorias do trabalho pedagógico foi 

explicada a partir das referências teóricas e com base na dinâmica do método materialista 

histórico-dialético, o que nos ofereceu suporte para apreender o movimento do real acerca do 

objeto de estudo em destaque. 

Quanto ao método de exposição, apresentamos, no primeiro capítulo, as contribuições 

da perspectiva de formação onilateral para o desenvolvimento humano e como o trabalho 

educativo pode contribuir para a sua efetivação. Por fim, apontamos como esta perspectiva de 

formação está em consonância com o sistema de complexos, colocando-o enquanto 

possibilidade para organização do ensino do conteúdo esporte, mais especificamente o 

atletismo. 

No segundo capítulo apresentamos uma síntese explicativa sobre o processo de 

desenvolvimento histórico do esporte, culminando na discussão sobre o ensino deste conteúdo 

nas aulas de Educação Física. 

E, para finalizar, no terceiro capítulo, analisamos como foi desenvolvido o 

PIBID/Educação Física/UFAL com o conteúdo atletismo em uma escola pública do 

município de Arapiraca, Alagoas, verificando em que medida a organização do ensino com 

base no sistema de complexos contribui para a apreensão total deste conteúdo por parte dos 

alunos, tendo no horizonte o desenvolvimento de um grau de aproximação à formação 

onilateral. 
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2. TRABAHO EDUCATIVO, FORMAÇÃO ONILATERAL E SISTEMA DE 

COMPLEXOS: PROPOSIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO 

DO ESPORTE 

 

 Neste capítulo pretendemos desenvolver uma síntese explicativa sobre os aspectos 

teórico-metodológicos que permitem o trato com o conteúdo esporte em uma perspectiva 

crítica, considerando-o uma atividade humana, que precisa ser apreendido em sua totalidade 

histórico-social. Para tanto, a consideração do trabalho enquanto atividade vital humana é 

fundamental, pois é a partir do mesmo que se cristalizam os fenômenos da cultura humana, 

sendo que esta herança cultural é transmitida de geração para geração. O trabalho é tão 

importante que é considerado um princípio educativo, sendo este um aspecto importante para 

que a unidade teórico-prática seja possível, a qual é tão necessária à assimilação dos 

conteúdos clássicos e ainda está coerente com a perspectiva de formação onilateral, que visa à 

emancipação humana. Esta perspectiva de formação humana está contemplada no sistema de 

complexos, uma pedagogia social desenvolvida por Pistrak (2011) e outros pedagogos russos, 

tendo no horizonte o desenvolvimento de uma sociedade comunista, marcada pela produção e 

consumo coletivo dos bens materiais e espirituais. 

 

2.1 TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA 

 

Como já mencionamos, o esporte é uma prática social, criada e desenvolvida a partir 

da ação do homem para atender determinadas necessidades próprias da sociabilidade humana 

com a natureza e com os outros homens, acomodadas em contextos históricos determinados, 

sendo que a satisfação de tais necessidades se dá através do trabalho. Portanto, a apreensão do 

processo de desenvolvimento histórico do esporte passa pelo entendimento do papel do 

trabalho na formação humana, ou seja, entender como o homem torna-se homem. O trabalho, 

enquanto atividade vital é essencial para que o homem construa a materialidade da sua própria 

existência, a partir do conhecimento acumulado histórica e socialmente pelo conjunto dos 

homens. O homem, a partir da ação sobre a natureza – ou mais precisamente através do 

trabalho – desenvolve diversos aspectos que lhe possibilita cada vez mais desenvolver-se 

enquanto ser humano. Foi a partir do trabalho que houve o desenvolvimento da postura 

bípede do homem, da fala, como também impôs modificações na alimentação, por meio da 

mudança da composição química do sangue (ENGELS, 1990).  Deste modo, é o trabalho que 

diferencia a ação do homem em relação aos outros animais, sendo que ao mesmo tempo em 

que transforma a natureza, transforma também a si mesmo. Diante disso, a ação do homem 
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sobre a natureza, por meio do trabalho, faz com o mesmo não seja determinado pelas leis 

biológicas, e sim pelas leis sócio-históricas, que a partir de então, determinam o processo de 

humanização do homem, sendo que a educação é fundamental neste processo.  

 Este intercâmbio entre o homem e a natureza proporciona o desenvolvimento de  

conhecimentos materiais e espirituais, no entanto, estes conhecimentos não estão ao alcance  

de todos, pois o acesso ao mesmo na sociedade do capital se dá de modo desigual.   

   

A unidade da espécie humana parece não existir, e tal acontece, não porque   

haja entre os homens diferenças de cor, diferentes formas dos olhos ou   

outros traços manifestamente exteriores, mas devido à grande diferença   

existente de condições de vida, de riqueza de atividade material e espiritual,   

e de nível de desenvolvimento das suas aptidões e capacidades intelectuais   
(LEONTIÉV, 1980, p. 57).   

   

 Ontologicamente, o trabalho tem um valor   

significativo para a formação humana, pois como destacado anteriormente, é a partir do   

mesmo que o homem torna-se homem, ou seja, o trabalho é uma atividade vital para o   

desenvolvimento humano.  No entanto, no atual modo do capital produzir e reproduzir a vida,   

o caráter ontológico do trabalho é prejudicado pelo fato do mesmo se apresentar de modo   

alienado, visto que o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho.   

   

A alienação (Entfremdung) do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas   

leis nacional-econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos   

tem para consumir; que quanto mais valores cria, mais sem valor e indigno   

ele se torna; quanto mais bem formado o seu produto, tanto mais deformado   

ele fica; quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que   

quanto mais poderoso o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna;  

quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre de espírito e servo da  

natureza se torna o trabalhador. (MARX, 2008b, p. 82).  

  

 Sendo o esporte apropriado pelo capital para manutenção de sua hegemonia, a  

alienação também se faz presente neste fenômeno da realidade concreta, levando os atletas  

profissionais e os consumidores do mesmo para o mundo da pseudoconcreticidade, a qual está  

articulada aos interesses dos grandes empreendedores do esporte, que visam, sobretudo, a  

multiplicação do capital investido neste fenômeno social, consubstanciado a partir do  

amoldamento da classe dominada através da “política do pão e circo”.  Baseado no estudo de 

Debord, A sociedade do espetáculo, de 1997, Carvalho (2011, p. 187) afirma: 

  

Na sociedade capitalista, o esporte espetáculo, tal como a religião 

‘espetaculosa’, é ‘uma fabricação concreta da alienação. A expansão 
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econômica é sobretudo a expansão dessa produção industrial específica. O 

que cresce com a economia que se move por si mesma só pode ser a 

alienação que estava em seu núcleo original’, enfim, ‘o espetáculo é o 

capital em tal grau de acumulação que se torna imagem’. 

  

 Portanto, o trabalho na sociedade do capital transforma-se em trabalho alienado, onde 

há o desenvolvimento de novas técnicas, graças aos avanços da ciência. No entanto, verifica-

se que há uma contradição, pois de um lado tem-se o avanço dos meios de produção e de 

outro, o trabalhador vive em condições subumanas, a ponto de não se reconhecer no produto 

de seu trabalho, pois não tem condições financeiras para usufruir do produto que ele mesmo 

ajudou a construir. Esta contradição é causada pela retirada do sentido ontológico do trabalho 

na sociedade do capital, onde o lucro é mais importante que o desenvolvimento humano. 

O trabalho tem caráter histórico e social, visto que é uma atividade desenvolvida 

histórica e socialmente em tempos e espaços determinados, visando atender às necessidades 

impostas pela realidade objetiva. Leontiév (1980) destaca que a capacidade, conhecimento e 

aptidão cristalizam-se nos produtos desta atividade, nos produtos materiais e espirituais, 

sendo que cada nova geração se apropria do desenvolvimento social e historicamente 

construído pelas gerações anteriores. E para tal, o homem se apropria dos objetos cristalizados 

na ação do próprio homem, ou seja, a partir da apropriação dos objetos da ação humana 

(DUARTE, 1999). Tal fato é muito importante, pois, do contrário, seria necessário iniciar 

todo o processo de conhecimento do trabalho para satisfazer as necessidades humanas. 

Portanto, torna-se evidente que o trabalho é a categoria fundante do ser social, pois é a 

partir do mesmo que o homem desenvolve a sua própria existência. A natureza humana é 

construída pelo próprio homem, pois o que a natureza lhe deu à nascença não é suficiente para 

viver em sociedade (LEONTIÉV, 1980), sendo necessário o desenvolvimento de uma 

segunda natureza (SAVIANI, 2008), sendo isto o que justifica a função do trabalho educativo, 

pois o mesmo “é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (idem, p. 

13). 

 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 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 (idem, ibidem). 
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Com base no exposto, aponta-se a necessidade do esporte ser ensinado com base nos 

pressupostos teórico-metodológicos de um viés sistema de organização do ensino que 

considere os conteúdos escolares enquanto fenômenos de valor real. Considera também que a 

educação é um processo de humanização e, sendo assim, precisa ter por finalidade a 

socialização do saber sistematizado, sendo que este saber advém do que é considerado 

clássico, ou seja, aquilo que é tido como fundamental, essencial para possibilitar o 

desenvolvimento da segunda natureza (SAVIANI, 2011). A educação é considerada um 

trabalho não-material, visto que o produto não se separa do ato de produção, sendo que esta 

produção está relacionada ao saber, símbolos, conceitos, essenciais para a formação humana 

(idem), o que nos leva a entender a especificidade da educação, dado a necessidade de 

sistematizar os conhecimentos, tendo em vista o desenvolvimento da segunda natureza, sendo 

que isto requer que o processo de apropriação e objetivação seja efetivo, o que precisa ser 

considerado na organização do currículo escolar. Isto implica em uma organização do 

currículo a partir de uma lógica dialética, em contraposição à lógica formal, sendo que a 

primeira possibilita a desenvolvimento integral do gênero humano, ao passo que a segunda 

parte de uma visão fixa e estática da realidade, desconsiderando os determinantes sócio-

históricos, como também não vê a realidade enquanto síntese de múltiplas determinações. 

Neste sentido, a objetivação possibilita ao homem tornar-se homem, na medida em que o 

mesmo se apropria da herança material e intelectual da humanidade. No entanto, esta 

humanização não ocorre de forma plena na sociedade do capital, pois o homem não se 

objetiva no trabalho de forma integralmente humana (DUARTE, 1999). 

O processo de assimilação-transmissão do saber sistematizado passa pelo 

desenvolvimento do pensamento, visto que o mesmo possibilita maior aproximação sobre a 

verdade da realidade absoluta (MARTINS; ABRANTES, 2008). Em contraposição, o 

pensamento empírico parte da imediaticidade do fenômeno, não indo além da mera 

constatação dos dados da realidade. É o pensamento teórico que proporciona o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores
13

, que por sua vez dependem das relações 

sociais estabelecidas pelos seres humanos, como também das condições objetivas para o seu 

desenvolvimento. O pensamento teórico capta a essência dos fenômenos, visto que opera por 

conceitos e não a partir do pragmatismo, no entanto, 

 

                                                           
13

 As funções psicológicas superiores são produzidas historicamente no seio das relações sociais e “têm como 

traço comum o fato de serem processos mediados, [...] de incorporarem à sua estrutura, como parte central de 

todo o processo, o emprego de signos como meio fundamental de orientação e domínio nos processos psíquicos” 

(VIGOTSKI, 2001, p. 161). 
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“[...] a práxis é superior ao conhecimento teórico, não apenas porque possui 

a vantagem da realidade imediata, mas porque nela o conhecimento empírico 

e teórico se relacionam organicamente, constituem-se como unidade entre o 

conhecimento (pensamento teórico, universalidade das leis) e a realidade 

imediata (o que é sensorialmente acessível ao pensamento). Assim 

afirmamos a importância da práxis tanto no processo de produção de 

conhecimento (atividades de pesquisa) como nos processos de ensino, em 

especial no ensino superior, e observamos que não estamos nos referindo 

nem a prática esvaziada de conteúdos e nem aquela do imediatismo das 

ações pragmáticas (idem, p. 13). 

 

É esta perspectiva que se coloca enquanto possibilidade para direcionar o processo de 

ensino-aprendizagem do conteúdo esporte, para que os alunos possam superar, no processo de 

aquisição do conhecimento, a mera constatação dos dados acerca do esporte, apreendendo as 

explicações, e proporcionando possibilidades de novas sínteses, as quais podem ser expressas 

através da prática esportiva. 

Cumpre destacar que o desenvolvimento e a aprendizagem é um processo marcado 

pela unidade contraditória, fruto das determinações sociais, em contraposição às teorias que 

compreendem esta relação de forma isolada, entendendo que o desenvolvimento se dá por 

adaptações orgânicas que independem da aprendizagem, ou de uma forma em que qualquer 

tipo de aprendizagem pode levar ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores
14

. 

Esta última perspectiva está presente no cerne da pedagogia das competências, 

 

[...] que identifica a educação escolar com a construção de qualidades 

(competências) desenvolvidas no indivíduo por meio daquilo que ele faz. A 

construção do conhecimento circunscreve-se ao enfrentamento de desafios 

lançados pela ação; pelas demandas estabelecidas a partir de situações a 

serem vividas ou resolvidas pelo indivíduo em formação (MARTINS; 

ABRANTES, 2008, p. 04). 

 

 Um aspecto negligenciado por esta pedagogia são os estágios de desenvolvimento 

pelos quais o ser humano passa ao longo da vida, no intuito de organizar o currículo a partir 

de suas possibilidades sócio-cognocistivas dos alunos, fazendo relações com a realidade 

concreta. Isso leva à compreensão que para cada fase de desenvolvimento corresponde uma 

atividade principal, fruto das relações sociais e históricas pelas quais o homem passa, a saber: 

comunicação emocional do bebê; atividade objetal manipulatória; jogo de papéis; atividade de 

estudo; comunicação íntima pessoal; e atividade profissional/estudo (FACCI, 2004). Sendo 

assim, estas atividades demarcam cada fase de desenvolvimento, sendo importantes 

indicativos quando se pensa nos meios e instrumentos necessários para o processo de 
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transmissão-assimilação de conhecimentos (SAVIANI, 2011). É o conhecimento destes 

aspectos que possibilitam aos professores compreender que o processo ensino-aprendizagem é 

o que possibilita a mediação do aluno com a realidade objetiva. Para tanto, recomenda-se que 

o ensino atue principalmente na zona de desenvolvimento potencial, pois é o que proporciona 

todo o processo de aprendizagem. 

É com base nesta perspectiva de entendimento do trabalho de modo geral, e do 

trabalho educativo, em particular - ambos de caráter humanizador - que o esporte precisa ser 

concebido, como fenômeno social, fruto de uma necessidade humana que desenvolve-se em 

determinado tempo e espaço históricos, como destacado anteriormente. Portanto, ao tratar 

pedagogicamente do esporte nas aulas de Educação Física, não se pode omitir essas relações 

ontológicas que existem entre esporte, trabalho, sociedade, cultura, política, pois, segundo o 

método materialista histórico dialético, todos os fenômenos estão interligados com o contexto 

social mais amplo, sendo necessário que as diversas nuances deste conhecimento sejam 

apreendidas pelos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de um grau de 

aproximação à formação onilateral.  

 

2.2 FORMAÇÃO HUMANA ONILATERAL: UMA PROPOSIÇÃO SUPERADORA 

 

A concepção de trabalho educativo exposta no item anterior está em consonância com 

a formação humana onilateral, a qual visa o desenvolvimento das múltiplas faculdades e 

forças produtivas do ser humano, concebendo-o enquanto ser único e não fragmentado em 

corpo e mente, sendo o trabalho um elemento central desta formação. Conforme Manacorda 

(2007, p. 88) a expressão onilateral aparece pela primeira vez nos Manuscritos de 1844, 

quando Marx afirma que “o homem se apropria de uma maneira onilateral do seu ser 

onilateral, portanto, como homem total”. 

 

A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma 

totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, 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 

(idem, p. 89-90). 

 

Considerando objetivamente a onilateralidade como o fim da educação, Marx e Engels 

veem na união entre ensino e trabalho a possibilidade para sua materialização. Tal postulação 

foi rigorosamente estudada por Manacorda (2007) a partir de um minucioso estudo filológico 
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das obras destes autores referidas à educação
15

. O autor considera esta postulação tipicamente 

socialista, pois tem um caráter universal, voltada para a emancipação de toda a humanidade. 

Para tanto, é necessário eliminar a propriedade privada e a divisão do trabalho. Sobre este 

ponto, o autor resume o pensamento de Engels da seguinte forma: 

1. A grande indústria, e com ela a agricultura, livre das pressões da         

propriedade privada, terá enorme desenvolvimento e colocará à 

disposição da sociedade uma massa de produtos suficientes para 

satisfazer as necessidades de todos; 

2. Isso tornará supérflua e impossível a divisão da sociedade em classes, 

nascida da divisão do trabalho, pois, para desenvolver a indústria e a 

agricultura, não mais serão necessários homens subordinados a um só 

ramo da produção, que tenham desenvolvido apenas uma de suas 

aptidões, mas sim homens novos, que desenvolvam suas aptidões em 

todos os sentidos (idem, p. 37). 

 

 Ainda segundo Engels, citado por Manacorda (2007), com a vinculação entre ensino e 

trabalho, os alunos podem aventurar-se nos diversos ramos da produção, conforme as 

necessidades postas pela sociedade ou por suas próprias inclinações, eliminando o caráter 

unilateral imposto aos alunos pela divisão do trabalho. Cabe enfatizar que o autor, ao tratar da 

formação onilateral, tem no horizonte o comunismo enquanto modo de organização social. 

 Em uma passagem da Crítica ao programa de Gotha, reproduzida por Manacorda 

(2007), Marx também destaca as benesses da formação onilateral para o pleno 

desenvolvimento das capacidades e forças produtivas do homem e a efetivação do direito de 

usufruir dos produtos da cultura humana. 

 

Na fase superior da sociedade comunista, quando houver desaparecido a 

subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, 

o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o 

trabalho não for somente um meio de vida, mas a primeira necessidade vital; 

quando, com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, 

crescerem também as forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais 

da riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito 

horizonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em suas 

bandeiras: De cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas 

necessidades (MARX, 2001, p. 07-08). 

 

                                                           
15

 Os textos, selecionados cronologicamente, são os seguintes: Princípios do comunismo, redigido por Engels, 

em 1847 e que depois se tornou o Manifesto do partido comunista, escrito por Marx e Engels, em 1848; 

Instruções aos delegados do Conselho Geral Provisório do I Congresso da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, escrito por Marx (1866-1867) e que, posteriormente, foi incorporado às passagens de O Capital 

sobre a educação e Notas à margem do Programa do Partido Operário Alemão, mais conhecido como Crítica 

ao Programa de Gotha, escrito por Marx, em 1875. 
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 A formação onilateral exige a unidade entre trabalho manual e trabalho intelectual, o 

que por sua vez requer a união entre ciência e trabalho, abrindo-se espaço para que o ensino 

seja desenvolvido a partir de bases científicas, o que qualifica a aprendizagem no sentido de ir 

do pensamento empírico ao pensamento teórico-científico. 

 

Mas essa participação real do trabalho como processo educativo para as 

transformações sociais será tanto mais eficaz quanto menor for um mero 

recurso didático; deve ser antes, uma inserção real no processo produtivo 

social, vínculo entre estruturas educativas e estruturas produtivas, o que nem 

chega a significar necessariamente vínculo escola-fábrica, dado que os dois 

termos não são igualmente coessenciais à sociedade moderna, representando 

antes a escola um resíduo de organizações sociais precedentes; mas, 

certamente, significa vínculo ensino-produção (MANACORDA, 2007, p. 

67). 

  

 Portanto, o trabalho, dado o seu caráter ontológico, é o que garante a emancipação 

humana, e é por este motivo que o mesmo é um elemento basilar para o desenvolvimento de 

uma pedagogia socialista. Mas, o leitor pode perguntar: como pode o trabalho, fator de 

alienação na sociedade do capital, contribuir para a emancipação humana e, em particular, no 

campo pedagógico, constituir o conteúdo e o método para a formação do homem onilateral? A 

resposta é simples: o trabalho, do ponto de vista ontológico, não é alienante, ao contrário, tem 

caráter humanizador, tornando-se alienado a partir do momento em que foi subsumido pelo 

capital para contribuir com sua acumulação desenfreada. Quanto à segunda parte da pergunta, 

com base na posição marxiana, 

 

Não é, de fato, o trabalho como processo ou parte do processo educativo que 

pode, sozinho, subverter as condições sociais e libertar o homem; pode, no 

entanto, ser um elemento que concorra para a sua libertação, dado o 

inevitável condicionamento recíproco intermitente entre escola e sociedade 

[...] (MANACORDA, 2007, p. 67). 

  

 Diante disto, verifica-se porque as leis da dialética – totalidade, contradição, 

movimento, mudança qualitativa, etc – são tão caras ao materialismo histórico-dialético, pois 

possibilitam fazer a leitura da realidade considerando o seu movimento, o seu devir, o que 

permite compreender que a realidade encerra contradições e que estas contradições são a 

expressão do movimento do real, sendo que ao mesmo tempo em que [as contradições] 

limitam as possibilidades de transformação imediata da sociedade capitalista em uma 

sociedade comunista também apresentam os elementos que proporcionam a sua superação. 
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 Outro exemplo de contradição que se verifica no real concreto é o fato de que a 

formação unilateral também apresenta aspectos positivos, os quais são destacados por 

Manacorda (2007) a partir da análise do pensamento de Marx e Engels em A ideologia alemã: 

“[...] a divisão do trabalho cria a possibilidade, ou antes, a realidade que a atividade espiritual 

e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos 

diversos” (p. 84). No entanto, é uma “positividade apenas relativa”, pois  

 

[...] quem pode comprar a bravura torna-se valoroso, até se é vil, e que o 

dinheiro transmuta a fidelidade em infidelidade, o amor em ódio e o ódio em 

amor, a virtude em vício e o vício em virtude, o escravo em patrão e o patrão 

em escravo, a estupidez em inteligência e a inteligência em estupidez. (...) 

porque a divisão do trabalho submete todos a signo, sem deixar lugar a 

onilateralidade, mas, no máximo, apenas para uma multiplicidade de 

necessidades e prazeres (idem, ibidem). 

 

 Com base nesta assertiva, recomenda-se que a formação onilateral seja desenvolvida 

em detrimento da formação unilateral, isto é, uma formação voltada para o desenvolvimento 

de apenas uma ou poucas capacidades, tornando-se assim um ser incompleto, pois são 

retiradas as condições que lhe são inerentes enquanto ser genérico. Este tipo de formação está 

relacionada à divisão do trabalho – mais especificamente a divisão entre trabalho manual e 

trabalho intelectual – visto que o homem se especializa para executar uma parte do processo 

produtivo. Esta divisão se expressa no trabalho educativo a partir das dicotomias teoria e 

prática, professor e aluno, corpo e mente, que subjaz um processo mundial de esfacelamento 

da educação, o qual tem por finalidade o acúmulo do capital. No caso do ensino do esporte, 

esta fragmentação é notável, como tem demonstrando diversos estudos (COLAVOLPE, 2010; 

CARVALHO, 2011; TAFFAREL, 2009)
16

, sendo que a superação desta realidade requer uma 

revolução social, que começa com a inserção dos educadores marxistas na realidade concreta 

da escola capitalista, dialogando a partir das contradições que lhe são inerentes, as quais só 

podem ser superadas se confrontadas com uma práxis revolucionária, desenvolvida com base 

no método de análise do real – o materialismo histórico-dialético. Para tanto, faz-se necessário 

o envolvimento de todos os interessados, toda a classe trabalhadora, e não somente os 

trabalhadores da educação. Assim, aponta-se a necessidade da luta revolucionária ultrapassar 

os muros da escola, é preciso que a mesma chegue a todos os lugares onde a classe 

trabalhadora estiver presente, é preciso organizar esta classe, formá-la politicamente, 

desenvolver a consciência de classe e a práxis revolucionária, afinal não é a classe dominante 

                                                           
16

 Mas, há também experiências que tratam do ensino do esporte a partir de uma perspectiva crítica, como é o 

caso de Colavolpe (2010). Para tanto, ver pág. 65. 



36 
 

 

que irá realizar a revolução social, ao contrário, a classe dominante, durante a história, vem 

fazendo de tudo para manter a classe dominada imersa na ignorância, no submundo da 

indústria cultural de massa, longe das pautas que lhe interessam. Quem tem interesse pela 

transformação das condições de produção material da vida é a classe trabalhadora e é por ela 

que devemos envidar esforços. Além disso, 

 

[...] a emancipação da sociedade da propriedade privada etc., da servidão, se 

manifesta na forma política da emancipação dos trabalhadores; não como se 

dissesse respeito somente à emancipação deles, mas porque na sua 

emancipação está encerrada a [emancipação] humana universal. Mas esta 

[última] está aí encerrada porque a opressão humana inteira está envolvida 

na relação do trabalhador com a produção, e todas as relações de servidão 

são apenas modificações e consequências dessa relação (MARX, 2008, p. 

88-89, grifos do autor). 

 

 Destarte, passa a existir o ser humano livre das amarras do capital, em pleno usufruto 

de suas capacidades e forças produtivas, podendo se dedicar às mais diversas atividades, as 

quais devem ser buscadas na unidade entre o reino da necessidade e o reino da liberdade
17

, 

sendo que ambos não mais estarão sob o domínio do tempo do capital, e sim orientados pelo 

tempo do trabalho enquanto manifestação do ser humano, uma atividade livre, consciente e 

criadora. 

