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RESUMO
0 presente texto apresenta uma
proposicao para redimensionar o
tempo pedagOgico necessario
para aprendizagens sociais na
Area de Educacao Fisica &
Esporte. 0 faz a partir da
constatacao da farsa escolar
onde o tempo das criancas e
jovens e burlado, comprometendo-se corn isto a aprendizagem.
0 Tempo é redimensionado nas
aulas, oficinas, seminArios,
festivals de cultura corporal &
esportiva e workshops, onde o
trato corn o conhecimento,
acerca da Educacao Fisica &
Esporte busca materializar o
eixo curricular de ampliack das
competências humanas para a
construcao critica da cultura
corporal.
PALAVRAS CHAVE:
Metodologia do Ensino da
Educacao Fisica; Aulas de
Educacao Fisica; Tempo
pedagOgico; Integracao Universidade-Escola-Comunidade.

ABSTRACT
The present text presents a
proposal for redimensioning the
teaching time necessary for
social learning in the area of
Physical Education and Sports.
This proposal was made because
the use of time in school, where
the time of children and young
people is frittered away, was
shown to be a farse that
compromises learning. Time is
redimensioned in the
classrooms, repair shops,
seminars, body culture and
sports seminars and workshops,
where the approach to
knowledge about Physical
Education and Sports seeks to
materialize the curricular axis of
enhancement of human
competencies for the critical
building of a body culture.
KEY WORDS: Physical
Education Teaching
Methodology; Physical Education
Classes; Teaching time;
Integration of University-SchoolCornmunilty.
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I. Apresentacao:
A Farsa Escolar com o
Tempo PedagOgico
estudo acerca
da organ izaedo do tempo pedagogicamente
necessario para novas
aprendizagens na
Educacao Fisica& Esporte, i nse re-se na
tematica geral "a pratica pedagOgica do
professor de Educaccio Fisica" e foi
abstraido, em termos de elaboracdo te15rica, das experiencias pedag ggicas desenvolvidas durante a implementacdo
do Projeto de Pesquisa-Acdo "Formacab academica e diretrizes para o
ensino da Educacdo Fisica'', nas 7(sete)
escolas da Rede de Ensino do Estado de
Pernambuco e 8(oito) Comunidades, que
constituem a Rede Omega. Tal projeto de
pesquisa-acao esta em desenvolvimento, corn a participacao de alunos/professores/ pesquisadores de diferentes niveis de formacdo academica-Rede Gama, busca interagir o "Ensino-PesquisaExtenseio" em News integradas entre
"Universidade-Escola-Comunidade"e
constitui o FOrum das Licenciaturas da
UFPE/PROLICEN/MEC2.
Apresentamos proposicOes para o
redimensionamento do tempo pedagOgico apOs constatarmos a farsa levada
em curso nas escolas onde, por inOmeras
razOes, o tempo e del iberadamente burlado, o trabalho instrucional 6 menosprezado e os alunos sdo alienados da sua
tarefa de aprender'.
As Aulas, Oficinas. Sem inarios,
Festivais de Cultura Corporal & Esporti-

fal
va e workshops foram proposicOes
vivenciadas e elaboradas em um trabalho conjunto, Universidade-Escola-Comun idade.

II. Desenvolvimento:
A Construcao Social
do Conhecimento
O eixo curricular bdsico de nossa
intervened° pedagOgica e a capacidade
de reflexdo critica do alunos -acdo-reflexdo-acdo-, man ifesta em suas competéncias e capacidades humanas relacionais,
no processo de sistematizar/organizar
dados da realidade, compreende-los,
interpreta-los, explica-los, e assim intervir criticamente no 'ambito da cultura
corporal & esportiva, sendo essas as
aprendizagens escolares indicadas e privilegiadas no curriculo, ou seja, competencias humanas relacionais, na construed° coletiva do conhecimento, que
pressupae as aprendizagens individuals, a partir de vivéncias coletivas das
atividades corporais & esportivas4.
O processo de construed() social
do conhecimento 6 incentivado e facilitado pela organ izacão do tempo pedagogicamente necessario, material izado em:
au las, sem inarios integrados/interativos,
oficinas, festivais de cultura corporal &
esportiva e workshops, onde o processo
basic° de aprendizagem se desenvolve
pelas vivencias, das quaffs abstraem-se e
destacam-se percepe•des sign i ficativas e
relevantes. Em furled° de aprendizagens
privilegiadas, desenvolvem-se andlises/
sinteses/avaliaceles e con figuram-se
novas situacdes, novas aprendizagens,
novos saberes, novos conhec 'mentos'.

