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RESUMO
Fundamenta-se o conhecimento
objetivo da Educacao Fisica na
"Cultura Corporal", denominaC50 dada ao amplo e riquissimo
campo da cultura que abrange a
producao de praticas expressivocomunicativas, essencialmente
subjetivas, externalizadas pela
expressào corporal. Amplia-se o
conceito de "Cultura Corporal"
situando a Educacao Fisica,
pedagogicamente, sob os
pressupostos da Pedagogia
Critico-Superadora a qual aponta
para a construck de urn nova
qualidade no desenvolvimento da
pratica pedag ggica, advinda do
conteOdo e forma dessa cultura
que emerge do movimento da
existência social, a luz de urn
novo projeto histarico.
UNITERMOS: Educacao Fisica,

Cultura Corporal, Pedagogia
Critico-Superadora.

ABSTRACT
The text wants to show de
knowledge purposed of the
Physical Edcuatio en the
"Corporal Culture". This name is
given to a hig and rich field of
the Culture that contain the
expressive-comunicative
productions, specially
subjectives, to explained the
corporal expression. To amplify
the concept of "Corporal
Culture" putting the Physical
Education, pedagogically, under
presuppositions of Critical
Pedagogy for Overconing
Difficulties, that point to
constuction in a now quality in
the development of the pedagogy
practices, that came of the
social existence movement, a
ligth of a new historic project.
KEY TERMS: Physical

Education, Corporal Culture,
Critical Pedagogy for Overconing
Difficulties.
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m 1992, no livro
Metodologia do Ensino da Educacão Fisica, da Editora
Cortez, o Coletivo de
A utores, do qual fag()
parte, fundamenta a
identidade da disciplina escolar: Educacdo
Fisica, num campo da cultura do qual
seriam apreendidas man i festacks tais
como jogo, danca, gindstica, etc., que
constituiriam a area de conhecimentoobjeto da disciplina. Neste texto tentarei
ampliar esse conceito de "Cultura Corporal", situando a disciplina Educacão
Fisica, pedagogicamente, a partir dos
pressupostos da corrente que no campo
educacional reconhece-se como CriticoSuperadora. Num segundo momento farei algumas sugestOes para o trato da
Cultura Corporal na escola.
A nossa adesão a Pedagogia Critico-Superadora deve ser compreendida
menos como uma recusa ou desaprovacao radical de outras propostas, a exemplo da Pedagogia HistOrico Critica, do
que explicitacfto do "lugar" em que falamos, do projeto histOrico que defendemos. Adjetivamos de "Superadora" a
critica ao sistema educacional atual que
emerge das bases do social - que por
social é histOrico - e que aponta para a
construcdo de uma nova qualidade no
desenvolvimento da prdtica do professor. Compreendemos a Pedagogia, da
mesma forma que Schmied-Kowarzic
(1988), como uma "cithcia prdtica da e
para a educacao", por esse motivo nossa
abordagem da Educacao Fisica, como
disciplina escolar, envolve a escola como