 A seguir, apresentamos os princípios e pressupostos do sistema de complexos, que está 

coerente com as concepções de trabalho educativo e de formação humana onilateral, expostas 

anteriormente. Destarte, acredita-se que o sistema de complexos apresenta as condições 

teórico-metodológicas para ensinar o conteúdo enquanto fenômeno social. 

 

 

 

                                                           
17

 “De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por necessidade e por 

utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se além da esfera da produção material propriamente dita. O 

selvagem tem de lutar com a natureza para satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o 

mesmo tem de fazer o civilizado, sejam quais forem a forma de sociedade e o modo de produção. Acresce, 

desenvolve-se, o reino do imprescindível. É que aumentam as necessidades, mas, ao mesmo tempo, ampliam-se 

as forças produtivas para satisfazê-las. A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem social, os 

produtores associados regulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza, controlam-no 

coletivamente, sem deixar que ele seja a força cega que os domina; efetuam-no com o menor dispêndio de 

energias e nas condições mais adequadas e condignas com a natureza humana. Mas, esse esforço situar-se-á 

sempre no reino da necessidade. Além dele começa o desenvolvimento das forças humanas como um fim em si 
mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer tendo por base o reino da necessidade. E a 

condição fundamental desse desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho” (MARX, 1971, p. 

942). 
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2.3 SISTEMA DE COMPLEXOS: UM DOS PILARES DA ESCOLA DO TRABALHO 

 

 O sistema de complexos é um elemento constituinte da escola do trabalho, uma 

proposta construída a partir das reflexões pedagógicas de Pistrak e de outros pedagogos russos 

durante o período revolucionário na União Soviética, mais precisamente entre 1917 e 1931. O 

marco da Revolução Russa é o ano de 1917, quando as bases sociais começam a ser 

modificadas em direção à construção do socialismo enquanto modo de organizar a vida. Já o 

ano de 1931 marca a primeira reforma educacional da União Soviética pós 1917 (FREITAS, 

2009). 

 O período que se segue à Revolução Russa de outubro de 1917 é marcado por uma 

guerra civil cuja duração será de quatro anos, tendo como expressões mais marcantes a fome e 

a destruição por todo o país. Com a parcela reacionária do magistério em greve – liderada 

pelo Sindicato dos Professores da Rússia da época tsarista – os revolucionários que atuam no 

campo educacional tomam as medidas organizativas para dar início à discussão de uma 

proposta para a implementação de um novo sistema educacional e uma nova escola, partindo-

se do entendimento de que a velha escola tsarista não servia para a nova sociedade que estava 

surgindo (Idem). 

 Conforme Freitas (2009), Moisey Mikhailovich Pistrak (1888-1937) foi professor e 

militante socialista na União Soviética e junto com outros pedagogos russos influenciou as 

ideias pedagógicas do período pós-revolucinário de 1917, contribuindo para a construção da 

escola soviética e do desenvolvimento da pedagogia socialista durante o período 

revolucionário. 

 Quanto à formação acadêmica, Pistrak era doutor em Ciências Pedagógicas. Já a 

formação inicial se deu no curso de Físico-Matemática na Universidade de Varsóvia em 1914, 

na Polônia. De 1918 a 1931 trabalhou no NarKomPros
18

 da União Soviética e, 

concomitantemente, na Escola de Lepechinsky, também conhecida como Escola-Comuna do 

NarKomPros
19

. Atuou também no Instituto de Pedagogia do Norte do Cáucaso, em Rostov-

na-Donu entre 1931 e 1936 e foi diretor do Instituto Central de Pesquisa Científica de 

Pedagogia junto ao Instituto Superior Comunista de Educação, em 1936. 

                                                           
18

 Narkompros é a sigla para Comissariado Nacional da Educação, criado em 26 de outubro de 1917, cuja tarefa 

é reconstruir o sistema educacional russo (FREITAS, 2009). 
19

 Esta escola faz parte das Escolas Experimentais Demonstrativas, criadas pelo NarKompros, em 1918. São 

instituições de ensino na forma de internato, cujo desafio é elaborar a nova pedagogia e a escola do trabalho 

(FREITAS, 2009). 
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 Na Escola de Lepechinsky Pistrak trabalhou durante cinco anos, exercendo as funções 

de administrador e professor. Freitas (2009) considera que este foi um período muito 

importante para a construção da pedagogia socialista, seja pelos erros ou acertos vivenciados 

neste período, chegando a afirmar que: “Nossa suspeita, a ser confirmada, é que o que ocorre 

na educação após 1931 deve-se fundamentalmente a decisões tomadas (ou não tomadas) neste 

período” (Idem, p. 10). 

Neste processo de construção da pedagogia socialista, Pistrak foi influenciado pelas 

ideias políticas e pedagógicas de Nadezhda Krupskaya, companheira de Vladimir Lenin, que 

junto com este último foi uma das grandes lideranças do processo revolucionário de 1917 

(CALDART, 2011). Foi também contemporâneo de Anton Makarenko, de Pavel Blonsky, de 

Vassili Lunatcharsky e de Vassili Sukhomlinsky, que também contribuíram na consecução 

desta empreitada.  

 Uma dos principais legados de Pistrak é o livro Fundamentos da Escola do Trabalho 

(Brasiliense, 1981; Expressão Popular, 200 e 2011)
20

, escrito originalmente em 1924, onde o 

autor sistematiza sua experiência pedagógica na condução da Escola Lepechinsky, além do 

contato que teve com outras escolas primárias de sua época, “buscando traduzir para o plano 

da pedagogia escolar os ideiais, as concepções, os princípios e os valores do processo 

revolucionário inicial na União Soviética.” (CALDART, 2011, p. 08). Parte do entendimento 

de que os conteúdos de ensino-aprendizagem têm um valor real e, portanto, precisam ser 

tratados na escola enquanto tal, ou seja, a partir de suas dimensões sociais, culturais, políticas, 

éticas e estéticas, de modo que os estudantes, ao se apropriar do conhecimento, possam 

entendê-lo enquanto prática sócio-histórica, formada por sentidos e significados atribuídos por 

homens e mulheres ao longo de seu desenvolvimento histórico. Segundo Caldart (2011), entre 

as grandes contribuições de Pistrak (2011), está o fato de compreender que para transformar a 

escola, colocando-a à serviço dos interesses da classe trabalhadora, não basta alterar o que 

nela se ensina. É preciso também modificar a cultura pedagógica da escola para que a mesma 

seja alçada a uma nova perspectiva de função social da educação, a qual precisa estar 

associada à necessidade de os estudantes se prepararem para intervir de forma consciente e 

responsável na realidade concreta da qual fazem parte. 

                                                           
20

 Este livro é a tradução brasileira para o original russo Problemas atuais da escola soviética contemporânea, 

escrito em 1924, considerada uma síntese das ideias de outra obra do autor – Escola Comuna do NarKomPros –   

que também tem uma tradução brasileira sob o nome de A Escola-Comuna (Expressão Popular, 2009). Portanto, 

são as duas únicas obras do autor traduzidas para o português. Para o presente estudo, nos aprofundamos, 

principalmente, nas contribuições teórico-práticas presentes na obra Fundamentos da Escola do Trabalho 

(Expressão Popular, 2011). 
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A escola do trabalho, como o próprio nome indica, não se limita apenas ao ensino, 

envolvendo toda a vida escolar. Entre os seus méritos, está a superação da dicotomia entre 

teoria e prática - tão presente na prática pedagógica nas escolas - visto que os complexos são 

tratados de modo articulado e coerente com a prática social da qual fazem parte. Ao tratar 

deste assunto, Pistrak (2011, p. 18) afirma que “[...] a maioria dos professores considera a 

teoria como uma criação autônoma da psicologia, da pedagogia e da pedagogia experimental, 

como um sistema independente objetivando seu próprio desenvolvimento sem relações com a 

prática”. Dando continuidade, o autor ainda enfatiza que “a maioria dos professores não tem 

uma consciência clara do fato de que a pedagogia marxista é e deve ser antes de tudo uma 

teoria de pedagogia social, ligada ao desenvolvimento dos fenômenos sociais atualmente 

dados e interpretados do ponto de vista marxista” (idem, ibidem). 

 Tais considerações corroboram com a assertiva de que é preciso que se deixe de tratar 

o esporte apenas a partir do viés técnico-tático, que pouco contribui para uma aprendizagem 

satisfatória do mesmo. É preciso explicar o esporte a partir de seu movimento lógico- 

histórico, o qual é imprescindível para compreensão de qualquer conteúdo da cultura corporal 

(NASCIMENTO, 2014). Deste modo, “a análise lógico-histórica dos objetos de ensino visa 

reproduzir logicamente (no pensamento) o processo histórico de desenvolvimento da 

atividade humana que foi encarnada no objeto de ensino” (idem, p. 29, Grifos da autora).  

Neste sentido, surge a seguinte questão: o trabalho pedagógico da educação física pode ser 

organizado para apreender o movimento lógico-histórico das manifestações da cultura 

corporal, especialmente do esporte, de modo que, ao final de uma unidade de ensino ou de um 

ano letivo, os alunos sejam capazes de elaborar sínteses explicativas do mesmo? É esta 

pergunta que pretendemos responder ao longo deste estudo. E para alcançar este objetivo, é 

necessário que assimilemos e compreendamos a importância da unidade metodológica que se 

apresenta no sistema de complexos, deixando bem claro que este modo de organizar o ensino 

é subsidiado pela análise da práxis social, e não como frutos de teorizações abstratas.  Com 

base neste entendimento, Pistrak (2011, p. 19) destaca: 

 

Para trabalhar de forma útil e com sucesso na nova escola soviética, é 

fundamental compreender o seguinte: primeiro, sem teoria pedagógica 

revolucionária, não poderá haver prática pedagógica revolucionária. Sem 

uma teoria de pedagogia social, nossa prática levará a uma acrobacia sem 

finalidade social e utilizada para resolver os problemas pedagógicos na base 

das inspirações do momento, caso a caso, e não na base de concepções 

sociais bem determinadas. 
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Deste modo, ao tratar pedagogicamente o esporte na escola, faz-se necessário lançar 

mão da práxis enquanto práxis social, a qual é fundamentada nos pressupostos do método 

dialético, indispensável para o trato com o conteúdo esporte na abordagem crítico-superadora, 

buscando evidenciar o movimento lógico-histórico desta prática social. 

Neste sentido, para apreender o esporte à luz das contribuições do sistema de 

complexos, considera-se que a teoria é indispensável para verificar em que medida as ações 

escolares estão obtendo êxito, pois oferece um conjunto de critérios essenciais para realizar tal 

empreitada, sendo, portanto, necessário que o professor se utilize da mesma, do contrário se 

perderá pelo caminho, perdendo-se de vista o objetivo a ser atingido. E essa teoria é a teoria 

marxista, posto que é nela que estão presentes as características que garantem a transformação 

da escola na direção de uma formação realmente humana. No entanto, Pistrak não pretende 

formular uma teoria comunista da educação. Segundo o autor: 

 

Nosso objetivo não é formular esta teoria: só agora é que ela começa a surgir 

para nós, no contexto da nossa prática escolar guiada pelo marxismo [...]. No 

livro, tentamos colocar uma série de questões escolares, escolhidas entre as 

mais importantes, analisando-as do ponto de vista de nossos objetivos 

pedagógicos. Não pretendemos resolver os problemas. Limitamo-nos a 

formulá-los, certos de que será mais fácil resolvê-los com uma exposição 

mais clara (idem, p. 22). 

 

 No entanto, diversas dificuldades são encontradas ao longo do caminho, como o 

caráter de classe da escola, o qual é escamoteado pelas classes dirigentes, pois o que está em 

jogo para esta classe é continuidade da dominação. Por seu turno, um dos desafios de uma 

pedagogia social é exatamente revelar o caráter classista da escola no contexto de uma 

sociedade de classes. E isto só é possível a partir do desenvolvimento da consciência de classe 

dos alunos das camadas populares, pois assim estes alunos saberão quais os seus interesses de 

classe e o que é preciso fazer para atingir os objetivos vitais para a educação das massas. 

Neste sentido, “a revolução e a escola devem agir paralelamente, porque a escola é a arma 

ideológica da revolução” (PISTRAK, 2011, p. 24). 

 Mas como deve ser a escola do trabalho? Para responder esta pergunta, Pistrak (2011) 

lança outras perguntas: “Mas como procurar resposta a essa questão? Nos embriões da escola 

do trabalho que se formaram na Europa Ocidental ou na América? Haverá uma relação de 

continuidade entre o ideal dos melhores pedagogos reformistas da burguesia e a escola do 

trabalho soviética?” (idem, ibidem) E sua resposta é a seguinte: 
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Na realidade, só se pode falar de continuidade, do ponto de vista que nos 

interessa, na medida em que se estabeleça uma continuidade entre o regime 

burguês e a revolução proletária. Entre a nova escola e as melhores escolas 

antigas há apenas uma continuidade dialética e revolucionária, da mesma 

forma que o novo regime nasce do antigo graças às suas contradições 

internas (idem, ibidem). 

  

 Tal entendimento vai ao encontro do pensamento de Freitas (1995, p. 78), quando 

afirma que “o mais avançado guarda referências (marcas) fundamentais para se compreender 

o menos avançado”. Esta ideia expressa uma das leis da dialética: a negação da negação, a 

qual já foi destacada neste estudo e que repousa no pensamento marxiano. 

 

A sociedade burguesa é a organização histórica da produção mais 

desenvolvida, mais diferenciada. As categorias que exprimem suas 

condições, a compreensão de sua própria organização a tornam apta para 

abarcar a organização e as relações de produção de todas as formas de 

sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada, e 

cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva arrastando, enquanto que tudo 

o que fora antes apenas indicado se desenvolveu, tomando toda sua 

significação etc. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O 

que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior, não pode, ao 

contrário, ser compreendida senão quando se conhece a forma superior. A 

economia burguesa fornece a chave da economia antiga etc. Porém, não 

conforme o método dos economistas, que fazem desaparecer todas as 

diferenças históricas e veem a forma burguesa em todas as formas de 

sociedade (MARX, 2008a, p. 264). 

 

Voltando à questão de como deve ser a escola do trabalho, Pistrak (2011) esclarece 

que existem limites na relação entre a antiga e a nova escola. Para o autor, alguns elementos, 

como certas concepções e terminologias, podem ser transmitidos da antiga para a nova escola, 

ao passo que o objeto da educação, sua organização e seus objetivos devem ser novos. Com 

relação às ideias e aos métodos de trabalho herdados da pedagogia burguesa, devem ser 

analisados do ponto de vista dos novos objetivos da educação, os quais, por sua vez, 

dependem dos objetivos proclamados pelo processo revolucionário em curso. Tais objetivos 

se coadunam com a perspectiva de emancipação da classe trabalhadora, que para tanto, 

precisa lutar contra um regime social que a desvaloriza, privando-a de acessar plenamente a 

cultura humana, indispensável para sua formação humana. Para tanto, é preciso que a nova 

geração compreenda: 

 

[...] em primeiro lugar, qual é a natureza da luta travada atualmente pela 

humanidade; em segundo lugar, qual o espaço ocupado pela classe explorada 

nesta luta; em terceiro lugar, qual o espaço que deve ser ocupado por cada 

adolescente; e finalmente, é que cada um saiba, em seus respectivos espaços, 
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travar a luta pela destruição das formas inúteis, substituindo-as por um novo 

edifício (PISTRAK, 2011, p. 25). 

  

Portanto, propõe-se que a abordagem do conhecimento a partir do sistema de 

complexos seja organizada com base nestes objetivos, os quais podem constituir a base do 

trabalho pedagógico. Em função disso, Pistrak (2011) recomenda que os seguintes princípios 

devem estar presentes na base da escola do trabalho: relações com a realidade social e auto-

organização dos estudantes. A realidade atual refere-se à  

 

[...] tudo o que, na vida social da nossa época, está destinado a viver e a se 

desenvolver, tudo o que se agrupa em torno da revolução social vitoriosa e 

que serve à organização da vida nova. A realidade atual é também a fortaleza 

capitalista assediada pela revolução mundial. Em resumo, a realidade atual é 

também o imperialismo em sua última fase e o poder soviético considerado 

enquanto ruptura da frente imperialista, enquanto brecha na fortaleza do 

capitalismo mundial (definição de Schulguine) (PISTRAK, 2011, p. 25). 

  

 No entanto, a consideração da realidade atual não exclui o estudo do passado, mas este 

estudo precisa está subordinado à compreensão da realidade atual no sentido já indicado, à 

luta travada contra as mazelas do passado e a consequente transformação da vida no presente. 

Mas, não basta estudar a realidade atual, é preciso que a mesma seja tratada na escola de 

modo organizado a partir de uma relação dialética em que a escola ao mesmo tempo em que 

adapta-se à realidade atual, deve reorganizá-la ativamente.  

 A partir disso, Pistrak (2011) formula algumas deduções a respeito desta relação entre 

o ensino e a realidade social. A primeira diz respeito ao objeto da educação, destacando que 

com base na compreensão de realidade social referida anteriormente, é preciso rever o objeto 

do ensino tradicional e, consequentemente, eliminar uma série de disciplinas que não 

contribuem para a compreensão dos aspectos da realidade social. Trazendo isto para o nosso 

objeto de estudo, é preciso ter claro os conhecimentos que constituem a totalidade do esporte 

enquanto fenômeno social, sendo que tais conhecimentos precisam ser buscados no 

movimento lógico-histórico do mesmo (NASCIMENTO, 2014). Sendo assim, um dos 

critérios fundamentais para a seleção de conteúdos escolares é sua pertinência para 

compreender o movimento da realidade atual. Este é um desafio que Pistrak (2011) se propôs, 

sabendo das dificuldades impostas pela realidade objetiva para sua efetivação, mas também 

sabendo que as condições ideais só passam a existir quando atuamos sobre a realidade com 

todas as suas contradições. Em uma sociedade capitalista este desafio parece ser ainda maior, 
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tendo em vista que o sistema de complexos é uma proposta desenvolvida em meio à luta por 

uma sociedade comunista. 

  A segunda dedução refere-se aos métodos de trabalho. Pistrak (2011) entende que o 

estudo da realidade atual pressupõe compreender que os fenômenos são o resultado de um 

desenvolvimento histórico geral, sendo necessário demonstrar a essência dialética que os 

constitui. Para tanto, considera-se que o objetivo seria a implementação de um ensino 

unificado, da concentração do ensino por complexos. 

 

A questão do método, que agora se coloca, não é simplesmente a questão de 

uma assimilação melhor e mais completa destes ou daqueles estudos; trata-se 

de uma questão que se relaciona com a essência do problema pedagógico, 

com o conhecimento dos fenômenos atuais em suas relações e dinâmica 

recíprocas, isto é, com a concepção marxista da pedagogia (PISTRAK, 2011, 

p. 27-28). 

 

 Sobre o ensino unificado, é importante saber por que é necessário e quais são seus 

objetivos. No contexto do processo revolucionário na União Soviética, Pistrak (2011) afirma 

que esta forma de conceber e organizar o ensino “é necessário para poder educar os 

combatentes a serviço dos ideais da classe operária, dos construtores da nova sociedade” (p. 

28).  

 A terceira dedução diz respeito à educação em geral. Em primeiro lugar, o autor alerta 

para a impossibilidade de separar a educação primária da educação em geral, mas isto não 

significa que ambas tenham a mesma base sociopedagógica nem que o conjunto dos objetivos 

pedagógicos seja claro para o pensamento pedagógico. 

 O estudo da realidade atual, portanto, é necessário do ponto de vista da preparação 

para a luta pela emancipação da classe trabalhadora e, sendo assim é imprescindível que os 

estudantes se apropriem dos conhecimentos necessários para apoiar a luta, “estudando 

convenientemente as armas do adversário e aprendendo a empregá-las no interesse da 

revolução, e sabendo também, ao mesmo tempo, utilizar praticamente suas próprias armas: 

em outras palavras, seu objetivo deve ser adquirir a ciência” (idem, p. 29). Para tanto, é 

preciso lutar e construir, ações que movem a escola do trabalho, pois somente deste modo 

pode-se formar alunos engajados socialmente, prontos para contribuir na edificação de uma 

nova ordem social. Cumpre destacar que, para tanto, é imprescindível que os conhecimentos 

se transformem em concepções ativas (PISTRAK, 2011). 

 Vale destacar um erro cometido por alguns pedagogos e que a pedagogia social de 

Pistrak pretende superar. Trata-se do entendimento de que o ensino deve ser organizado com 
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base nas preocupações da criança. O autor afirma que os pedagogos socialistas sempre 

recebem as seguintes críticas:  

 

Vocês violentam a criança, vocês não levam em consideração as coisas que 

interessam a uma idade determinada, vocês ignoram a biogênese, a ciência 

demonstra que uma criança numa idade determinada interessa-se por isto ou 

por aquilo e vocês querem força-la a se interessar pela política e pela 

Revolução. Este é um assunto de adultos. Só mais tarde a criança o 

aprenderá (PISTRAK, 2011, p. 31). 

 

 Pistrak (2011) não ignora o fato de que a criança, em diferentes idades, reage diferente 

e cada idade tem suas particularidades, o que precisa ser considerado pela escola. No entanto, 

o que estes críticos não entendem é que as preocupações da criança são alimentadas pelo meio 

social onde a mesma se encontra, ou seja, o currículo escolar precisa ser desenvolvido a partir 

da consulta ao rico acervo da cultura humana, fruto de relações sociais estabelecidas entre 

homens e mulheres em determinados períodos da história humana. E, sendo a escola a 

instituição social responsável por colocar a criança em contato com a cultura humana, é 

legítimo que dirija as preocupações da criança no sentido que acabamos de afirmar, tomando 

a realidade social como referência. 

 Para trabalhar nesta perspectiva, é essencial estimular a auto-organização dos alunos, 

que está intimamente ligada à realidade social e é muito importante em uma fase de luta e de 

construção, construção que deve se dá de baixo para cima, sendo que para tanto é importante 

saber o que é preciso construir e como é preciso construir. Para tanto, se faz necessário o 

desenvolvimento de três aspectos: “1) aptidão para trabalhar coletivamente e para encontrar 

espaço num trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada problema novo como organizador; 

3) aptidão para criar as formas eficazes de organização”. (idem, p. 33). 

 Uma auto-organização eficiente desperta na criança o senso de responsabilidade, de 

pertencimento, fazendo-a tomar parte nos problemas que afetam a escola, a comunidade 

escolar e a sociedade como um todo. A escola não deve preparar a criança apenas para a vida, 

pois elas já têm uma vida; também não deve prepará-las para se tornarem membros da 

sociedade, pois já o são, tendo seus problemas, interesses, objetivos, ideais e, portanto, já 

estão envolvidos com o conjunto da sociedade. Portanto, a escola deve contribuir para que os 

alunos sejam capazes de tomar a realidade para si, transformando-a de acordo com as 

necessidades da classe trabalhadora. Mais adiante retornaremos ao assunto, mas antes se faz 

necessário destacar alguns aspectos que estão na base da auto-organização dos alunos. 
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 Um destes aspectos é o trabalho, elemento indispensável para a organização da vida 

escolar a partir da relação com a realidade social. 

 

No fundo, podemos definir a realidade atual da seguinte forma: luta pelas 

formas sociais novas do trabalho. A partir daí o trabalho se encontra no 

centro da questão, introduzindo-se na escola como um elemento de 

importância social e sociopedagógica destinado a unificar em torno de si 

todo o processo de educação e de formação (PISTRAK, 2011, p. 35). 

 

Deste modo, é necessário que o trabalho seja entendido como princípio educativo, 

dada sua importância para o trabalho educativo, que tenha por finalidade a formação humana 

na perspectiva onilateral. Para tanto, é preciso haver uma relação eficiente entre trabalho e 

ciência, de modo que proporcionem aos alunos desenvolver uma ação transformadora do real. 

Isto implica em passar do pensamento empírico para o pensamento teórico-científico, e isto só 

é possível a partir de uma concepção dialética da realidade. Pistrak tinha plena consciência 

disso e é por esses e outros motivos que sua obra é tão relevante, visto que as questões que 

moveram sua práxis continuam atuais e suas respostas permanecem como desafios para os 

trabalhadores da educação. 

O trabalho que deve perpassar todo o processo educativo é o trabalho socialmente útil, 

ou seja, o trabalho que desenvolve o humano no homem, que contribui para a organização da 

vida de um modo diferente do capitalismo. É um desafio que está colocado na ordem do dia, 

tão necessário para emancipação da classe trabalhadora, que devido ao trabalho ser alienado 

na sociedade do capital, não têm acesso aos bens materiais e espirituais produzidos por ela 

mesma, como é o caso do esporte, que mesmo sendo fruto das relações sociais, não é 

apropriado por todos ou, quando ocorre, esta apropriação se dá de modo diferenciado, 

dependendo da classe social a qual pertence o indivíduo
21

. Este é um aspecto que os alunos 

precisam saber para deixem ter uma visão fantasiosa sobre o fenômeno esportivo, 

desenvolvendo uma visão crítica deste mesmo fenômeno. 

 

Isto implica em questionamentos radicais sobre as relações sociais 

estabelecidas através da prática desportiva; a visão de mundo determinada 

pela forma como o esporte é ensinado, as necessidades de redimensionar 

práticas esportivas a serem trabalhados em todas as disciplinas em 

substituição a outros conteúdos técnicos, ou seja, teríamos que transitar de 

um ensino fragmentado, isolado, desenraizado dos problemas sociais 

                                                           
21

 Se o indivíduo for da classe dominante, poderá ter acesso às mais diversas modalidades esportivas, ao passo 

que aos indivíduos da classe dominada, na maioria dos esportes, resta apenas ser um mero espectador, tendo em 

vista que as suas condições socioeconômicas não lhe permitem ter contato com esportes que exigem 

equipamentos mais caros, como por exemplo, o golfe.  
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concretos, enfocado na dimensão técnica para um entendimento do 

fenômeno esporte em dadas relações sociais (COLAVOLPE, 2010, p. 161). 

