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O presente trabalho é fruto de um processo de intervenção crítica iniciado em 1993,

com a finalidade de mobilizar os/as professores/as de Educação Física da Escola de

Educação Básica – ESEBA/UFU, do Núcleo de Estudos em Planejamento e

Metodologias de Ensino da Cultura Corporal – NEPECC/UFU e da Rede Municipal de

Ensino de Uberlândia – RME/UDI.

O motivo de tal mobilização, foi estimular a discussão teórica e a organização coletiva,

com a finalidade de construir um projeto político-pedagógico ampliado para a Educação

Física escolar nas redes públicas de ensino.

Como resultado do interesse e do trabalho desencadeado, vem sendo desenvolvida

uma sistemática de planejamento coletivo que, apesar das dificuldades advindas do

cenário político e do cotidiano escolar, vem possibilitando a construção de um Plano

Básico de Ensino para Educação Física na Educação Básica (Infantil e Fundamental),

assim como a sua implementação de acordo com uma perspectiva crítica de educação

e sociedade.

A sistemática de trabalho coletivo, denominada Planejamento Coletivo do Trabalho

Pedagógico – PCTP teve, como principal diretriz, que esta fosse capaz de estabelecer

uma relação dialética de indisssociabilidade entre a teoria e a prática, tendo em vista a

transformação político-pedagógica do processo de intervenção dos/as professores/as

de Educação Física no contexto escolar.
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Nesse sentido, foi definido, inicialmente, que o trabalho fundamentado no planejamento

coletivo  seria caracterizado como um ato de construção e reconstrução permanente

daquilo que denominamos didaticamente de realidade intencionalizada no

pensamento e na escrita, cuja finalidade é fornecer subsídios teóricos e práticos para

agir estrategicamente na realidade vivida, tendo em vista a sua transformação

(MUNOZ PALAFOX, 2001 p.176).

Por outro lado, diante da necessidade de descrever a estratégia de intervenção político-

pedagógica que vem sendo construída com a utilização e aperfeiçoamento contínuo do

PCTP, partimos para a organização e enunciado dos princípios e das diretrizes do

processo de implementação do Plano Básico de Ensino para Educação Física Escolar–

PBE-EF/UDI, a partir da realidade vivida e da análise das bases teóricas dessa mesma

estratégia coletiva de intervenção.

Dessa forma, o ato de pensar (ou melhor, de planejar) como contribuir para a

transformação da prática e das instituições educativas diante da crise em que vivemos,

fez-nos aceitar a idéia de que,

se antes era dada enorme ênfase na transformação da educação
mediante a conquista do Estado pelos setores populares – iludidos pela
política populista -, agora a educação popular – sobretudo a não formal
– dispersa-se  em milhares de pequenas experiências, perde unidade e
ganha em diversidade, ao mesmo tempo em que também constitui
mecanismos de democratização, em que se  refletem os valores de
solidariedade e  reciprocidade e  novas formas alternativas de produção
e de consumo (GADOTTI, 1998, p.307),

Por esse e outros motivos, identificamos que a luta pela construção de uma Educação

crítica e transformadora com a utilização de estratégias de intervenção, o PCTP, deve:

• avaliar constantemente o contexto social, priorizando, porém, o particular, o
imediato, o afetivo, a relação, o envolvimento, a solidariedade, a autogestão,
contra os elementos do planejamento clássico moderno que valoriza o conteúdo,
a eficiência, a racionalidade, os métodos e as técnicas, os instrumentos, enfim,
que valoriza mais os objetivos do que a finalidade da educação (GADOTTI, 1998,
p.310);

• reconhecer que há valores fundamentais que escapam à racionalidade pura e à
objetividade científica. Esses valores, situados no plano ontológico da pessoa
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humana, constroem o horizonte de toda Educação e de toda ciência. Daí que
compete à escola a compreensão de que os fundamentos da humanidade não
consistem apenas em atividades intelectuais e práticas. O ser humano é também
afetividade e imaginação. Sem a compreensão desse sentido, a Educação escolar e
o planejamento educacional perdem o sentido histórico-cultural;

