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O conhecimento no currículo escolar:
o conteúdo dança em aulas de Educação
Física na perspectiva crítica
LíviaTenorioBrasileiro*

Resumo
O estudo toma como referência a consideração do
que significa, na teoria crítica da Educação e da
Educação Física – a Formação, o Currículo, a Prática Pedagógica, para reconhecer nexos, determinações e exigências de abordagens que se propõem
crítica. Objetiva apresentar uma proposição explicativa sobre o trato com o conhecimento Dança,
no interior da disciplina Educação Física, com
nexos em referências da teoria crítica da Educação. Recorre à pesquisa-ação, através do planejamento, implementação e avaliação de uma unidade de ensino na disciplina Educação Física, com
o conteúdo Dança, nos ciclos de ensino – quatro
turmas, de uma escola pública.
Palavras-chave:PráticaPedagógica,EducaçãoFísica, dança.
Abstract
The study uses, as a reference, considering on what
means, in critical theory on Education and of
Physical Education – the Formation, Curriculum,
and Pedagogical Practice, to recognize the links
determinations and approaching demands that call
forth criticism. It’s objective is to present a proposition
that could explain on how to deal with Dance
knowledge, into Physical Education discipline, using
connections in references of Critical Theory of
Education. It examines the action-research
approaching, based on planning, implementation,
and evaluation of the whole process of one teaching

unit inside Physical Education discipline, that has
Dance knowledge, in the teaching cycles – four classes, in a public school.
Keywords:PedagogicalPractice,PhysicalEducation,
dance.
Resumen
El estudio toma como referencia, en consideración
de lo que significa en la teoría crítica de la
Educación y de la Educación Física – la Formación,
elCurrículo,laPrácticaPedagógica,parareconocer
nexos, determinaciones y exigencias de abordajes
que proponen crítica. Tiene por objetivo presentar
una proposición explicativa sobre el trato con el
conocimiento Danza, en el interior de la asignatura
Educación Física, con nexos en referencias de la
teoría crítica de la Educación. Recurre a la
investigación-acción a través de la planificación,
implementación y evaluación de una unidad de
enseñanza en la asignatura Educación Física, con
la materia Danza, en los ciclos de enseñanza –
cuatro grupos de una escuela pública.
Palabras-clave:PrácticaPedagógica,EducaciónFísica, danza.
Opresenteestudoabordaaquestãodoconteúdodança,
enquanto conteúdo de ensino da Educação Física, no
currículoescolar,fazendo-oapartirdaconsideraçãodas
possibilidades,limiteseexigênciasdareferênciadateoriacritica.Pretendecontribuirnasdiscussõesacercade
problemáticassignificativasdapráticapedagógica,en-
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tre as quais destaca-se a questão do conhecimento no
currículoescolar,apresentandocomoobjetodeestudoo
tratocomoconhecimentodança,emaulasdeEducaçãoFísica,apartirdepráticaspedagógicasnaperspectivadateoriacríticadaEducação.
Uma caminhada em construção:
reconhecendo as dimensões da
problematicidade do tema

Oqueimpregnaproblematicidadeaumproblemaéa
necessidade, portanto, a essência do problema é a necessidade(SAVIANI,1991).
Eledizdosentidoprofundamentevitalparaaexistência humana.Trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida subjetivamente, exigindo-se o afrontamento com a realidade.
O problema com o qual nos confrontamos na prática
concreta nas escolas públicas, e que está exigindo
aprofundamentoteórico,éaquestãodaformaçãohumana e as responsabilidades da escola pública com a
direção que assume tal formação. Ele está impregnado de dramaticidade, porque diz da necessidade vital
com a qual se confronta a humanidade, a saber: altera, significativamente, os rumos do processo de formação das novas gerações, fazendo-o no marco da
realidade complexa e contraditória.
Nolimite,portanto,derelaçõeshumanasesociais,debase
capitalista,comtendênciasaltamenteconcentra-dorase
destrutivasdasforçasprodutivas–homem,trabalho,natureza,conhecimento–busca-sereferênciasemancipatórias1.
Nessabuscanãoestãoeximidasasáreasdoconhecimento
queconfiguramatualmenteocurrículoescolar.
É assim que a Educação Física, inserida no currículo
escolar, procura respostas para a questão, fazendo-a
nomarcodediscussõesampliadas,quepermitemcaptarumaperspectivadecomplexidadeetotalidadeque
sefazemnecessárias.
Paraadentraremtalcomplexidade,optamosemseguir
opercursodaexplicitaçãopreliminardoconteúdoteóricodascategoriasquepermitirãoareflexãoarticulada
aquenospropomosnopresenteestudo.