 

 Para ensinar o esporte nesta perspectiva, destacam-se algumas questões que 

contribuem para a elaboração do plano de escolar na perspectiva de uma pedagogia social: 

 

1. Que forma e que tipo de trabalho podemos indicar para esta ou aquela 

idade? 

2. Em que aspecto de um certo tipo de trabalho será necessário concentrar a 

atenção? Qual é o valor relativo dos diferentes aspectos do trabalho? 

3. Qual é a relação existente entre esta ou aquela forma de trabalho 

executado na escola e o trabalho dos adultos em geral, ou seja, quais as 

finalidades sociais de um trabalho escolar determinado? 

4. Como harmonizar o trabalho e o programa escolar, ou seja, como realizar 

a síntese entre o ensino e a educação? 

5. Quais métodos gerais de educação devem ser observados no trabalho? 

(PISTRAK, 2011, p. 42). 

 

 Outro elemento fundamental para o sucesso da escola do trabalho é a organização 

científica do trabalho. Sua organização, ao contrário do que ocorre no sistema capitalista, 

precisa ser realizada de baixo para cima, com a efetiva participação da massa operária, que 

deve entender que disto depende a sua emancipação. Para tanto, é preciso colocar todo o 

trabalho escolar no terreno da organização científica do trabalho e compreender que a mesma 

só tem sentido se for aplicável à realidade social (idem, 2011). 

 É essencial que as crianças vivam intensamente a organização científica do trabalho, 

compreendendo a sua importância e utilidade não apenas para a vida escolar, mas também 

para sua práxis social em uma sociedade em pleno processo revolucionário. E, para tanto, o 

trabalho coletivo garante mais chances de êxito, visto que as relações sociais estabelecidas a 

partir do mesmo possibilitam o desenvolvimento de diversas capacidades, como também cria 

um ambiente saudável, onde os alunos poderão perceber que é mais proveitoso e prazeroso 

trabalhar em grupo do que individualmente. Poderão também compreender que, para o êxito 

do trabalho – tanto na escola quanto fora dela – é importante saber dirigir quando é necessário 

e obedecer quando é preciso. Assim, na medida do possível, os alunos devem ocupar 

sucessivamente as funções de liderança e de subordinação
22

. 

 A organização científica do trabalho, quando se dá coletivamente, pode ser dividida 

em três momentos: plano de trabalho, onde deve estar claro todos os detalhes do trabalho a 

ser realizado; execução do trabalho, com a participação efetiva das crianças; balanço do 
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 As funções a que Pistrak (2011) se refere são desenvolvidas pelas crianças no coletivo infantil, do qual 

trataremos mais adiante. 
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trabalho realizado, que consiste na constatação sobre os erros e acertos na execução do 

mesmo. 

 Trabalhar desta forma possibilita muitas aprendizagens, como já foi destacado. É o 

que garante o desenvolvimento do pensamento científico. Tal método de trabalho repousa no 

método dialético do abstrato ao concreto, que é o método de pesquisa desenvolvido por Marx 

para apreensão de qualquer fenômeno. Este método consiste em passar das determinações 

mais simples ao concreto pensado. Para tanto, deve-se partir das abstrações e não do real, pois 

este último apresenta apenas a aparência fenomênica e não as propriedades internas do 

fenômeno. 

 

O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, 

unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora seja 

o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de partida também da 

intuição e da representação. (...) as determinações abstratas conduzem à 

reprodução do concreto por meio do pensamento. Assim é que Hegel chegou 

à ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se absorve em 

si, procede de si, move-se por si; enquanto o método que consiste em elevar-

se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento 

para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa 

concreta (MARX, 2008a, p. 258-259). 
 

 Deste modo, este método garante o desvelamento da essência do fenômeno, o que 

permite construir uma totalidade rica em determinações e relações numerosas sobre este 

mesmo fenômeno (idem). No entanto, tomando por base a época em que a obra foi escrita
23

, 

Pistrak (2011) destaca as principais dificuldades para implementar a organização científica do 

trabalho na escola, o que não significa que seja impossível. A primeira dificuldade é que ainda 

não é uma perspectiva muito difundida; a segunda é a ausência de uma formação que 

contemple este aspecto, e a terceira, porque não há um trabalho pedagógico que seja 

desenvolvido a partir dos princípios da organização científica do trabalho. 

 Vale destacar que é imprescindível que o trabalho na escola seja concebido a partir da 

consideração dos objetivos gerais da educação, os quais precisam estar muito bem definidos 

no projeto político pedagógico da escola. Partindo do princípio de que o objetivo da educação 

comunista é proporcionar o contato do aluno com a cultura humana, construída coletivamente 

pelo conjunto dos homens, visando a sua inserção na atividade socialmente útil, o trabalho, 

então, deve ser concebido do ponto de vista social, “na base do qual se forja inevitavelmente 
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 A versão original russa foi escrita em 1924. 
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uma compreensão determinada da realidade social” (PISTRAK, 2011, p. 86, Grifos do 

autor). A partir desta perspectiva, depreendem-se três conclusões. 

 A primeira diz respeito à natureza da educação, visando responder “O que é educação 

no sentido exato do termo?” (idem, p. 87). A educação é o caminho para resolver a antítese 

“eu e o outro”, “indivíduo e sociedade”, sendo que isto precisa ser reconhecido pelas crianças 

como uma necessidade vital. Para alcançar este objetivo, recomenda-se investir na atividade 

prática das crianças, que seja importante e considerável, tendo em vista um objetivo social 

determinado. Deste modo, o trabalho na escola tem um caráter social, motivo pelo qual é 

considerado por Pistrak (2011) como uma das formas mais importantes do trabalho coletivo. 

 A segunda conclusão reconhece o papel cultural da escola do trabalho. Em primeiro 

lugar, ressalta que a escola faz parte da superestrutura ideológica edificada na base da 

produção, em bases sociais bem determinadas que não dependem da vontade dos indivíduos e 

dos reformistas” (PISTRAK, 2011, p. 88). Para corroborar com esta conclusão, o autor 

destaca as contribuições de Lênin sobre o problema do trabalho intelectual para o camponês. 

Segundo Lênin, o objetivo econômico do trabalho de civilização é alcançar o 

desenvolvimento da cooperação que, se for completa, possibilita alicerces sólidos na base 

socialista, ‘mas o estabelecimento da cooperação implica um tal progresso cultural da parte da 

classe camponesa (precisamente enquanto grande massa) que esta cooperação completa não é 

possível sem uma revolução intelectual’ (LÊNIN apud PISTRAK, 2011, p. 91, Grifos do 

autor). Pistrak (2011) ainda enfatiza a importância da escola para esta revolução cultural e que 

esta ação cultural não se chocará com o impasse das contradições insolúveis, pois os 

pedagogos socialistas foram na contramão do que a “teoria” em questão recomendava, 

considerando que apesar da revolução política e social preceder a revolução intelectual, esta 

última não deveria deixar de ser estudada e enfrentada.  

 Ao contrário do que é praticado na sociedade burguesa, a ação cultural da escola do 

trabalho deva está ligada ao processo geral de construção, no entanto, não constitui um 

sistema completo em si mesmo que garanta a correção das injustiças sociais por meios 

intelectuais. É, portanto, um elemento integrante de um processo revolucionário socialista, 

suscitado pela vontade dos trabalhadores. Isto implica, “em primeiro lugar, a participação no 

trabalho geral e, em segundo lugar, a existência de formas específicas de trabalho, incumbidas 

de ligar intimamente a escola e a vida (trabalho social da escola)” (PISTRAK, 2011, p. 92), 

no sentido de proporcionar às crianças o desenvolvimento das capacidades para participar 

ativamente da transformação social. 
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 A terceira conclusão refere-se às relações entre a ciência e o trabalho. Em primeiro 

lugar, a ciência e o trabalho não constituem fins em si mesmos, o que existe, na verdade, é 

algo de mais geral, de exterior a ambos, que define claramente o papel da ciência e do 

trabalho no sistema geral de educação. Sendo o trabalho uma atividade orientada por fins 

sociais e a ciência uma prática generalizada e sistematizada que o orienta, seus objetivos 

devem estar ligados à construção do novo regime soviético. Além disso, a prática deve ser 

respaldada por leis teóricas.  

 Como podemos observar, os objetivos gerais da educação são os moduladores de 

qualquer programa escolar. Neste sentido, a ausência destes objetivos, definidos pelos 

objetivos de classe, provoca uma anarquia das disciplinas, justamente o que ocorreu na época 

da revolução socialista na União Soviética, quando os objetivos de classe que orientavam a 

antiga escola não foram substituídos. Assim, em vez dos objetivos específicos das disciplinas 

se subordinarem a objetivos gerais, cada uma delas passou a privilegiar seus próprios 

objetivos independentes, o que acarretou no levantamento de barreiras entre as disciplinas. 

Por isso, Pistrak (2011, p. 96) estabelece o seguinte princípio: “o objeto do ensino não é a 

ciência pura, transposta para a escola e adaptada à idade da criança” (Grifos do autor). A 

ciência deve, portanto, estar subsumida aos objetivos gerais da educação, ou seja, enquanto 

meio de conhecer e transformar a realidade. Sendo assim, grupos inteiros de disciplinas 

poderão e devem ser abandonados, enquanto outras disciplinas terão valorizados alguns 

aspectos em detrimento de outros, tendo como critério, em ambos os casos, os objetivos 

gerais da escola.  

 É por isso que o esporte, enquanto conteúdo de ensino, não pode ser tratado nas aulas 

de educação física sem as mediações necessárias, as quais precisam ser orientadas pelos 

objetivos da educação na direção da formação humana onilateral. Urge, portanto, a 

necessidade da escola, de um modo geral, se orientar por esta perspectiva, o que só acontecerá 

a partir do momento em que a classe trabalhadora desenvolver a consciência de classe, pois a 

classe dominante não tem o menor interesse de modificar as relações sociais dominantes 

provocadas pelo modo do capital organizar a vida. De sua parte, a classe trabalhadora precisa 

lutar, inicialmente, pela sua dignidade humana, o que inclui melhorar o nível da educação e, 

concomitante, mas não imediatamente
24

, lutar pela superação das classes sociais, para que 

todos sejam, de fato, seres humanos com igualdade de condições para estudar, aprender, 

                                                           
24

 A superação das classes sociais demanda uma série de condições objetivas que ainda não estão colocadas no 

atual momento histórico. É preciso, antes, lutar para efetivar estas condições objetivas – nos referimos às 

condições mínimas de existência – que, como um processo, levará ao momento histórico de superação das 

classes sociais. 
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trabalhar e gozar plenamente dos bens materiais e espirituais produzidos historicamente e 

acumulados socialmente pela humanidade. 

 Todas as considerações que fizemos até aqui sobre a escola do trabalho deveriam estar 

contempladas nos programas escolares soviéticos. Sobre estes, Pistrak (2011) enfatiza as 

dificuldades que se apresentaram durante os primeiros anos do processo revolucionário, pois 

houve uma grande resistência aos programas obrigatórios oficiais (impostos pelo Centro). De 

acordo com os professores, estes programas retiravam sua autonomia e criatividade, além de 

enfraquecer o pensamento pedagógico, impedindo a criação de uma nova escola. Mas, quando 

os programas deixaram de existir, não foi substituído por nada, o que deixou os professores 

desnorteados, além do que o problema escolar não foi colocado numa base marxista 

estritamente determinada e clara. Diante desta situação, a maioria dos professores tornou a 

utilizar o método antigo, influenciados pelas tradições, pelos preconceitos pedagógicos e pelo 

hábito. Houve quem ainda realizasse correções indispensáveis no trabalho escolar tradicional, 

como também houve, num caso raro, um professor que tentou contribuir para a reconstrução 

da escola, cometendo erros, que são comuns a qualquer um que aceite esta empreitada. 

 Visando avançar na elaboração de uma proposta com base marxista, o Comissariado 

de Instrução Pública edita os Programas-modelo para a Escola Soviética Única, os quais 

tinham um caráter indicativo. O mérito destes programas foi contribuir para eliminar ideias 

falsas, seguidas pelos professores, mas deixavam a desejar em muitos pontos de vista. O 

principal problema era, de um lado, a ausência de um único método para todo o trabalho 

escolar e, de outro lado, a falta de coerência entre os programas e os objetivos gerais da 

escola. Na verdade, estes programas representavam a reforma das disciplinas e não a 

revolução completa que se almejava, o que só foi possível com a elaboração do Programa do 

Conselho de Instrução Pública, a partir da negação da negação, ou seja, negando os 

elementos do programa anterior, considerados incoerentes com a nova concepção de educação 

e ao mesmo tempo, incorporando os aspectos positivos do mesmo. O avanço foi notável, 

posto que o programa oficial propõe o estudo da realidade atual a partir do método marxista, 

considerando os objetivos fundamentais da escola para o planejamento das atividades 

escolares. Além disso, o esquema do programa oficial deixa claro o critério de seleção das 

disciplinas, indicando o que é preciso valorizar e enfatizar, como também o caráter do 

trabalho pedagógico. Também enfatiza a importância de cada disciplina e a relação 

indispensável que existe entres todas elas, subordinando-as à finalidade social proposta pela 

escola. Apesar de todos estes avanços, o programa não era perfeito e somente a experiência 

iria fornecer dados para o seu aperfeiçoamento. Para tanto, o programa devia ser bem 



51 
 

 

compreendido para que o desenvolvimento do trabalho pedagógico fosse plenamente 

consciente. E é exatamente neste ponto que Pistrak constatou os principais defeitos. 

 Para obter êxito, os programas utilizados pelas escolas não devem ser apenas 

programas de ensino, e sim programas e planos de educação, sendo que estes programas 

oficiais precisam ser adaptados às condições específicas de cada escola. Devem, portanto, 

forjar nos alunos o desenvolvimento de uma atividade socialmente útil, que englobe toda a 

vida escolar, passando a escola de centro de formação de crianças a centro de vida infantil. 

 Como já foi destacado anteriormente, a organização do trabalho pedagógico na escola 

do trabalho se dá com base no sistema de complexos, que é erradamente chamado de método 

do complexo. Segundo Pistrak (2011) é um termo mal escolhido, pois podemos utilizar 

diversos métodos com o auxílio dos complexos, sendo mais coerente falar de organização do 

programa de ensino segundo os complexos. Outro problema são as interpretações diversas e 

contraditórias sobre o conceito do mesmo, que podem ser assim resumidas: a primeira toma 

um objeto e o analisa do ponto de vista de uma disciplina qualquer ou de um conjunto de 

disciplinas próximas. Deste modo, resolve-se o problema da introdução das aplicações 

práticas de cada disciplina, no entanto, a seleção do objeto se faz de modo fortuito (baseado 

nas preocupações da criança ou de uma experiência que ela teve com o objeto) ou pelo 

método de uma determinada disciplina, que escolhe um determinado objeto para fins da 

análise, ou seja, o complexo é tomado apenas como técnica de ensino e não como fenômeno 

da realidade social. A segunda interpretação vê o objeto enquanto ideia extraída do real 

concreto e as disciplinas deverão, a partir dos pontos de vista que lhes são imanentes, 

contribuir para explicar e compreender este objeto durante um tempo determinado. De acordo 

com tudo o que expusemos até aqui, esta segunda interpretação é a correta, apesar das 

questões e dificuldades que se apresentam no seu desenvolvimento e que exigem uma detida 

análise teórica. Portanto, o objetivo do sistema de complexos é que os alunos compreendam a 

realidade do ponto de vista marxista, isto é, de um ponto de vista dinâmico e não estático, 

buscando apreender as relações recíprocas e contraditórias que existem entre os fenômenos e 

objetos. E isto só é possível a partir do método dialético. 

 Para um melhor entendimento da proposta, faz-se necessário destacar algumas 

questões de ordem prática, que são ao mesmo tempo questões metodológicas e de pedagogia 

social. A primeira é a seleção de temas do complexo. Para começar, recomenda-se que cada 

complexo seja um fenômeno de grande importância e de alto valor, que proporcione às 

crianças a compreensão da realidade atual. Segundo Krupskaia, citado por Pistrak (2011, p. 

110), ‘é importante não somente que o sistema dos complexos exista em geral no ensino, mas 
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que seja feita uma seleção determinada de complexos capazes de provar da forma mais 

evidente a relação de todos os fenômenos’. O tema geral pode ser desmembrado em temas 

diferentes, que podem apresentar assuntos de pouco valor em si mesmo, mas ao mesmo, 

podem constituir-se em elo indispensável para compreensão do tema geral, o que justifica sua 

presença. Deste modo, não devemos tratar os temas isoladamente, e sim como uma série de 

elos numa única corrente, proporcionando uma ampliação gradual do horizonte do aluno para 

que este compreenda, explique e ajude a transformar a realidade social da qual faz parte. 

 A segunda questão se refere à forma de estudar cada tema de complexo. Conforme 

Pistrak (2011) deve ser analisado como um assunto principal, encadeado com outros 

fenômenos por meio de uma série de relações, que por sua vez, possibilitam uma gama de 

generalizações, tão mais amplas e completas quanto maiores forem as crianças. 

 A terceira questão destaca a organização do ensino segundo o sistema dos complexos. 

Com relação à duração do trabalho num mesmo complexo, é preciso considerar a idade da 

criança, considerando-se que, sobretudo durante os primeiros anos, as crianças são incapazes 

de fixar a atenção em mesmo assunto por muito tempo. Portanto, neste caso, recomenda-se 

que se adapte à idade das crianças, tratando-se os temas em no máximo três semanas. À 

medida que a idade das crianças for avançando, a duração para o estudo do complexo também 

pode aumentar. Outro ponto que precisa ser compreendido é que quanto mais o complexo é 

estudado, maior será o seu grau de aprofundamento que será dedicado ao mesmo, permitindo 

que as generalizações sejam cada vez mais evidentes. A riqueza do complexo também 

aumenta com a elevação da idade da criança. 

 Quanto às disciplinas, não é preciso e, na verdade, impossível, que os complexos 

sejam estudados todos os dias e do ponto de vista de todas elas ao mesmo tempo. A proposta 

é que as disciplinas contribuam para explicar o complexo, mas pode haver disciplinas que são 

dispensáveis para a abordagem do complexo. Assim, o tempo de estudo dedicado a cada 

disciplina varia conforme a quantidade e a qualidade de conhecimentos que a mesma 

apresenta e que contribuem para a compreensão da ideia fundamental do complexo. 

 

Trata-se de um erro absurdo interpretar o sistema do complexo na escola do 

2º grau como uma simultaneidade perfeita do trabalho... todas as disciplinas 

estudando no mesmo dia e na mesma hora, durante o conjunto do trabalho, o 

mesmo pequeno aspecto do complexo. Um tal ‘encadeamento’ de todo o 

trabalho escolar provém de uma visão simplista e leva a ideia do complexo 

ao absurdo. O sistema do complexo pelo complexo, o complexo concebido 

como um fim em si mesmo, é inútil (PISTRAK, 2011, p. 117). 
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 É necessário deixar bem claro como precisa ser feita a exposição de cada disciplina, a 

ordem a ser observada em cada curso, o lugar e o objetivo de cada uma na escola, ações que 

precisam ser realizadas coletivamente, no início de cada ano letivo. Inicialmente, é preciso 

prever uma série de temas numa determinada ordem; depois, o coletivo do corpo docente 

analisa cada complexo e define as tarefas de cada disciplina. Cada especialista recebe 

diretivas de ordem geral para auxiliar na elaboração do plano de trabalho, tendo no horizonte 

o objetivo de contribuir para compreensão da ideia fundamental do complexo. Para tanto, é 

necessário também agrupar da maneira mais fácil, do ponto de vista do método, sua 

disciplina. Logo depois, todos os programas elaborados são reunidos para serem examinados 

pelo conjunto dos professores, fazendo as adequações e modificações que se julgarem 

necessárias, garantindo a unidade metodológica das disciplinas. Por fim, os programas são 

definitivamente aprovados e passam a formar um plano geral de trabalho. No mais, segundo 

Pistrak (2011) só a experiência ensinará a melhor maneira de lidar com o sistema dos 

complexos. Mas, além da experiência, outro meio que pode ser utilizado para manter a 

unidade dos estudos é o balanço periódico do trabalho com os complexos, pois entende-se que 

o trabalho coletivo precisa ser desenvolvido desde a concepção dos programas até a sua 

aplicação, uma característica imprescindível para o sucesso de um trabalho pedagógico de 

base marxista. 

 Concluído o trabalho com os complexos, os alunos precisam ter apreendido as 

relações fundamentais de cada disciplina com a ideia fundamental do complexo. Para tanto, o 

professor pode fazer uma avaliação, que se constitui não apenas em uma revisão dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, mas, principalmente, em um momento em que os 

alunos percebem os resultados do trabalho, as relações entre os conhecimentos apreendidos e 

a imprescindibilidade destes conhecimentos para atuar na construção de um novo modo de 

organizar a vida. 

 A quarta e última questão diz respeito à organização do trabalho das crianças no 

sistema dos complexos. Pistrak (2011) enfatiza, antes de tudo, que o trabalho com os 

complexos só alcança os objetivos esperados se for compreendido pelos alunos. Se estiver 

bem organizado apenas no papel e se os alunos não entendem a lógica internas da organização 

do ensino é melhor renunciar ao complexo. É necessário que o aluno assimile o método na 

prática, compreendendo a finalidade de trabalhar desta forma, como também compreender a 

importância de cada disciplina para a compreensão dos fenômenos da realidade social. Para 

tanto, recomenda-se que o aluno participe de todos os momentos do planejamento escolar.  
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 A concepção até aqui adotada sobre o sistema de complexos nos indica outra questão 

importante e que precisa ser compreendida para que o êxito seja alcançado. Trata-se do fato 

de que o trabalho com os complexos não se restringe apenas ao ensino, considerando-se que o 

estudo precisa estar vinculado ao trabalho real das crianças e à auto-organização dos alunos, 

seja na atividade social prática interna e externa à escola. 

 É recomendável que a auto-organização perpasse todo o trabalho pedagógico com 

base no sistema de complexos. Para tanto, propõe a formação do coletivo infantil, o qual se 

constitui a partir dos interesses comuns dos alunos. Tais interesses precisam ser suscitados 

pela escola, que correspondem aos interesses extraídos da prática social, ou seja, são 

interesses que têm uma relevância social, e assim devem ser percebidos pelas crianças, pois 

desta forma irão perceber a importância que têm o coletivo infantil para tratar destes 

“interesses sociais”. Portanto, “a necessidade do coletivo infantil deriva da necessidade 

fundamental de inculcar nas crianças a atividade, a iniciativa coletiva, a responsabilidade 

correspondente à sua atividade. O coletivo das crianças criará, pelo próprio fato de existir, a 

auto-organização” (PISTRAK, 2011, p. 146). 

 É importante destacar que a auto-organização não deve ser implementada de forma 

brusca quando da entrada das crianças na escola, e sim enquanto fruto de uma necessidade, da 

prática de uma determinada ação. Para auxiliar nesta tarefa, faz-se necessário a atuação do 

professor, posto que, por mais que as crianças possam se organizar sozinhas, são incapazes de 

formular e desenvolver seus interesses sociais. Recomenda-se que o professor dirija as 

preocupações das crianças, de modo que percebam o significado social de tudo que é 

realizado por todos os sujeitos do processo educativo.  

 Destaca-se ainda outro importante elemento, que pode ser considerado a expressão 

mais alta do coletivo infantil: a assembleia geral das crianças. É um espaço de deliberações, 

que educa e desenvolve o sentimento coletivo, visto que todos podem emitir opiniões, lançar 

ideias, sugerir pontos de pauta, enfim, é um momento em que o coletivo exercita ao máximo 

sua capacidade de auto-organização. A assembleia geral é também o espaço para eleger os 

representantes de cada cargo do coletivo infantil, sendo que é recomendável haver uma 

rotatividade de alunos para ocupar tais cargos, visto que a ocupação de um cargo por um 

mesmo aluno durante vários ciclos vai de encontro aos objetivos propostos pela auto-

organização na escola do trabalho. Como já foi colocado, considerando-se o caráter educativo 

da auto-organização, o aluno precisa estar preparado para comandar quando necessário e 

obedecer quando for preciso. Quanto à participação do professor na assembleia, este deve se 

portar como um dos membros da mesma, sem privilégios. A única diferença é que, por ser o 
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companheiro mais velho, pode interferir em momentos esporádicos, quando se perceber que 

algo anormal está acontecendo.  

 Entre as atividades com as quais as crianças podem se envolver, destacam-se ações 

que estimulem a higiene, hábitos civilizados e alimentação saudável; organização de sessões 

de leitura, resumos e exposições; organização de festas escolares e espetáculos; elaboração de 

um jornal e/ou revista escolar; recepção dos novos alunos; grupos de estudo e formação 

política. As crianças também podem participar do conselho escolar para, entre outros motivos, 

tomar parte no trabalho orgânico da administração da escola e intervir em todos os problemas 

pedagógicos, os quais incluem os problemas advindos do trabalho pedagógico com os 

complexos. 