• incorporar conceitos dialético-materialistas1, que reconhecem a importância da
filosofia da linguagem, da axiologia e das práticas sociais propostas na teoria crítica
da diversidade cultural, tendo em vista a superação do racionalismo reducionista,
que tem gerado uma abordagem fragmentada da vida;

• cimentar as suas bases no social e no político, buscando que cada educador/a
alcance sua afirmação como indivíduo diante do mundo da globalização da
economia e da comunicação informatizada;

• minimizar a apropriação de conteúdos do saber universal, maximizando o processo
de busca do conhecimento e suas finalidades, incentivando criticamente a
compreensão intersubjetiva da pluralidade cultural, mais do que as noções de
igualdade e unidade identitária;

• inserir no processo de produção do saber as contribuições do multiculturalismo
crítico, tendo em vista uma ação docente comprometida com a produção de sentido
e subjetividade, ciente da diversidade cultural e suas implicações individuais e
sociais, com competência para agir fora do paradigma da modernidade que tem
guiado, até hoje, a prática ético-moral, familiar, científica, educativa e política dos
seres humanos.

• promover processos de ensino/aprendizagem entre os/as professores/as e dos/as
professores/as para os/as alunos/as, orientando o trabalho coletivo para a produção
de conhecimento (não necessariamente original) por meio do trabalho com valor
social (não do trabalho do faz-de-conta, artificial), em que a prática possa estar
refletindo-se na forma de teoria que é devolvida à prática, num circuito indissociável
e interminável de aprimoramento (FREITAS, 1995, p.100).

                                                
1 O estudo e a utilização de conceitos como ideologia, hegemonia, alienação e da heteronomia dos seres humanos

diante de suas próprias criações coletivas são fundamentais para identificar e compreender quais são os
mecanismos de abertura de possibilidades para que a humanidade, livre de modelos de sociedade liberais,
totalitários ou “Estatolátricos” (GRAMSCI, In. COUTINHO, 1981), possa construir uma nova civilização, um novo
tipo de homem/mulher e de cidadão. Isto é, para que possa construir criticamente sua própria história,
controlando coletivamente as suas realizações sociais, a partir da prática de uma liberdade que se expresse na
construção autônoma e coletiva das regras e normas que modelem democraticamente o espaço público da vida
social. Aspecto este, que, para Marx, significava o fim da pré-História.
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Diretrizes de trabalho do PCTP/UBERLÂNDIA:

As perspectivas antropológicas contemporâneas dependem de
uma luta em dois níveis: primeiro, uma batalha estrutural de mais
direta e intensa participação política no sentido de abrir caminho
para todos e não só para alguns e, segundo, uma guerra de
guerrilhas voltada para os atos pequenos e cotidianos de
reeducação do homem (MORAIS, 1994, p.94).

De acordo com os procedimentos metodológicos adotados no PCTP, as principais

diretrizes implementadas para viabilizar uma proposta curricular de Educação Física

escolar são (MUNOZ PALAFOX, 2001):

1. Constituir um espaço interinstitucional de trabalho coletivo, mediante a promoção de

parcerias entre os/as professores/as das redes de ensino público e a universidade,

objetivando a construção de uma proposta curricular ampliada, respeitando-se as

diferenças e particularidades de cada rede de ensino.

2. Estabelecer uma estrutura de assessoria e/ou orientação pedagógica externa,

especializada em Currículo, capaz de contribuir para a elevação da consciência

crítica dos/as professor/as, e lidando com a sua organização coletiva, uma vez que

devemos estimular  o pensamento ao entrar em jogo com os conflitos entre as

diferentes formas de agir e agir interpretando o real, considerando o inevitável

“choque” com as tradições cristalizadas, as concepções sub-repticiamente formadas

e os inevitáveis e incontroláveis “acordos tácitos” que caracterizam o currículo oculto

(SAVIANI, 1995, p.20).

Essa busca de elevação da consciência tornou-se, em Uberlândia, uma necessidade de

fundamental importância, pois, a partir dessa “estimulação do pensamento”,

procuramos promover e/ou recuperar a capacidade de espanto e de indignação entre

os/as educadores/as, no sentido de orientá-la para a superação de problemas como a

“Síndrome da desistência do/a professor/a” como para a formação de subjetividades

inconformistas e rebeldes.