MotrImAncia
Do universo referencial da cultura
corporal & esportiva criticamente elaborada, bem como do universo de referensua
cia da escola e dos alunos
estruturacao, suas injuncoes, suas experiências, sua consciencia manifests, seus
conhecimentos pr6v ios, de senso-comum ou nAo, suas representacOes soestabelecem-se confrontos de
ciais
interesses/intenceies/saberes/conhecimentos/competencias humanas relacionais pela via do TRATO COM 0
CONHECIMENTO DA CU LTU RA
CORPORAL & ESPORTI VA, pela via
da unidade metodolOgica, na perspectiva da interdisciplinaridade.
As hipOteses teOrico-metodolOgicas do trabalho estao relacionadas corn: o processo de trabalho pedagOgico; no trato com o conhecimento; no
tempo pedagogicamente necessario para
as aprendizagens; na normatizacao/legislacao curricular.
Especificamente, estamos nos propondo a estabelecer referencias para
abordar as seguintes questOes que constituem a problematica da PRATICA PEDAGOGICA do professor de Educacao
Fisica: o trato com o conhecimento da
area da Educactio Fisica & Esporte no
curriculo escolar; as relaciies de poder
a partir da aula; as formas de comunicacao e linguagens no interior do projeto politico-pedagOgico, em construcao,
na Rede de Ensino.
0 que estd sendo privilegiado na
presente abordagem e o tempo pedagOgico. Tempo este que vem sendo burlado
na escola, onde constatamos a ausencia
de aulas, ou entao, o emprego de, aproximadamente, 30% do tempo nas aprendizagens, desperdicando-se 70% da disponibil idade dos alunos. Encontramos

nas escolas ainda, predominantemente,
aulas tradicionais, as escolinhas esporti vas, os eventos festivos e o treino
esportivo. A instituicào "desporto " fornece as orientacOes metodolOgicas na
prdtica pedagOgica dos professores.'
Corn base nesta real idade observada e criticada buscamos implementar
possibilidades concretas de organizagao do tempo necessdrio para as aprendizagens - efetivamente utilizadas corn
exito para facilitar novas aprendizagens sociais no ambito da Educacao
Fisica & Esporte. sao elas: I. as Aulas
voltadas 'a construcAo coletiva do conhecimento, pela autodeterminacao de
criancas e jovens, sobre a cultura corporal & esportiva; 2. As Oficinas de construcào de atividades corporals & esportiva, brinquedos/materiais, espacos/locais; 3. Os Semindrios interativos/
integrativos com alunos, professores,
comunidade; 4.0s Festivals de Cultura
Corporal & Esportiva; 5. Os Workshops.'
Nos valemos, para tanto, do conhecimento do ambito da Cultura Corporal & Esportiva que passa a sertematizado
e problematizado. Os temas podem ser:
os jogos, o treino corporal & esportivo,
o esporte, a gindstica, a danca, a mimica,
as lutas e outros.
Passamos, a seguir, a caracterizar
cada um destes tempos pedagOgicos.
I. A AU LA: a aula voltada para a construcao coletiva e autodeterminada do
conhecimento e caracterizada como
sendo o momento do processo ensino-aprendizagem, onde alunos e professores encontram-se no hordrio formal de ensino, de 50 minutos, para
tratarem de uma temdtica especifica
do campo de conhecimento da Educa-
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cfto Fisica & Esporte, constituindo
uma unidade de ensino. 0 fazem abordando os objetivos, conteados, procedimentos de ensino, procedimentos avaliativos, locals/materials, de
maneira co-responsavel, corn todos
participando do processo decisOrio e
responsabi I izando-se pelas acOes previstas em relacao a todos os elementos constitutivos de uma aula. Essa
intencao 6 materializada nos procedimentos prOprios do planejamento
participativo, na pesquisa escolar
orientada a experiências e na avaliacfto interativa/dialOgica. 0 Ishicleo de
Born Senso do conhecimento de senso-comum confronta-se corn novas
elaboracOes do conhecimento sobre
o terra tratado. 0 Tema e, portanto,
problematizado e organ izado em unid ad e s configuradas por aulas
seqUenciais dentro do tempo pedagogicamente necessario para a aprendizagem privilegiada.
2. AS OFICINAS: as °a inas de construck) de atividades corporals & esportivas, brinquedos/materiais, espacos/locais, caracterizam-se por serem
real izadas em hordrios especiais, que
ultrapassam o tempo de uma Nora,
sendo desenvolvidas em finais de semana, em feriados, ou dias especiais.
Demandam uma organ izacAo previa,
do que vai ser necessario e pressupOe
acordos anteriores. Oportuniza acOes
com a participacAo de mais de uma
reunindo criancas e jovens de
diferentes faixas etarias e sexo, podendo ser realizado tanto no patio da
Escola, como em locais comunitarios
-pracas, ruas, terrenos baldios-, ou em
instalacOes esportivas -Nricleos Esportivos. Perm ite, ainda, reunir crian-