 Os elementos da auto-organização são solidamente desenvolvidos no movimento 

comunista das crianças ou movimento dos pioneiros, o qual visa tomar parte no planejamento 

e execução das atividades escolares, garantindo que a sua função social – contribuir para o 

desenvolvimento humano – seja bem desenvolvida. O movimento comunista é dirigido pela 

Juventude Comunista, sendo considerado um movimento revolucionário de classe, dos filhos 

da classe trabalhadora. Sua relação com a escola precisa ser constante, posto que uma escola 

do tipo que estamos tratando ao longo deste estudo, considera o movimento comunista não 

apenas como um fator pedagógico da mais alta importância, mas também adapta-se a ele na 

prática de seu trabalho. Entre outros benefícios, o destacamento de pioneiros tem o mérito de 

contribuir para forjar elementos sólidos de autodisciplina e auto-organização escolar, 

indispensáveis para a edificação de uma nova escola, comprometida com os interesses e 

necessidade dos trabalhadores. Para tanto, os pioneiros agrupam em torno de si a massa não 

organizada, divulgando elementos de organização e de vida coletiva. Quanto à relação do 

professor com os pioneiros, é preciso haver um canal de diálogo que permita a troca de ideias, 

tendo a consciência de que o trabalho coletivo é o que garante o êxito da escola do trabalho. 

Vale ressaltar que o movimento comunista não substitui a autonomia escolar, ao contrário, 

pode contribuir para desenvolver a autonomia ou organizá-la onde ela não está presente. 

 Como já foi dito, o movimento comunista é dirigido pela Juventude Comunista, que 

sempre este envolvida nas questões de ensino em geral. Na União Soviética, a atuação da 

Juventude Comunista foi destacada, pois segundo Pistrak (2011), apenas no contexto da 

revolução soviética é possível o desenvolvimento de uma organização sólida, unida, que 

contava com um milhão de jovens operários e camponeses, cuja participação foi decisiva para 

a construção de um outro modo de pensar e fazer a educação e, consequentemente, da nova 

sociedade. Entre os feitos da Juventude Comunista soviética destacam-se: a iniciativa de 
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avançar na formação e educação dos jovens; implementação da escola de fábrica e de 

empresa; criação da escola da juventude camponesa e reorganização do 2º ciclo do 2º grau. 

Por tudo isso, Pistrak (2011, p. 182) é enfático ao afirmar que “a construção de qualquer tipo 

de escola soviética contemporânea é irrealizável sem a participação da Juventude 

Comunista” (Grifos do autor). 

 Quanto à atuação da célula da Juventude Comunista na escola, é necessário fazer duas 

considerações. Primeiro, a célula é tratada do mesmo modo que os demais alunos, e segundo, 

cada membro da Juventude Comunista deve ser um exemplo para os demais alunos e, como 

consequência, conquistar a estima da juventude não comunista, dirigindo-a no trabalho social 

e de formação política. Esta forma de atuação garantiu o prestígio da Juventude Comunista 

junto aos professores, que reconheceram seu esforço e sua importância para a implementação 

e a consolidação da escola soviética do trabalho. 

 Deste modo, tendo em vista a necessidade histórica de avançar no ensino do esporte 

enquanto fenômeno social considera-se que o sistema de complexos pode ser uma 

possibilidade para a consecução desta empreitada, visto que o mesmo baseia-se na premissa 

de que a apreensão do conhecimento se dá de modo articulado e coerente com a realidade 

social, sendo que as relações entre os complexos precisam ser estabelecidas de modo 

orgânico, fazendo com que os estudantes compreendam os nexos e as relações dos conteúdos 

com o mundo objetal, tomando a teoria como categorias da prática, concebendo a lógica 

dialética como referência para esta forma de organização do currículo. É uma possibilidade 

construída a partir da leitura da realidade social, tendo em vista que a práxis, enquanto práxis 

social é o eixo articulador do conhecimento, sendo esta o ponto de partida e de chegada para 

apreensão de qualquer conteúdo. Parte também do pressuposto de que para compreender a 

realidade é preciso conceber o homem enquanto unidade da contradição entre a dimensão 

biológica e a dimensão social, ser que, para se apropriar efetivamente do conhecimento 

precisa ser instigado a pensar de forma dialética, entendendo a realidade enquanto síntese de 

múltiplas determinações. 

  Vale destacar que a partir da leitura e análise das obras Fundamentos da escola do 

trabalho, de Pistrak (2011) e Uma didática para a pedagogia histórico-crítica, de Gasparin 

(2012), constatamos que existe uma aproximação entre o sistema de complexos e o método da 

práxis social, respectivamente. O método da práxis social, sobre o qual já nos referimos 

anteriormente, é uma proposta de trabalho com a pedagogia histórico-crítica. Apesar de 

Gasparin (2012) não citar Pistrak (2011) em sua obra, os cinco momentos do método – prática 

social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social modificada – estão em 
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consonância com um dos princípios da escola do trabalho, que é a consideração dos conteúdos 

enquanto dados da realidade, concebendo o currículo escolar enquanto importante elemento 

para compreensão e transformação da realidade atual, tendo no horizonte o comunismo 

enquanto modo de produção e reprodução da vida. Para tanto, o método da práxis social 

 

[...] tem como base a teoria do conhecimento do materialismo histórico-

dialético, cuja diretriz fundamental no processo de conhecimento, consiste 

em partir da prática, ascender à teoria e descer novamente à prática, não já 

como prática inicial, mas como práxis, unindo contraditoriamente, de forma 

inseparável, a teoria e a prática em um novo patamar de compreensão da 

realidade e de ação humana (GASPARIN, 2012, p. 04-05). 

 

  Portanto, ao reconhecer a importância de estabelecer uma relação dialética entre teoria 

e prática, Gasparin (2012) considera que a prática, ou seja, a experiência concreta dos 

homens, é o critério da verdade para a produção e apropriação do conhecimento científico. 

Destarte, tendo em vista os objetivos deste estudo, os quais se referem ao trato do 

conhecimento esporte em sua totalidade concreta, nos apropriamos das contribuições de 

ambas as obras, entendendo que o sistema de complexos é uma pedagogia social, como o 

próprio Pistrak denomina, e o método da práxis social é uma possibilidade para materializar 

os pressupostos teórico-metodológicos do mesmo.  

 A seguir, apresentamos o esporte enquanto fenômeno social e pedagógico, que, 

enquanto tal, precisa ser apreendido a partir de uma perspectiva crítica, para que possa ser 

apreendido pelos alunos em sua totalidade histórico-social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

3. O ESPORTE ENQUANTO FENÔMENO SOCIAL E PEDAGÓGICO: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM GRAU DE 

APROXIMAÇÃO À FORMAÇÃO HUMANA ONILATERAL 

 

 O ensino do conteúdo esporte precisa ser capaz de revelar aos alunos todas as nuances 

que compõem este fenômeno da cultura corporal. Para tanto, um dos aspectos do esporte que 

não pode deixar de ser apreendido pelos alunos é a sua gênese, destacando que ao longo de 

seu desenvolvimento histórico, o esporte passou por diversas transformações e 

ressignificações, estando sempre atrelado aos interesses da elite política, econômica e social. 

Destarte, o esporte foi e continua sendo utilizado para a afirmação do modelo capitalista de 

organização social, posto que funciona como um espelho ideológico de tal sociedade, na 

medida em que o mesmo se reveste das mesmas características que ditam a vida na sociedade 

do capital, a saber: secularização, igualdade de chances, especialização de papéis, 

racionalização, burocratização, quantificação e busca do record (GUTTMANN, 1979, apud 

BRACHT, 2005).  

 O esporte moderno surgiu em meados do século XVIII a partir da esportivização
25

 dos 

jogos das camadas populares, o que ocorreu nas publics scools inglesas (escolas responsáveis 

por formar os filhos dos membros da burguesia), expandindo-se para o resto do mundo. Tais 

jogos tiveram seus sentidos completamente modificados, tendo por finalidade uma estratégia 

de controle corporal. Neste sentido, o esporte passa a ser sinônimo de corpo saudável, como 

também um meio para formação das consciências. 

Corroborando com a tese de que o esporte é funcional ao modo de produção 

capitalista, Bracht (2005, p. 30) destaca: 

 

Partindo da crítica da sociedade dominante como uma formação social 

capitalista tardia, o esporte foi analisado em sua função de estabilização do 

sistema como um todo. São postuladas para o esporte, por exemplo, as 

funções de desvio da atenção e de atenuador das tensões sociais, que 

permitiriam uma compensação para as insuportáveis condições de vida. 

Tanto o esporte de rendimento quanto o esporte de lazer desviam a 

agressividade potencial das suas origens sociais para as ações esportivas. 

 

 E complementa: 

 

                                                           
25

 De acordo com Gonzales (2005), esportivização é ato ou efeito de converter ou transformar uma prática 

corporal em esporte ou levar uma prática social a assumir os códigos deste fenômeno. 
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Frustrações que resultariam do trabalho alienado e das condições de moradia 

dirigem-se, assim, não contra as verdadeiras causas, e, sim, são 

transformadas em agir agressivo no contexto das competições esportivas. 

Assim, diluem-se as energias necessárias para uma transformação das 

condições societárias, que são assim inibidas e não acontecem. Todo gol 

comemorado no esporte é, na verdade, um gol contra a classe trabalhadora 

(BRACHT, 2005, p. 30). 

 

 Neste sentido, o esporte teve e ainda tem uma função importante para a manutenção da 

ordem social capitalista, visto que desvia o foco de luta da classe trabalhadora por condições 

dignas de saúde, saneamento, habitação, educação, lazer e entretenimento. No entanto, em 

países como Bélgica, Tchecoeslováquia, França, Inglaterra e principalmente Alemanha, a 

classe trabalhadora criou uma organização de clubes de ginástica e, posteriormente, também 

de esportes, próprias, que assumiam sentidos e significados diferentes das organizações 

ginásticas e esportivas “burguesas”. A partir deste movimento, Bernett (1982, apud Bracht, 

2005, p. 25) resume em cinco pontos as críticas ao esporte: 

 

1. Emancipação do “esporte dos senhores”. Era destacada a necessidade de 

quebrar a exclusividade do esporte dos senhores (dos dominantes); 

2. Os princípios da competição, do rendimento e do record. A negação do 

princípio da competição
26

 é entendida como decisivo para uma cultura 

corporal proletária. O esporte competitivo burguês é atacado genericamente 

como um espelho da e instrumento da economia capitalista. Nesta visão, a 

racionalização das técnicas esportivas aparece como paralela ao sistema 

capitalista taylorizado; 

3. Mentalidade esportiva capitalista. As organizações ginásticas e esportivas de 

trabalhadores buscavam se distanciar da mentalidade esportiva burguesa, na 

medida em que colocavam como princípio orientador a solidariedade de 

todos os trabalhadores; 

4. O esporte como arma dos dominantes. O esporte-espetáculo é utilizado como 

meio para desviar a atenção das massas da luta de classes e como fuga da 

realidade política. Com relação ao esporte nas fábricas, alertava-se contra a 

introdução de uma nova “arma” para a disciplinação dos trabalhadores; 

5. Esporte “burguês” a serviço do militarismo e do fascismo. O esporte burguês 

é dominado pelo capitalismo que fomenta o militarismo e o fascismo. 

 

 Cumpre destacar que os elementos alienantes do esporte na sociedade do capital são 

forjados pela classe dominante para manutenção de seu status quo, na medida em que 

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder 

                                                           
26

 É importante destacar que não concordamos com este aspecto, visto que a competição é uma característica 

inerente à prática esportiva. O que criticamos são os objetivos aos quais a mesma está submetida. Deste modo, o 

que se propõe é uma prática esportiva que desenvolva “uma reflexão pedagógica sobre valores como 

solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com 

apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos - a emancipação - negando a 

dominação e submissão do homem pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 28).   
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material dominante numa determinada sociedade é também o poder 

espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios da produção material 

dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o 

pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção 

intelectual está submetido também à classe dominante. Os pensamentos 

dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais 

dominantes; eles são essas relações materiais dominantes consideradas sob 

forma de ideias, portanto a expressão das relações que fazem de uma classe a 

classe dominante; em outras palavras, são as ideias de sua dominação. Os 

indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, 

também uma consciência, e consequentemente pensam; na medida em que 

dominam como classe e determinam uma época histórica em toda a sua 

extensão, é evidente que esses indivíduos dominam em todos os sentidos e 

que tem uma posição dominante, entre outras coisas também como seres 

pensantes, como produtores de ideias, que regulamentam a produção e a 

distribuição dos pensamentos da sua época; suas ideias são, portanto as 

ideias dominantes de sua época (MARX & ENGELS, 1998, p. 48). 

 

Um exemplo concreto que corrobora com a citação acima é, conforme Carvalho 

(2011), a ideologia dos dotes naturais, por meio da qual a classe dominante escamoteia o fato 

de que as desigualdades biológicas são determinadas pelo modo capitalista de produção da 

existência, servindo, portanto, à justificação das desigualdades sociais que se multiplicam 

cada dia mais e, em consequência, determinam as desigualdades de desempenho, tanto laboral 

quanto esportivo. Além disso, tal ideologia tem por finalidade legitimar um raciocínio 

perverso, o de que aos operários, devido à sua incompetência, cabem as atividades braçais, 

enquanto que à minoria estão reservados os cargos de mando, direção e organização, graças 

ao seu elevado padrão genético.   

Com base neste raciocínio: 

 

A maioria é competente para produzir, mas incompetente para consumir, 

para gerir o próprio destino e os rumos da sociedade e os destinos das 

riquezas produzidas. A minoria, não, essa é incompetente apenas para 

produzir, pois a ela está reservada a gestão, distribuição e consumo 

conspícuo da riqueza, impedindo que a distribuição da riqueza produzida 

seja feita de maneira equânime, onde cada um deveria receber de acordo 

com as suas necessidades (CARVALHO, 2011, p. 43). 

 

 E para contribuir com a perpetuação da ideologia dos dotes naturais, privilegiando os 

interesses da burguesia e infringindo a dignidade humana da classe trabalhadora, 

 

Aos intelectuais da educação física cooptados pelo Estado e pela iniciativa 

privada cabe a tarefa específica de incorporar e transmitir conhecimentos, 

teorias, doutrinas, ideologias e a simples doxa (opinião) constitutiva do 

ideário da época que não é senão o ideário da classe dominante. Vazados 

pela ilusão de classe, não estipendiados pela classe operária [embora 
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parasitem a mais-valia], servem aos objetivos da classe dominante, dos 

exploradores (CARVALHO, 2011, p. 41). 

 

 Sendo assim, caminhando pari passo com a ideologia burguesa, o esporte tornou-se a 

expressão hegemônica da cultura corporal, processo que culminou com a esportivização dos 

currículos dos cursos de formação de professores de Educação Física. Conforme Colavolpe 

(2005, p. 77-78), 

 

Podemos perceber nos estudos como o esporte [...] acabou se constituindo 

em um dos principais conteúdos da área profissionalizante dos currículos de 

Educação Física, num fenômeno que ficou conhecido como a 

“desportivização” do currículo, onde os vários desportos olímpicos 

passaram, paulatinamente, a se constituir em disciplinas da grade curricular 

dos cursos de formação de professores, característica ainda presente na 

grande maioria dos atuais cursos de Educação Física. 

 

 Este fato tem sido alvo de críticas, pois entende-se que o esporte é apenas um dos 

temas da cultura corporal, sendo que os outros conteúdos – jogo, ginástica, dança e artes 

marciais –  assim como o esporte, devem ser igualmente apreendidos. Para tanto, é necessário 

que os currículos sejam reconceptualizados para este fim.  

 Quanto ao trato com o conteúdo esporte na educação básica, constata-se que há uma 

supervalorização da dimensão técnica em detrimento dos aspectos sócio-histórico-culturais do 

esporte, o que proporciona apenas a apreensão parcial deste conteúdo. O esporte, entendido 

como um conteúdo científico, não pode ser desencarnado do movimento social que o gerou, 

como também o esporte de rendimento não pode deixar de ser questionado pelas suas 

características essencialmente inadequadas para se constituir como conteúdo de ensino da 

Educação Física na escola, podendo ser desenvolvido como atividade extracurricular para 

aqueles estudantes que demonstrarem interesse em se aprofundar nesta forma de manifestação 

esportiva. Portanto, é importante considerar que 

 

O esporte, enquanto atividade humana, socialmente produzida e 

historicamente acumulada, constitui o acervo cultural da humanidade. É, 

portanto, elemento desta cultura, um fenômeno de um processo evolutivo 

social. A não compreensão deste fenômeno transforma a cultura esportiva 

em um bem material expropriado de seus valores, ou seja, da compreensão 

de seus verdadeiros significados e objetivos culturais (idem, p. 47).  

 

 No entanto, o esporte é tratado por meio de um viés utilitário, cujos sentidos e 

significados se aplicam à lógica capitalista do rendimento e da competitividade, 

desconsiderando os aspectos históricos, filosóficos, teóricos, táticos, técnicos, estéticos e 
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pedagógicos deste tema da cultura corporal. É justamente este esporte que está sendo 

apreendido por crianças e jovens nas aulas de Educação Física na escola, um esporte que ao 

invés de proporcionar a aprendizagem no sentido da emancipação humana, tende a contribuir 

para a alienação, tão necessária à manutenção da lógica destrutiva do capital. Isto se deve ao 

fato de que  

 

[...] os intelectuais da educação física, com raras exceções, por falta de uma 

formação política acurada, fazem da evolução esportiva uma ideia abstrata e 

pouco desenvolvida. Não conseguem perceber, pelo não manuseio de um 

instrumental dialético que as formas mudam eternamente à medida do 

desenvolvimento do seu conteúdo (CARVALHO, 2011, p. 36). 

 

  Enquanto parte deste processo, destaca-se a estaticidade da dinâmica social na ótica 

positivista, posto que 

  

[...] os positivistas desta área do conhecimento não verificam os fatos, 

aceitando-os sem crítica, sem perspectiva de transformações profundas, 

radicais. [...] o pensamento hegemônico na área esportiva tem um caráter 

reacionário, por colocar no primeiro plano a invariância da sociedade, a 

estabilidade definitiva e as condições de equilíbrio absoluto (idem, p. 26). 

 

 Kunz (1994) também tece algumas críticas ao esporte, na forma como este se 

apresenta na sociedade, a partir das seguintes características: 

 

1) O esporte como é conhecido na sua prática hegemônica, nas competições 

esportivas, nos meios de comunicação (televisão), não apresenta elementos 

de formação geral – nem mesmo para saúde física, mais preconizado para 

essa prática – para se constituir em uma prática educacional; 

2) O esporte ensinado nas escolas enquanto cópia irrefletida do esporte de 

competição ou de rendimento só pode fomentar vivências de sucesso para 

uma minoria e o fracasso ou vivência de insucesso para a grande maioria; 

3) Esse fomento de vivências de insucesso ou fracasso para crianças e jovens 

em um contexto escolar é, no mínimo, uma irresponsabilidade pedagógica 

por parte de um profissional formado para ser professor; 

4) O esporte de rendimento segue os princípios da “sobrepujança” e das 

“comparações objetivas”, os quais permanecem inalterados, mesmo para os 

esportes praticados na escola, onde, por falta de condições ideais, o 

rendimento não se constitui no objetivo maior da aula. Esse é um dos 

motivos que contribui para que o ensino dos esportes, também venha a 

influenciar a crescente “perda de liberdade” e “perda de sensibilidade” do ser 

humano, pelo “racionalismo” técnico-instrumental das sociedades industriais 

modernas e seguidoras destas (pp. 118-119). 

 

Para o Coletivo de Autores (1992, p. 48) 
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[...] as características com que se reveste — exigência de um máximo 

rendimento atlético, norma de comparação do rendimento que idealiza o 

princípio de sobrepujar, regulamentação rígida (aceita no nível da 

competição máxima, as olimpíadas) e racionalização dos meios e técnicas — 

revelam que o processo educativo por ele provocado reproduz, 

inevitavelmente, as desigualdades sociais. 

 

 É preciso, então, que o esporte ensinado nas aulas de Educação Física passe por uma 

transposição pedagógica, para que não se reproduza os códigos, sentidos e significados do 

esporte de rendimento, ou seja, que o esporte seja tratado no sentido de contribuir para o 

projeto de formação humana de crianças e adolescentes. Neste sentido, Taffarel (2009, p. 87) 

destaca: 

 

O caminho a seguir, que se fará ao andar, é o de uma reinvenção do esporte, 

uma reorientação no seu sentido (pessoal) e significado (social), uma 

alteração no seu papel social sem dissociar essa reinvenção da própria 

alteração da cultura pedagógica da escola – que é capitalista e, portanto, 

reprodutora, situando-nos na perspectiva da crítica e transformação, em 

última instância, das relações sociais de produção da vida. 

  

 Destarte, é necessário que o esporte seja apreendido nas aulas de educação física em 

uma perspectiva crítico-superadora, permitindo a constatação, interpretação, compreensão 

explicação dos dados deste fenômeno, visando a uma apreensão total do mesmo, entendendo-

o como uma prática social socialmente construída e historicamente acumulada (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992). O professor de educação física não pode se sujeitar à ordem 

capitalista, transformando o esporte em instrumento ideológico para inculcar nos estudantes 

oriundos da classe trabalhadora a aceitação acrítica dos valores desumanizantes do capital. 

Desse modo, para o processo ensino-aprendizagem do esporte - assim como da ginástica, da 

luta, da dança, do jogo e das artes marciais - na perspectiva crítico-superadora recomenda-se 

que se leve em consideração os seguintes aspectos: 

 

 Afirmar o esporte e outras formas da cultura corporal, no currículo escolar, como 

conhecimento inalienável de todo cidadão, independentemente de condições físicas, 

raça, cor, sexo, idade ou condição social. 

 Selecionar o conhecimento considerando as modalidades que encerrem um maior 

potencial de universalidade e compreensão dos elementos gerais da realidade atual, 

empregando os critérios de atual e de útil na perspectiva das classes sociais. 
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 Resgatar práticas que possam, de um lado, contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento da consciência crítica e, de outro, constituir formas efetivas de 

resistência. 

 Privilegiar a unidade metodológica como possibilidade de compreensão da cultura 

corporal numa perspectiva interdisciplinar. 

 Buscar os instrumentos de avaliação no próprio objetivo de construção das práticas 

corporais. 

 Compreender o professor como um trabalhador orgânico da educação e do ensino: 

organizador, divulgador, incentivador, pesquisador - engajado na dinâmica 

sociocultural da comunidade escolar - que se utiliza, como mais experiente, da 

atividade prática, "o trabalho social", como única mediação entre o homem e o 

conhecimento, para promover a autoconsciência dos seus alunos. 

 Relacionar as possibilidades da prática esportiva às possibilidades reais dadas pelas 

ações nas áreas da saúde, cultura, bem-estar social, habitação e planejamento urbano, 

entre outras (TAFFAREL, 2009). 

 

O esporte, entre outras finalidades, pode ser um meio para a problematização da 

sociedade de classes, colocando em destaque os mecanismos que levam o esporte a ser 

considerado um braço ideológico do capitalismo. Nesta perspectiva, as discussões em torno 

do esporte podem se constituir em espaço de denúncia e de desvelamento dos conflitos de 

interesses de classes e dos projetos de homem e sociedade forjados por meio do esporte de 

rendimento. Destarte, “se aceitamos o esporte como fenômeno social, tema da cultura 

corporal, precisamos questionar suas normas, suas condições de adaptação à realidade social e 

cultural da comunidade que o pratica, cria e recria” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 

49). Portanto, é necessário buscar a perspectiva da classe trabalhadora, impondo seus 

interesses e necessidades, estas últimas imbricadas ao direito de humanizar-se, de ascender a 

um patamar de acesso indiferenciado aos objetos da ação humana, socialmente produzidos e 

historicamente acumulados. Para tanto, é preciso atuar nas e a partir das contradições, 

superando-as através de uma práxis revolucionária, “pois o que está em jogo é a construção de 

um novo projeto de mundo, de sociedade e de homem e mulher” (CARVALHO, 2011, p. 40). 

A intenção é que os alunos possam superar, no processo de aquisição do 

conhecimento, a mera constatação dos dados acerca do esporte, apreendendo as explicações, e 

proporcionando possibilidades de novas sínteses, as quais podem ser expressas através da 
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prática esportiva, e não apenas restringindo-se à aprendizagem do acervo técnico, tático e 

normativo das manifestações esportivas. No entanto, é importante destacar que não estamos 

propondo o abandono da técnica, pois este aspecto também faz parte da aprendizagem do 

esporte. O que estamos criticando é a centralidade da técnica e principalmente, os objetivos a 

que a mesma está submetida - o rendimento máximo - deixando de lado as reflexões que 

levam à configuração objetiva do esporte em nossa sociedade. Sendo assim, a crítica é 

direcionada à forma como a técnica é ensinada, totalmente esvaziada de sentido e significado 

na perspectiva da emancipação humana, ou seja, a técnica pela técnica, um praticismo 

reducionista que representa um “ativismo desvairado” (TAFFAREL, 2009). Conforme Bracht 

(2009), o que se propõe não é o abandono da técnica, e sim, o ensino das destrezas esportivas 

dotadas de novos sentidos e articuladas à novos objetivos, a serem construídos junto com um 

novo sentido para o próprio esporte.  

Segundo o Coletivo de Autores (1992), todo conteúdo exige uma forma, ou seja, 

precisa ser organizado e sistematizado de acordo com as concepções de homem, de sociedade 

e de formação humana. Portanto, o esporte enquanto conteúdo de ensino-aprendizagem exige 

uma forma que não pode ser orientada pelos códigos, sentidos e significados do esporte de 

rendimento. Para tanto, a metodologia crítico-superadora apresenta alguns princípios 

curriculares no trato com o conhecimento: 

 

1) Relevância social do conteúdo: o conteúdo precisa está relacionado à explicação da 

realidade concreta, assim como oferecer subsídios para a compreensão dos 

determinantes sócio-históricos do estudante, particularmente a sua condição de classe 

social; 

2) Contemporaneidade do conteúdo: garantia do que há de mais moderno na produção do 

conhecimento, sem desconsiderar o que é clássico, que não se confunde com 

tradicional, como também não se opõe ao moderno, e sim, o que é tido como 

essencial; 

3) Adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas do estudante: trato com o 

conhecimento considerando as condições e as possibilidades do estudante para 

constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade, podendo assim transformá-

la; 

4) Confronto e contraposição de saberes: para a seleção do conteúdo, é recomendável 

considerar o conhecimento do estudante sobre o mesmo, passando do senso comum ao 
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saber científico, a partir da ampliação das referências do pensamento sobre o 

conteúdo; 

5) Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade: refere-se ao trato com o 

conteúdo a partir de uma lógica dialética em contraposição à lógica formal e sua 

sistematização do conhecimento em etapas, a qual desenvolve uma visão fragmentada 

da realidade; 

6) Espiralidade da incorporação das referências do pensamento: significa compreender 

as diferentes formas de organizar as referências do pensamento sobre o conhecimento 

para ampliá-las; 

7) Provisoriedade do conhecimento: desenvolver a noção de que o conhecimento é 

histórico, visando à superação da ideia de terminalidade do conhecimento, como 

também a compreensão do estudante enquanto sujeito histórico (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). 