3. Criar espaços de reflexão permanente entre os/as educadores/as para estudar e

avaliar tanto as conjunturas nacional e regional bem como dos problemas da cidade,

para não restringir o planejamento coletivo ao estudo dos  componentes técnico-
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práticos, psicológicos e sócio-políticos da Educação. Isto, devido ao fato de que a

prática pedagógica é uma totalidade abrangente, que deve integrar esses

componentes e outros, como o conhecimento da realidade, a observação, a

verificação e a reflexão epistemológica para tratamento do conhecimento da Cultura,

incluídas aqui a Ciência e a Filosofia (SARUP, 1986; GIROUX, 1986).

4. Identificar problemas e dificuldades relacionados, direta e indiretamente, à prática

pedagógica por meio da aplicação de diagnósticos de área realizados

periodicamente.

5. Criar calendários anuais de eventos para a realização de atividades de formação,

contando com a participação de especialistas nas áreas de Educação e Educação

Física de outras localidades do país, para  debaterem sobre o trabalho realizado no

PCTP, contribuindo com subsídios teórico-práticos durante o processo de

construção e implementação da proposta curricular da área.

6. Construir uma Proposta Curricular de Ensino, cuja função é reorientar os/as

professores/as no que diz respeito às políticas cultural e identitária da área. Em

Uberlândia, essa proposta recebeu o nome de Plano Básico Curricular de Ensino –

PBCE, por conter, dentre outros assuntos, um guia referencial sobre a realidade

social e o saber escolar que pode ser trabalhado no cotidiano escolar, na

perspectiva de ensino adotada2.

7. Construir coletivamente Estratégias de Ensino para orientar e avaliar criticamente

a intervenção político-pedagógica desencadeada no cotidiano escolar.

A maioria dos/as professores/as envolvidos/as neste projeto de trabalho, concordaram

que, para além do sentido/significado atribuído teoricamente à palavra metodologia, a

sua aplicação na esfera do planejamento significa, basicamente, identificar objetivos de

                                                
2 Estudando a parte da Teoria do Currículo, que trata do conteúdo de ensino, é possível identificar que os temas

curriculares apresentam diferentes níveis de generalidade. No sistema educativo abordam-se problemas
curriculares gerais ou macrocurriculares, como dizem Tanner e Tanner (1980, p.162), referentes à estrutura de
todo o currículo no seu conjunto. São os problemas que tradicionalmente foram tratados desde a filosofia da
educação, da sociologia e da didática geral. Dentro dessas perspectivas globais se incluem problemas
microcurriculares relacionados com cada matéria ou disciplina em particular, que é o que em nosso contexto
deu conteúdo à didática especial (SACRISTÁN e GÓMES, 1998, p.123).
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ensino (geralmente estabelecidos3) seguidos da busca de alguma proposta de aula, já

previamente estruturada numa sucessão de operações/atividades, para ser

condicionada e reproduzida pelo/a educador/a com a finalidade de alcançar o(s)

objetivos(s) pretendidod(s). Isto, independentemente da abordagem pedagógica

subjacente4.

Por estarem profundamente ancorados/as na lógica de reprodução de propostas

estruturadas de aula, os/as professores/as muitas vezes apresentam dificuldades para

visualizar outros caminhos de trabalho. Em outras palavras, essa atitude habitual de

planejar o ensino, reproduzindo objetivos e estruturas predeterminadas de aula, termina

anulando, em grande parte, o resultado das reflexões filosófico-pedagógicas coletivas,

pois o potencial criador dos/as educadores/as é cerceado pelos rumos já traçados

nessas mesmas estruturas encontradas na literatura especializada.