instituicao/produto histOrico e social que
sb pode ser considerada dentro da totalidade em transformacão da qual faz
parte.
A Pedagogia Critico-Superadora
subjaz o projeto histOrico marxista, projeto que, segundo Manacorda (1991),
deve ser considerado de modo organico
no contexto de uma rigorosa critica as
relacOes sociais prOprias do modo de
producAo capital ista. A partir dessa posick), uma educacAo "transformadora"
pode ser tida como tal, somente, quando
profundamente ligada a um projeto revoluciondrio de sociedade que, em consideracdo a realidade atual, reconheca a
luta de classes como instancia de superacao das estruturas sociais e tenha na
classe operdria a base das suss transformacOes. Como revoluciondria, essa
educacAo s6 pode ser vinculada a uma
Pedagogia claramente socialista que se
alicerca no material ismo hist6ricodialetico e no marxismocomo concepcAo
de homem e de histOria comprometidos
com a praxis revoluciondria. Em conseq 11 é nc i a, a "Pedagogia CriticoSuperadora" a uma Pedagogia que assume clara e explicitamente o projeto
histOrico socialista.
Essa Pedagogia expressa seu nivel
qualitativamente diferente numa teoria
educacional que discute as relacOes entre educacAo e sociedade e o tipo de
homem que se quer formar, Homem que
vive numa dada sociedade num dado
momento histOrico determinado por uma
configuracao social e por urn desenvolvimento material concreto e, por isso,
com determinadas e especificas exigdncias no piano educativo. Ela concretizase na sala de aula a partir de uma teoria
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pedagOgica - norte pedagOgico-diddtico
- que se constrOi a partir de categorias da
prOpria prätica docente.
Sabe-se que a educacao e a
inculcacao de uma serie de valores, ideias e atitudes predeterminados, mas, desde que as modal idades de consciencia
social emergem das bases socials concretas, como a producao e a divisao
social do trabalho, o objetivo e problema
central do processo educativo escolar
deve ser a tomada de consciencia. Isso
significa que uma Pedagogia superadora
nao deve, apenas, opor valores distintos, sena() que evidenciar a relacao entre
os valores educativos e as condicaes
materiais subjacentes, contribuindo para
a destruicao dessas bases materiais na
medida em que fazem parte de uma fase
histOrica esgotada (Enguita, 1993). No
sentido assinalado, a tomada de consciencia inicia-se a partir de uma nova prdtica, nao espontdnea, mas alimentada
por uma teoria que representa "(...) o
resumo da experiencia teOrico-prdtica da
luta dos povos pela sua emancipacao e
esta disponivel no partido da classe
operdria" (Freitas, 1991).
A Pedagogia Critico-Superadora
nao pode ser interpretada como
"reformism° pedagOgico" que postula
mudancas atraves da acao educativa,
posicao que desemboca, irremediavelmente, napratica de inculcacao criticadas.
0 aprofundamenfo na histOria leva
a compreenderque a atividade pratica do
homem, motivada pelos desafios da natureza, desde o erguer-se da posicao
quadrUpede ate o refinamento do use da
sua mao, foi o motor da construcao da
sua materialidade corpörea e das habili-

dades que !he perm itiram transformar a
natureza. Este agir sobre a natureza, para
extrair dela sua subsistência, deu inicio
construcao do mundo humano, do mundo da cultura. Por isso, "cultura"implica
apreender o processo de transformacao
do mundo natural a partir dos modos
histOricos da existéncia real dos homens
nas suas relaci3es na sociedade e corn a
natureza. Siqueira nos amplia o conceito
de cultura nos seguintes termos:
"(...) e urn fenOmeno social que
representa o nivel alcancado pela
sociedade em determinada etapa
histOrica: progresso, tecnica, experid ncia de produceio e de trabalho, instrucdo, educacdo, filosofia, ciencia, literatura, arte e instituiciies que Ihes correspondem.
A cultura nelo a uma categoria
sociolOgicaempirica. Quando nos
referimos ao fenOmeno cultura,
nao se trata de teorizar sobre a
cultura em geral, abstrata, mas de
agir, corn suporte conceitual, sobre a cultura presente, concreta,
procurando transforms-la,
estende-la e aprofunda-la"
(Siqueira, 1992).
Visual izamos, hoje, resultantes da
construed() histOrica da nossa
corporeidade, urn acervo de atividades
expressivo-comunicativas corn significados e sentidos ludicos, esteticos, artisticos, mIsticos, agonistas - ou de outra
ordem subjetiva - que apresentam, como
traco comum, serem fins em si mesmas,
serem consumidas no ato da sua producao. Ent. elas podemos citar os jogos, a
ginistica, a danca, a mimica, o malabaris-

MotrIvIcla
mo, o equilibrismo, o trapezismo, e muitas e muitas outras. Cabe, no entanto,
reconhecer que etas não indicam que o
homem nasceu saltando, arremessando,
jogando. Essas atividades foram
construidas em determinadas epocas
histOricas como respostas a determinadas necessidades humanas.
Se considerarmos a complexa natureza dessas atividades, contemplando
sua subjetividade e as contradicaes entre os sign i ficados - de natureza social e os sentidos - de natureza pessoal - que
as envolvem, poderemos avaliar o quart-to é inadequado defini-las e explica-las
como "acOes motoras".
Como aponta Acha, quando refere-se a atividade criativa artistica ( o grito
nosso):
"(...) nos cabe situar os produtos
artisticos no mundo dos objetos e
compares-los corn os cientificos e
tecnolegicos a luz de suas respectivas materialidades. Nessa comparaciio verificaremos que nem
todos os produtos sao tangiveis e
que ndo existemobjetos puramente artisticos, cientificos ou
tecnolOgicos. Em todo ato ou obra
humana coexistem estruturas ou
relacdes artisticas, cientificas e
tecnolOgicas. lsto quer dizer que
todo ato ou obra humana reflete
o homem..."(Acha, 1979).
Retracar e transmitir na escola a
construcao da nossa corporeidade requer que o conhecimento seja
historicizado ou, dito de outra maneira,
que a abordagem do conhec.. nento evidencie para o aluno o nexo geral dessas