cas e jovens de mais de uma escola ou
comunidade, em acOes integradas. As
ternaticas definidas para serem tratadas nas Oficinas referem-se ao campo
de conhecimento da Educacao Fisica
& Esporte e sAo problematizadas.
Problematizar significa vivenciar e reconhecer os elementos constitutivos
de um problema, reconhecer os nexos
mantidos entre si desses elementos
constitutivos, reconhecer suas determinacOes e circunstancias histOricas
e, a partir dal, construir possibilidades
de acOes.
3. OSSEMINA RIOS INTERATWOS/
INTEGRATIVOS: sAo os momentos
do processo de ensino-aprendizagem
onde as sistematizacks, as pesquisas, os relatOrios, as exposicOes de
atividades relacionadas ao ambito da
cultura corporal & esportiva sAo privilegiadas. 0 conhecimento acumulado passa a ser socializado, criticado,
difundido corn o coletivo. Pode ser
realizado, tanto corn as criancas e jovens, ou corn os professores, ou corn
a comunidade, como pode ser previsto tambem, a integracão desses segmentos envolvidos no processo de
escolarizacAo. sao momentos de reflexdo coletiva para facilitar, tamb6m,
as novas decisOes sobre acOes responsaveis, para facilitar o processo
de ensino-aprendizagem no ambito
da EducacAo Fisica& Esporte. Permite, ainda, aprofundar tematicas, que
pela sua complexidade exigem abordagens mais sistematizadas e ampl iadas. sao realizados no inicio, em meio
e no final dos periodos escolares/
letivos. Pressup6e sempre a elaboracao de textos/materiais instrucionais
que orientem as reflexOes coletivas,

bem como, a utilizacdo de novas
tecnologias educacionais em sistemas de video, computacionais, que
facilitam em muito as aprendizagens.

dos profissionais da Educacao Fisica,
egressos do ensino superior,
interagindo corn os académicos -professores e alunos, da Universidade.

OS FESTIVALS DE CULTURA
CORPORAL&ESPORTIVA: caracterizam-se como sendo os momentos
do processo ensino-aprendizagem da
area de Educacão Fisica & Esporte
onde ocorrem as exposicOes e experimentacOes,envolvendo um grande contingente de pessoas, integrando comunidade e escola, envolvendo varios
setores ern sua organ izacdo do coletivo
de alunos. Momentos de socializacdo
do saber acumulado e vivéncia de novas experiências no ambito da Cultura
Corporal & Esportiva, agora ern uma
situacdo mais complexa.

No decorrer dos semestres letivos,
juntamente corn o coletivo politico da
Escola, das Comunidades e da Universidade, planejamos participativamente
aceles pedagOgicas no ambito da Rede
do Ensino e estas indicacOes, aqui apontadas, decorrentes da teorizacdo de nossa pratica pedagOgica, sdo convalidadas, ampliadas, aprofundadas.