Percebido esse “viés”, a sua superação tem implicado, em primeira instância, a

necessidade de estabelecer alguns “acordos conceituais” entre os professores/as da

ESEBA/UFU e da RME/UDI, tais como:

• Método/Metodologia: Caminho a ser seguido num sentido amplo. Relacionado a

um determinado pensamento lógico (indutivo/dedutivo) ou a uma corrente

epistemológica (positivista, dialética, fenomenológica, etc.);

• Estilo/Técnica de Ensino: Sucessão de operações/atividades seqüencialmente

estabelecidas para alcançar objetivos educacionais. Pela sua estrutura, um

estilo/técnica de ensino apresenta um caráter de aplicação universalizante, uma vez

que pode ser utilizado no tratamento de diferentes temas de ensino, dependendo de

suas características e finalidades específicas.

                                                
3 Nesse trabalho, também percebemos que vários/as professores/as apresentam dificuldades práticas para traduzir

as suas intenções de ação ou as práticas de ensino vivenciadas na escola, na forma de objetivos escritos.

4 Um exemplo dessa situação foi identificado em 1994, no momento em que foi utilizado, no contexto do
PCTP/Uberlândia, o livro que trata da abordagem crítico-superadora da Educação Física (BRACHT et al, 1992).
Depois de analisar um determinado objetivo de ensino, a tendência dos/as professores/as era procurar viabilizá-
lo, encaminhando-se a um capítulo encontrado no final do livro, que propõe como estruturar uma aula de
Educação Física (p.87-91). Depois de analisada criticamente essa proposta, observamos que a mesma
apresentava uma semelhança estrutural muito grande com a dinâmica construtivista de ensino orientada para a
estimulação do “conhecimento físico” no contexto da Educação Infantil (KAMII e DEVRIES, 1985, p.63-7).
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• Estratégia de Ensino: Planejamento (onde, com que, quando e como) de um

processo de ensino, desenhado para atingir uma ou várias competências

educacionais. Uma Estratégia de Ensino pode conter um ou mais Estilos/Técnicas

de Ensino para atingir os objetivos gerais e específicos desejados.

A sua realização pressupõe:

a) Identificação dos materiais didáticos e do número de aulas disponíveis para se
implementar a Estratégia de Ensino.

b) Identificação/estudo da zona de desenvolvimento potencial e real dos/as alunos/as
alvos da estratégia.

c) Identificação de princípios pedagógicos relacionados à/às teoria/s de aprendizagem
subjacente/s à Estratégia de Ensino utilizada.

d) Elaboração de um Seqüenciador de Aulas (SA) e de uma Unidade de Avanço
Programático (UAP) das ações propostas aula por aula, incluindo possibilidades de
variantes5.

O momento de orientação para sistematizar por escrito as atividades a serem

executadas numa Estratégia de Ensino, criada e vivenciada por um/a ou vários/as

professores/as, tornou-se, na nossa opinião, uma das atividades mais interessantes do

PCTP. De  acordo com o nível de compreensão que cada professor/a alcança em

relação à proposta curricular, foram observadas diferenças na forma como são

elaboradas as Estratégias de Ensino. Por exemplo, há quem opta por registrar as ações

do processo para depois experimentá-lo, enquanto outros/as preferem descrever os

objetivos, seguido da construção de um esquema básico de atividades. Por esses

motivos, foi surgindo a idéia de criação do SA e da UAP.

Entretanto, quando se procede a sistematizar de forma escrita uma determinada

Estratégia de Ensino, previamente vivenciada pelo/a professor/a ou não, foi percebida

uma curiosa situação. Alguns/mas dos/as professores/as que optam por escrever as

ações da Estratégia, encontram, freqüentemente, dificuldades para compreender os

objetivos de ensino, utilizando como referência as bases teóricas do PBE-EF. Por outro

lado, podem ser encontrados vários casos em que se torna difícil registrar por escrito as

                                                
5  No Seqüenciador de Aula estão contidos os objetivos gerais e específicos da Estratégia de Ensino, assim como

uma descrição resumida das operações que serão realizadas aula por aula.
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ações executadas em sala de aula, entre aqueles/as professores/as que estabeleceram

previamente os seus objetivos de ensino, pois não conseguem explicar, com detalhes,

as atividades que desenvolvidas na Estratégia à luz dos objetivos traçados. Por isto,

dependendo da “lógica de pensamento” de cada professor/a, a orientação do processo

pode começar, utilizando-se, tanto um SA quanto uma UAP.

e) Para além do planejamento, elaboração e preenchimento de um Registro de
Contingências relacionado ao processo de aplicação da estratégia em sala de aula,
tendo em vista a sua avaliação, modificação e/ou recriação coletiva, entre os/as
professores/as que a experimentaram em seu próprio campo de vivência docente.

f) Preparação e aplicação do instrumental de avaliação e auto-avaliação do ensino,
por parte dos aluno/as, incluindo considerações/sugestões sobre o processo
vivenciado.

