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PLANEJAMENTO COLETIVO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - PCTP :
FUNDAMENTOS BÁSICOS

Plano: Instrumento dirigido para orientar a ação.

§ O Planejamento termina quando a começa sua implementação.

§ Plano reflete nossas idéias na forma de:

• Concepções de homem, mundo e sociedade,
• Interação da teoria com a prática2;
• Princípios ético-políticos;
• Metas projetadas.
• Conteúdos assumidos.
• Metodologias/estratégias de ação (como fazer ?);
• Sistema de avaliação: 2 momentos - (resultados das metas) (o conteúdo

do plano em si).

FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO E DA AÇÃO NO TRABALHO PEDAGÓGICO:

PRINCÍPIOS PRAXIOLÓGICOS – Conhecer para transformar:

• da prática ao conhecimento e do conhecimento à prática (ação/reflexão/ação);

• do momento sincrético da reflexão e da escrita para a análise e a produção coletiva
da síntese (visão nova da realidade).

ESTRUTURA DE UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO

PROBLEMA: Percepção de resultado insatisfatório3;

                                                
2 Teoria: descrição, interpretação, leitura, explicação da realidade - criação do real. Quando lemos um

texto, registramos no nosso pensamento uma interpretação da realidade: O REAL.

3 Para o PCTP/EF, Contingências, são aqueles empecilhos ou dificuldades que aparecem no
momento da ação, isto é, da colocação em prática do planejamento, com a particularidade de que
devem ser resolvidos NO MOMENTO da ação e não fora dela, implicando isto avaliação, criatividade
e resposta imediata por parte do/a professor/a.

PLANO R. Satisfatório

R. Insatisfatório

Processo

Dificuldades

Contingências
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PRESSUPOSTOS BÁSICOS DO PLANEJAMENTO COLETIVO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO - PCTP.

Se tomamos como referência o princípio dialético de que para produzir

conhecimento e transformar a realidade é preciso começar pela descrição da realidade,

então, além da possibilidade de registrar nossos campos de experiência profissional

para analisa-los criticamente, torna-se necessário recorrer as teoria crítica da educação

para compreender melhor aquilo que se produz.

Uma organização sustentada no enfoque funcionalista de planejamento curricular

(técnico-linear) enfatiza a adaptação, a ordem, o equilíbrio e o controle, enquanto que

um enfoque dialético de caráter dinâmico-dialógico procura explorar o valor e a

importância da busca do consenso crítico mediante a compreensão das esferas da

realidade que nos permitem compreender as contradições, a dimensão do poder, as

dificuldades da comunicação e de interação humana, da mudança, emancipação e dos

conflitos que acompanham a complexidade dos sistemas sócio-institucionais.

Interessados em contribuir com a construção de um procedimento de trabalho

coletivo que favoreça o desenvolvimento e incorporação do planejamento educacional

no contexto da prática cotidiana do professor de Educação Física, na figura 1 é

apresentado um esquema básico do projeto político-pedagógico do NEPECC/UFU,

dentro do qual o PCTP esta inserido, pois, entendemos que, qualquer proposta de

planejamento educativo advindo da universidade e desligada de um projeto de trabalho

mais amplo, pouca contribuição poderá trazer para a transformação efetiva da escola

pública e da sociedade em geral.
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A proposta metodológica para promover o trabalho coletivo dos/as professores/as de

Educação Física denominada PCTP, tem como um de seus pressupostos

metodológicos que, educar tendo em vista objetivos como subsistência, libertação,

comunicação e transformação exigiria instituições educacionais diferentes daquelas que

possuímos, com uma organização curricular e política também diferente

(SAVIANI,1982, p.54), mas como sabemos que não nos é facilmente dado criar novas

instituições com esses objetivos, concluímos que o PCTP deve ser desenvolvido de tal

forma que o professor seja impulsionado dialeticamente em direção dos objetivos

relacionados com um ensino crítico, autônomo, solidário e participativo, caminhos

estes necessários para promover a superação da consciência ingênua/individualista e

da sociedade capitalista (MUÑOZ PALAFOX, 1993a; 1993b).