 

Tais princípios curriculares evidenciam a seleção, organização e sistematização do 

conhecimento socialmente construído e historicamente acumulado a partir da lógica dialética, 

em contraposição à lógica formal, sendo esta última caracterizada pela fragmentação, 

estaticidade, unilateralidade, terminalidade, linearidade e etapismo, ao passo que a primeira 

define-se a partir da totalidade, movimento, mudança qualitativa e contradição (idem). Vale 

destacar que estes princípios estão em consonância com as proposições teórico-metodológicas 

desenvolvidas por Pistrak na obra Fundamentos da Escola do Trabalho – sobre a qual nos 

debruçamos no item anterior – pois ambos preconizam que os conteúdos sejam apreendidos 

enquanto fenômenos da realidade concreta, frutos de múltiplas determinações, devendo ser 

apreendidos com base nos pressupostos teórico-metodológicos do método dialético. 

Para o trato com o conteúdo esporte e demais conteúdos da cultura corporal (jogo, 

dança, ginástica e artes marciais), destaca-se um método coerente com a metodologia crítico-

superadora, baseada na ontogênese do ser social, que considera a necessidade de o ser 

humano, para apreender e produzir conhecimento, constatar, interpretar, compreender, 

explicar e sistematizar, produzindo novas sínteses (idem). Estamos nos referindo ao método 

da práxis social, que consiste em cinco momentos, a saber: a prática social, a 

problematização, a instrumentalização, a catarse e o retorno à prática social. A prática social 

é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada, sendo o alvo da problematização, momento 

em que os problemas da realidade são evidenciados e as questões que precisam de solução são 

consideradas em relação à prática social, sendo identificados os conhecimentos necessários 
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para solucioná-las. A partir de então, há a apropriação de instrumentos teóricos e práticos para 

a solução dos problemas referenciados na prática social, caracterizando a instrumentalização. 

É nesse momento que há a apropriação dos conhecimentos produzidos e preservados 

historicamente, confrontando-se o conhecimento do cotidiano com o conhecimento científico. 

O próximo momento é da catarse, caracterização por uma expressão mais elaborada da 

prática social, viabilizada pelos momentos anteriores. É o momento da criatividade, onde se 

efetiva a incorporação dos instrumentos culturais em elementos ativos de transformação 

social. O último momento é o retorno à prática social, caracterizado pela construção de uma 

nova síntese sobre a realidade e por um salto qualitativo em relação ao primeiro momento, 

visto que há uma redução da precariedade da parcela de síntese existente anteriormente 

(GASPARIN, 2012; SAVIANI, 2003). 

Portanto, entende-se que o esporte, para ser apreendido em sua totalidade histórico-

social, precisa ser compreendido enquanto prática social, fruto da ação humana, resultado de 

um processo evolutivo que se cristalizou no esporte como é conhecido atualmente. Sendo 

assim, aos estudantes não pode ser negado a totalidade de relações sociais e históricas que 

produzem e explicam o fenômeno esportivo.  

Destarte, com base nos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico, 

enquanto teoria do conhecimento, pedagogia histórico-crítica, enquanto teoria educacional, 

abordagem crítico-superadora e sistema de complexo, enquanto elemento constitutivo da 

escola do trabalho, Colavolpe (2010) propôs uma organização e sistematização do conteúdo 

esporte nos ciclos de escolarização, elaborado pelo Coletivo de Autores (1992). Sendo assim, 

antes de apresentarmos a proposta de Colavolpe (2010), é importante destacar de que forma 

estes ciclos foram pensados e organizados. 

 Considerando que o desenvolvimento do pensamento sobre o conhecimento ocorre de 

modo espiralado, ou seja, que as referências sobre este mesmo conhecimento vão se 

ampliando à medida que o aluno avança na sua vida escolar, é necessário que a organização 

curricular seja desenvolvida a partir da ideia dos ciclos de escolarização, permitindo ao aluno 

a apreensão dos conhecimentos a partir de uma lógica dialética, a qual tem como eixos a 

constatação, interpretação, compreensão e explicação dos fenômenos da realidade objetiva 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). Deste modo, os ciclos rompem com a ideia de 

terminalidade do conhecimento, própria da organização por séries. Neste sentido, a proposta é 

introduzir o modelo de ciclos sem abandonar a referência às séries, para que assim, se 

construam as bases para, enfim, superar o atual modelo de seriação (Idem). 
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 O primeiro ciclo se inicia na pré-escola e vai até a terceira série
27

. Neste ciclo ocorre a 

identificação dos dados da realidade, tendo o aluno uma visão sincrética sobre a mesma. É o 

momento em que prevalecem as referências sensoriais na relação do aluno com o 

conhecimento. Cabe à escola, mais especificamente ao professor, organizar a melhor de 

apreensão dos dados da realidade, para que os alunos possam identificar as relações entre 

estes mesmos dados. O salto qualitativo deste ciclo ocorre quando o aluno começa a 

categorizar os objetos, classificá-los e associá-los. 

 O segundo ciclo vai da quarta a sexta série e é denominado de iniciação à 

sistematização do conhecimento. É o ciclo onde o aluno começa a ter consciência de sua 

atividade mental, estabelecendo nexos, dependências e relações complexas entre os 

fenômenos da realidade objetiva. O salto qualitativo ocorre a partir do momento em que o 

aluno estabelece generalizações. 

 O terceiro ciclo é definido como ampliação da sistematização do conhecimento e vai 

da sétima a oitava série. Neste ciclo, o aluno amplia as referências conceituais do seu 

pensamento e toma consicência de sua atividade teórica, o que permite realizar a leitura 

teórica da realidade, sendo que o salto qualitativo caracteriza-se quando ocorre a 

reorganização da identificação dos dados da realidade através do pensamento teórico, 

propriedade da teoria. 

 O quarto ciclo ocorre no ensino médio, que tem duração de três anos. Este ciclo é 

dedicado à aprofundamento da sistematização do conhecimento, o que proporciona ao aluno o 

iniciar na atividade científica. O salto qualitativo se dá a partir do momento em que o aluno 

percebe, compreende e explica as regularidades dos objetos. 

 Com base nesta proposta de organização do ensino a partir dos ciclos de escolarização, 

Colavolpe (2010) propõe, para o primeiro ciclo, que o professor leve em consideração as 

experiências e os conhecimentos prévios dos alunos sobre o esporte, materializando as 

atividades de acordo com as informações prestadas e permitindo aos alunos identificarem as 

incoerências das mesmas. Para qualificar a proposta, o autor traz uma importante contribuição 

de Pistrak (2011, p. 115):  

 

Durante os primeiros anos de ensino, escolhemos temas concretos 

presentes no campo visual da criança; fixamos sua atenção sobre o 

                                                           
27

 Cabe destacar que no ano em que o livro Metodologia do Ensino de Educação Física foi escrito, 1992, o 

Ensino Fundamental durava oito anos e a nomenclatura utilizada era série. Com o advento da Lei nº 

11.274/2006, de 06 de Fevereiro de 2006, o Ensino Fundamental passou a durar nove anos e ao invés de série 

passou-se a utilizar a nomenclatura ano. No entanto, neste estudo, mantemos a nomenclatura utilizada pelo 

Coletivo de Autores (1992). 
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tema dado, mas só indicamos superficialmente sua relação com uma 

série de outros fenômenos; com o tempo, entretanto, o complexo se 

aprofunda, aumentando consideravelmente sua superfície e tornando-

se ainda mais ampla a extensão de seu anel periférico. As 

generalizações ocupam cada vez mais a atenção, o estudo do 

fenômeno dado assume cada vez mais o valor de um ponto de partida 

que serve para o aluno assimilar uma série de ideias, de 

conhecimentos e de aptidões, englobando partes mais amplas da 

realidade atual. 

 

 Deste, modo o autor indica que as atividades sobre o fenômeno esportivo não devem 

ultrapassar o campo visual dos alunos. 

 Tendo em vista o caráter de espiralidade do conhecimento, recomenda-se para o 

segundo ciclo o incremento de novas modalidades esportivas e/ou o aprofundamento das 

modalidades já conhecidas no ciclo anterior, promovendo-se uma releitura destas modalidades 

por meio de regras discutidas e estabelecidas pelo coletivo. Com relação os fundamentos 

básicos do esporte, a proposta é ensiná-lo através de jogos pré-desportivos, aplicando-os às 

várias modalidades esportivas. Recomenda-se ainda a experimentação dos jogos com regras 

mínimas, visando que a evolução ocorra de acordo com as dificuldades e propostas dos 

alunos. 

 Tendo os alunos se apropriado dos fundamentos básicos no segundo ciclo, passará a 

reorganizá-los no terceiro ciclo, lançando mão dos sistemas táticos e de técnicas específicas 

aplicadas a um dado contexto. Aqui, mais uma vez, o autor recorre a Pistrak (2011) para 

justificar a sua proposta: “A tarefa da escola de do 2º grau é também dar às crianças a 

possibilidade de se orientarem no contexto da realidade atual. Mas o trabalho deve ser mais 

aprofundado, baseando-se no estudo dos próprios fenômenos, na sua correlação interna, na 

lógica interna de seu desenvolvimento” (p. 115-116). 

 

Comentando a assertiva de Pistrak, Colavolpe (2010, p. 198) afirma: 

 

Em nossa compreensão, nesta fase os alunos já são capazes de compreender 

o fenômeno social esportivo e o que ele representa para a sociedade. A 

correlação interna diz respeito à forma como ele é organizado, exibido, 

fomentado. A lógica interna diz respeito à evolução e às regras, como ele é 

jogado. Nesta fase, as regras devem ser alteradas para aproximar a o jogo 

lúdico do jogo institucionalizado, ou seja, a forma de jogar, a velocidade do 

jogo, a maior possibilidade de finalizações e, finalmente a consignação de 

pontos, gols; as cestas serão ampliadas com a inclusão de novas regras para a 

pontuação que as facilite.  
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 No quarto ciclo o aluno já compreende o jogo, o esporte espetáculo, o esporte como 

instrumento de alienação, segregação, manipulação e controle, como também está apto a 

aprimorar as técnicas das diferentes modalidades esportivas, o que está em consonância com 

as proposições de Pistrak (2011, p. 116), que afirma: “É só depois de um estudo sério dos 

tipos, dos fenômenos isolados, que se torna possível sua análise aprofundada e a elaboração 

de uma síntese ulterior destes fenômenos pode ser realizada de forma integral”. 

É com base nesta concepção que tratamos do atletismo enquanto conteúdo de ensino, 

sendo que sua escolha se deu por ser um conhecimento que tem sido historicamente negado 

aos alunos da educação básica, o que ficou nítido durante a observação das aulas, como 

veremos mais adiante. A maioria dos alunos só tem contato com o atletismo a partir dos 

meios de comunicação de massa, especialmente durante os Jogos Olímpicos, que são 

realizados a cada quatro anos. 

 

É neste curto espaço de tempo olímpico que grande parte da população 

brasileira entra em contato com as provas, os movimentos e as glórias do 

atletismo, capazes de comover todo aquele que acompanha o desempenho 

dos atletas, transformados pela mídia em verdadeiros heróis. Mas, será 

apenas esse o conhecimento a ser veiculado pelo atletismo? 

(MATTHIESEN, 2009, p. 17). 

 

 Desde já a resposta para esta pergunta é não, pois o atletismo, que inclui as práticas 

do correr, saltar e lançar/arremessar, é uma prática social, cujo desenvolvimento e evolução 

são consequências da elaboração cultural humana (COLETIVO DE AUTORES, 1992) e, 

sendo assim, o acesso a este conhecimento não pode ser limitado ao que é veiculado pela 

mídia. Trata-se de uma negligência com um dos conteúdos clássicos da cultura corporal e, 

consequentemente, uma negligência com a formação humana de milhares de crianças e 

jovens, na medida em que a negação de acesso a este conhecimento implica no 

comprometimento da elevação do padrão cultural esportivo dos mesmos. Deste modo, “para 

além dessa perspectiva competitiva e restrita a grandes eventos mundiais, é preciso que se 

explore o lado educacional do atletismo” (MATTHIESEN, 2009, p. 18).  

De acordo com o Coletivo de Autores (1992), o processo ensino-aprendizagem do 

atletismo envolve a apreensão do significado dos seus fundamentos, “[...] que encontra-se na 

solução que deve ser dada ao problema de maximizar a velocidade (correr), desprender-se da 

ação da gravidade (saltar) e jogar distante (arremessar/lançar)” (idem, p. 50). É esta 

perspectiva que coloca-se enquanto possibilidade para direcionar o planejamento do 
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professor, visando a superação do “correr pelo correr”, relegando à segundo plano uma gama 

de dimensões – filosófica, histórica, social, cultural, estética, etc – que constituem e explicam 

o atletismo. Vejamos um exemplo sobre lançamentos, que materializa esta proposta: 

 

No programa de jogos para I Ciclo (1ª a 3ª séries) “Jogos que promovam o 

reconhecimento de si e das próprias possibilidades de ação”. Isso significa 

que nesse ciclo pode-se praticar jogos com algum objeto distante de si 

mesmo como: bola, pedra, bastão de madeira etc. O significado do 

”arremessar” pode ser abordado, ludicamente, na forma de dramatização de 

uma atividade dos índios primitivos que lançam dardos para caçar animais”. 

A “caça” pode estar representada por um grande circulo onde devem chegar 

os “dardos” (cabos de vassoura). O alvo deve ser amplo para não exigir 

portaria e sim a força para cobrir a distância-desafio (idem, p. 51). 

 

Este exemplo demonstra como podemos ensinar o conteúdo atletismo de forma lúdica, 

sem a cobrança para alcançar as melhores marcas, que são um fator de exclusão nas aulas de 

educação física. A ideia é privilegiar o desenvolvimento da reflexão pedagógica sobre o 

atletismo para que o aluno participe da aula com o objetivo de aprender um conteúdo que é 

importante para o seu desenvolvimento enquanto ser social e não para ver quem acerta o 

centro do alvo, o que significa que o principal objetivo das atividades não deve ser vencer, e 

sim apreender os múltiplos aspectos que constituem e explicam o atletismo enquanto 

manifestação da cultura corporal. 

 A seguir apresentamos uma experiência desenvolvida em uma escola pública junto ao 

PIBID/Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca, que visa organizar o conteúdo esporte 

com base nos pressupostos teórico-metodológicos do sistema de complexos. Vale ressaltar 

que é uma possibilidade ainda em construção e, portanto, realizada a partir das condições 

objetivas do modo do capital organizar a vida. A intenção é contribuir com o debate a partir 

das constatações advindas de uma experiência concreta, o que é uma exigência do método que 

norteia este estudo – o materialismo histórico-dialético. 
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4. O TRATO COM O CONHECIMENTO ESPORTE COM BASE NO SISTEMA DE 

COMPLEXOS: A EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE ARAPIRACA, ALAGOAS 

 

 Com base no exposto ao longo deste estudo, passamos a apresentar e dialogar com a 

experiência concreta desenvolvida para o trato com o conhecimento esporte – mais 

especificamente o atletismo – em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede pública 

municipal de Arapiraca, Alagoas, tomando como base o sétimo ano no contexto dos ciclos de 

escolarização (COLTETIVO DE AUTORES, 1992), os quais foram apresentados 

anteriormente
28

. Pretendemos discutir, a partir das contradições da escola capitalista, 

possibilidades para organizar o ensino do esporte para além da mera constatação dos dados 

acerca do mesmo, concebendo-o enquanto fenômeno multifacetado. Visando a superação da 

aparência fenomênica, é preciso mostrar aos alunos que o esporte é uma arma ideológica que 

o capital utiliza para manter sua hegemonia, iludindo as camadas populares com o discurso de 

que o esporte tem o poder de “tirar as crianças do mundo das drogas”, discurso este 

alimentado pelos meios de comunicação de massa, como se o esporte tivesse o poder para 

resolver um problema de tamanha magnitude, que é causado pela lógica destrutiva do capital, 

fato este que é ocultado pela “mídia da casa grande”. É este olhar lúcido sobre o esporte que 

precisa estar presente nas aulas de educação física e é também para isto que este estudo foi 

realizado, pois entendemos que a consideração do esporte a partir de uma perspectiva crítica é 

uma necessidade histórica, pois o que está em jogo é a elevação do padrão cultural esportivo 

da classe trabalhadora, como também a superação da alienação provocada pelo consumo do 

esporte espetáculo e, enquanto consequência, a emancipação humana, no sentido de construir 

as condições para que a classe trabalhadora tome a direção de sua própria formação. 

  Diante do exposto, encontramos no Programa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

UFAL/Campus Arapiraca um possível meio para viabilizar o presente estudo. Conforme o 

Regulamento deste programa: 

 

Art. 2º O Pibid é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade fomentar a 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação 

básica pública brasileira (BRASIL, 2013, p. 02).  

 

                                                           
28

 Na proposta do Coletivo de Autores (1992), o atual sétimo ano corresponde à antiga sexta série, que está 

inserida no segundo ciclo. 
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 O subprojeto do curso de Educação Física da UFAL/Arapiraca foi elaborado à luz do 

método materialista histórico dialético, da pedagogia histórico-crítica e da metodologia 

crítico-superadora, pois são métodos e teorias que se coadunam com a concepção do esporte 

enquanto fenômeno social. Entre os objetivos do subprojeto, destacam-se os seguintes: 

  

1. Ações que articulem diferentes áreas do PIBID, como a pedagogia e a 

biologia, para o trato com temas como a saúde e o jogo, como oficinas de 

produção de materiais didáticos, com o objetivo de promover aos bolsistas 

um momento para exercício da criatividade necessária à diversificação de 

recursos pedagógicos para o trabalho educativo com os elementos da cultura 

corporal tais como: jogo, esporte, lutas, dança, esporte e saúde. 

5. Realizar o II Festival de Cultura Corporal onde serão expostas as 

produções dos alunos das escolas e da universidade na forma de exposições 

de artes plásticas e apresentações de ginástica, dança, lutas, jogos etc., como 

uma forma de articular a comunidade acadêmica e divulgar o trabalho do 

PIBID [...].  

 (...) 

9. Promover atividades integrativas de caráter lúdico-esportivo-cultural 

(gincanas, mostras culturais) entre estudantes e sua família na escola, 

visando promover o diálogo entre a comunidade e a escola, e o 

fortalecimento do compromisso de todos com a formação das crianças 

(UFAL, 2013, p. 03-04). 

  

 Portanto, o subprojeto prevê tratar o conteúdo esporte, mais especificamente o 

atletismo, em outro patamar, visando elevar a qualidade da formação estudantes do curso de 

educação física e dos alunos da escola. São ações que vão além da mera constatação dos 

dados da realidade acerca do atletismo, isto é, considera-se o trabalho pedagógico do ponto de 

vista da formação humana, estabelecendo uma linha de ação que privilegia a organização do 

ensino com base no entendimento do objeto de estudo e ensino da Educação Física – a cultura 

corporal – enquanto um dado da realidade, portanto, de valor real. Neste sentido, é uma 

possibilidade para alterar o modo fragmentado como o atletismo é ensinado, descolado das 

múltiplas relações que produzem e explicam este fenômeno. Destarte, este estudo analisa em 

que medida o subprojeto de Educação Física alcançou estes objetivos, buscando responder as 

seguintes perguntas: Quais os limites e as possibilidades para desenvolver os objetivos 

traçados? De que modo foram organizados os componentes do trabalho pedagógico: 

avaliação/objetivos, conteúdo/método e tempos/espaços pedagógicos? Como os pressupostos 

teórico-metodológicos do sistema de complexos podem contribuir para garantir que o 

atletismo seja apreendido dentro da perspectiva que viemos apresentando até aqui? 

Para tanto, tendo em vista as premissas do estudo de caso – apresentadas 

anteriormente – o primeiro passo foi dialogar com a professora coordenadora do 
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PIBID/Educação Física, ocasião na qual explicamos nosso problema de pesquisa, o qual se 

refere ao trato com o conhecimento esporte nas aulas de Educação Física. A professora nos 

colocou a par do subprojeto do PIBID/Educação Física, explicando que a proposta é tratar o 

esporte – mais especificamente o atletismo – a partir dos pressupostos teórico-metodológicos 

do materialismo histórico-dialético, da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-

superadora. Então, propusemos a consideração de outra referência teórico-metodológica, que 

se coaduna com as abordagens filosóficas e metodológicas citadas pela professora: estamos 

nos referindo ao sistema de complexos, que foi desenvolvido por Pistrak (2011) a partir do 

legado deixado por Marx, tendo no horizonte o desenvolvimento de uma pedagogia socialista, 

necessário para a consecução da educação da classe trabalhadora. A professora acatou a 

sugestão, tendo em vista a riqueza do sistema de complexos, pois é uma pedagogia social que 

não se restringe apenas ao ensino, considerando também a organização do trabalho escolar em 

sua totalidade. Portanto, o desenvolvimento de uma experiência concreta para tratar o 

conhecimento atletismo com base no sistema de complexos pode representar um salto 

qualitativo na aprendizagem do mesmo em suas múltiplas determinações – teórica, histórica, 

filosófica, social, cultural, estética, técnica, tática e pedagógica. 

 Após este contato, a professora coordenadora do subprojeto nos encaminhou para 

conversar com a professora supervisora da escola em que o projeto foi desenvolvido e os 

estudantes do curso de Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca
29

, momento no qual 

também explicamos o problema de pesquisa e a intenção de trabalhar junto com o coletivo do 

PIBID/Educação Física. Explicamos para o grupo que a nossa intenção é desenvolver uma 

relação de reciprocidade, na medida em que o objetivo tanto do subprojeto de educação física 

quanto do nosso estudo é estudar possibilidades para alterar a organização do ensino do 

atletismo que supere a forma fragmentada como o mesmo é ensinado nas aulas de educação 

física. Em outra ocasião, realizamos uma exposição sobre o sistema de complexos, destacando 

a sua proposta teórico-metodológica para o desenvolvimento da formação humana. Depois da 

exposição houve um momento para o grupo debater e tirar dúvidas sobre alguns pontos que 

não ficaram muito bem esclarecidos. Foi um momento muito importante, pois a maioria dos 

estudantes desconhecia o sistema de complexos e, com esta exposição, tiveram uma noção da 

riqueza desta pedagogia social, especificamente do ponto de vista da contribuição para a 

formação humana. 

                                                           
29

 Cada subprojeto é desenvolvido por, no mínimo, cinco estudantes de licenciatura, um(a) coordenador(a) de 

aera (professor de curso de licenciatura) e um(a) supervisor(a) (professor da educação básica).  
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 Após ter conversado com a coordenadora do PIBID e com a professora supervisora da 

escola, conversamos com a vice-diretora e explicamos nosso objeto de estudo, como também 

solicitamos o apoio da direção para realização da pesquisa. A vice-diretora foi solícita e 

colocou a escola à nossa disposição, destacando a disponibilidade para contribuir da melhor 

maneira possível. 

 A escola onde o estudo foi desenvolvido faz parte da rede pública municipal de ensino 

de Arapiraca, Alagoas, estando localizada na zona rural do município. Esta decisão tem a ver 

a necessidade de elevar a qualidade da escola pública, pois é nela onde estudam os filhos da 

classe trabalhadora. A definição da escola onde o PIBID seria realizado se deu a partir de um 

edital de seleção para supervisores, cujos critérios são: análise de currículo, ser professor 

efetivo na Educação Básica e entrevista. Na entrevista, verifica-se a disponibilidade de o 

professor participar de reuniões na universidade e dialogar com a perspectiva teórico-

metodológica a ser utilizada para desenvolver o projeto (Informação verbal) 
30

. Com relação 

ao ano de escolaridade e o conteúdo a ser ministrado, estes foram definidos a partir do diálogo 

com as professoras da universidade e da escola. A professora supervisora ministra aulas em 

turmas de 6º ano e sétimo ano, sendo que, de acordo com o caderno de campo de uma bolsista 

do projeto, a professora apresentou a proposta de ensinar capoeira e ginástica nas turmas de 6º 

ano e lutas e atletismo nas turmas de sétimo ano
31

. Deste modo, como o objeto deste estudo se 

refere ao ensino do conteúdo esporte, conversamos com as referidas professoras e decidimos 

desenvolver o estudo em uma turma de sétimo ano.  