Os instrumentos criados no contexto do PCTP/EF, para atender às necessidades da

sistematização das Estratégias de Ensino, tiveram como objetivo que os/as

professores/as pudessem estar compartilhando e refletindo a sua prática, exercitando o

ato da escrita daquilo vivenciado na sua realidade concreta. Por esse motivo, tais

materiais receberam o nome de Instrumentos de Mediação Comunicativa (IMC).

Pela função atribuída aos IMC, esses documentos foram sendo criados, testados e

reformulados continuamente no âmbito do PCTP-Uberlândia até conseguir, pela via do

acordo coletivo, a definição de formatos que pudessem satisfazer a finalidade de cada

um desses instrumentos.

Longe de serem considerados instrumentos burocráticos, geralmente utilizados para

demonstrar ao/à supervisor/a pedagógico/a da escola que o/a professor/a realizou o

planejamento do ensino, a função dos IMC foi facilitar os processos coletivos de

produção/troca de saberes, de reflexão crítica e de comunicação docente para: a)

refletir e avaliar coletivamente as conseqüências das decisões tomadas; b) analisar

como reagem os/as alunos/as; c) ver se os conteúdos selecionados são factíveis para

um certo ciclo de ensino por meio da comparação das experiências; d) iluminar o

processo de tomada de decisões ou a revisão das decisões já tomadas para reformular

e/ou atualizar as Estratégias de Ensino experimentadas; e) obter subsídios da prática

pedagógica que, junto à teoria, permitam a construção de novas Estratégias.
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8. Construir, avaliar e reformular coletivamente os Planos Anuais de Educação Física

(PAEF’s) desenvolvidos para implementar o Plano Básico de Ensino da área, o qual

deve estar vinculado tanto ao Plano Básico Curricular da Rede de Ensino, bem

como ao Plano Anual da Escola, este último, instrumento de implementação do

Projeto Político-Pedagógico de cada recinto escolar. Seus objetivos são:

• Comunicar os problemas e dificuldades considerados mais importantes pela área,
apresentando idéias e/ou propostas para a sua superação, de acordo com a
realidade escolar.

• Apresentar de forma sistematizada os princípios metodológicos de ensino, as teorias
de aprendizagem utilizadas e, principalmente, as Estratégias de Ensino
desenvolvidas e sistematizadas pelos/as professores/as em seus próprios campos
de vivência docente.

Em resumo, para além da reprodução de metodologias de ensino, a construção coletiva

de Estratégias de Ensino e de Planos Anuais de trabalho tornou-se uma dinâmica de

planejamento coletivo útil para ajudar a  ensaiar e comparar a colocação em prática de

um currículo já decidido  (SACRISTÁN e GÓMES, 1998).

9. Criar Coordenações de Área de Educação Física – (CAEF’s) para acompanhar e

coordenar as ações de planejamento e da prática pedagógica, quando a escola ou

um determinado setor escolar conta com mais de três professores/as para ministrar

as aulas de Educação Física.

Em Uberlândia, esta medida já estava contemplada no Estatuto do Magistério, porém,

somente um número muito reduzido de escolas contava com essa estrutura em 1998,

devido, por um lado, à política da SME/UDI,  desinteressada em ativar essa  instância e,

por outro, à própria desorganização dos/as professores/as da área, que, além de

desconhecer em muitos casos a existência dessa coordenação, também não

encontravam motivos para justificá-la.