Nesse sentido, o PCTP tem como diretrizes:

•  a procura da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão no
trabalho de orientação docente para professores/as em serviço;

• a valorização do esforço de integração inter-institucional universidade/secretaria
de educação/escola/professores/as para respeitar as necessidades de formação
continuada dos/as professores/as, de acordo com as propostas de ensino
construídas coletivamente, e

• a busca da formação crítico-reflexiva dos/as professores/as envolvidos/as no
processo como meio para elevar sua autonomia político-pedagógica, tornando-
os/as pesquisadores em ação, sem perder de vista a importância de sua
formação técnico-científica e didática.

 Por outro lado, para garantir sua efetivação, a prática da Educação

Física/Esporte Escolar que defendemos, entende que deve-se incluir, no contexto do

PCTP, uma constante análise da área em relação as teorias críticas da educação, das

propostas particulares de ensino existentes, junto com suas bases epistemológicas,

assim como do processo metodológico de organização e planejamento do trabalho

pedagógico do/a professor/a, sem restringir estas análises aos seus componentes

técnico-práticos, psicológicos e nem sócio-políticos da educação, pois a prática docente

é uma TOTALIDADE ABRANGENTE (SARUP, 1986; GIROUX, 1986) que deve integrar

esses componentes e outros, como o conhecimento da realidade, a observação, a
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verificação e a reflexão epistemológica para tratamento do conhecimento da

corporeidade humana no contexto da cultura, que inclui a  ciência e da filosofia.

Entretanto, a experiência vem demonstrando que, no contexto do PCTP, o/a

professor/a não é obrigado a saber tudo nem a dominar todos os aspectos políticos,

filosóficos e pedagógicos contidos nas propostas de curriculares existentes em caráter

institucional/oficial, porém, compete a ele/a, exercitar permanentemente sua percepção

sobre o mundo enfatizando, particularmente, sua área de trabalho e estudo devido ao

fato de que, é através destas que se concretiza a atividade-fim de todo sistema e

proposta educacional: o ato de ensinar.

Nesse contexto, entende-se que a liberdade do trabalho docente deve ser

incentivada e alcançada por meio de um programa de trabalho amplo e abrangente,

porém adequadamente sistematizado, onde o/a professor/a, além de tornar-se o/a

principal responsável pelo processo educativo, também seja bem valorizado devido a

seu envolvimento político/administrativo/democrático na escola e na rede de ensino

onde trabalha, lutando por um salário digno e justo, de tal forma que o/a mesmo/a

possa, igualmente, ser bem “cobrado/a” quanto à qualidade do ensino que ministra

através de um processo de avaliação de desempenho docente, construído sobre

sólidas bases críticas, participativas e, fundamentalmente: democráticas.

Por esses motivos e tomando como referência uma reflexão teórica básica do

estágio atual da teoria crítica em educação, de acordo com a análise da realidade

concreta, os princípios básicos de ação do PCTP foram definidos da seguinte maneira:

• Sem descuidar de seu compromisso com a luta pela construção do socialismo4,
o PCTP deve trabalhar com a noção de poder local, valorizando o movimento, o

                                                
4 Importante ressaltar neste ponto que concordo com Sarup (1986) quando se pergunta sobre quais

seriam as condições fundamentais para o surgimento de uma sociedade comunista. Ainda que seja
óbvio saber que a existência das idéias comunistas antecedem as condições necessárias à sua
realização é difícil ser explícito quanto a isso, porque em nenhum momento Marx apresenta diretivas,
ou uma relação de regras. Recusou-se mesmo a profetizar sobre a maneira pela qual a revolução
ocorreria em qualquer país. A transformação da sociedade, para ele, é sempre revolucionária, já que
implica a transformação do determinado em determinante. Essa transformação sugere uma revolução
na consciência humana, na práxis humana. As circunstâncias exatas nas quais a revolução será reali-
zada não podem, portanto, ser predeterminadas. Marx pouco tinha a dizer sobre a sociedade futura.
Seus esboços são poucos e fragmentários, em parte porque ele tinha consciência de que seus rivais,
os socialistas utópicos, construíam planos detalhados para a nova sociedade comunista. Sua
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imediato, o afetivo, a relação, a intensidade, 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, 1998:310);