Conforme o Projeto Político Pedagógico da escola, a instituição apresenta 270 metros 

de área construída em terreno úmido meio acidentado, contendo doze salas de aula, uma 

diretoria, uma coordenação, uma secretaria, uma sala de professores, um almoxarifado, uma 

cozinha, nove banheiros e uma pequena área coberta para recreação (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2013). Conta também com uma quadra de esportes ao ar 

livre em precárias condições (piso com rachaduras, sem marcações das modalidades 

esportivas, ausência de redes para as traves). A equipe técnico-pedagógica é formada por uma 

diretora, uma vice-diretora, duas coordenadoras pedagógicas, uma supervisora e uma 

secretária e 47 professores. A instituição de ensino, que funciona nos turnos matutino e 

vespertino, oferta Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, 

                                                           
30

  Informação obtida junto à professora coordenado do PIBID/Educação Física/UFAL Campus Arapiraca. 
31

 O primeiro contato com a professora coordenadora ocorreu no dia 22 de maio de 2014, sendo que estes 

encaminhamentos foram definidos na primeira reunião para tratar do projeto, que foi realizada no dia 06 de maio 

de 2014. Não participamos da primeira reunião porque, até então, não havíamos definido que o estudo seria 

realizado junto ao PIBID/Educação Física da UFAL Campus Arapiraca. 
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apresentando um total de 1.019 alunos, os quais residem em 17 comunidades rurais. A faixa 

etária das crianças é de 05 a 12 anos de idade e dos jovens de 13 a 20 anos. A maioria dos 

alunos é proveniente das camadas populares, sendo que seus pais, geralmente, são analfabetos 

ou semianalfabetos e apenas uma pequena minoria possui nível superior. É uma realidade que 

assola a maioria da classe trabalhadora, provocada pelo modo desumano como é organizada a 

sociedade do capital. Em decorrência disto, diversos direitos são negados às crianças pobres, 

como por exemplo, o acesso aos fenômenos da cultura corporal, problema este que é um dos 

motivos para realização deste estudo, pois é premente revelar as raízes que levam às 

desigualdades de acesso a estes conhecimentos, visando o amadurecimento da discussão para 

desenvolver a consciência de classe, tão necessária ao desenvolvimento da práxis 

revolucionária. 

Quanto às aulas de educação física, são duas aulas por semana: uma aula ocorre no 

horário regular e a outra aula é destinada a atividades extracurriculares para aprofundamento 

em um ou mais conhecimentos da cultura corporal, atividades que ocorrem no contra-turno. 

Nossa observação deteve-se às aulas que ocorreram no turno regular, pois foram nestas aulas 

que o conteúdo atletismo foi desenvolvido. No total, observamos doze aulas, sendo que em 

três ocasiões não pudemos comparecer à escola por motivos pessoais. Houve ainda sete 

ocasiões que a professora não pode ministrar as aulas. Os motivos foram: participação da 

professora em curso sobre rítmica; apresentação das chapas para eleição do cargo de diretor(a) 

da escola; período de realização dos jogos escolares da rede municipal de ensino, que durou 

três semanas; participação da professora no seminário de 10 anos do GEPEL/UFS, que 

ocorreu em Aracaju, Sergipe, evento do qual também participamos e participação da 

professora no processo seletivo do Mestrado em Educação da UFAL.  

A seguir, orientado pelas categorias realidade e possibilidade, apresentamos quais os 

princípios do sistema de complexos foram efetivamente desenvolvidos durante as aulas, de 

que modo foram desenvolvidos e quais os motivos que impossibilitaram o desenvolvimento 

dos outros princípios. 

4.1 CONFRONTO DOS PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SISTEMA DE 

COMPLEXOS COM A REALIDADE DA ESCOLA PESQUISADA 

 

 Conforme exposto anteriormente, a organização do trabalho pedagógico com base no 

sistema de complexos tem uma íntima relação com os princípios da escola do trabalho - a 

relação entre trabalho e escola, a relação da escola com a realidade atual e a auto-organização 
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dos estudantes. Sendo assim, para saber se a professora e as acadêmicas tiveram êxito na 

organização do ensino do conteúdo esporte com base no sistema de complexos, foi necessário 

verificar se estes princípios foram desenvolvidos durante as doze aulas observadas, cujos 

resultados estão expostos no quadro a seguir. 

 

PRINCÍPIO 
AULA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

Relação entre 

escola e trabalho 
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Relação da escola 

com a realidade 

atual 

Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não 

Auto-organização 

dos alunos 
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

 Como podemos observar somente o princípio relação da escola com a realidade atual 

foi desenvolvido durante as aulas, entretanto, isto ocorreu em apenas cinco das doze aulas 

observadas. Um exemplo foi a aula em que a professora explicou por que o homem começou 

a saltar, correr, arremessar, lançar, etc, deixando claro que estas ações se desenvolveram a 

partir de necessidades humanas; em outra aula se questionou por que a escola pública 

brasileira é tão carente de infraestrutura adequada para o ensino de conteúdos como atletismo, 

momento no qual os alunos permaneceram em silêncio. Este assunto foi retomado em outra 

aula, na qual a professora disse que, devido à inexistência na escola de espaço e materiais 

adequados à aprendizagem do atletismo, a solução é improvisar. Também houve uma aula em 

que foi discutida as relações de gênero, devido ao fato dos alunos se dividirem em meninos e 

meninas. Neste momento, a acadêmica disse que a escola é um espaço de formação onde 

todos devem aprender sem nenhum tipo de divisão. Portanto, a partir destes exemplos, 

verifica-se que se buscou, de alguma forma, inserir o conteúdo na realidade atual, tendo como 

pressuposto a orientação de Pistrak (2011), o qual destaca que para transformar a realidade é 

preciso que esta realidade impregne a escola tanto quanto for possível. No entanto, 

observamos a dificuldade da professora e das acadêmicas para lançar mão deste princípio em 

todas ou pelo menos na maior parte das aulas, o que nos faz ir em busca dos motivos que 

explicam este dado concreto. A partir da experiência acumulada como pesquisador, em 

estágios supervisionados durante a formação inicial e enquanto docente da educação básica, 

apontamos alguns motivos a fim de contribuir com o debate. 
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  Primeiro, a dificuldade que os professores, de modo geral, têm em trabalhar com base 

em perspectiva crítica, o que é reflexo da formação que tiveram – da educação infantil ao 

ensino superior. Os motivos que levam a má qualidade da formação de professores estão 

ancorados no modo como o capital organiza a vida, posto que a educação, sob os auspícios do 

deste modo de organização social, funciona como um subsistema do aparato produtivo 

(FREITAS, 2011). Lacks (2004, p. 258), ao refletir cientificamente sobre este problema, 

afirma: 

 

Reconhece-se, no presente estudo, que as necessidades de ajustes 

econômicos e fiscais e as premissas da relação custo-benefício ditadas pelo 

capital é que orientam as principais diretrizes da reforma do ensino superior, 

priorizando-se as necessidades do mercado. Nessa lógica, a universidade tem 

sido forçada, tanto em relação à formação como à produção e socialização 

do conhecimento, a caminhar para a mercantilização do ensino superior. 

  

 Neste sentido, a autora coloca que a formação de professores assume uma grande 

importância, devido ao fato de, através da dominação das ideias, ser implementado o ideário 

neoliberal, o qual coloca as forças do livre mercado como solução natural das crises (LACKS, 

2004). Deste modo, constata-se a utilização do conhecimento como força produtiva, 

fundamental para manter a classe trabalhadora sob o jugo do capital. Para tanto, a formação 

de professores tem como características o aligeiramento e o desenvolvimento de competências 

para que o futuro profissional torne-se apto a solucionar problemas da prática cotidiana (Idem, 

2004). 

  As consequências deste modus operandi do capital na formação de professores são as 

seguintes: 

  

[...] a fragmentação do processo de trabalho pedagógico, a desqualificação 

profissional já no processo de qualificação, a fragmentação do 

conhecimento, as antinomias entre as áreas do conhecimento específico e 

pedagógico, os anacronismos frente aos avanços das forças produtivas e das 

exigências do modo de produção capitalista, entre outros – constituem uma 

perversa e histórica negação de conhecimentos à maioria da população 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2009, p. 37). 

  

 Os estudos sobre a formação de professores, em especial de Educação Física, 

confirmam este quadro de precarização, como é o caso do estudo realizado por Taffarel e 

outros autores (2007) sobre a reestruturação curricular do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFBA, onde destacam as principais problemáticas e proposições a partir de uma 

avaliação interna, a saber: 1. Carga horária demasiadamente elevada das disciplinas 
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obrigatórias. A sugestão é reduzir a carga horária; 2. Muitas disciplinas estanques, próprias de 

um currículo extensivo, sendo que a sugestão é trabalhar com uma concepção de currículo 

intensivo a partir de módulos inter-relacionados
32

; 3. Dominância de uma perspectiva 

científico-naturalista das Ciências do Esporte, o que é incompatível com a formação 

contemporânea de professores de Educação Física. Sugestão: reduzir os conteúdos de estudos 

do campo das Ciências Naturais e aumentar os conteúdos e aulas do campo das Ciências 

Humanas/Sociais; 4. Fragmentação teoria-prática a partir da divisão entre a teoria esportivo-

científica, a teoria didática e a formação prática. A sugestão é a introdução de módulos, cada 

um dos quais abordando temas básicos da Teoria pedagógica da Educação Física ou da 

Pedagogia do Movimento; 5. Avaliação desvinculada dos objetivos destacados no currículo, 

resultando em uma avaliação a-científica e alienada. Sugestão: competências globais e 

habilidades vinculadas aos eixos ou módulos, determinando quais competências e habilidades 

específicas devem ser cientificamente exigidas e avaliadas; 6. Formação prático-esportiva, 

além de se orientar predominantemente nas disciplinas esportivas, não está presente na 

maioria dos estudantes, convertendo-se o curso na aprendizagem de destrezas e habilidades 

básicas que já deveriam ter sido dominadas nos níveis de escolaridade anteriores – Educação 

Infantil e Ensino Básico (Fundamental e Médio). Sugestão: Proporcionar situações para além 

do currículo formal para que os estudantes aprendam, dominem e treinem os elementos 

técnicos básicos das atividades corporais e esportivas; 7. Deficiente tratamento didático dos 

temas da cultura corporal. Sugestão: ampliar a carga horária didática para experiências no 

ensino de temas da cultura corporal, socialmente relevantes para a educação da população da 

cidade e do campo. 

 Portanto, tendo em vista que o grau de precarização da formação de professores é 

enorme, uma mudança significativa se faz necessária, mudança esta que passa pelo 

desenvolvimento da formação humana onilateral, a qual é incompatível com o modo 

capitalista de organizar a vida, visto que o capitalismo não é passível de face humana 

(MÉSZARÓS, 2002). Deste modo, a realização plena desta perspectiva de formação só é 

possível em uma sociedade comunista, sendo esta uma tarefa histórica da classe trabalhadora. 

 Em segundo lugar, verifica-se o estranhamento do aluno em assimilar o conteúdo 

quando é abordado em uma perspectiva crítica, o que acaba, muitas vezes, desmotivando o 

professor a continuar desenvolvendo esta proposta, posto que o êxito depende de ambos, 

                                                           
32

 Sugere-se como módulos: Cultura Corporal e Sociedade; Cultura Corporal e Educação; Cultura Corporal, 

Desenvolvimento Humano e Aprendizagem; Cultura Corporal e Saúde; Cultura Corporal e Treino corporal e 

Esportivo; Trabalho Científico – Monografia de base (TAFFAREL et al., 2007a). 
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afinal de contas o objetivo de relacionar os conteúdos com a realidade atual é que o aluno 

externe toda a sua criticidade diante dos fenômenos estudados. Esta realidade tem relação 

com a influência que o Banco Mundial mantém sobre a política educacional brasileira, 

privilegiando uma educação que mantém o aluno alienado da sua condição de ser social e 

afastado da possibilidade de compreender os nexos e as relações dos fenômenos com a 

realidade concreta. Para tanto, a sua concepção de educação é definida a partir de análises 

econômicas e mercadológicas, considerando-se, principalmente, a relação custo-benefício e a 

taxa de retorno como categorias centrais para definir o caráter da formação dos professores, o 

que implica diretamente na qualidade da educação básica. 

 Como consequência temos o rebaixamento da qualidade do ensino destinado às 

camadas populares, o que pode ser comprovado a partir do resultado do último Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
33

, divulgado em 05 de setembro de 2014, 

referente ao ano de 2013. Apesar dos limites e incongruências deste índice – cujos dados são 

divulgados a cada dois anos – o mesmo reflete a má qualidade do sistema educacional 

brasileiro. Analisando os dados divulgados pelo INEP, constata-se que o Brasil atingiu a meta 

apenas nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), atingindo 5,2 pontos, acima do 

índice alcançado em 2011 (5,0) e da meta projetada pelo Ministério da Educação (MEC), que 

foi 4,9. Já nos anos finais do ensino fundamental, o IDEB foi levemente superior ao alcançado 

na edição anterior – de 4,1 subiu para 4,2 – mas abaixo da meta de 4,4 esperada pelo Governo 

Federal. No ensino médio, o país registrou 3,7 pontos, o mesmo registrado em 2011, ficando 

abaixo da meta de 3,9 pontos projetada pelo MEC para o ano de 2013. Com relação à Alagoas, 

o Estado atingiu a meta apenas nos anos iniciais do ensino fundamental: 4,1 pontos ante 3,8 

em 2011, sendo que a meta estipulada pelo MEC foi 3,6. Nos anos finais do ensino 

fundamental o índice chegou a 3,1 pontos contra 2,9 em 2011 e meta de 3,3 pontos. O pior 

resultado ocorreu no ensino médio: a meta foi 3,6 pontos, porém o Estado alcançou apenas 

3,0, apenas um pouco acima do índice registrado em 2011 (2,9). Arapiraca – município onde 

o estudo foi realizado – seguiu a tendência nacional, atingindo a meta apenas nos anos iniciais 

do ensino fundamental: 4,1 pontos, sendo este o mesmo índice registrado em 2011 e a meta 

estipulada pelo MEC. Os anos finais do ensino fundamental apresentaram 3,1 pontos, mesmo 

índice de 2011, mas abaixo da meta de 3,3 pontos projetada pelo MEC para o ano de 2013. 

                                                           
33

 De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), “O Ideb foi 

criado pelo Inep em 2007, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a 

qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O 

indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 

desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil” (INEP, 2014). Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb>. Acesso em: 01 Fev. 2015. 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
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Quanto aos dados da escola onde o estudo foi realizado, temos o seguinte quadro: nos anos 

iniciais do ensino fundamental o índice registrado foi 4,2, igualando a meta esperada pelo 

MEC, mas abaixo 0,2 pontos do índice alcançado em 2011; nos anos finais do ensino 

fundamental a escola registou 3,0 pontos, abaixo do índice alcançado em 2011 (3,4) e da meta 

projetada pelo MEC (3,3). 

 A partir destes dados, constata-se que o sistema de ensino público brasileiro não tem 

alcançado as metas de qualidade de um índice elaborado pelo próprio Governo e cujos 

critérios são alvo de questionamentos, principalmente se os dois fatores analisados pelo IDEB 

- aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática - 

possibilitam uma visão abrangente da realidade escolar. 

 

Problematiza-se a formulação do Ideb que não contempla o nível 

socioeconômico (NSE) em sua composição, assim como a própria coleta de 

dados para sua elaboração, a qual utiliza instrumentos cuja limitação não os 

coloca na condição de definir destinos ou retratar de forma completa as 

instituições avaliadas, considerando-se que por trás de sua aparente 

infalibilidade há um processo passível de erros e análises incompletas. 

(FREITAS, 2013, p. 03). 
 

  O quadro apresentado pelo IDEB reflete a influência nefasta dos organismos 

internacionais sobre a educação brasileira, o que é corroborado por Lacks (2004), ao analisar 

a relação promíscua entre o Brasil e o Banco Mundial: 

 

É no âmbito do projeto político pedagógico e do currículo que se tornam 

claras as deficiências da concepção de educação do Banco Mundial. O 

currículo é visto apenas como conteúdos, ou seja, conjunto de disciplinas em 

que se definem assuntos a serem ensinados e o tempo em que devem ser 

ensinados, não se inserindo, nessa concepção, o ‘como ensinar’ 

(metodologia de ensino) (LACKS, 2004, p. 43). 

 

 Portanto, podemos afirmar que esta pedagogia do capital tem como objetivo 

proporcionar à classe trabalhadora um ensino que garanta a elevação das taxas de lucro do 

capital, mantendo os trabalhadores alienados da sua condição de ser social para que não se 

tornem empecilhos à reprodução desenfreada do capital. 

 Os outros princípios do sistema de complexos – relação entre escola e trabalho e auto-

organização dos alunos – não foram desenvolvidos em nenhuma aula observada. 

 Um possível motivo que levou à professora e as acadêmicas a não conseguir aplicar o 

princípio da relação entre escola e trabalho é a incongruência que existe entre a escola 

capitalista e o trabalho socialmente útil, o que por sua vez tem a ver com a necessidade de o 
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capital, para preservar a sua hegemonia, manter a juventude afastada dos mecanismos que a 

coloque em contato com as contradições deste modo de organização social (PISTRAK, 2009).  

Neste sentido, a atual cultura pedagógica da escola capitalista não a articula à vida, indo de 

encontro a um dos principais pressupostos da escola do trabalho. Freitas (2010) concorda com 

Pistrak (2011), indicando que a referência da escola deve ser a vida, entendendo-a como 

trabalho humano no seu sentido ontológico, definido por Marx (1971), ou seja, como 

atividade humana criativa, que só depois, sob o jugo do capital, assume a forma de trabalho 

assalariado. Portanto, é o trabalho enquanto atividade humana criativa que garante a 

articulação da escola com a vida, sendo por isso que  

 

[...] o trabalho é um aspecto relevante de uma proposta revolucionária 

de educação também no sentido mais amplo, como atividade humana 

construtora do mundo e de si mesmo; como vida, fundamento. Neste 

sentido, é mais do que trabalho produtivo. No caso deste, no entanto, 

há que libertá-lo de sua condição assalariada e nisso consiste nosso 

projeto histórico na medida em que, nele, todos os seres humanos se 

convertem em trabalhadores (FREITAS, 2010, p. 05). 

 

 Para tanto, é preciso criar as condições para que a escola possa desenvolver 

plenamente a sua função social na perspectiva da formação humana onilateral, sendo 

necessário alterar a cultura pedagógica da escola, transformando-se em um centro de vida 

infantil (PISTRAK, 2011), o que só é possível a partir da superação do conteúdo verbalista da 

escola clássica, sendo o sistema de complexo uma possibilidade para atingir tal fim, visto que 

o mesmo rompe com a dicotomia entre teoria e prática, sendo o trabalho socialmente útil o elo 

desta relação dialética, dada a sua materialidade concreta (FREITAS, 2010). 

 Quanto à ausência do princípio da auto-organização dos estudantes, isto já era 

esperado, tendo em vista que a escola do trabalho pressupõe que o processo educativo não se 

restringe a sala de aula, devendo englobar toda a escola, sendo esta uma dificuldade típica da 

escola capitalista. Neste sentido, conforme explicitamos anteriormente, para que a escola se 

transforme com o objetivo de atender aos anseios e necessidades da classe trabalhadora, não 

basta alterar o que se ensina na sala de aula, é preciso modificar radicalmente a cultura 

pedagógica da escola (PISTRAK, 2011), de modo que esta proporcione as condições 

objetivas para que professor e aluno atuem na perspectiva do trabalho enquanto princípio 

educativo. E esta não é a realidade da escola capitalista, até porque, certamente, se assim 

fosse, não estaríamos falando de uma escola capitalista, e sim comunista. Isto se deve ao fato 

de a dinâmica curricular da escola pública ser “engessada”, onde o aluno é um mero receptor 
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do saber. A dinâmica curricular se refere a “um movimento próprio da escola que constroi 

uma base material capaz de realizar o projeto de escolarização do homem” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 18). Considerando que a dinâmica curricular da escola capitalista é 

organizada a partir de uma lógica formal, dificulta-se o processo de apropriação do 

conhecimento pela via do pensamento, sendo que o conhecimento é inculcado e esta 

inculcação leva à formação do indivíduo isolado (Idem). Na direção oposta  

 

[...] a dinâmica curricular na perspectiva dialética favorece a formação do 

sujeito histórico à medida que lhe permite construir, por aproximações 

sucessivas, novas e diferentes referências sobre o real no seu pensamento. 

Permite-lhe, portanto, compreender como o conhecimento foi produzido 

historicamente pela humanidade e o seu papel na história dessa produção 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 22). 

   

 Sendo assim, é com base nesta perspectiva de dinâmica curricular que se pode 

desenvolver uma cultura de participação na escola, visando à aprendizagem de formas 

democráticas de trabalho. Para tanto, a ação docente na sala de aula não é suficiente, é preciso 

que a escola como um todo assuma esta responsabilidade. E é exatamente neste ponto que 

está colocado o limite deste estudo, pois devido ao curto prazo para sua conclusão
34

, não 

houve como realizar um estudo mais abrangente com ações que envolvessem toda a escola, 

como seminários com todos os sujeitos do processo educativo para apresentar e discutir a 

proposta do sistema de complexos, reuniões pedagógicas com professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos para discutir a possibilidade de reconceptualização do Projeto 

Político Pedagógico da escola com base nesta proposta, organização de espaços de formação 

política no âmbito escolar, etc. São ações que precisam ser realizadas em estudos posteriores, 

ações estas que são necessárias se levarmos em consideração a premissa de que as condições 

objetivas são criadas a partir do momento que agimos sobre o real, com todas as suas 

contradições, pois é isto o que recomenda o método materialista histórico-dialético, 

considerando que a realidade é complexa e contraditória. 

 A seguir, analisamos como as categorias do trabalho pedagógico foram organizadas 

pela professora e as acadêmicas a fim de verificar se esta organização está ou não coerente 

com os principais pressupostos teórico-metodológicos do sistema de complexos. 

 

                                                           
34

 O curso de Mestrado dura apenas dois anos, sendo constituído por cinco disciplinas obrigatórias, uma optativa 

e a dissertação. 
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4.2 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO E DA COERÊNCIA COM O SISTEMA DE COMPLEXOS  

 

O êxito de uma proposta de organização do ensino com viés crítico, como é o caso do 

sistema de complexos, depende em grande medida do modo como o professor organiza as 

categorias do trabalho pedagógico – conteúdo/método, avaliação/objetivos e espaços/tempo 

pedagógico – posto que é a partir do estabelecimento da relação dialética que existe entre 

estas categorias que se garante um processo de ensino-aprendizagem no sentido da formação 

onilateral, a qual Pistrak (2011) não cita, mas cuja obra aponta para esta direção. Deste modo, 

como também estamos considerando o método da práxis social enquanto um dos aportes 

teórico-metodológicos deste estudo, temos como objetivo analisar como a professora e as 

acadêmicas organizaram as referidas categorias no referido método que, como foi 

mencionado anteriormente, tem aproximações com o sistema de complexos.  

As aulas foram ministradas pela professora, pelas acadêmicas ou pelos estagiários da 

UFAL/Campus Arapiraca, que iniciaram o estágio a partir da nona aula
35

. Também houve 

dias em que a professora e as acadêmicas se revezaram na condução das aulas. Ao longo das 

aulas, a professora e as acadêmicas buscaram seguir as orientações teórico-metodológicas do 

método da práxis social e do sistema de complexos, mas com o cuidado de adequá-lo à 

realidade especifica da escola onde o estudo foi realizado, como também houve aulas nas 

quais não seguiram estas orientações em sua plenitude, devido a motivos como a burla do 

tempo pedagógico, decorrente da demora dos alunos em voltar para a sala de aula após o 

intervalo ou o barulho excessivo dos alunos durante algumas aulas, o que obrigou a 

professora ou as acadêmicas pararem a aula para chamar a atenção dos mesmos. Também 

houve aulas em que a professora ou as acadêmicas entenderam que precisavam focar em um 

único momento, sendo o momento da instrumentalização o mais enfatizado durante as aulas, 

seguido da problematização e da prática social.   

Vale destacar que participamos do processo de elaboração dos planos de aula junto 

com os estudantes participantes do PIBID
36

, com o intuito de auxiliá-los para que os planos 

fossem elaborados com base nos principais pressupostos teórico-metodológicos do sistema de 

complexos, considerando o que é possível fazer dentro da realidade da escola pública, pois 

                                                           
35

 Os estagiários observaram as três primeiras aulas - contadas a partir do dia em que iniciaram o estágio - e do 

total de aulas observadas pelo pesquisador, ministraram apenas a última aula. Por este motivo, ao longo da 

apresentação e discussão dos dados, nos referimos majoritariamente à ação docente da professora e das 

acadêmicas.  
36

 Antes de serem aplicados, os planos de aula passaram pela avaliação da coordenadora do PIBID/Educação 

Física e da professora supervisora da escola. 
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sabemos que para o pleno desenvolvimento desta proposta é preciso alterar o modo de 

organização social, mas isto só é possível se atuarmos na e a partir das contradições do modo 

societal vigente, e é por isso que acreditamos que estudos como este são necessários. Outro 

aspecto a ressaltar é que devido ao caráter dialético das categorias do trabalho pedagógico, os 

dados e a análise destas categorias foram apresentados e analisados, respectivamente, de 

modo articulado, evitando a dicotomização, o que acreditamos ser a melhor forma para expor 

a totalidade concreta do fenômeno estudado. 

Ao analisar os objetivos/avaliação, verificamos que a professora e as estudantes do 

PIBID buscaram materializar nas aulas a relação dialética que existe entre estas categorias. 

Durante a maioria das aulas, os objetivos foram apresentados sempre no início de cada aula, 

oferecendo as condições para que a avaliação “sirva de referência para a análise da 

aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o projeto pedagógico da 

escola” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 73). Tais objetivos estavam voltados à formação 

da consciência crítica dos alunos e da práxis transformadora do real, sendo este o principal 

legado que a escola pode deixar para os alunos. Para tanto, à luz dos pressupostos teórico-

metodológicos da abordagem crítico-superadora, o objetivo era que o aluno entendesse o 

atletismo enquanto uma das expressões do desenvolvimento histórico do homem, 

compreendendo-o enquanto fenômeno de valor real, o que é essencial do ponto de vista da 

perspectiva de formação humana onilateral. Esta forma de tratar o conhecimento está 

relacionada ao princípio curricular da relevância social do conteúdo, o qual recomenda que a 

reflexão pedagógica sobre o conhecimento busque revelar as suas articulações com a 

materialidade concreta, a fim de que os alunos apreendam o movimento sócio-histórico que 

forma e explica o fenômeno estudado. 