Nossa reflexão permite explicitar com
que base estamos
construindo nosso
arcabouço teórico,
tomandocomoreferência a concretude
da realidade educacional.

A conjuntura social e a
direção hegemônica na
formação humana
AorefletirmossobreaEscolatemosquereconhecê-lano
interiordepolíticaseducacionaispúblicasquesãodelimitadas sob a égide do Estado. Nesses tempos de
hegemonianeoliberalpodemosidentificarqueeleesvazia-se no que se refere às políticas sociais, porém
potencializa-senasrelaçõesdeconcentraçãodepoder.
SADER(1999)falaemEstadomini-max,sendomáximo para o capital e mínimo para o trabalho, apontandoqueumEstadodemocráticodeveráter,emprimeiro
lugar,adimensãodainclusãosocial,ondedeverãoser
estendidosegarantidososdireitosbásicosdecidadania.
Examinando a crise educacional, sob a análise
neoliberal,GENTILI(1996)apontaqueacrisedossistemas educacionais é responsabilizada pela profunda
falta de eficiência, eficácia e produtividade, na contramão do que vimos identificando, ao longo dos anos,
comosendoumacrisedequantidade,universalização
e extensão. Retira-se a questão da crise de universalização para a crise gerencial dos sistemas escolares,
tomando como referência a qualidade total, que vem
sendo implantada em empresas. As estratégias para
superar a crise são buscadas no plano de discussão
internacional, que recorre ao apoio do Banco Mundialedosexperts2 ... O que se evidencia é a transposição
de conceitos das práticas empresarias ao sistema educacional, tendo, em sua função social, a empregabilidade como ponto fundamental.
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Partindo, portanto, do concretodaescolapúblicae,no
seu interior, do trato com o
conteúdo dança em aulas
de Educação Física estaremos articulando a reflexão
acerca da Formação, do
Currículo,daEducaçãoFísica e da Dança como conhecimento reconhecido
como conteúdo das aulas.

Neste sentido, faz-se necessário impor resistências a
essas políticas que desmontam as conquistas populares sob a argumentação da reestruturação e desburocratização,etermosclarezadosenfrentamentosante
essaconjunturaqueimpeleadiscussãodedemocratizaçãodosespaçospúblicos.
Base educacional: papel da
educação
Partimos do entendimento de que as últimas décadas
vêmsendosignificativasnocampodaspreocupações
relativas aos problemas educacionais no país. A educação entra no palco da rediscussão acerca das teorias
que norteiam suas práticas pedagógicas e faz uma
releitura da sua função social, colocando-se enquanto
um dos fatores que contribuirá, em conjunto com outros, para mudanças qualitativas na nossa sociedade.
Reconhecemosdiferentescontribuições,paracompreenderopensamentopedagógicodoBrasil,porém,neste
estudo,fizemosaopçãodetomarcomoreferênciapara
adiscussãoacercadasperspectivasdaeducação,osestudosdeSAVIANI(1989e1992),porproporaconstruçãodasprimeirasaproximaçõesdeumaPedagogiaHistórico-Crítica,ondetomacomoquestãocentralaproblemática de ‘como atuar de modo crítico no campo
pedagógico, como ser um professor que ao agir, desenvolveumaprática de caráter crítico’,eFREITAS
(1995),portomarosestudosdacríticaeducacionalpara
análiseerealizarumdiálogocríticosobreaquestãoda
organizaçãodotrabalhopedagógico,acreditandoqueo
debatedadécadadeoitentaestáinacabado.Eétomandoessadiscussãoemabertoquenosaproximamosda
PedagogiaHistórico-Crítica,nadireçãodeavançarna
explicitação do processo pedagógico inserido na
concretudeescolar,esuaspossibilidadesdesuperação.
A discussão curricular:
a teoria crítica em debate
Adentramosnadiscussãodocurrículoreconhecendo
seu percurso histórico, desde a etimologia da palavra
latinascurrere, referindo-se a curso (ou carro de cor-