• há valores fundamentais que escapam à racionalidade pura e à objetividade
científica. Esses valores, situados no plano ontológico da pessoa humana,
constróem 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 deste sentido, a educação
escolar e o planejamento educacional perdem sentido histórico-cultural;

• a prática do PCTP deve incorporar conceitos dialético-materialistas de
desenvolvimento humano social5, considerando a filosofia da linguagem, a
axiologia e as 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;

 
• o PCTP deve cimentar 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;

 

                                                                                                                                                             
hostilidade para com eles baseava-se na crença de que a sociedade comunista seria determinada
pelas condições específicas sob as quais se estabeleceria e é claro que tais condições não podiam
ser previstas. Ironicamente, depois da morte de Marx em 1883, houve um abandono gradual dessas
idéias (SARUP, 1986:116). Marx nunca pretendeu falsear o quadro de uma nova sociedade,
transferindo para ela categorias tomadas à velha sociedade. Não obstante, pelo que escreveu, pode-
se dizer que previa duas fases principais: a primeira fase inferior da sociedade comunista traria
inevitavelmente as "marcas de nascimento" da velha sociedade, mas isso levaria a uma segunda fase
superior, onde a igualdade social significaria não que todos seriam tratados da mesma maneira, mas
que a riqueza e a diversidade dos indivíduos se poderiam desenvolver. Para Marx, que desejos
apareceriam e quais desapareceram numa sociedade livre do fetichismo da mercadoria eram
questões que não se podiam decidir abstratamente. A prática social determinará como essas coisas, e
as relações entre os seres humanos, serão modeladas numa situação livre de pressões econômicas.
Assim, o desenvolvimento das forças de produção não foi nunca, para Marx, um fim em si mesmo; o
que realmente tinha importância era a necessidade de uma mudança radical nas relações de
produção (SARUP, 1986:182).

 5 O estudo e a utilização de conceitos como ideologia, hegemonia, alienação, heteronomia dos homens
diante de suas próprias criações coletivas são, e continuam sendo, fundamentais para identificar e
compreender quais seriam 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 um tipo de 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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• o PCTP não deve priorizar a apropriação de conteúdos do saber universal, mas
o processo do conhecimento e suas finalidades, assim como a intersubjetividade
e a pluralidade cultural, mais do que as noções de igualdade e unidade
identitária;

 
• o PCTP deve inserir no processo de produção do saber as contribuições do

multiculturalismo crítico, tendo em vista uma ação docente comprometida com a
produção de subjetividades cientes da diversidade cultural e suas implicações
sociais e individuais, 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.

• Para garantir a resolução de problemas e dificuldades no contexto educacional
em que se encontram inseridos/as os/as professores de Educação Física
Escolar, o PCTP divide-se em duas sistemáticas interrelacionadas entre si.: O
PCTP-AMPLIADO e o PCTP-RESTRITO.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO
DO PCTP-AMPLIADO

O PCTP:

1. deve garantir  a participação de todos os envolvidos, respeitando-se criticamente as
qualidades e interesses individuais;

2. deve ser precedido de uma avaliação da dinâmica do grupo dos participantes,
tratando dos  valores e aspectos qualitativos de seu relacionamento interpessoal;

3. sempre tem um direcionamento político uma vez que reflete um tipo de pensamento
coletivo teleologicamente (onde se quer chegar) guiado por princípios éticos e
valores morais, sempre ligados a uma determinada consciência de classe;

4. deve estar fundamentado num criterioso diagnostico da realidade política,
administrativa e intersubjetiva, de acordo com a busca de consensos dialógicos
estabelecidos pela maioria;

5. deve garantir uma criteriosa avaliação (interpretação/julgamento) política da
conjuntura e da entidade junto à luz do diagnóstico elaborado;

6. deve propor objetivos, metas e alternativas de solução realistas, explicitas e
alcançáveis, de acordo com prazos criticamente estabelecidos:

6.1. CURTO PRAZO : DE 01 A 31 DIAS;
6.2.  MÉDIO PRAZO:  DE 32 A 62 DIAS;
6.3. LONGO PRAZO:  62 DIAS OU MAIS. DEPENDE DO ALCANCE DA META.
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7. deve explicitar a responsabilidade de cada um dos participantes perante as ações
desenvolvidas;

8. deve estar em constante avaliação do processo para garantir que
metodologicamente as alternativas de solução possam ser modificadas a tempo,
coletivamente de forma crítica e objetiva;

OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS:

• PLANEJA QUEM EXECUTA - ASPECTO FUNDAMENTAL DO TRABALHO
COLETIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA “REALIDADE INTENCIONALIZADA”

• PLANEJAR NÃO É AGIR NO “REAL CONCRETO”, MAS INTERVEM NELE, NA
MEDIDA ESTA AÇÃO NOS PREPARA PARA SUA TRANSFORMAÇÃO MEDIANTE
A REFLEXÃO DE NOSSAS AÇÕES COTIDIANAS, ISTO É DE NOSSA PRÁTICA
SOCIAL.

• A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA NÃO PODE  SER DESVALORIZADA  EM
DETRIMENTO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA E VICE-VERSA.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO COLETIVO DE CAMPOS DE VIVÊNCIA DA PRÁTICA
DOCENTE NA PERSPECTIVA DO PCTP-RESTRITO

Prof. Ms. Gabriel H. Muñoz Palafox – Nepecc/Ufu.
Profª. Ms. Dinah Vasconcellos Terra – Nepecc/Ufu.

A busca da compreensão de uma prática docente dinâmico-dialógica, pressupõe

um planejamento sistemático elaborado com base no projeto político-pedagógico

estabelecido, seguido da observação e registro detalhado do ciclo de aulas que foram

necessárias para desenvolver uma determinada temática junto com os/as alunos/as.

Com a finalidade de facilitar a analise coletiva de uma experiência de aula

vivenciada, é necessário que o grupo que realiza tal análise, incluindo o/a próprio/a

professor/a que divulga o produto de seu trabalho, esteja o suficientemente

sensibilizado para compreender que este tipo de esforço reflexivo, procura

fundamentalmente compreender a realidade na sua essência, o que, invariavelmente,

poderá implicar uma possível descoberta de comportamentos ou discursos, passíveis

de questionamento crítico, quando confrontados com uma determinada concepção

teórico-prática de educação.
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Sabemos, entretanto, que este tipo de sensibilização somente poderá ser

alcançada na prática pelo constante exercício e reflexão sistemática dos princípios

ético-políticos construídos coletivamente na versão preliminar da Proposta de

Educação Física Escolar. Isto devido a que tais princípios, representam, no fundo, não

somente a postura político-pedagógica do/a professor/a mas, também, o perfil de

cidadania que desejamos construir eticamente em nossos/as alunos/as, pois este perfil

faz parte, de fato, da concepção de Homem, Educação e Sociedade que também

almejamos, qual seja: democrática, justa e solidária.

Nesse sentido,  ainda que tenhamos clareza filosófica das limitações culturais e

políticas que apresenta a Educação Física Escolar para contribuir com o processo de

construção de um perfil de cidadania competente, crítica e participativa, devido à

existência de inúmeros fatores (sócio-políticos, cognitivos, emocionais, econômicos,

etc.) que interferem no desenvolvimento da consciência individual e coletiva,

entendemos que a colocação em prática desses princípios político-pedagógicos

somente será aperfeiçoada por meio da análise científica e filosófica de nossas próprias

práticas educacionais.

Estudar nossa prática educacional implica organizar uma atividade que favoreça

a reflexão individual e coletiva das experiências de aula, da prática política-

administrativa e do trabalho coletivo que exercemos cotidianamente. Mas, para que isto

venha acontecer numa perspectiva dinâmico-dialógica, torna-se necessário estabelecer

e incorporar (também pelo produto da prática) uma série de princípios de ação à luz da

teoria científica para poder analisar, comparar e deduzir o produto ou conseqüências da

aplicação sistemática de nossas propostas de ensino  de forma crítica e prazerosa.