No entanto, ao longo das aulas, os alunos demonstraram que não estão acostumados 

com aulas de educação física em uma perspectiva crítica. Assim, o silêncio predomina na 

maior parte do tempo, apesar da professora e das estudantes do PIBID estarem a todo o 

momento instigando os alunos a falarem sobre o assunto, se estão ou não compreendendo. 

Entendemos que este silêncio é resultado do rumo que a educação escolar vem tomando ao 

longo de seu desenvolvimento histórico, sendo que a atual educação escolar ainda carrega o 

ranço do ensino tradicional, onde o professor é o detentor do saber e os alunos meros 

receptores deste saber.  

 

Se nós pensarmos uma sala de aula típica da pedagogia tradicional, vamos 

encontrar um conjunto grande de carteiras diante de uma mesa que ocupa 
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posição destacada, e que é a mesa do professor. As carteiras na sala típica da 

pedagogia tradicional são fixas e voltadas todas para determinado ponto 

onde se encontra o professor. Trata-se, pois, de uma escola cujo centro é o 

professor, a quem cabe tomar as iniciativas e direcionar o processo 

pedagógico. Consequentemente, a sala de aula própria dessa escola foi 

pensada e programada fisicamente para que os alunos prestem atenção nas 

explicações do professor. Por isso é uma sala de aula silenciosa, de paredes 

opacas (SAVIANI, 2011, p. 100). 

 

Apesar da professora se mostrar avessa a esta forma tradicional de organização escolar 

e se esforçar para obter a participação efetiva dos alunos, a realidade mostra que a mudança 

de postura dos alunos acontecerá a médio e longo prazo, pois não é tão simples falar sobre o 

conteúdo da aula depois de tanto tempo acostumado a permanecer em silêncio. Esta é uma das 

principais dificuldades encontradas quando pensamos em organizar o ensino com base no 

sistema de complexos, pois o êxito do processo educativo a partir desta perspectiva depende 

do aluno e do professor. No entanto, considerando umas das características do materialismo 

histórico-dialético, a qual diz que um fenômeno supera o outro por incorporação, considera-se 

que a dificuldade do aluno em pensar dialeticamente é parte do processo para o 

desenvolvimento de um processo de ensino de caráter critico. 

No entanto, esta dificuldade não significa que devemos abandonar a perspectiva do 

sistema de complexos, é preciso entender que tudo o que é contra-hegemônico precisa de um 

tempo indeterminado e para surtir resultados satisfatórios, é preciso dar continuidade. 

Este momento da avaliação em que testemunhamos o silêncio dos alunos assume 

grande importância para o professor (re)planejar suas aulas, destacando o caráter dialético da 

avaliação/objetivos.  

[...] a avaliação e os objetivos estão dados pela natureza da organização do 

trabalho pedagógico, que reflete o projeto histórico hegemônico. A 

avaliação, todavia, parece modular as principais categorias da prática 

pedagógica. Na perspectiva de uma pedagogia socialista, os objetivos 

deverão ser, como objetivos articulados com o trabalho e, portanto, com o 

processo avaliativo implícito na própria prática, propostos, analisados, 

conhecidos na sua essência e aprovados pelo coletivo. Será necessário 

identificar, claramente, a relação entre eles, os interesses de classe, a 

realidade atual e as possibilidades e limites da prática pedagógica para 

atingi-los (ESCOBAR, 1997, p. 113). 

 

Trata-se, portanto, de uma concepção contra-hegemônica da avaliação/objetivos, 

voltados para o objetivo geral da escola na perspectiva da formação humana onilateral, 

mostrando para os estudantes que o processo educativo é dialógico, pois é isto que garante ao 

professor saber se os alunos estão apreendendo e aprendendo o conteúdo e se as suas 

expectativas com relação aos objetivos de ensino-aprendizagem para determinado conteúdo 
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estão sendo alcançados. Além disso, é a partir da verbalidade sobre os conteúdos que o aluno 

se desenvolve enquanto sujeito crítico e consciente dos fenômenos da realidade atual, bem 

como se prepara para intervir de maneira satisfatória nesta mesma realidade, sendo isto um 

dos principais objetivos de Pistrak (2011) ao propor a organização do ensino com base nos 

princípios da escola do trabalho. 

 Sobre o conteúdo/método, constatou-se o esforço da professora e das acadêmicas para 

mantê-los enquanto um par dialético, principalmente na instrumentalização - terceiro 

momento do método da práxis social - onde ambos são desenvolvidos com maior ênfase. 

 Conforme destacado anteriormente, o conteúdo ensinado foi o esporte, mais 

especificamente o atletismo, e dentro do atletismo, optou-se por ensinar as corridas, visto que 

era o primeiro contato dos alunos com o atletismo e, sendo assim, considera-se que as corridas 

são os conteúdos mais indicados por apresentarem um menor nível de complexidade, se 

comparado às outras provas do atletismo. Sendo assim, durante as aulas foram ensinadas as 

corridas de velocidade, corridas de meio fundo e corridas de fundo. De início, a professora 

tratou da historicidade do atletismo, a fim de que os alunos compreendessem o movimento 

lógico-histórico desta prática social, pois considera-se que “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 

determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas” (COLETIVO DE AUTORES, p. 

1992, p. 27). Deste modo, ao ensinar os fundamentos do atletismo, a professora e as 

acadêmicas tinham como objetivo contribuir para a solução de problemas, como: o aumento 

da velocidade (correr), sair do solo por um curto período de tempo (saltar) e jogar objetos 

distante (arremessar/lançar) (Idem, 1992). Esta forma de tratar o conteúdo aponta para o 

caráter histórico do conhecimento que, por sua vez, põe em destaque o princípio da 

provisoriedade do conhecimento, uma vez que a cultura humana é a expressão de um 

determinado estágio de desenvolvimento da humanidade.  Destaca-se ainda que este princípio 

contribui para o aluno perceber-se enquanto sujeito histórico e social. 

 Para a aprendizagem da técnica das corridas, inicialmente a professora mostrou vídeos 

sobre os diferentes tipos de corridas, como também interrompeu a execução destes para 

explicar alguns aspectos das corridas, como o tipo de saída – alta ou baixa – utilizada em cada 

prova ou acrescentar informações, como os recordes de cada prova, os principais atletas 

brasileiros e mundiais, entre outros aspectos. Ao exibir os vídeos, a professora sempre 

instigou a participação dos alunos, como por exemplo, perguntando se eles já haviam 

praticado atletismo – a maior parte da turma respondeu não – e se viam a possibilidade de 



88 
 

 

praticá-lo mesmo sem as condições objetivas adequadas, em espaços e com materiais 

improvisados, obtendo a concordância de todos os alunos. Nas aulas seguintes, foram 

utilizados jogos que se aproximassem das formas clássicas de corridas, cuja intenção foi 

proporcionar aos alunos apreenderem os aspectos técnicos sem o compromisso de realizar os 

movimentos constitutivos das corridas com perfeição, pois, como já destacamos, são alunos 

que nunca tiveram a oportunidade de aprender e apreender o conteúdo atletismo. Depois, os 

alunos vivenciaram as corridas propriamente ditas, com a professora e acadêmicas 

interrompendo a atividade para corrigir erros ou acrescentar informações que ajudassem a 

melhorar a execução.  

 Durante as aulas constatou-se que a professora, sempre que possível, buscou 

estabelecer uma relação positiva entre conteúdo e método, como por exemplo, em momentos 

nos quais a professora instigou os alunos a externarem os seus conhecimentos prévios sobre o 

atletismo, sendo esta uma forma de obter uma resposta sobre o grau de desenvolvimento 

destes alunos com relação ao conteúdo para que assim, o professor organize suas aulas 

observando o que os alunos ainda não aprenderam sobre determinado conteúdo, o que nos 

remete ao princípio curricular da adequação do conteúdo às possibilidades sócio-cognitivas 

dos alunos. Este princípio foi fundamental para o planejamento e prática docente nas aulas 

observadas, pois os alunos não estavam em um patamar de aprendizagem condizente com o 

ano de escolaridade que estavam cursando, o que fez a professora lançar mão de conceitos e 

dados sobre o conteúdo que os alunos já deveriam ter assimilado em anos anteriores. Isto se 

faz necessário na medida em que a cada novo ano de escolaridade, os alunos precisam acessar 

a memória cognitiva para compreender os aspectos do conteúdo que estão sendo apresentados 

naquele mesmo ano e, assim, ampliar as referências conceituais sobre os conteúdos.  

 

Essa compreensão é básica para a concretude do currículo. A nosso ver, ele 

se materializa quando penetra no pensamento do aluno dando uma dualidade 

a esse pensamento. Tal qualidade vai sendo construída através de 

aproximações sucessivas do sujeito que pensa com o objeto pensado, 

mediado pelo conhecimento. Por essa razão se afirma o entendimento de que 

o conhecimento é uma representação do real no pensamento (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992, p. 22). 

 

 Estas “aproximações sucessivas” estão relacionadas a outro princípio curricular,  o da 

espiralidade da incorporação das referências do pensamento, o qual também foi considerado 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, pois o conhecimento foi apresentado de uma 

forma que permitiu lançar as bases para que os alunos, em séries posteriores, possam ter uma 
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visão mais ampla e qualitativa sobre o atletismo. Para ilustrar esta afirmação, citamos o 

momento – fato ocorrido nas últimas aulas observadas – em que alguns alunos realizaram a 

saída baixa e alta nas provas de corridas com mais precisão. Isto foi possível porque as 

referências do pensamento sobre este aspecto estavam mais consistentes, o que possibilitou 

este salto qualitativo. Sobre este aspecto Pistrak (2011, p. 112), ao falar dos temas do 

complexo, afirma: 

 

Os temas devem encadear-se, observar uma continuidade entre si, numa 

ordem determinada, possibilitando uma ampliação gradual do horizonte do 

aluno, suscitando nas crianças uma concepção clara e nítida de nossa vida e 

de nossa luta, e proporcionando uma educação de tendência determinada. 

 

 É desta forma que podemos reproduzir o real pela via do pensamento, fato que 

também é destacado por Pistrak (2011) ao tratar sobre a relação entre ciência e trabalho, tendo 

em vista que a ciência, enquanto prática generalizada e sistematizada, orienta o trabalho 

enquanto atividade vital para o desenvolvimento da apreensão subjetiva da realidade objetiva, 

o que garante a qualidade da formação humana para a participação na construção social, ou 

seja, esta relação entre ciência e trabalho é fundamental para formar as crianças e jovens na 

direção da formação onilateral, pois o desenvolvimento integral do homem requer uma 

relação deste com o objeto do conhecimento em um patamar que supere a apreensão 

fragmentada do conhecimento, a qual não contribui para apreensão da totalidade concreta do 

fenômeno. 

 O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos – ação que a professora e as 

acadêmicas realizaram a cada novo tema – aponta para a importância de outro princípio 

curricular, que é o confronto e contraposição de saberes, o qual evidencia a função da escola: 

ultrapassar o conhecimento advindo do senso comum em direção ao desenvolvimento do 

conhecimento científico, através da oportunidade de acessar os conhecimentos clássicos, 

selecionados no interior da cultura humana. Para tanto, é importante ter em vista o que o 

aluno já sabe sobre determinada prática social para que assim, no momento da 

instrumentalização, o professor possa apresentar aos alunos o que eles não sabem e precisam 

saber para que tenham uma nova visão sobre o conteúdo, sendo esta mais rica e elaborada, 

posto que se presume que foi dada aos alunos a oportunidade de ter contato com uma gama de 

conhecimentos que constituem a totalidade concreta deste mesmo conteúdo. No caso do 

esporte, é preciso superar o conhecimento limitado que os alunos têm deste fenômeno, 

restringindo-se à mera prática esportiva, ou seja, os alunos não tem conhecimento das 
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múltiplas determinações do fenômeno esportivo, o que foi possível constatar durante as aulas 

observadas. Este conhecimento superficial sobre o esporte é proveniente dos meios de 

comunicação de massa, cujo objetivo é manter os filhos da classe trabalhadora no terreno da 

ignorância com o propósito de garantir que o grande capital continue proporcionando riqueza 

para um pequeno grupo de exploradores do trabalho humano e miséria para a grande massa 

dos trabalhadores. Deste modo, o professor de Educação Física, ao tratar pedagogicamente 

este conteúdo na escola, precisa ter o discernimento para compreender que  

 

O esporte como direito de todos e dever do Estado, o esporte para a 

"promoção do homem" é a propedêutica de uma política cosmética, de 

aparência e, sobretudo, falsa. Falsa por ser impraticável na cidade onde os 

direitos sociais necessários à realização de uma vida digna são demolidos e 

sem os quais o crescimento e o desenvolvimento somático-psíquico do 

proletariado e seus filhos estarão seriamente comprometidos (CARVALHO, 

2011, p. 98). 

 

 Esta forma de ensinar o conteúdo também está relacionada ao princípio da 

simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, o qual a professora e as 

acadêmicas buscaram seguir ao longo das aulas, como por exemplo, na ocasião em que foi 

destacado os códigos, sentidos e significados que o esporte assume no modo do capital 

organizar a vida. Para tanto, a professora citou alguns exemplos, como o fato de uma das 

características do capitalismo – a livre concorrência – ser também a principal característica do 

esporte. Deste modo, a abordagem crítico-superadora contrapõe-se à perspectiva da Educação 

Física escolar que tem como objeto de estudo o desenvolvimento da aptidão física do homem, 

a qual tem contribuído historicamente para a continuidade da subsunção das camadas 

populares à classe dirigente, o que mantém a estrutura de classes da sociedade capitalista. 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). Esta mesma perspectiva  

 

Apoia-se nos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, 

psicológicos e, enfaticamente, nos biológicos para educar o homem forte, 

ágil, apto, empreendedor, que disputa uma situação social privilegiada na 

sociedade competitiva de livre concorrência: a capitalista. Procura, através 

da educação, adaptar o homem à sociedade, alienando-o da sua condição de 

sujeito histórico, capaz de interferir na transformação da mesma. Recorre à 

filosofia liberal para a formação do caráter do indivíduo, valorizando a 

obediência, o respeito às normas e à hierarquia. Apoia-se na pedagogia 

tradicional influenciada pela tendência biologicista para adestrá-lo 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 24). 
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 Portanto, esta perspectiva não trata o conteúdo enquanto um dado da realidade, 

negligenciado toda a historicidade do conhecimento, ao passo que a abordagem crítico-

superadora considera importante que se desenvolva a noção de historicidade dos 

conhecimentos da cultura corporal. 

 A relação dialética entre conteúdo e método se concretizou em outras situações, como 

por exemplo, quando a professora lança mão de recursos áudio-visuais para mostrar as 

modalidades de corrida. Aqui, destaca-se outro princípio curricular, que é a 

contemporaneidade do conteúdo, pois os vídeos mostraram o que de mais avançado o homem 

tem produzido sobre esta prática social, sendo esta uma forma de apresentar aos alunos as 

modalidades clássicas de corridas. É importante ressaltar que o conteúdo contemporâneo 

mantém íntima relação com o conceito de clássico, proposto por Saviani (2011, p. 13): “O 

clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao 

moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como 

essencial”.  

 Entre a exibição dos vídeos a professora destacou como a ciência tem contribuído para 

aperfeiçoar cada vez mais os métodos de treinamento dos atletas, gerando um melhor 

desempenho. Os alunos demonstraram bastante interesse pelo conteúdo dos vídeos, como 

também demonstraram que não conheciam a maioria das modalidades de corridas que 

estavam sendo exibidas. Foi o momento propício para lançar algumas questões aos alunos: 

“por que existe uma preferência da mídia pelos esportes coletivos, em especial o futebol? 

Porque somos ‘o país do futebol’ e não somos também o país do vôlei, do basquete, do 

atletismo? Por que o Governo Federal investe bilhões em megaeventos enquanto a maioria 

das escolas públicas – quando apresentam – possui uma precária infraestrura para as aulas de 

educação física?” Os alunos não souberam responder as questões, o que é perfeitamente 

compreensível, afinal questões deste tipo não fazem parte do cotidiano destes alunos, 

massacrados por um sistema de ensino que não oferece oportunidade para o aluno pensar 

sobre problemas que são do interesse de toda a sociedade, visto que isto compromete a 

continuidade da hegemonia capitalista. 

 

Na escola, pública ou privada, pelos esportes procura-se inculcar, além de 

técnicas encimadas em conhecimentos "científicos", comportamentos e 

atitudes que precisam ser aceitos, observados e seguidos à risca por cada 

criança e cada adolescente. As regras de moral, a consciência cívica e 

profissional, na verdade, equivalem às regras de respeito pela divisão técnica 

e social do trabalho (CARVALHO, 2011, p. 261-262). 
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 Mas, o autor também afirma a possibilidade do ensino do fenômeno esportivo em uma 

perspectiva contra-hegemônica: 

 

Não há campo neutro. Não há quadra ou piscina neutra. Não há escravo que 

sirva, a um só tempo, ao seu senhor e aos pares! Todavia, os esportes não 

devem ser entendidos como lócus de reprodução absoluta das relações 

sociais de produção, neles é possível também a manifestação da luta de 

classes e, obviamente, de objetivos e interesses antagônicos aos da ordem 

estabelecida (CARVALHO, 2011, p. 264). 

 

Portanto, é possível que o silêncio visto durante as aulas seja substituído por uma 

práxis transformadora do real em que os alunos não se sintam resignados ao falar sobre o 

esporte, temendo o julgamento do professor e dos próprios colegas, caso a sua resposta seja 

considerada incorreta. Isto foi nítido durante algumas aulas observadas, sendo esta uma faceta 

que a avaliação assume na escola capitalista, exercendo uma função coercitiva, sendo este um 

dos motivos que leva à necessidade de 

 

[...] reinventar as práticas de avaliação no interior da sala de aula e da 

escola. Tais práticas deverão ser vistas como instrumento de permanente 

superação da contradição entre o desempenho real do aluno e o desempenho 

esperado pelos objetivos, por meio de um processo de produção de 

conhecimento que procure incluir o aluno e não aliená-lo (FREITAS, 1995, 

p. 263-264, Grifos do autor).  

 

 Para tanto, é importante entender que “as mudanças desejadas são possíveis só no 

impulso de um novo projeto histórico. A avaliação, não limitada a medições e aferições de 

aprendizagens instrucionais – via testes padronizados – confirma-nos isso” (ESCOBAR, 

1997, p. 113). No entanto, isto não significa que devemos abandonar a escola capitalista, pois  

se assim fizéssemos, estaríamos abandonando a classe trabalhadora, que na maioria das vezes, 

tem na escola a única oportunidade de estabelecer contato com os conhecimentos da cultura 

humana. E aí pergunta-se: quais são as chances de emancipação humana que as crianças têm 

se permanecem aprendendo a partir dos métodos da escola capitalista? Quem irá construir a 

nova sociedade é a própria classe trabalhadora, que, para tanto, precisa desenvolver o 

pensamento teórico científico. Portanto, aqueles que insistem em criticar os estudos 

desenvolvidos na escola capitalista precisam entender que atualmente não existe outra forma 

de acessar o saber sistematizado que não seja a educação escolar. A escola pode ser um 

espaço de alienação – devido à influência da classe dominante sobre o currículo e a 

organização do trabalho escolar – ou de luta e resistência, caso os trabalhadores da educação 

se contraponham aos rumos que a classe dominante vem dando à educação ao longo da 
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história. É a educação que temos e se quisermos alterá-la no sentido da formação onilateral, 

precisamos partir dela, afinal a prática social é o ponto de partida e de chegada da apreensão e 

produção do conhecimento. É preciso, então, atuar na e a partir das contradições, pois são as 

contradições que proporcionam as mudanças da realidade objetiva na direção do bem-estar da 

classe trabalhadora. 

 Neste sentido, será uma boa estratégia de luta deixar que os alunos permaneçam  

sofrendo violência simbólica? É contra isso que precisamos lutar, posto que esta é uma das 

barreiras que precisa ser superada para a edificação de um novo modo de organização social. 

É uma luta que precisa ser travada dia após dia, na escola, na indústria, na associação de 

moradores, nos sindicatos, nos movimentos sociais. É esta a perspectiva defendida por Pistrak 

(2011), afinal a escola, isoladamente, não tem o poder de transformar a realidade, mas pode 

ser uma arma ideológica da revolução. 

 Portanto, apesar das dificuldades impostas pela cultura pedagógica da escola, os 

alunos têm a oportunidade de dialogar com a realidade atual, pois os conhecimentos são 

tratados enquanto fenômenos reais, sendo este um aspecto que foi sempre enfatizado pela 

professora e acadêmicas. As aulas foram sempre organizadas a partir do método da práxis 

social, coerente com os principais pressupostos teórico-metodológicos do sistema de 

complexos, apesar de não ter sido possível desenvolver todos os princípios durante as aulas, 

sendo que um dos entraves para alcançar tal feito é a ausência de infraestrutura adequada para 

o desenvolvimento das aulas. Na escola onde o estudo foi realizado a quadra apresenta 

rachaduras e é descoberta, o que fez muitos alunos se recusarem a participar da aula quando 

esta foi realizada na quadra, devido à alta incidência dos raios solares. Este fato ocorreu nas 

sete aulas que foram realizadas na quadra, sendo que em algumas delas o número de alunos 

que não participou representou mais da metade da turma. No entanto, as condições climáticas 

não é o único motivo alegado para não participar das aulas – dor no pé, cansaço, dor de 

cabeça são outros motivos – mas é o principal deles. A professora entendeu os motivos dos 

alunos, principalmente o fator climático e, por isso, pediu para que aqueles que não 

participassem da aula fizessem um relato da mesma. Este fato é um indicativo do estado de 

precarização da educação pública, além de se constituir em uma contradição, afinal como 

pode um país que sedia megaeventos como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos apresentar 

uma infraestrutura precária para o desenvolvimento das aulas de educação física na maioria 

das escolas públicas?
37

 Este é um dos fatores que prejudica o desenvolvimento do trabalho 

                                                           
37

 Dados do Censo Escolar 2013 apontam que do total de 190.706 escolas de educação básica existentes no 

Brasil, apenas 31% (59.576 escolas) possuem quadras esportivas. 
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pedagógico a partir do sistema de complexos, de modo que a solução é fazer o que for 

possível dentro das atuais condições objetivas da escola pública brasileira.  

 Portanto, a partir da análise da experiência realizada, podemos afirmar que os 

princípios que constituem a escola do trabalho não podem ser integralmente desenvolvidos na 

escola capitalista, pois a relação da escola com o trabalho socialmente útil, conforme a 

proposta de Pistrak (2011), vai de encontro à dinâmica curricular da escola sob o jugo do 

capital. Mas, apesar das dificuldades impostas pelas condições objetivas, foi possível obter 

avanços no que se refere ao grau de compreensão dos alunos sobre a totalidade do conteúdo 

esporte, se comparado ao processo de ensino-aprendizagem que o trata de forma fragmentada, 

priorizando a dimensão técnica e desconsiderando as determinações históricas, filosóficas, 

sociais, políticas, estéticas e culturais, que também constituem o fenômeno esportivo. 
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5. CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

 Tomando como referência a análise dos dados do real concreto, constata-se que o 

capitalismo, enquanto modo hegemônico de organizar a vida utiliza a educação enquanto 

meio eficaz para recomposição de suas forças produtivas, tendo os organismos internacionais, 

como o FMI e Banco Mundial, função essencial neste projeto de formação de caráter utilitário 

e alienante. Por isso, tem sido uma tarefa árdua para os trabalhadores da educação 

desenvolver propostas pedagógicas contra-hegemônicas, como é caso da organização do 

ensino com base no sistema de complexos. É uma proposta que encontra dificuldades para ser 

integralmente desenvolvida no seio da sociedade capitalista, tendo em vista que foi uma 

proposta pensada e desenvolvida em outro contexto histórico-político-social, mais 

precisamente na época da revolução russa, entre 1917 e 1931. Portanto, isto deve ser levado 

em consideração, evitando que estudos como este sejam cobrados para além de suas 

possibilidades concretas. 

 Feito este esclarecimento, podemos afirmar que obtivemos avanços no que se refere ao 

ensino do conteúdo esporte com base em uma perspectiva crítica, pois os dados mostram que 

os alunos tiveram a oportunidade de se aproximar de alguns aspectos do esporte – social, 

histórico, político, cultural – que são negligenciados por grande parte dos professores de 

Educação Física, tendo em vista que a formação inicial carece de uma abordagem mais crítica 

do fenômeno esportivo. Assim, os alunos, em diferentes graus, perceberam que o esporte não 

se resume ao esporte de alto rendimento, que o discurso da mídia sobre o esporte não condiz 

com os dados concretos, ou seja, que o esporte é um fenômeno multifacetado, no entanto, o 

mesmo é, majoritariamente, fragmentado quando ensinado na escola. 