rida), e ao longo dos anos suas diversas formas de entendimento:percursoeducacional,programaouconjunto de programas, organização da condução da
aprendizagem, dentre outras (FORQUIN, 1993;
GOODSON,1995).
Nossocampodeconcentraçãofoioperíododenominadodereconceituação,iniciadonosanos60/70,ondeas
discussõessaemdavisãorestritadeensino,aprendizagem,avaliação,paraampliaçãodadiscussãoacercade
ideologia,cultura,poder,resistência,emancipação3 .
É possível identificar fases, não bem definidas, da trajetória da discussão curricular, onde os primeiros estudos tinham como eixo o currículo e a distribuição
dopoder,depoisofoconaresistência,sendointensificada a discussão sobre o papel do Estado na
legitimaçãodosistemacapitalista.Posteriormenteestudos que refletem a preocupação com as estratégias
práticas e com a ação docente comprometida, e nos
anos 90 identifica-se contribuições de estudos feministas, de raça, culturas e do pensamento pós-moderno e pós-estrutural. Nas discussões que tomam como
referênciaosestudospós-modernosepós-estruturalistassãoidentificadasasteoriaspós-críticas,que,segundo SILVA(1999) é uma ampliação da teoria crítica,
queapesardetomarcomoreferênciaomesmonúcleo
daanteriornãopodesercompreendidasemumaanálisedasrelaçõesdepoderdescentralizado.
Inúmerassãoasdiscussõesquesustentaram,nosanos
80/90, a teoria curricular crítica. Porém, nos últimos
anos,ampliasseodiscursosobreasuacrise.MOREIRA
(1997), buscando entender como os especialistas em
currículo apontam essa discussão, identifica que os
avanços teóricos afetam pouco a prática docente deixando de contribuir, como se desejaria, para sua maior renovação. Evidencia que apesar de anunciada a
crise, se reconhece a importância da produção
curricular, a partir da teoria curricular crítica.
Reafirmamosaimportânciaderecorrermosàdiscussão
dateoriacríticaporreconheceroseupotencialanalítico,
eevidenciaranãosuperaçãodascategoriasdeautonomia,emancipação,frenteaosistemasocialvigente.
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ConcordamoscomMOREIRA,aoafirmarque
“ATeoria Crítica do Currículo é um movimento de constante problematização e questionamento. Nesse processo, novas questões e temas vêm-se incorporar àqueles
que, desde o seu início, estiveram no centro de sua preocupação. É isso que constitui sua vitalidade e seu potencial. Esta é uma história que evidentemente ainda
não terminou. Na verdade, talvez esteja apenas começando”(1995, p. 35).

A Educação Física e o espaço
escolar: compreendendo um
percurso
Analisamoscomoumaáreadeconhecimento,aEducação Física, insere-se no âmbito escolar, ao longo de
sua história no Brasil. Reconhecemos que esta assumiu diferentes papéis, os quais corroboraram com as
referências educacionais de diferentes épocas, justificando-se por outras necessidades que não o seu conhecimentoespecífico4.
AproduçãoteóricadaEducaçãoFísicarecebeuimpulsosignificativonosanos80,ondesecriticavaomodelo de esportivização, de orientação tecnicista, vindo a
analisar o papel social e político que a Educação Física vinha assumindo. Configura-se referências teóricasqueapontamanecessidadedepensarumaEducaçãoFísicaprogressista,revolucionáriaoupopular,chegandoaosanos90comdiversosentendimentossobre
umaEducaçãoFísicaprogressista.Oconsensodosanos
80 passa a expressar-se em um conflito nos anos 90.
Em1991GHIRALDELLIJÚNIORapresentaumapropostapedagógicabaseadanaconcepçãohistórico-crítica, onde a Educação Física é a educação do movimento corporal humano, através dos conteúdos luta,
ginástica,esporte,dança,dentreoutros,comdestaque
ao trato com a historicização dos conteúdos.
Apósestacontribuição,aobradeprincipalexpressãosobreapedagogiahistórico-críticanaEducaçãoFísicafoio
COLETIVODEAUTORES(1992).Denominadadecrítico-superadoraporreconhecerquehouvereflexõeseavançosfrenteàdécadade80,porématéoiníciodosanos90