Depois de constatar a necessidade dessa instância na RME/UDI, foi elaborada uma

política que contemplasse as finalidades dessa coordenação no contexto do PCTP, o

perfil do seu/sua coordenador/a e uma proposta de regimento interno.
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Para realizar essa tarefa, uma equipe de professores/as trabalhou durante o segundo

semestre de 1998, aproveitando parte da experiência adquirida por aqueles/as que já

contavam com essa instância nas suas escolas, incluindo aqui a equipe de Educação

Física da ESEBA/UFU, que também já vinha trabalhando, há vários anos, com essa

estrutura.

Terminada a discussão sobre o assunto, o documento final foi incluído no PAEF-1999,

para que todas as escolas contassem com uma referência útil à criação de suas

CAEF’s, apesar de reconhecer a resistência, por parte de muitos/as diretores/as e,

inclusive, inspetores/as para que essa instância fosse instalada nas escolas6.

10. Criar espaços alternativos de trabalho e estudo, para promover a sistematização

das reflexões e das estratégias implementadas e avaliadas coletivamente entre

os/as professores/as, vislumbrando a perspectiva objetiva de tornarem-se

pesquisadores/as em ação. Nesse sentido, foi criado o SIMPÓSIO DE

ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA EDUAÇÃO/EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. Isto

devido, dentre outros aspectos, ao fato de que, desde 1996, vem sendo observado

um aumento do interesse e envolvimento no campo da produção de conhecimento

entre aqueles/as que têm decidido orientar seu trabalho docente para a pesquisa

educacional (MUÑOZ PALAFOX et al, 1996; CAMARGO et al, 1999).

Na qualidade de atividade estratégica do PCTP, o Simpósio de Estratégias de Ensino

em Educação/Educação Física Escolar, foi projetado, para sua realização, em cinco

grandes momentos, interligados entre si:

O primeiro momento é destinado à orientação, no contexto do PCTP, dos/as

professores/as de Educação Física interessados em sistematizar suas Estratégias de

Ensino em trabalho escritos a serem apresentados no Simpósio, conforme os seguintes

eixos temáticos:

1. Introdução à Escola e Educação Física;
2. Jogo / Esporte, Aprendizagem Sócio-Crítica e Multiculturalismo Crítico;
3. Esporte, Indivíduo e Sociedade (Teoria e Prática);

                                                
6 Importante mencionar também, que a elaboração desse documento contou com a colaboração permanente de

uma inspetora e dois licenciados em Educação Física formados em Direito, que sempre participaram das
reuniões de assessoria no contexto da RME/UDI.
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4. Expressão Corporal, Aprendizagem Sócio-Crítica e Multiculturalismo Crítico;
5. Exercício, Lazer e Qualidade de Vida.

O segundo momento, consta de reuniões com o grupo de professores/as das

instituições envolvidas no PCTP, para definir a equipe coordenadora do evento e

planejar, programar e divulgar o Simpósio, local e regionalmente.

O terceiro momento consiste na realização do Simpósio, com 2 ou 3 dias de duração, o

qual conta, após a realização das inscrições dos participantes, da Solenidade de

Abertura, da realização de Oficinas Pedagógicas, de apresentações das Estratégias de

Ensino por parte dos/as professores/as envolvidos no PCTP/EF ou não, na forma de

comunicações orais, assim como de 4 conferências magnas.

O quarto momento, é destinado à avaliação do Simpósio, a partir das criticas e

sugestões levantados pelos/as participantes.

Finalmente, no quinto momento, procedemos à elaboração de uma Revista Especial,

onde são apresentados, os artigos relacionados com as conferências, assim como os

artigos correspondentes às comunicações orais apresentadas,  pelos professores/as da

ESEBA/UFU e da RME/UDI, de acordo com os princípios e diretrizes do PCTP/EF, que

caracterizam o projeto político-pedagógico descrito nas páginas anteriores. Fazem parte

também da Revista, os artigos da comunicações orais apresentados por professores de

outras instituições que não participaram do PCTP.

Nosso desejo maior é dar a conhecer a experiência de Uberlândia, contribuindo com o

reconhecimento e a valorização da Educação Física no contexto público escolar.

Desejo este, de todos/as aqueles/as que vêm participando diretamente da construção

deste projeto político-pedagógico em Uberlândia.
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