atividades expressivo-comunicativas: a
expressão corporal como linguagem.
A expressao corporal como linguagem representa a "forma" geral e predominante da grande diversidade de praticas como as referenciadas e por isso e o
fib condutor para esclarecer a procedéncia do contend° dos conceitos: jogo,
gindstica, danca, mimica, malabarismo,
equilibrismo, trapezismo, etc. Mas, para
concretizar a historicizacäo, o professor
deve proporproblemas que demandem
investigar e reproduzir, pedagogicamente, as condicdes materiais-objetivas da procedencia do contefido da
prdtica em questdo.' Historicizar näo
defin ir ou conceituar essas praticas, apenas, com base num retorno temporal ah istOrico, quer dizer, através de uma narrativa dos aspectos exteriores e superfic iais do conteudo, porque dessa maneira
impede-se a apreensão fiel do carater
dado pelo modo de producao as etapas
de desenvolvimento dessas atividades
como fenOmeno social. Como enfatiza
Bourdieu (1990): "(...) 0 objeto da hist6ria e a histeria dessas transformaceies".
Em trabalhos anteriores, como neste prOprio, temos utilizado a denominacdo "Cultures Corporal" para designar
o amplo e riquissimo campo da cultura
que abrange a producdo de praticas expressivo-comunicativas, essencialmente subjetivas que, como tat, extemalizamse pela expressAo corporal. Essa denominacão "Cultura C orporal " tem sido alvo
de criticas por que sugeriria a existéncia
de tipos de cultura, como "cultura intelectual" ou outros. NA° vemos a necessidade de polemizar a esse respeito, apenas queremos destacar que para toda
interpretacdo deve prevalecer a

Dezembro, 1995

conceituacao de cultura que citamos
anteriormente. Assim colocado, nao representa uma incoeréncia a manutencao
do nome, o qual nos parece sugestivo de
um certo vinculo de fami I iaridade com o
idedrio que as pessoas tem da nossa area
e isso a Oti I para primeiras aproximacOes.
Creio que mais adiante devera ser discutida a conveniência de se adotar uma
outra denominacao.
A importancia da historicizacao
nao deve ser m in im izada, vez que e o
procedimento que viabiliza a apropriacao do conhecimento, do ambito da Cultura Corporal, corn a atitude critica necessaria a explicacao da diversidade dos
campos que a compOem. Por exemplo,
face a realidade atual do fenOmeno "esporte", um dos mais fascinantes da h istOria do homem, a Educacao Fisica precisa promover, no interior da escola, a
compreensao e explicacao da ideologizacao e o fetich ismo que envolvem as
verdadeiras causas da transformacao da
atividade ludicaem trabalho. Esta necessidade a premente, especialmente por
que a formas em que os paises dependentes sao expostos a uma "cultura
comercial" ocidental - na esfera da producao - e a urna "cultura de consumo "que reforca a distribuicao desigual e
perversa dos recursos - estimulam a elaboracao conceitual da realidade a partir
dos elementos lOgicos do senso comum.
Na escola deve ser elaboradas respostas para compreender o motor da
transformacao do jogo prazeiroso em
guerra, do lUdico em agonistico, do soliddrio em competitivo, da motivacao e
incentivo da agressividade, da violência
exacerbada no esporte que afugenta as
pessoas dos espacos pUblicos das pra-