nãohouvenenhumapropostametodológicadeensino
sistematizadaqueenfrentasseahegemoniadomodeloda
aptidãofísica.Partedareflexãodoprojetopolítico-pedagógicoqueorientaotrabalhoescolaretomacomoreferênciaaconcepçãodecurrículoampliado.EntendeaEducaçãoFísicacomodisciplinaque,naescola,trata,pedagogicamente,doconhecimentodaCulturaCorporal,a
qualseconfiguraatravésdeformasdeatividadescorporais/expressãocorporalenquantolinguagem,taiscomo:
dança,esporte,luta,jogo,ginásticaetc.
EmPernambucoodebate,também,éfomentadonadécada de 80 junto aos professores e representantes
institucionais,rediscutindoaEducaçãoFísicaesuafunçãonoespaçoescolar.ASecretariadeEducação,CulturaeEsportesdoEstadodePernambuco–1987/1991,
apresenta a Contribuição aodebate do currículo em
Educação Física:umaproposta para a escolapública,queapresentavaseraEducaçãoFísicaumaprática
pedagógicaque,noâmbitoescolar,tematizaformasde
atividadesexpressivascorporais–jogo,esporte,dança
ginástica–queconfiguramoconhecimentodacultura
corporal.Nasgestõesposterioresestapropostavemsendoreeditada,sofrendopoucasalteraçõesnoqueconcerne
aosconteúdos,porémsemampliarsuadiscussão.
ApesardoprocessodeconstruçãodereferênciasteóricocríticasemPernambuco,sãolimitadososavançosnotratocomoconhecimentonapráticapedagógica,nãodiferenciandodasdemaisdisciplinasdocontextoescolar.
É no interior de uma escola pública do Estado de
Pernambuco que estaremos articulando a reflexão
acerca das possibilidades de tratar o conhecimento
Dança, em aulas de Educação Física, a partir de práticas pedagógicas que se diferenciam por tomarem a
referênciadaperspectivacrítica.
O conteúdo Dança em aulas
de Educação Física: temos o
que ensinar?
DelimitamosoconteúdoDançaemnossapesquisapor
reconhecermosaausênciadediscussões,damesma,enquantoconteúdoasertratadonoespaçoescolar.Reco-
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nhecemossuapresençanaescola,viaaEducaçãoFísicae/ouEducaçãoArtística/ArteEducação,poréméuma
presençadescontextualizadadadiscussãoacercadaseleçãocultural,realizadapeloscurrículosescolares5.
Nasrespostas,aonossoquestionário,foipossívelperceber que a Dança não é tratada como conteúdo nas
aulasdeEducaçãoFísica,apesardeapareceremfestividadesedatascomemorativas6 . Justificando-se: questõesestruturais,deconhecimentoedeaceitaçãopelos
alunos,especialmentedosexomasculino.
Noqueserefereàquestãoestrutural,pensamos,automaticamente,numasalaampla,pisoliso,espelhospor
todososlados,acompanhadadeumsomdequalidade,
damesmaformaquepensamosemquadrassemburacosecomcobertura,bemcomodemarcaçãodetodasas
modalidadesesportivas.Essa,semsombradedúvidas,
nãoéarealidadedasescolaspúblicasdenossoEstadoe,
porque não afirmar, de nosso país. O interessante a se
notar é que, apesar da quadra não ser a desejada, nós
continuamos a tratar o conteúdo esportivo, com seus
limites,éclaro,eomaisintriganteéqueaquadravirou
sinônimodeauladeEducaçãoFísica.Éimportantereconhecer que, em muitas escolas, nem quadra existe,
ficandoasaulasrestritasaespaçoscomopátio,ruasou
praçaspúblicas.Aperguntaquepodemosfazeré:Nãoé
maisfácilconseguirumasaladoqueumaquadra?Desde
que a sala não seja aquela tão especial quanto à quadra.Eporquenãoampliarmosnossaestruturafísicapara
além da quadra, com salas de dança e ginástica? Não
estamos,aqui,querendoexplicitarumaelucubraçãoe
sim, possibilitar pensarmos o espaço físico como um
desafio constante para professores que pensam uma
EducaçãoFísicaqueampliasuasreferênciasdeconhecimento.Nessesentido,explicitamosqueoespaçofísico/arquitetônico das escolas é estruturado tomando
comoreferênciaproposiçõespedagógicas,ouseja,fazse necessário redimensionar esses espaços frente a
uma reflexão ampliada da escola, e, especificamente, da Educação Física.
Noqueserefereàquestãodoconhecimentoacercada
DançanoscursosdeformaçãoemEducaçãoFísica,vamosidentificarumavançosignificativonoscurrículosque