OS WORKSHOPS: sdo momentos
institucionais do processo ensinoaprendizagem onde, usando novas
tecnologias educacionais -geradas no
decorrer do processo de ensinoaprendizagem nas au las, oficinas, seminarios, festivais de cultura corporal
& esportiva-, expae-se e divulga-se
para toda a Rede de Ensino -professores, administradores, comunidade-, o
conhecimento acumulado, compartilhando-se experiencias e assumindose novos compromissos corn a construcdo das diretrizes do ensino da
Educacdo Fisica& Esporte. Os textos
e materials instrucionais sdo apresentados e criticados. Os Workshops
constituem acOes que consubstanciam processos de Educacdo Continuada, na perspectiva da
capacitacdo e formacdo em servico,

Conclusao: Indicadores
de Novas Aprendizagens
Como conclusdo provisOria apresentamos duas exemplificacOes:
Oficina de Jogos;
Festival de Cultura Corporal & Esportiva.
A partir da materializacdo desses
eventos pudemos coletar dados que nos
permitiram reconhecer a objetivacdo de
novas aprendizagens sociais das criangas e jovens no campo da cultura corporal & esportiva.
Universidade Federal de Pernambuco
Curso de Licenciatura em Educacdo
Fisica e Tecnico em Desportos Disciplinas: Pratica de Ensino,
Recreacdo e Aprendizagem Motora
Escolas de 1 e 2 graus do Recife/PE
Turmas Participantes: Quartas series Aproximadamente 150 criancas. Alunos
da Graduacao do Curso de Licenciatura
em Educacdo Fisica e Técnico em Desportos da UFPE.
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Oficina de Jogos
corn Materials na Escola
Tema: Os Nossos Jogos Populares com
Materials na Escola
Problemdtica: construir jogos, com nossos colegas da escola, em pequenos
grupos, com materials - cordas, bolas,
massas, bastOes, aros -, no patio da Escola.
Objetivos: em pequenos grupos, criar,
vivenciar e analisar a vivencia de jogos,
cujo conteudo implique o desenvolvimento da capacidade de organizar os
prOprios jogos e decidir suas regras,
entendendo-as e ace itando-as como exigencias do coletivo.
Contaidos: jogos cujo conteudo implique o desenvolvimento da capacidade
de organizar os prOprios jogos e decidir
suas regras, entendendo-as e aceitandoas como exigencias do coletivo. Jogos
populares que constituem a vida das
criancas da escola pOblica Leal de Barros-ENGENHO DO M E10.
Procedimentos Btisicos:
I. Reuniao corn os alunos em uma sala
de aula/auditOrio - Explicitacao dos
propOsitosda oficina- Oficina de construcdo de jogos que imp I iquem capacidade de organizar os prOprios jogos. Estabelecimento de normas m in imas para o desenvolvimento das awes
coletivas e individuals em relacao ao
espaco, material, comun 'cacao.
2. Contexto inicial do ensino organizado
no patio da Escola delimitado para

cada uma das series participantes,
com o material a ser utilizado pelo
grupo.
Primeirasexperiencias. V ivencias das
ideias.
Organizacao dos dados da vivencia,
corn a colaboracao dos professores/
orientadores.
Destaque para as experiencias consideradas mais significativas e de mais
rica possibi I idade de desdobramento
para novas ideias.
Organizacao do contexto final do ensino. Sintese prel iminardas experiencias desenvolvidas corn determinacao de nova tarefa -a pesquisa escolar
na famil ia, por exemplo, para levantar
OS JOGOS POPULARES NA FAMILIA.
7. Problematicaprovavel para a prOxima
OFICINA: QUAIS OS JOGOS COM
MATERIALS QUE OS MEUS FAMILIARES CONHECEM E QUE
PODEM SER REALIZADOS POR
NOS, NA ESCOLA, ENVOLVENDO
OUTRAS SERIES?
Procedimentos Avaliativos: reconhecer e informar, no decorrer do processo,
ao grupo, o resultado de seus esforcos
para se aproximarem da intencao pedagOgica da aula 'logos cujo conteudo
implique o desenvolvimento da capacidade de organizar os prOprios jogos e
decidir suas regras, entendendo-as e
aceitando-as como exigências do coletivo." Identificacao, pelo coletivo, do
salto qualitativo, expresso na capacidade de auto-organizacão dos alunos.

Motriviv@ncia
Festival de Cultura Corporal
& Esportiva
Primeiro de Maio - Dia Internacional
do Trabalho
Participantes: Criancas e jovens das
comunidades que constituem a Rede
Omega -Engenho do Meio, Planeta dos
Macaws I e II, Varzea, UR 5, VitOria de
Santo Antao, Roda de Fogo, Sitio do
Berardo. Componentes do LaboratOrio
de Observacao e Estudos Descritivos
em Educacão Fisica & EsporteLOEDEFE- Alunos do Curso de Licenciatura em Educacâo Fisica e Tecnico em
Desportos da UFPE.