ticas esportivas coletivas. SO no
aprofundamento histOrico podem ser
encontradas explicacOes da diversidade
de formas que assumem as praticas dos
diferentes grupos socials, dos estilos
que sao praticados e das relacOes dessas
praticas com suas formas de competicao
e treinamento.
Face a dramaticidade da violência
nos campos de jogoe uma exigencia etica
promover na escola a apreensao de
referenciais para leitura da legitimacao
da violencia pelos regulamentos, pela
normatizacao, pelas regras ditas esportivas - como a dos socos e pancadas do
boxe legitimados, no ringue, por regras e
normas tecnicas. Leitura da violencia
como uma propriedade do esporte nao
explicitada pela descricao puramente teenica que, normalmente, dele se faz. Leitura da violencia manifesta contra si mesmo que, disfarcada sob um sofisticado
aparato de dopagem, 6 exigida para aumentar os limites humanos, com meios
artificiais, e alcancar a vithria a qualquer
custo.
Bourdieu (1990), no "Programa
para uma sociologia do esporte" aponta problemas e delimita campos em torno
do fen6meno esportivo. Urn campo de
atencao deve ser a relacao corn o corpo,
a qual 6 associada a uma posicao social
e a umaexperiéncia origindria do mundo
fisico e social que outorga as praticas
esportivas uma identidade de classe
social. Ressalta que as mais distintas
asseguram uma relacao mais distanciada
corn o adversario, entretanto, como elan
sao estetizadas a violencia apresenta-se
mais eufemizada, de modo que forma e
formalidade prevalecem sobre forca e
funcao. A distancia social se retraduz na
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lOgica do esporte, no espaco ordenado e
reservado e na exclusdo do contato direto entre os adversarios, ainda que corn a
intermediacdo de uma bola. Assim, urn
dos fatores que determina as mudancas
nas praticas, aduz Bordieu, ë a vontade
de manter no nivel das praticas a distdncia que existe entre as posicks sociais.
0 espaco das praticas esportivas
deve ser pensado como um sistema no
qual cada elemento recebe seu valor distintivo. Elas tern que ser entendidas como
a resultante da relacao entre uma oferta
- conjunto de "modelos" de prdticas,
regras, equipamentos, instituicOes
especializadas - e uma procura estreitamente ligada as disposicOes para a pratica, disposicOes que sempre sdo soc ialmente constituidas. Em outros termos,
uma relacdo entre o espaco dos produtos
oferecidos num dado momento e o espaco das disposicOes que se associam
posicao ocupada no espaco social, a
qual pode manifestar-se em outros tipos
de consumo em relacdo corn outros espacos de oferta. E isso que p6e em evidacia os espacos dos esportes e o campo do
poder como elementos fundantes do
sistema.
A magnitude do campo do poder
institui a separacdo entre a pratica do
esporte comum e o esporte espetdculo,
paralelamente a um distan-ciamento entre os profissionais e os leigos, os quais,
despossuidos do conhecimento especifico, sao reduzidos a meros espectadores. Para Bourdieu, estes espectadores,
sem a compreensdo dada pela competencia prdtica esportiva, como o resultado e
a vitOria, corn isso provocando efeitos por intermdclio da sua sancão financeira
ou de outro tipo - no prOprio funciona-