apresentavamadisciplinaRítmica,nemsempreobrigatóriaparaoshomens.Hojepodemosidentificarcursosque
possuemocomponentecurricularDançaparaalunose
alunas,bemcomofutebol.Setomarmoscomoreferência
queoconteúdofutebolnãoeraobrigatórioparamulheres,e,porincrívelquepareça,aindaexistemcursosque
mantêmessareferência,podemosvisualizar,maisclaramente,adiferenciação.Poisofutebolestámarcadamente
nasaulas,sejamdeprofessoresoudeprofessoras,mas,a
Dançanão.Devemos,noentanto,reconheceraquestão
cultural, porém para além de reconhecê-la temos que
confrontá-la.SereconhecemosaDançacomoconteúdo,
teremosquerecorreraela,assimcomorecorremosaos
demaisconteúdoscomosendoimportantesparaaformaçãodascriançaseadolescentes.
Existe uma discussão que apresenta a redução que as
aulas, orientadas porprofissionais comformaçãonão
específicaemDança,apresentamaosalunos.EssareferênciaprecisasermelhordiscutidanointeriordoscursosdeformaçãoemEducaçãoFísica,porqueessetem
sidoumforteargumentodosprofissionais,anãoapropriaçãodoconhecimentoquetrataaDança.Issosereflete,também,noquedizrespeitoàmetodologiadesses
profissionais,frenteaoprocessodeensino-aprendizagem.Nãofazemosomesmopercursodessadiscussão,
pois,dessaformateríamosquedefenderquesóosprofissionaisLicenciadosemDança,poucosemnossopaís,
estariamaptosatratardesseconteúdo,emaulas,noespaçoescolar.Oquenospreocupaéreconhecercomque
elementososprofissionaisdeEducaçãoFísicaestãose
aproximandodotratodaDançanoespaçoescolar.
EntendemoscomoBARBOSAque“assimcomoamatemática, a história e as ciências, a arte tem um domínio, uma linguagem, uma história. Se constitui
portanto, num campo de estudos específico e não
apenas em mera atividade” (1991, p. 06), sendo a
DançaumadasformasdaCulturaCorporaldediversos
povosqueseinserenesseuniversodaCultura/Arte.
SetomarmoscomoreferênciaoBrasil,vamosidentificarpoucoscursosdegraduaçãoemDança,LicenciaturaouBacharelado,osquaisconfiguramumanova
demandanasFaculdadesdeArtes.Porém,desde1971
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a legislação prevê o trato com esse conhecimento em
aulasdeEducaçãoFísicaeEducaçãoArtística/ArteEducação, sendo explicitado, mais recentemente, nos
ParâmetrosCurricularesNacionais.
No que se refere à
presençadoshomens Nesse sentido, não querenas turmas mistas, mos entrar numa discustemos uma longa são corporativista de quem
discussãoacumula- é esse espaço de intervenda acerca do que re- ção, e sim, discutir sobre as
presentatermostur- possibilidades, já historicamas divididas por mente em construção, de
sexo, quando em qualificação profissional. A
todo o seu processo rediscussão acerca da forescolaredevidaco- mação profissional em
tidiana eles estão EducaçãoFísicadeverecujuntos.Issorepresen- perar as demandas que a
taumretrocessoque
área não conseguiu tratar
não se justifica por
com qualidade e fomentar
questõesfisiológicas,
muitomenospsico- novas possibilidades.
lógicas.Aco-educaçãoeaquestãodegênerovêmsendo
discutidasnasproduçõesacadêmicasdaárea,podendo
serconsultadosestudosatualizados,apresentadosnos
eventosdoColégioBrasileirodeCiênciasdoEsporte,nos
seusGruposdeTrabalhosTemáticos.
Aoadentrarmosnaquestão:Mas,afinal,oqueéDança?, ainda tomando como referência a nossa consulta
aosprofessores,podemosexplicitardoiseixosconceituais.
Oprimeiroapresenta-acomomovimentoquefortalece,
coordenaetc,e,comisso,ajudaatodasasatividadesda
EducaçãoFísica;enquantoosegundoapresenta-acomo
expressão cultural de um povo. Confrontamos o
reducionismo,doprimeiroeixo,frenteàsdiscussõesque
seampliamnouniversodaArte,tendoocuidadodenão
nosdistanciarmosdopapeldoespaçoescolar,ouseja,
dialogandoapartirdaEducaçãocomaArte.
NossoentendimentosobreaDançatomaadiscussãoampliadadaArte,sendoessaumaqualidadequeexcedeodizer
empalavras,ouseja,localiza-senouniversodalinguagem
corpóreadohomem,quepossuicódigosuniversais.
RecorremosaMARQUES(1999)queapresentaumaproposta de articulação múltipla entre o contexto vivido,