Texto IntrodutOrio
que da Sentido a Atividade
0 PRIMEIRO DE MAIO é, sob
varios aspectos, exemplar. Resulta de urn
ato politico deliberado e ilustra o lado
voluntdrio da construcâo de uma classe:
A CLASSE OPERARIA.(PERROT,
Michel. Os excluidos da HistOria. Rio de
Janeiro, Paze Terra, 1988, p.127-164).
0 PRIMEIRO DE MA JO surge de
uma del iberacfto dos trabalhadores I igados a Segunda Internacional, cujo primeiro Congresso realizou-se em Paris/
julho de 1889, onde foi aprovada uma
mocão apresentada por Raymond
Lavigne nos seguintes termos:
"Sera organizada uma grande
manifestaceio internacional com
data fixa, de modo que, em todos
os paises e em todas as cidades, ao
mesmo tempo, no mesmo dia

marcado, os trabalhadores inti-

mem os poderes pfiblicos a reduzir
legalmente a jornada de trahalho
a oito horas e a aplicar as outras
resoluccies do Congresso Internacional de Paris. Considerando
que uma manifestaciio semelhantejafoi decidida para o PRIMEIRO DE MAIO de 1890, pela
AMERICAN FEDERATION OF
LABOUR, em seu Congresso de
dezembro de 1888, realizado em
Saint-Louis, Estados Unidos, adota-se esta data para a manifestacclo".
O PRIMEIRO DE MAIO representa, portanto, na histOria da classe operaria, urn dia de lutas e reivindicacOes pelos
direitos dos trabalhadores por uma vida
digna, de qualidade, para TODOS.
O PRIMEIRO DE MAIO representa para nbs um dia de LUTAS, pelos
direitos a serem assegurados para as
CRIANCAS E JOVENS, por melhores
condicOes de vida, o que so é possivel
mediante o TRA BA LHO HUMA NO e o
acesso de TODOS ao que e gerado pelo
TRA BA LHO HUMANO.
Nosso PRIMEIRO DE MAIO sera
constituido pelo reconhecimento vivëncia e reflexão- sobre a CULTURA
CORPORAL & ESPORTI VA DE NOSSO POVO - um direito de todos.
Os temas especificos a constituirem o festival sào:
- As Lutas do Nosso Povo;
- As Dancas do Nosso Povo;
- Os Jogos de Nosso Povo;
- Os Esportes de Nosso Povo.
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Os grupos participantes foram orientados para exporem o fruto de suas
elaboracOes/experimentacties/v ivénc ias
anteriores, con figurando-se urn momento de sintese. Tivemos assim, os grupos
de Lutas, Dancas, Jogos e Esportes.
Foram uti I izados recursos disponiveis na comunidade como Grupos de
Capoeira, ginastas, dancas, esporte, jogos para orientacâo das novas aprendizagens dos conteudos especificos, integrando-se assim, o saber produzido na
escola com o saber gerado na comunidade.
A experiencia privilegiada foi corn
a tematica "A Luta de nosso povo: o
exemplo da Capoeira".
A Problematica foi "A configuracdo/construcilo de unto roda de capoeira, corn a parlicipac• io e auto-organizaecio do coletivo de crianeas e jovens".
Os procedimentos basicos para
tratar da tematica especifica foram: o
trabalho corn o texto previo sobre capoeira; a apresentacAo de uma roda por um
grupo de capoeristas; a reorganizacäo
do contexto do ensino, configurando-se
pequenos grupos, orientados pelos
capoeristas, para facilitar o acesso as
tecnicas especificas de movimentacao,
as cantorias e aos instrumentos; por
Ultimo, constituicao/organ izacao de uma
nova roda de capoeira, integrando agora, criancas e jovens da comunidade, da
escola e os capoeristas na construcdo da
Roda de Capoeira.
Os dados coletados nos eventos,
atraves de observacties descriti vas, entrevistas narrativas, histOria de vida, a
respeito da participacao das criancas e

jovens, bem como das I iderancas comunitarias, nos permitem confirmar um maior envolvimento dos participantes na
mobi I izacäo, organ izacao e insercão organica nas acOes, assumindo-se compromissos e responsabilidades coletivas.
Quanto as representacOes sociais
a respeito de praticas das atividades
corporais & esportivas em espacos
favelados e urbanizados, man ifestas nas
acOes conjuntas e em entrevistas com os
participantes, podemos identificar indicadores de novas percepcOes e entendimentos sobre as mesmas.
Portanto, a mobilizacão, organizacdo e insercão orgánica dos participantes das aulas, ofic inas, sem indri os
interativos, festivals de cultura corporal
& esportiva e workshops, representam
acOes conjuntas para redimensionar o
tempo pedagOgico, na perspectiva de
um curriculo ampliado em construcão
coletiva, Universidade-Escola-Comunidade.