mento do campo profissional, assim como
a busca da vitOria a qualquer prep, busca que desencadeia, entre outras coisas,
o aumento da viol6ncia.
0 espaco, como elemento de reproducdo da for-0 dominante, a respeito do
espaco social, "(...)distingue-sedasformas vazias pela sua cumplicidade corn
a estrutura social" ressalta Santos
(1982). Corn o desenvolvimento das forcas produtivas e a extensdo da divisdo
do trabalho, o espaco é manipulado para
aprofundar as diferencas de classes. Esta
mesma evolucdo acarreta um movimento
aparentemente paradoxal: o espaco que
une/separa os homens. Afirma esse autor que os construtores do espaco ndo se
desembaracam da ideologia dominante
quando concebem uma casa, uma estrada, um bairn), uma cidade. 0 ato de construir estd submetido a regras que procuram nos modelos de producdo e nas
relac6es de classe suas possibilidades
atuais.
Esse vasto campo de conhecimento corn o qual a Educacdo Fisica deve-se
comprometer a obriga, como toda discipl ina escolar, a orientar seus aspectos
especificos pelos aspectos gerais ou
principios norteadores da teoria pedagOgica que, ademais, pode ser considerada como um paradigma prOprio de andI ise do fen6meno pedagOgico.
Por outra parte, a Educacão Fisica
deve introduzir na escola a preocupacdo
pela prOpria producdo cultural, vez que a
emergéncia de uma nova cultura deve
afirmar-se ndo apenas pela extensdo da
alfabetizacdo e da educacdo escolarizada,
mas no acesso das camadas populares
ao campo da producdo cultural da sociedade no sentido mais abrangente.
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Siqueira(1992)afirma que:
"(„) deve-se atuar fora e dentro
dos meios de comunicaceio de
massa e, atraves deles, exercer
uma acao que nil° se deixe envolver pelos processo negativos de
massificaccio cultural."
As relacOes sociais conseqÜentes
ao processo de trabalho, na realidade
atual, determinam a crescente, e brutal,
deterioracdo das condicOes de vida dos
trabalhadores e dos seus dependentes.
A qualidade de vidae comprometida nao
apenas pelo baixo, ou inexistente, poder
aquisitivo, mas, pela perda quase que
absoluta das possioilidades do exercicio
da cidadania, a qual efetivaria-se quando
apropriados os direitos a pre y idéncia,
sal:1de e assisténcia social, ao lazer, ao
use do patrimOnio pUblico, a educacdo
de qualidade e, ate, ao exercicio do poder,
entre outros.
A questdo do lazer apresenta-se
relevante, tido no sentido, para nos equivocado, de transformar a escola ou a aula
de Educacdo Fisica num espaco/tempo
de lazer, mas na perspectiva de, ambas,
serem viabilizadoras da formacdo de uma
consciénciacritica a partirda informacao
de ideias e de valores que, entre outros,
preservem a memOria nacional, incentivem as formas de expressdo popular,
estimulem a capacidade criativa, individual e coletiva e promovam o acesso da
classe trabalhadora ao campo da producdo cultural da sociedade.
As relacOes entre o popular e o
erudito estdo em intima dependência das
condiciies histöricas de exercicio da
hegemonia da diferentes classes sociais
e isso aponta a necessidade de fazer a

leitura das contradicOes entre ambos, a
partir das condicOes histOricas dadas no
entrave da correlacdo das forcas
determinantes das possibil idades da pratica da cidadania.
Em relacdo ao exercicio social das
formas con sc entes de Lazer (Lazer Critico) Siqueira defende:
"(...) deve servir a apropriaccio
dos esforcos de alocacilo do tempo nab diretamente vinculado ao
trabalho produtivo para a cornpreentho e resgate do papel da
forca de trabalho, no conjunto
das relaccles sociais de producelo,
superando os mecanismos de
distanciamento da realidade e
desenvolvendo a consciencia dos
produtores em direcclo critica"
Siqueira(1992).
0 exercicio da cidadania estd vinculado a todo um processo de informacdo de ideias e de valores, daqui a importancia de reconhecer ideologia inerente
a pratica pedagOgica da escola capitalista, precisamente, a que subjaz as categorias dessa pratica.
No momento em que, no amago de
uma pedagogia Critico-Superadora, buscamos as bases da Educacdo Fisica como disciplina escolar - nas formas histOricas da Cultura Corporal, defendemos
a possibilidade de resgatar prtiticas
que possam, de urn lado, contribuir
efetivamente para o desenvolvimento
da consciencia critica e, do outro, constituir formas efetivas de resisténcia.
Da experiencia de praticas desse
tipo in fere-se que a cultura ndo se da em
elementos esparsos e desagregados,