percebidoeimaginadopelosalunoseossub-textos,textosecontextosdaprópriaDança.Ocontextosendoentendido como um interlocutor da nossa prática
educativa, o que se aproxima da idéia de problematização.Ossubtextossãoaspectoscoreológicos,elementosestruturaisesócio-afetivo-culturais.Ostextosda
dançavãodouniversodosrepertóriosaoreconhecimento
daimportânciadascomposiçõesedasimprovisações.
No contexto da dança temos os elementos históricos,
culturais e sociais da dança, tais como, o trato com a
história,música,estética,apreciaçãoecríticaetc.
ADançaéentendida,napropostadaEducaçãoFísicade
Pernambuco,comoumadasformasdelinguagemdo
homem,expressivaerepresentativadediversosaspectos
desuavida,privilegiadamentedeseusmomentosfestivos.
AulasdeDançasão
observadasemdife- Entendemos que se faz nerentesespaços,nestes cessário permitir o acesso
ao universo da Dança,
oprofessor,bailarino/
desmistificando sua imacoreógrafo/professor,
gem, só, como espetáculo
tem no domínio da folclórico de caráter contécnicaedehabilida- templativo, passando a
des a sua metodo- entendê-la como conhecilogia,enorepertório mento significativo nas
doclássicooseupri- ações corpóreas, podendo
vilégio.Nas,poucas, ser exploradas no repertóexperiênciasrelatadas rio popular, folclórico, clásdeaulasdeEducação sico, contemporâneo etc.,
Física,vemosoprivi- na improvisação e na comlégiodouniversopo- posiçãocoreográfica.
pular, caracterizado
comoresgatecultural.Reconhecemosaimportânciade
repertórios da cultura local, porém faz-se necessário
conhecer/explorar as referências acerca da dança e
seus diferentes repertórios, bem como as possibilidadesdeimprovisaçãoe(re)construçãocoreográfica.
Passos da nossa caminhada:
percurso metodológico do
estudo
Os procedimentos metodológicos tomaram as orientaçõesadvindasdaabordagemqualitativadepesquisa
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emCiênciasSociais.Pesquisasqualitativastrabalham
com significados, motivos, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações,
processosefenômenosquenãopodemserreduzidosà
operacionalizaçãodevariáveis.(MINAYO,1994)
Paratal,recorremosàpesquisa-ação,referênciadapesquisasocialquefoiconstruídaapartirdaidentificação
daslimitaçõesdosprocedimentosconvencionaisàresoluçãodeproblemasreais,ondeospesquisadoreseparticipantestêmpapéissignificativosnapesquisa.Segundo
THIOLLENTapesquisa-açãopodesercaracterizadacomo:
“um tipo de pesquisa social com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo” (1998, p. 14).

Reconhecendoascríticasfeitasaessetipodepesquisa,
que identifica limitações frente às análises subjetivas,
buscamosprecisarseuprocessoedelimitarnossocampo de inserção por tempo intensivo e aprofundado.
Foramparticipantesdapesquisaquatroturmas(1ª,4ª,
7ªdoEnsinoFundamentale1ºanodoEnsinoMédio)
deumaescoladaredepúblicadeensinodoGovernodo
EstadodePernambuco.AEscolaeracaracterizadacomo
comum,naqualiniciamoscomoprocessodenegociaçãodeentradaemcampo.Nossaintervençãoaconteceu
noperíodode20/10a15/12de1999,intensivamente,
manhãsdesegundaàquinta-feira,etardesdesegunda
e quarta-feira, sendo ampliado no período de entrada
emcampoenasistematizaçãodotrabalho.
Nossasobservaçõestinhamduasabrangências:ocontexto escolar e sua rotina/cotidiano e as aulas de Educação Física tratando o conteúdo Dança, ministradas
pela pesquisadora, que totalizaram 38 aulas.
RecorremosaoSemináriocomoinstrumentodecoleta de dados na entrada em campo e na avaliação, consistindo em ser um espaço para discutir, examinar e
tomar decisões acerca do processo de investigação,
possibilitandoasdiscussõeseresoluçõesdotema,sendo, ainda, o espaço que centraliza as informações
coletadas e discute as suas interpretações.