 No entanto, isto não é suficiente, pois a organização do ensino com base no sistema de 

complexos não se limita à tomada de consciência sobre os fenômenos do real concreto, tendo 

também a preocupação de trazer a realidade atual para dentro da escola, sendo este o aspecto 

que mais encontrou obstáculos para ser desenvolvido no presente estudo, devido à cultura 

pedagógica da escola capitalista não estar organizada nesta direção. Ao contrário das escolas 

onde Pistrak (2011) e outros pedagogos socialistas desenvolveram as experiências 

pedagógicas com base no sistema de complexos, a escola onde o estudo foi realizado não 

oferece espaços nos quais os alunos aprendam e desenvolvam a auto-organização, um dos 

elementos basilares da proposta, restando apenas 60 minutos semanais para os alunos 

pensarem a partir de uma lógica [dialética] com a qual nunca havia tido contato, ou seja, 

considerando que o estudo foi realizado junto a uma turma de sétimo ano, os alunos passaram 
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a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental – aproximadamente oito anos 

sem ter contato com um processo de ensino de caráter crítico, organizado a partir de uma 

lógica dialética. Portanto, os resultados encontrados neste estudo devem ser encarados como 

necessários para o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem contra-

hegemônico, que não será plenamente desenvolvido sem que se confronte com as 

contradições do modo do capital organizar a vida, pois somente assim teremos o 

desenvolvimento de um processo educativo alinhado à perspectiva de formação humana 

onilateral.  Deste modo, enquanto parte do processo para o desenvolvimento de uma proposta 

contra-hegemônica, houve a discussão sobre a realidade através do esporte, no entanto, esta 

discussão ficou aprisionada na sala de aula e na quadra esportiva. De acordo com Pistrak 

(2011), os conhecimentos apreendidos na escola precisam ser um instrumento de 

transformação social, sendo isto o que dá sentido ao trabalho educativo. Isto poderia ser 

viabilizado por meio da auto-organização dos estudantes, mas este princípio não foi 

desenvolvido porque, conforme mencionado, entra em conflito com o modus operandi da 

escola capitalista, sendo que este motivo também serve para explicar o insucesso na aplicação 

do princípio da relação entre escola e trabalho. São desafios que precisam ser enfrentados a 

partir da organização coletiva da classe trabalhadora. Para tanto, além de professor, devemos 

também ser militantes culturais, participando ativamente das atividades de sindicatos e 

movimentos sociais, que lutam para garantir os direitos da classe trabalhadora, o que passa 

pela garantia do acesso a uma formação onilateral.  

 Portanto, após a análise do real concreto, entende-se que é preciso reorganizar o 

ensino do conteúdo esporte na escola, tendo em vista possibilitar o avanço no trato com o 

conhecimento, reorganização esta que passa pela necessidade de compreender os temas da 

cultura corporal enquanto conteúdos de valor real, fruto das relações sociais estabelecidas 

pelos homens, uma reorganização articulada com as necessidades postas pela classe 

trabalhadora, que não tem acesso a uma educação digna e de qualidade na sociedade do 

capital, uma reorganização pautada pela abordagem do conhecimento a partir do sistema de 

complexos, consubstanciado a partir da lógica dialética em contraposição à lógica formal, 

articulada ao materialismo histórico-dialético enquanto método que possibilita ir além da 

aparência fenomênica, ou seja, apreender a essência do fenômeno. Uma reorganização que 

permita aos professores e aos alunos compreender o esporte tomando a história como matriz 

científica, sem a qual não é possível compreender como o homem torna-se homem. Que 

compreenda a cultura corporal enquanto objeto de estudo da Educação Física, sendo a 

expressão do rico acervo de atividades concretas objetivas desenvolvidas a partir da ação do 
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homem sobre a natureza, visando responder a determinadas necessidades impostas pela 

realidade objetiva, passando a ser transmitida às gerações futuras, sendo que isto exige um 

processo de ensino-aprendizagem que não pode ocorrer de maneira desordenada, mas sim de 

maneira organizada e sistematizada, baseado em princípios teórico-metodológicos articulados 

a um projeto histórico de caráter humanizador.  

 Tendo em vista o que foi exposto até aqui, a organização do ensino do conteúdo 

esporte necessita avançar em direção à perspectiva de formação onilateral, pois o que se 

verifica é a subsunção à pedagogia do capital, que está ajustada com as necessidades de 

reprodução e manutenção das relações sociais dominantes. Destarte, os conhecimentos devem 

ser apreendidos nas aulas de Educação Física em uma perspectiva crítico-superadora, 

permitindo a constatação, interpretação, compreensão e explicação dos fenômenos da 

realidade concreta, visando uma apreensão total dos conteúdos, entendendo-os como uma 

prática social socialmente construída e historicamente acumulada. Para tanto, é necessário que 

os professores de Educação Física compreendam-na enquanto uma atividade humana, que 

vem sendo utilizada para recomposição da hegemonia capitalista e que, portanto, deve se 

transformar em espaço de luta e de resistência, tendo no horizonte histórico o 

desenvolvimento do comunismo enquanto modo de produção e apropriação coletiva, 

extinguindo a mais-valia, extirpando a divisão de classes, a miséria, a degeneração do gênero 

humano, a exploração do homem pelo homem, tudo a partir de uma práxis revolucionária, 

desenvolvida no seio da classe trabalhadora, responsável pela construção dos bens materiais e 

espirituais que muitas vezes lhe são historicamente negados. E é com base nestes pressupostos 

que o debate sobre a organização do ensino do conteúdo esporte deve continuar. 
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APÊNDICE A 

 

 

RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADOR: LUÍS HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO 

 

RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO – AULA Nº 01 

 

Data: 09/07/14 Ano: 7° B 

Início: 9h50min Término: 10h40min 

 

 Chegamos à escola na hora do intervalo, às 9h30min. A professora nos apresenta à 

vice-diretora, momento em que explicamos a proposta do estudo e pedimos a colaboração da 

direção para realizar a pesquisa nesta escola. Ela sinaliza positivamente e diz que a direção 

está à disposição para o que for necessário e logo agradecemo-la. Em seguida, acompanhados 

das alunas do PIBID, percorremos a escola para conhecê-la. Vamos à quadra para constatar 

suas condições: a mesma é descoberta; não há rede nas balizas; o piso apresenta rachaduras e 

ao lado há um espaço repleto de mato. Seguimos com a professora e as acadêmicas para a sala 

de aula. A professora fala bom dia aos alunos e inicia com a apresentação das alunas do 

PIBID e do pesquisador. Retoma um pouco do que foi abordado na aula anterior sobre a 

gênese do atletismo. Cita o assunto da aula: corridas. Começa a escrever no quadro sobre o 

assunto. Faz a chamada e encerra a aula. A professora, as acadêmicas e o pesquisador se 

despedem dos alunos e saem da sala. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADOR: LUÍS HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO 
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Data: 16/07/14 Ano: 7° B 
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 A professora, as acadêmicas e o pesquisador cumprimentam os alunos. Inicia a aula 

com a distribuição do texto que será discutido a partir desta aula. Leitura e discussão do texto. 

Começa a desenvolver a noção de historicidade do conteúdo: explica por que o homem 

começou a saltar, correr, arremessar, etc, deixando claro que estas habilidades motoras foram 

desenvolvidas a partir de necessidades humanas. Toma como exemplo o homem primitivo, 

que realiza estas ações para fugir de animais, pegar frutos nas árvores, etc. Dados históricos 

sobre os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Origem da Maratona. Classificação do atletismo. 

Tipos de corridas. A professora faz a chama e encerra a aula.  Logo depois ela, as acadêmicas 

e o pesquisador se despedem dos alunos e saem da sala. 
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 A professora, as acadêmicas e o pesquisador entram na sala e cumprimentam os 

alunos. A professora faz uma retomada das aulas anteriores: O que estamos estudando? Quais 

atividades fazem parte do atletismo? Apresentação de vídeos sobre arremesso de peso e de 

disco, lançamento de martelo e de dardo, salto em altura, salto em distância, salto triplo. Faz 

uma retomada sobre as corridas. Tipos de corridas. Tipos de saída: alta e baixa. Apresentação 

de vídeos sobre os diferentes tipos de corridas. Alguns alunos riem e fazem comentários 

preconceituosos no momento do vídeo sobre a marcha atlética, dizendo que “isso é esporte 

para mulher”. A maioria dos alunos demonstra que não conhecia algumas corridas. 

Perguntamos aos alunos “por que existe uma preferência da mídia pelos esportes coletivos, 

em especial o futebol? Porque somos ‘o país do futebol’ e não somos também o país do vôlei, 

do basquete, do atletismo? Por que o Governo Federal investe bilhões em megaeventos 

enquanto a maioria das escolas públicas – quando apresentam – possui uma precária 

infraestrura para as aulas de educação física?” Nenhum aluno ou aluna responde. Falamos que 

isto está ligado ao fato dos esportes coletivos apresentarem características que despertam mais 

interesses do que os esportes individuais. Falamos também da inexistência de espaços 

adequados para a prática do atletismo e questionamos: por que se investe tanto em 

megaeventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos enquanto a maioria das escolas 

públicas brasileiras não apresenta uma boa estrutura física e material para o desenvolvimento 

das aulas de educação física? Os alunos permanecem em silêncio. Falamos que estas questões 

que fazem parte da nossa realidade precisam ser alvo da reflexão de professores e alunos, 

pois, como foi possível perceber a partir deste exemplo, os conteúdos de ensino-aprendizagem 

têm uma íntima relação com esta realidade. Restando pouco tempo, a professora faz a 

chamada e encerra a aula. 
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Data: 30/07/14 Ano: 7° B 
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 A professora, as acadêmicas e o pesquisador entram na sala e falam bom dia para os 

alunos. A professora diz que nesta aula os alunos farão uma atividade. Eles devem observar as 

figuras, escrever o nome da corrida e descrevê-la. O mesmo procedimento deve ser feito com 

os tipos de saídas. A professora distribui as folhas de papel com as imagens das corridas. Os 

alunos iniciam a atividade. Alguns vão até a mesa da professora para esclarecer dúvidas sobre 

a atividade. Restando pouco tempo para o encerramento da aula, a professora diz que a 

correção da atividade será realizada na próxima aula. Em seguida faz a chamada e encerra a 

aula. Professora, acadêmicas e pesquisador se despedem dos alunos e saem da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADOR: LUÍS HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO 

 

DIÁRIO DE OBSERVAÇÃO – AULA Nº 05 
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 A professora, as acadêmicas e o pesquisador entram na sala e falam bom dia aos 

alunos. A professora pede para os alunos irem um por um à sua mesa para corrigir a atividade 

solicitada na aula passada. Em seguida faz a chamada e encerra a aula. 
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 A professora entra na sala e pede para os alunos se dirigirem à quadra. Ao chegar na 

quadra, pede para os alunos formarem um círculo. Retoma aspectos da aula anterior, como a 

classificação das corridas. Os alunos disseram os tipos de corridas. Explica o objetivo da aula: 

desenvolver uma primeira aproximação às corridas. Professora utiliza a apito para chamar a 

atenção dos alunos por conta do barulho. Pede para os alunos formarem duas filas. Explicação 

da atividade: pegar o objeto que estará a uma certa distância, voltar e entregá-lo ao colega. Os 

alunos se dividem espontaneamente em meninos e meninas. A professora pede para alguns 

meninos e algumas meninas mudarem de grupo a fim de formar grupos mistos. A professora 

diz que cada um deve correr à sua maneira. A equipe vencedora comemora. Em um segundo 

momento a professora diz que irá marcar o tempo que cada equipe leva para terminar a 

atividade. A próxima atividade consiste em: formar duas colunas uma de frente para a outra; 

os alunos estarão numerados; a professora fala um número e os alunos que representam estes 

números correm para pegar o objeto que estará no centro da quadra; ao pegar o objeto não 

pode ser tocado. Os alunos realizam a atividade. A professora propõe uma variação: ao invés 

de falar um número diz uma operação matemática e o resultado determina os alunos que irão 

correr. Outra variação proposta é falar dois ou três números ao mesmo tempo. Os alunos 

executam as variações propostas. A professora pede todos retornarem para a sala. Ao chegar 

na sala, alguns alunos pergunta quem venceu o jogo. A professora diz que não se preocupou 

em verificar quem venceu, pois este não foi o objetivo da aula. Diz que o objetivo da aula foi 

se aproximar do conteúdo corridas. Em seguida, faz a chamada e encerra a aula. 
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 A professora, as acadêmicas e o pesquisador entram na sala e cumprimentam os 

alunos. A professora diz aos alunos que as acadêmicas irão ministrar a aula, pois ela terá que 

preencher a lista de alunos da escola que irão competir nos Jogos Escolares 2014 na 

modalidade atletismo. Explica que terá que fazer isto naquele momento, pois o prazo para as 

inscrição se encerra naquele dia. Diz que todos devem obedecer às acadêmicas e que se 

houver indisciplina será alertada por elas. As acadêmicas pedem para que todos se dirijam à 

quadra. Uma das acadêmicas diz que a finalidade da aula é continuar a se aproximar do 

conteúdo corridas. Pede para os alunos formarem duplas mistas e a maioria resiste. O nome da 

atividade é Nunca três. Como já foi dito, formam-se duplas; dois alunos ficam sem duplas 

para que um deles seja o pegador e o outro corra em direção a uma das duplas sem ser pego; 

ao chegar e ficar ao lado de um membro da dupla, o membro do lado oposto deve correr em 

direção à outra dupla; quando o pegador consegue tocar no aluno antes deste chegar ao seu 

destino, invertem-se as funções. Começa a execução da atividade. Depois a acadêmica 

pergunta se algum aluno tem sugestão de variação, porém ninguém se manifesta. Então, a 

acadêmica sugere que as duplas fiquem agachadas. Os alunos realizam a atividade com a 

alteração proposta. Ela pergunta novamente se alguém tem alguma sugestão de variação e 

novamente ninguém se manifesta. Propõe, então, que ao invés de duplas, os alunos formem 

trios. Em seguida, pede para todos retornarem à sala. Pergunta se houve dificuldades para 

realizar a atividade. Alguns alunos disseram que (a dificuldade) foi correr, outros falaram que 

foi ficar agachados. Já outro aluno disse que “em dupla é mais fácil correr”. E outro diz que 

“com trios foi difícil”. A acadêmica pergunta quais variações poderiam ser feitas e desta vez 

os alunos se manifestam. Foi possível perceber que estavam mais seguros e com menos receio 

de falar algo “errado”. As variações propostas foram: quando o aluno chegar e ficar ao lado de 

uma das duplas, o outro aluno, antes de correr, deverá pular; na mesma situação descrita, 

devem pular por cima do outro membro da dupla, que estará agachado(a); pular e girar. 
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Algumas variações são testadas pelas próprias acadêmicas na sala de aula. Foi um momento 

em que os alunos exercitaram a criatividade e a articulação das ideias. Em seguida, as 

acadêmicas agradecem a atenção e encerram a aula. 
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 A professora entra na sala, cumprimenta os alunos e pede para se dirigirem à quadra. 

A aula é ministrada pelas acadêmicas. Uma das acadêmicas explica os educativos do 

atletismo: skiping e ânfersen. As acadêmicas mostram para os alunos e eles repetem. Eles se 

divertem executando os educativos. A acadêmica pede para formarem duas colunas uma de 

frente para a outra. Pede para formarem duplas com o colega que está à sua frente. A 

atividade é o Pega-pega dos educativos, ou seja, os alunos devem vivenciar o conhecido pega-

pega executando os educativos. A maioria dos alunos abre mão de fazer a atividade por do sol 

forte. A acadêmica pergunta: vocês sabem correr de forma correta? Ninguém responde. Ela 

explica as saídas baixa e alta. Pergunta como é a saída baixa e quais os comandos. Um aluno 

responde corretamente a segunda parte da pergunta: às suas marcas, pronto e tiro. Três alunos 

executam a saída baixa. Depois foi a vez de cinco meninas. A acadêmica diz que faltou 

alternar os braços ao correr, o skiping. Questionou o porquê da divisão por gênero. Os alunos 

e alunas não respondem. A acadêmica diz que eles estão na escola, um espaço de formação e 

que isto passa também pela convivência com todos, sem divisão por gênero. Ao retornar à 

sala, a acadêmica pergunta por que a maioria dos alunos não participou da aula. Alguns 

reclamaram do sol, outros disseram que estavam com algum problema de saúde. A acadêmica 

pede para alguém que não participou da aula faça um relato da aula. Uma aluna lê o seu 

relato. A acadêmica fala para os alunos que, ao correr, é preciso alternar os braços para dar 

maior velocidade. Escreve no quadro as definições de skiping e ânfersen; saída baixa e alta. 

Pergunta qual educativo foi mais difícil e por quê? Uns alunos dizem que foi o skiping, pois 

tiveram dificuldades em elevar o joelho e braços, alternadamente. Uma aluna bate nas costas 

de um aluno que está à sua frente. A professora a repreende e ela diz que ele estava 

pertubando-a. Um dos alunos diz que “a saída baixa é melhor para pegar (sic) velocidade”. A 

acadêmica pergunta quais as corridas que utilizam a saída baixa e alta. Chama a atenção para 

as conversas paralelas. Diz que nas corridas de meio-fundo utiliza-se a saída alta e nas 
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corridas de velocidade a saída baixa. Pergunta se alguém tem dúvidas. Pergunta quais os tipos 

de corridas e os alunos respondem: corridas de velocidade, corridas de meio fundo e de fundo. 

A professora faz a chamada. Em seguida, dá um aviso sobre a atividade na UFAL/Campus 

Arapiraca, na Semana de Ciência e Tecnologia e encerra a aula. A professora, as acadêmicas e 

o pesquisador se despedem dos alunos e saem da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADOR: LUÍS HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO 

 

DIÁRIO DE OBSERVAÇÃO – AULA Nº 09 
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 A professora entra na sala, cumprimenta os alunos e pede para que se dirijam à quadra. 

Em seguida apresenta dois estagiários do curso de Educação Física, da UFAL, que irão 

observar algumas aulas e depois haverá o momento em que irão ministrar algumas aulas.  

Chegando à quadra, a professora começa a explicar sobre as alterações fisiológicas que 

ocorrem no organismo durante a prática de atividade física. Explica que os alunos, por 

estarem sentados, estão em repouso. Em seguida, diz quais são as partes do corpo para 

aferição da frequência cardíaca: pulso e artéria carótida. Pede para os alunos contarem o 

número de batimentos por minuto, colocando os dedos indicador e médio em uma das partes 

do corpo indicadas. Pergunta o resultado para alguns alunos e eles falam. Depois pede para os 

alunos se posicionarem próximo à linha de fundo e correr até o final da quadra. Em seguida, 

pede para retornarem às arquibancadas e aferirem novamente a frequência cardíaca. Pergunta 

se houve alterações no número de batimentos cardíacos e os alunos respondem positivamente. 

A professora diz que isto se deve ao fato de que os batimentos cardíacos duplicam durante a 

prática de atividade física. Diz que alterações fisiológicas ocorrem porque a atividade física 

exige que se leve energia aos músculos e órgãos envolvidos na atividade. Dando continuidade 

à aula, a professora retoma a saída alta e baixa, relembrando como se executam as mesmas. 

Depois pede para que os alunos executem também. Aproximadamente metade da turma 

permanece na arquibancada a fim de evitar o sol forte. A próxima atividade é correr 

individualmente ao redor da quadra. A professora incentiva os alunos, pois a maioria não quer 

ir realizar a atividade. Marca o tempo que os alunos gastam para concluir o percurso. De volta 

à sala a professora diz que “não houve nem o melhor nem o pior. Cada fez o seu melhor”. Em 

seguida, divulga os tempos de cada aluno. Depois pergunta quais foram as dificuldades e a 

maioria responde que foi a curva no final da linha de fundo. “É preciso reduzir a velocidade 

ao mudar de direção”, diz um aluno. A professora faz outra pergunta: “é possível praticar o 

atletismo mesmo em espaços improvisados, como é o caso da nossa escola?” Os alunos dizem 
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sim: na rua, no bosque, no sítio. Em seguida, a professora se despede dos alunos e dá a aula 

por encerrada. 
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Data: 29/10/14 Ano: 7° B 
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 A professora entra na sala, diz bom dia aos alunos e pede para que os mesmos se 

dirijam à quadra. Inicia a aula explicando como foram confeccionadas as barreiras e os 

materiais utilizados a fim de que os alunos entendam que quando não há espaço nem materiais 

adequados para o desenvolvimento das aulas de educação física a solução é improvisar, mas 

sem deixar de reivindicar por espaços e materiais adequados. A professora pergunta aos 

alunos se eles sabem o porquê da infraestrutura precária nas escolas públicas para o 

desenvolvimento das aulas de educação física. Os alunos não respondem. A professora pede 

para o pesquisador explicar. Falamos que a classe dominante, ou seja, os mais ricos, é quem 

determina o que se aprende na escola, como se aprende e em que condições se aprende. Neste 

sentido, não é de seu interesse que a classe menos favorecida tenha uma educação de 

qualidade e isto se reflete nas condições precárias para o desenvolvimento das aulas. Em 

seguida, a acadêmica explica a atividade a ser desenvolvida pelos alunos: em grupos, devem 

planejar formas de ultrapassar as barreiras e depois explicar para turma. Apenas oito meninas 

participam da atividade, enquanto a maior parte da turma permanece nas arquibancadas por 

causa do sol forte. Um aluno que está em uma sala de aula olha pela janela e pratica bullyng 

com alguns alunos. Depois de demonstrarem a atividade uma das acadêmicas pede para que 

as alunas repitam o modo como elas saltaram. Depois explica que há uma maneira correta de 

saltar, a qual será aprendida ao longo das aulas. Dando continuidade, a professora pede para 

os alunos criarem um jogo utilizando as barreiras. Diz que os alunos podem dispor as 

barreiras na quadra como bem quiserem. Apenas quatro alunas participam da atividade, um 

zigue-zague sobre barreiras. A professora pede para elas explicarem a atividade e 

demonstrarem para os colegas. De volta à sala, a professora encerra a aula. 
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 A professora, as acadêmicas, os estagiários e o pesquisador entram na sala e 

cumprimentam os alunos. Em seguida, pedem para os alunos se dirigirem à quadra. Ao chegar 

na quadra, os alunos vão para as arquibancadas. A acadêmica retoma o conteúdo da aula 

anterior. “O que aprendemos na aula anterior”, pergunta. Nenhum aluno responde. A 

acadêmica diz que as corridas com barreiras são corridas de velocidade. “Quem sabe o 

número de barreiras em uma prova oficial”, pergunta. Um aluno responde corretamente: “Dez 

barreiras”. A acadêmica faz outra pergunta: “Nas corridas com barreiras utiliza-se saída alta 

ou baixa?” Alguns alunos respondem de forma correta: “Baixa”. Ao realizar a saída, a 

acadêmica explica que a perna de ataque é a perna da frente e a perna de impulsão é a perna 

de trás. A professora diz: “Vocês vão fazer com a perna de ataque que consideram a melhor 

para a execução do movimento”. Os alunos e as alunas, novamente se dividem em meninos e 

meninas. Os alunos ultrapassam as barreiras de forma incorreta. A acadêmica pede para eles 

prestarem atenção para saltar de forma correta. Primeiro os alunos treinam a perna de ataque, 

agora é a vez da perna de impulsão. “O modo correto é o mais eficaz para evitar derrubar a 

barreira e ao tempo com rapidez”, diz a acadêmica. Próxima atividade: percorrer toda a 

quadra ultrapassando as barreiras, que estão colocadas ao redor da mesma. A professora 

demonstra para os alunos. A maioria dos alunos não quer participar da atividade. Alguns 

alunos realizam a atividade. Depois, a professora pede para todos retornarem à sala de aula. 

Chegando na sala a professora dita para os alunos o enunciado de uma atividade a ser feita em 

casa: “Pesquise em jornais, revistas ou na internet como ocorre a prova de corridas sobre 

barreiras, quem é o principal atleta do Brasil nesta prova. Para complementar o estudo, 

assistam vídeos no Youtube sobre esta prova, e, por fim, faça uma redação sobre o que 

aprendeu acerca da corrida sobre barreiras durante as aulas na escola. Este trabalho é 

individual e deverá ser entregue na próxima aula, dia 12 de novembro de 2014”. Em seguida, 

a professora encerra a aula. 
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 Neste dia a aula é ministrada pelos estagiários. Eles retomam o que foi aprendido e 

apreendido na aula anterior. O estagiário pergunta aos alunos o que eles lembram das aulas 

anteriores. Ninguém responde. O estagiário fala que nas aulas anteriores foi abordado o 

conteúdo corridas, destacando-se: os tipos de corridas, saídas alta e baixa, efeitos fisiológicos 

da prática de atividades físicas, etc. Em seguida, diz que o tema da aula é arremesso de peso. 

Mostra vídeos sobre o arremesso de peso. Terminada a exibição, pede para os alunos se 

dirigirem à quadra. O estagiário explica a primeira atividade: com as duas mãos, na altura do 

pescoço, o aluno pega a bola e joga para o colega, estando os dois alunos frente a frente. Os 

alunos repetem a ação várias vezes. Nem todos os alunos participam. A próxima atividade é a 

seguinte: de lado, fazendo a rotação do tronco, segurando a bola com uma das mãos, na altura 

do maxilar, os alunos jogam a bola à frente. Os alunos vivenciam a atividade. Depois o 

estagiário propõe uma variação: realizar um giro antes de jogar a bola. Os alunos vivenciam, 

realizando a variação proposta. Em seguida, os estagiários pedem para os alunos retornarem à 

sala. O estagiário pergunta: “Quais foram os movimentos vivenciados?” Um aluno 

corretamente: “Arremesso de frente, lateral e com giro”. Como o fim da aula se aproximando, 

o pesquisador pede a professora para se despedir dos alunos, pois aquele é o último dia de 

observação das aulas. O pesquisador agradece à professora e aos alunos pela boa 

receptividade que teve durante o tempo de observação das aulas. Diz que o convívio com a 

professora, as acadêmicas, os estagiários foi uma ótima oportunidade de qualificação da sua 

formação humana. E, por fim, diz que espera ter contribuído, de alguma forma, para o 

processo ensino-aprendizagem de todos. 

 

 

 