sena° como um todo dominance. Isso
percebe-se, facilmente, nas prOprias escolhas dos grupos participantes que,
embora pertencendo a classe trabalhadora mais despossuida de bens basicos,
tido fogem da "moda" imposta pela cultura hegemOnica. Portanto, e no sentido
do duplo objetivo acima assinalado, a
tarefa de um Educaeão Fisica "CriticoSuperadora " deve estender-se ao
enfrentamento do conteOdo e forma dessa cultura que emerge do movimento da
existéncia social.
Face ao processo, em expansdo
continua, da massificacão de certas modalidades de esporte - que impedem o
livre curso de expressOes capazes de
ampliar o patrimOnio da cultura corporal
- o conhecimento-objeto da Educaedo
Fisica deve possibi litaro reconhecimento dos elementos de dominacão nelas
contido. Para isso, o projeto politico
pedagOgico da escola, em estreita relaea° corn urn projeto histOrico-superador,
deve promover, a partir da unidade
metodolOgica - como possibilidade da
interdisciplinaridade - a revisdo do conhecimento espontaneo a luz do conhecimento cientifico do real, sempre em
permanente ligacao corn perspectival de
efetivo exercicio da cidadania.
Nesse delineamento, deve existir
clareza de que: "Cultura de Massas",
urn conceito que "(...) busca diluir o
conjunto das relaclies que constituem
objetivamente o homem num agregado
historicamente indeterminado: as massas. Ao mesmo tempo em que elege uma
base conceitual têcnico-quantitativa"
Siqueira(1992). Dal decorre que a Educa-

cdo Fisica deva engajar-se na promoeft° de ac6es concretas da escola para
integrar o movimento politico de construed() de uma ''Cultura para as
Massas".
A construed°, na escola, de uma
Cultura Corporal, demanda privilegiar
valores que coloquem o coletivo sobre o
individual, que defendam o compromisso corn a solidariedade e respeito humanos e que promovam a compreensdo de
que jogo se faz "a dois", de que e diferente Jogar corn" o companheiro do
que jogar "contra" ele. Somente dessa
forma poder-se-dconstruir a possibilidade de oposiedo as praticas orientadas
pelos valores do esporte de "altos rendimentos " - al imentados pela exacerbaea° da competiedo, pelo sobrepujar e
pela violencia tolerada do treinamento.
Essa tarefa, ao nosso modo de ver, demanda:
Que na selecdo do conhecimento sejam consideradas as modal idades que
encerrem urn major potencial de universalidade e compreensdo dos elementos gerais circundantes, empregando os critérios de atual e de atil na
perspectiva de classes sociais;
Que se privilegie a unidade
metodolOgica, como possibilidade da
interdisciplinaridade na escola;
Que os instrumentos de avaliacao sejam buscados no prOprio mecanismo
de construed° das prdticas corporals;
Que o professor seja urn trabalhador
organic° da educacao e do ensino.
Organizador, divulgador, incentivador
e pesquisador - engajado na dinamica
socio-cultural da comunidade escolar
- que se utiliza, como mais experiente,
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da alividade pratica, o trabalho social, como Unica mediacdo entre a Itomem e o conhecimenio para a promocdo da autoconsciéncia dos alunos;
Que as possibilidades da pratica esportiva sejam relacionadas as possibilidades dadas pela acdo nas areas de
sande, cultura, bem estar social, habitacdo e planejamento urbano, entre
outras;
Que o entendimento de "democratizacdo" dos espacos e equipamentos
de esporte implique o gerenciamento
de recursos pela prOpria escola e pela
comunidade que faz seu chdo.
Essas não sao tarefas fâceis, exigem para sua real izacdo a determinacdo
e forca do coletivo, tendo sempre presente que:
"(...) toda tentativa de atingir uma
sociedade melhor mais humana,
mais racional, e julgada anticientifica, utOpica e suhversiva;
e assim a ordem social existence
na sociedade aparece como sendo nelo apenas a finica possivel,
como tamhem a th'iica concebivel" Baransweezy (1968).

Bibliografia
ACHA, Juan. Arte e Sociedade,
Latinoamerica (El produto artistico
y su Estrutura). Mexico : Fondo de
CulturaEconOmica, 1979.
AFANASIEV, V. Fundamentos cle filosofia. Rio de Janeiro :Civilizacdo Brasileira, 1968.
BARAN, P. A., SWEEZY, P. M.
Monopoly Capital. New York :
Monthly Review Press, 1968.