Nosutilizamos,ainda,doFestivalcomoumapossibilidadedesistematizaçãoeavaliação,sendoumespaçode
ampliaçãodotempopedagógico.Configurou-seemespaçoampliadoecoletivizadodeexposiçõesevivências
construídasaolongodotema/unidade,desocialização,
acessoanovasexperiências,avaliação,festejo,ritualetc.
Catalogamosasseguintesfontesderegistro:PlanoseRelatos–01planogeral,38planosdeaulase38relatosde
aulas;Fotográfica–81fotos;Questionário–28-06;Produçãodosalunos–108registros;Seminários–02textos
transcritos;Vídeo–06fitas;Outrosregistros–08itens.
Com quem andamos e o que
reconhecemos neste caminhar:
análise dos dados
Iniciamos este capítulo com a chamadaNós entramos na escola: o que vimos e ouvimos, dando destaqueaoprocessodeentradaemcampo.
Junto às turmas da 1ª e 4ª séries fizemos um levantamento gráfico. Na 1ª série, fica visível a ausência de
referênciassobreaEducaçãoFísica,porémémarcante
apresençadocampodefutebol,nosdesenhosdasmeninas e dos meninos. Ressaltamos das falas: o quanto
gostariam de ter aulas de Educação Física, pois só tinha para os grandes; e um interesse diversificado,
não distinguindo coisas de meninos e coisas de meninas. Na 4ª série, que já tinha aulas de Educação
Física, vimos, nos desenhos, a presença marcante do
queimado, das meninas, e do futebol, dos meninos.
Reclamaram da ausência de aulas e listaram o que
gostariamdeaprender,demodalidadesesportivas,ginástica, jogos populares, dança, ou, ainda andar de
patins, empinar pipa.
Nodebateda7ªsériee1ºano,ficouexplicitoavontadede
teraulasdeEducaçãoFísica,desdequenãofossesópara
osmeninos,sófutebolousóqueimado,sócorridaetc.,
identificadouminteressediversificadodeconteúdos.
Nadiscussãodoplanejamento,espaçoimportantíssimo, firmamos um contrato de vivências, tendo como
eixoaspossibilidadesdeaçõesedecisõescomparticipaçãodetodos.Oobjetivogeral:identificar,sistemati-
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zar e ampliar as referências sobre o conteúdo Dança
emdiferentesciclosdeensino,deformaareconhecermos a mesma enquanto manifestação de uma das
possibilidades de linguagem do homem, bem como
de uma significativa expressão de arte desenvolvida/
vivida histórica e culturalmente pelo homem7 .
AúltimaetapafoiarealizaçãodoSemináriodeEntrada
emCampo,ondeexpomosocontextomaiordonossotrabalho.Ascriançaseprofessores,maioria,desconheciama
DançacomoconteúdonasaulasdeEducaçãoFísica,onde
éclarooprivilégiopelofutebol,oqueimadoeascorridas.
ComosubtítuloOquenosdizaPráticaPedagógicaapresentamosaanálisedosdados.Paratalrecorremosàsocorrênciasqueseexpressavamnasaulas,buscandoasregularidadessubjacentesàpráticapedagógica,classificando-as
emdoistiposdeocorrência:episódioseaçõesderotina8.
Aolongodasanálisesosmapeamentosforamseconfigurando e chegamos a constituição das regularidadesemaulas9 .

Destarte,reconhecemosqueasocorrênciasapresentadaspermitiram-nosapresentarcategoriasempíricasque
consolidamaorganizaçãodotrabalhopedagógico.
A partir de agora iremos apresentar alguns elementos
decadageneralização,infelizmentesemosexemplos
do cotidiano escolar, que não cabem nesta síntese.
1. Planejamento das aulas, sendo apresentado e
problematizadocomosalunos:noiníciodaaula
era apresentado para ser analisado e para recebermos sugestões sobre seu encaminhamento; ao final da aula apresentávamos indicativos de continuidade, subsidiando a próxima aula;
2. Recuperaçãodoacervodosalunosnasaulas:de
forma gráfica, oral ou corporal, sendo as informações trazidas o norte da discussão na turma;
3. Participaçãoefetivadosalunosnodesenvolvimento das aulas: as participações das 1ª e 4ª séries foram efetivas, enquanto a 7ª série e o 1º ano foi consideradaboa;nãohouvegrandesdiferenciaçõesde