Estes princípios de ação tem como finalidade fundamentar o trabalho coletivo de

tal forma que adquiramos progressivamente uma maior preparação psico-emocional

necessária para alcançar um nível de consciência crítica que nos permita estudar a

realidade social na condição de PESQUISADORES/AS EM AÇÃO. Isto significa dizer

que, ao estudar nossas experiências de trabalho, saibamos analisá-las não somente

com base no BOM-SENSO ou SENSO COMUM e sim, com fundamentos científicos e
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filosóficos que nos permitam voltar-nos para a prática novamente munidos de um

conhecimento cada vez mais profundo e elaborado de nossa própria ação docente.

Entendemos que este é o grande desafio da proposta de Educação Física

proposta pelo NEPECC/UFU aos/às professores/as de Educação Física da

ESEBA/UFU e da REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, pois,

considerando a forma como interpretamos a teoria crítica de Currículo, defendemos a

hipótese de que somente será pelo produto coletivo do estudo crítico-reflexivo de nossa

própria experiência de trabalho docente, desprovida de atitudes pré-conceituosas e

personalistas, que emergirão, da prática, os elementos didáticos necessários para que

possamos aplicar e atualizar PERMANENTEMENTE a proposta de ensino da Educação

Física Escolar construída de acordo com o nível de consciência crítica que alcançamos

até o presente momento.

Em resumo a “pequena” fórmula do sucesso que propomos é:

ESTUDO CIENTÍFICO E FILOSÓFICO COLETIVO DA REALIDADE + PACIÊNCIA
HISTÓRICA + HUMILDADE + DISPOSIÇÃO PARA ESTUDAR + INTERVENÇÃO

CRÍTICA NA ESCOLA =

ELEVAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA =

VISÃO E COMPRENSÃO CADA VEZ MAIS APROFUNDADA DA REALIDADE =

PROGRAMAS EDUCATIVOS EM CONSTRUÇÃO CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DA
CONCEPÇÃO DE HOMEM, MUNDO E SOCIEDADE QUE DEFENDEMOS.

No que diz respeito ao estudo coletivo da realidade, entendemos que quanto

mais completa e “fiel” seja  a descrição do Campo de Vivência  experimentado por

um/a professor/a, maior será a possibilidade de praticar sua análise coletiva com

profundidade, objetivando com isto o resgate de todos os elementos constitutivos

presentes nessa experiência para que possamos utilizá-los como fatores de reflexão

para transformação de nossa prática. Procuramos com esta metodologia de trabalho

contribuir com o contínuo crescimento individual e grupal de todos os/as professores/as

envolvidos no processo, de acordo com seu próprio ritmo e disposição de estudo e

compreensão da realidade social.
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA DISCUTIR E ELABORAR ESTRATÉGIAS DE
ENSINO NOS NÍVEIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NA PERSPECTIVA

DO PCTP-RESTRITO.

O ponto de partida para elaborar uma estratégia de ensino, é organizar-se

coletivamente e estabelecer um acordo inicial sobre o que será construído. Um

resultado ideal de semelhante processo seria o surgimento de novas relações

orgânicas entre os mestres, as quais teriam seu eixo no conteúdo e na orientação do

trabalho acadêmico e dos problemas pedagógicos   (SERNA, 1986, p.35).

Considerando que o saber acumulado historicamente de uma determinada área

de estudo, pode apresentar-se dentro de diferentes escolas de pensamento ou

abordagens de educacionais e que a literatura representa a materialização dessas

escolas, para implementar estratégias de ensino no contexto do ensino infantil,  o

caminho adotado tem sido:

a) começar pela busca e identificação de estratégias que podem ser encontradas em
livros ou artigos publicados em revistas especializadas, que de alguma forma já
apresentam formas propositivas de ensino para intervir objetivamente na realidade
escolar.  Isto, com a finalidade de:

b) descreve-las e compreende-las de acordo com o “olhar” de seus próprios
autores/as;