BAUDELOT, C., ESTABLET, R. La
escuela capitalista. Mexico : Siglo
XXI, 1975.
BOURDI EU, P., PASSERON, J. C. A reproducdo: elementos para uma teorici de ensino. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1975.
. Programa para uma
Sociologia do Esporte. In: Coisas
Ditas. Sao Paulo : Brasiliense,
1990:207-220.
BOTTOMORO, Torn. Dicionario do
Pensamento Marxista. 2.ed. Rio de
Janeiro :Zahar, 1988.
BRACHT, Valter. Educaccio Fisica e
aprendizagem social. Porto Alegre :
Livrariae Editora Magister Ltda, 1992.
CAGIGAL, Jose Maria. Cultura intelectual e cultura fisica. Buenos Aires :
Editorial Kapelusz, 1979.
CHAUI, Marilena de Souza. Cultura e
democracia: o discurso competente
e outras falas. 2.ed. Sao Paulo : Moderna, 1981.
CHEPTULIN, Alexandre. A dialetica
Materialista: categorias e leis da
dialetica. Sao Paulo : Alfa-Omega,
1982.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia
do ensino de Educaccio Fisica. Sdo
Paulo : Cortez/Autores Associados,
1992.
COLECTIVO DE AUTORES, Academia
de Ciencias PedagOgicas de la URSS
y de la RDA. Pedagogia. La Habana.
ed. Libros para la EducaciOn, 1981.
DAVYDOV, V. V. Tipos de generalizac iOn en la ensenanza. La Habana.
Cuba : Pueblo y EducaciOn, 1982.

ENGUITA, Mariano F. Tecnologia e Sociedade: a ideologia da racio-nalidade
teen ica, a organ izacao do trabalho e a
educacao. In: Silva, Tomaz T. TrabaIho, Educacdo e Priitica social: por
uma teoriada formacAo Humana. Porto Alegre : Artes Mëclicas, 1991.
. A face oculta da escola. Educaccio e trabalho no capitalismo. Porto Alegre : Artes Medicas, 1989.
. Reproduciio, contradicao, estrutura social e atividade humana na educaceio. In: Teorias
da Reproducdo e da Resistencia.
Teoria e Debate. Porto Alegre :
Palmariner. N° 1: 109-133, novidez/
1984.
. Trabalho, Escola e
Ideologia. Marx e a critica da Educacao. Porto Alegre : Artes Medicas
Sul, 1993.
ERMAKOVA, A. e RATNIKOV, V. Que
silo as classes e a luta de classes?
Moscovo : Progresso, 1986.
ESCOBAR. M.O. e TAFFAREL,C.N.Z.
Metodologia Esporliva e Psicomotricidade. Recife : Grafica Recife,
1987.
. 0 trato com o conhecimento cientijico e a organizaciao do processo de trabalho pedagOgico no ens ino de Educacilo Fisica. I Congresso sobre a II EPE. Recife-PE. Anais. V. 1 . Reproart, 1992.
. Metodologia do
Ensino da Educaciio Fisica. In: I .5q
Reuniiio Anual da Associacdo Nacional de POs-GraduacCio e Pesqui-

sa em Educaccio. Mimeografado e
Resumos. Boletim ANPed. NQ 1. Setembro, 1992.
FIDALGO, S. Fernando e MACHADO,
L.R. de Souza (Orgs.). Controle da
Qualidade Total, uma nova pedagogia do capital. Belo Horizonte : Movimento de Cultura Marxista, 1994.
FREITAS, Luiz Carlos. Projeto HistOrico • crencia pedagOgica e "didatica". Educactio e Sociedade. NQ 27.
122-140,1987.
Seis teses sobre a
educaccio e a Contemporaneidade.
Porto Alegre-RS. VI Encontro de Di&Inca e Preitica de Ensino (ENDIPE),
1991. (mimeo.).
GH I RALDELLI JR, Paulo. Notas para
uma teoria dos contetidos da Educacab Fisica. Rio de Janeiro. 4351 Reunido Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciencia, 1991.
(mimeo.).

. Educacilo Fisica progressista: a pedagogia critico-social
dos conteados e a Educacäo Fisica
brasileira. Sao Paulo : Loyola, 1988.
GRUPO DE TRABALHO PEDAGOGIC° UFPE-UFSM. V isiio Didatica da
Educaceio Fisica. Analises criticas e
exemplos praticos de aulas. Rio de
Janeiro : Ao Livro Tecnico, 1991.
HUIZINGA, Johan, Homo ludens. 2.ed.
Säo Paulo : Perspectiva, 1980.
I LEN KOV. Elevarse de lo abstrato a to
concreto. In: Sweezy, P. y outros. El
capital: teoria, estrutura y metodo.
Mexico : Cultura Popular. 2.ed. (aumentada). Vol. 1:62,1985.