Notas
O LOEDEFE - LaboratOrio de Observacäo e Estudos Descritivos em Educacäo Fisica & Esporte do Departamento de Educacäo Fisica, do Centro
de Ciencias da SaOde da UFPEreconhecido no DiretOrio Nacional do
Grupos de Pesquisado Brasil do CNPq
como "A Escola do Recife". Constitui-se atualmente pela integracao de 4
(quatro) redes a saber: OMEGA- Comunidades (8) e Escolas (7); GAMA54 (cinqUenta e quatro) alunos/academicos/professores/pesquisadores;

BETA- 6 (seis) Univers idades com as
quais estamos construindo intercambios académicos a nivel Internacional
corn a Alemanha, Portugal, Espanha,
Argentina. e.mail: LOEDEFE@
NPD.UFPE.BR ou TA FFAREL@
NPD.UFPE.BR.
FORUM DAS LICENCIATURAS
DA UFPE congregaos I 7 (dezessete)
Cursos de Licenciatura da UFPE que
buscam redimensionar seus curriculos, em uma acao conjunta, configurando um projeto unico, que por sua
vez comp& o PROL10EN/M EC-Programa das Licenciaturuas do MEC. 0
programa prevé bolsas de In ic iacao
Docéncia para os alunos, equivalente
as bolsas de In icicao a Pesquisa. 0
Curso de Educacao Fisica da UFPE,
atrav6s de Projeto apresentado pela
disciplina Pratica do Ensino lell conta atualmente corn 5 (cinco) bolsas de
Iniciacao a Docéncia que estao distribuidas nas disciplinas que desenvolvem trabalhos integrados a saber:
Recreacao I ell, Aprendizagem Motora
e Pratica do Ensino I e 11.
Ver mais a respeito da ausëncia de
aulas em AMORIM, Marco AntOnio.
A Ausencia de aulas na escola pUbl
ca: um ato politico. In: ANAIS D0111
CONGRESSO DE IN ICIACAOCI ENTIFICA. Recife/PE, Editorada UFPE,
1995. AMORIM académico da Graduacao do Curso de Licenciatrua em
Educacao Fisica e bolsista de Iniciacao Docênciado PROLICEN/MEC.
A metodologia que orienta o trabalho
pode ser encontrada na proposicao
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apresentada no livro do COLETIVO
DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educacao Fisica. Sao Paulo :
Cortez, 1992.
s Para maiores aprofundamentos a respeito da teoria do conhecimento aqui
privilegiada sugerimos: KOSIK, K.
Dialëtica do Concreto. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1976.
6

A respeito do TRABALHOcomoprincipio educativo sugerimos a leitura de
PISTRAK: Fundamentos da Escola
do Trabalho. Sao Paulo : Brasiliense,
1981.

0 Projeto de pesquisa-acao ao ual nos
referimos no presente texto constitui
umadas awes do LOEDEFE. E desenvolvido na Rede OMEGA, pelos pesqu isadores/professores/estudantes
da Rede GAMA. Os trabalhos destes
pesquisadores/professores/al unos
da graduacao vem sendo expostos em
eventos locais - III CONIC/UFPE;
Regionais - Encontro do CBCE na
Bahia; Nacionais - IX CON BRACE VITORIA - ES e XVI ENEEFUBERLANDIA-MG; Internacionais Congress° de Educacao Fisica dos
Paises de Lingua Portuguesa, Porto/
Portugal.
g As categorias basicas aqui mencionadas como, por exemplo, as de "realidade e possibilidade" podem ser
encontradas, minuciosamente descritas em: CHEPTULIN, Alexandre. A
dialëticamaterialista: categoriase leis
da dial6tica. Sao Paulo : Alfa Omega,
1982.