 
c) dentro do possível, sistematizá-las e adequá-las para EXPERIMENTÁ-LAS tendo

em vista a identificação, pela ação da prática refletida, de contradições ou
elementos essências não contidas no discurso do autor, assim como uma análise
comparativa com a teoria pedagógica e de ensino/aprendizagem que se defende;

d) Modificar ou criar novas estratégias de ensino se o/a professor/a tem condições
objetivas para fazé-lo, tendo como base a análise da experiência teórico-prática
acumulada nos campos de vivência pedagógica experimentados e refletidos,
visando aproximar-se, cada vez mais, daquilo que se defende como proposta de
ensino, projeto ou utopia educativa mais ampla;

 
e) avaliar coletivamente os novos campos de vivência, sistematizar e divulgar por

meio de eventos e publicações, o produto das experiências e reflexões filosófico-
pedagógicas experimentadas, objetivando ampliar o nível de discussão para
concretização do plano anual de Educação Física em construção.
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Por outro lado, uma outra estratégia de trabalho coletivo que vem sendo

desenvolvida nas áreas de ensino infantil e fundamental para identificar, modificar e/ou

criar  estratégias de ensino coerentes com o projeto curricular que se defende, é a

seguinte:

1. pesquisar coletivamente e compilar propostas metodológicas ou experiências de
ensino existentes na literatura, que se encontrem dentro de quadro de preferência
dos professores/as;
 

2. analisar dialeticamente o discurso contido nessas metodologias assim como sua
estrutura de trabalho, objetivando realizar uma descrição objetiva das bases teóricas
apresentadas, dos conceitos, dos princípios e de sua estratégia de ação concreta;
 

3. estudar as teorias da educação e da Educação Física para identificar analisar e
descrever objetivamente as categorias, princípios significados filosófico-pedagógicos
e políticos, atribuídas a cada uma das propostas compiladas;
 

4. realizar estudos comparativos entre os resultados obtidos nos itens (b) e (c) visando
identificar nas propostas metodológicas apresentadas para Educação Física, quais
são suas matrizes filosóficas (concepção, homem, mundo, sociedade e pratica) e,
em particular, epistemológico-pedagógicas (teorias e fontes de conhecimento).
 

5. em caso de existir um projeto político-pedagógico mais amplo, previamente
elaborado pelos/as próprios/as professores/as, comparar os resultados obtidos no
item  anterior com esse projeto, afim de apontar suas semelhanças, diferenças e
possíveis contradições;
 

6. elaborar por escrito a análise crítica das propostas metodológicas estudadas,
objetivando a incorporação daquelas aprovadas, assim como a implementação de
novas estratégias de ensino (campos de vivência), a partir da experiência acumulada
pelos/as próprios/as professores/as envolvidos/as no processo de construção
coletiva do conhecimento.
 

7. planejar, implementar, filmar, avaliar  e aperfeiçoar Campos de Vivência Aula,
coloca-los em pratica e avalia-los para retroalimentar permanentemente o sistema
de trabalho curricular implementado, de acordo com os instrumentos de mediação
comunicativa desenvolvidos no PCTP - âmbito restrito.

Finalmente, gostaríamos mencionar que, como resultado dos processos de parceria

estabelecidos desde 1993 no município de Uberlândia, constituímos espaços

institucionalizados de planejamento coletivo e formação continuada, onde os/as

professores/as vêm participando ativamente da construção de suas propostas curriculares.

 Diante da experiência adquirida, junto com a interpretação dada às teorias

utilizadas até o momento dentro da perspectiva emancipatória de sociedade que
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defendemos, as categorias de análise, intervenção e conhecimento, representam

para o Nepecc/UFU o mecanismo fundamental de construção de uma práxis

educacional comprometida com o estudo dialético das relações entre subjetividade,

intersubjetividade e identidade dos grupos que constituem a Educação e a Educação

física/esporte. Isto, a partir da adoção de uma filosofia política de cunho histórico-

cultural, capaz de oferecer subsídios para intervir criticamente nos processos

comunicativos de ação cotidiana dos/as professores/as e dos/as pesquisadores/as da

área.