Delembro, 1995

KORFF, D.G. (Org.) Esporte e Poder.
Petr6polis : Vozes, 1985.

SANTOS, Milton. Pensando o espaco
do homem. sao Paulo : Hucitec, 1992.

KOS IK, Karel. Dialetica do concreto.
2.ed. RiodeJaneiro : Paz e Terra, 1976.

SAV I AN I, Demerval. Educaceio: Do senso comum a consciência filos6fica.
sao Paulo : Cortez/Autores Associados, 1985.

LERENA, Carlos. Trabalho e formacao
em Marx. In: SILVA, Tomaz. T. Trabalho, Educacdo e pratica social. Porto Alegre : Artes Medicas, 1991.
MAKARENKO, Anton S. Conferencias
sobre educacci° infantil. Sao Paulo :
Moraes, 1981.
MARX, Karl & ENGELS, Friederch. A
ideologia Alema ( Feuerbach). 6.ed.
Sao Paulo : Hucitec, 1987.
. Sobre Literatura e
Arte. 3.ed. Sao Paulo : Global Editora,
1986.
MARX, Karl. Trabalho assalariado e
capital. 3.ed. sao Paulo : Global Editora, 1985.
. Manuscritos. Economia y Filosofia. Madrid : Alianza
Editorial, 1984.
. 0 Capital. Cap. VI
Inedito. Resultados do processo de
produclio imediata. sao Paulo : Ed.
Moaraes (s.d.).
PENNA MARIN HO, I. A G incistica Brasileira (Resumo do Projeto Geral).
Comunicacao tecnico-cientifica ao
Congresso Mundial da Associacdo
Internacional de Escolas Superiores de Educaceio Fisica. Brasilia, 1982.
PRISTAK. Fundamentos da escola do
trabalho. sao Paulo : Brasiliense, 1981.

SAV IAN I, Demerval. Pedagogia HistOrico-Critica: primeirasaproximacOes.
Sao Paulo : Cortez/Autores Associados, 1991.
. Educactlo Brasileira: Estrutura e Sistemas. Sao Paulo :
Saraiva, 4, ed., 1980.
. Marx, 110 anos:
cicissico e... dramaticamente atual.
In: Principios. Revistate6rica e polltica de informacao.N9 29:44-46, 1993.
. Educaccio e questoes da atualidade. sao Paulo : Livros do Tatu : Cortez, 1991. - (Colecao
hoje e amanha).
SCHMIED-KOWARZIK, Wolfdietrich.
Pedagogia dialetica. De AristOteles
a Paulo Freire. 2.ed. Sao Paulo :
Brasiliense, 1988.
SILVA, Tomaz T. (Org.). Trabalho, educacti° e Prdtica Social: Por uma teoria da formacao humana. Porto Alegre : Artes Mechem, 1991.
SNYDERS, Georges. Escola, classe e
luta de classes. Sao Paulo : Moraes
Editores, 1977.
. Pedagogia progressista. Coimbra : Almedina, 1974.

. Alegria na escola.
sao Paulo : Manole, 1988.
. Para onde veio as
pedagogias não-diretivas? Lisboa :
Moraes, 1974.

MotrIvicia
SIQUE IRA, Juliano. Fundamenios para
uma Politica Cultural. In: Principios. Rev ista TeOrica, Politica e de
Informacdo. N°25. maio-junho-julho,
1992:61-65.
SOARES, C. L., TAFFAREL, C. N. Z.,
ESCOBAR, M. O. A Educacclo Fisica
Escolar na perspectiva do seculo
XXI. In: Educacilo Fisica & Esportes: Perspectivas para o sdculo XXI.
Campinas : Papirus Ed itora, 1992.

TAFFAREL, Cell Nelza Zulke. Propostas curriculares: as concepcOes sobre contendos escolares. Campinas :
UNICAMP (mimeo.), 1990.
. Criatividade nas aulas de Educaciio Fisica. Rio de Janeiro : Ao Livro Tdcnico, 1985.
VARJAL, Elizabeth. Para alem da grade
curricular. In: Educacdo em debate.
Recife-PE. SINTEPE,1990.