1ªsérie

4ªsérie

7ªsérie

1º ano

Total

11aulas

11aulas

08aulas

08aulas

38 aulas

01 Planejamento das aulas,
apresentando-o e problematizando
com os alunos

11

11

08

08

38

02 Recuperação do acervo dos alunos

11

11

08

08

38

03 Participação efetiva no
desenvolvimento das aulas

11

10

08

08

37

04 Novas aprendizagens

11

11

08

08

38

11

10

08

08

37

11

11

08

08

38

11

11

08

08

38

08 Dificuldades com questões de
comportamento/relação interpessoal

02

04

01

02

09

09 Elementos externos à aula

05

05

02

02

14

GENERALIZAÇÃO
AÇÃO DE ROTINA

05 Produção coletiva na sistematização
aulas
06 Dinâmica do trabalho
(problematizações, pesquisa, seleções)
07 Avaliação sistemática do trabalho
EPISÓDIOS
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participaçãoporsexo,sendoaco-educaçãoumelemento importante nas aulas; a questão religiosa
foimotivodereflexãosobreasdiferentesformasde
participação;
4. NovasAprendizagens:osalunosdassériesiniciais
não diferenciavam, o que era dança e o que era
música/grupo musical, demonstravam conhecer
nominalmente algumas danças, mas poucos conheciam seu repertório expressivo corporal; tratamos as danças divulgadas na mídia, como danças
que não caracterizam uma construção cultural,
bemcomoreconhecendosuatemporalidade;houveampliaçãodasreferênciasdosalunos,sendorefletidanasistematização/aprofundamentodosconceitos da dança.
5. Produçãocoletivaparaasistematizaçãodasaulas:
identificando dificuldades e possibilidades de superação, composição e improvisação em grupos;
noFestivalosalunosescolheramacomposiçãocoreográfica, o vestuário, as músicas, os apresentadoreseostextosintrodutórios;
6. Dinâmicadotrabalho(problematizações,pesquisa, seleções): os problemas eram tratados na discussão coletiva; a pesquisa nas aulas foi limitada
no aspecto bibliográfico, mas ampliada junto aos
pais,amigos,comunidadeetc.;
7. Avaliaçãosistemáticadotrabalho:asaulaseram
orientadasparareconhecermos,aolongodasmesmas, se atingimos ou não o objetivo, de forma a
analisarmososelementosquedificultarameosque
ajudaram no seu andamento; como avaliação final da nossa intervenção, tivemos o Festival, além
do registro gráfico ou escrito sobre o desenvolvimento das aulas.
8. Dificuldadescomquestõesdecomportamentoerelaçãointerpessoalentreosalunos:tivemosproblemas/limites com alunos que atrapalhavam a aula
com brincadeiras e interferências, vergonha de se

expor em grupo, relações entre os alunos do mesmosexoedesexosdiferentes;
9. Elementosexternosàaulaqueintervinham/dificultavam-na:organizaçãodoespaçoedomaterial
para aula; ausência de professores da escola.
FechamosestecapítuloapresentandoComoSistematizamos e Avaliamos nosso trabalho, onde prevíamosumFestivaleumSeminário.
O Festival aconteceu com grande envolvimento dos
alunosnasuaconstrução,bemcomodealgumasmães
e professoras. Foi apresentado a comunidade escolar
como um momento de síntese e avaliação das nossas
aprendizagens,ondepudemosver/ouvir/sentirdiferentes formas/possibilidades dos alunos sistematizaram
o conhecimento apreendido, seja corporalmente, na
composição coreográfica, ou na exposição verbal/
conceitual10 .
OSemináriodeAvaliaçãoaconteceuumdiadepoisdo
Festival,comaintençãoderefletirsobredotrabalhodesenvolvidonaescola.Tivemosfalaabertaatodosedebate entre os presentes. Dentre as falas destacamos: a
importânciadacoisanossa,trabalhocultural;aexpectativadecontinuidadeapartirdademandadosalunos;
anecessidadedeincentivonaescola;aaprendizagem
das crianças; a escola ficou um lugar bonito e não
um lugar triste, um lugar alegre onde todos queiramestar;aproduçãodosalunos;adiversãonaaprendizagem;oenvolvimentodosalunosnasaulas.
Nosregistrosda1ªe4ªsérie,aspalavrasmarcantesforam:‘aprendi’e‘gostei’.Nosdesenhosficaexplicitaa
apropriaçãodareferênciadaDança,nasuaformaecaracterísticas. Na 7ª série e 1º ano, os textos foram mais
densoseexpressavamumaavaliaçãogeral,queemmeio
aelogioseconsideraçõesdesuasparticipações,amaioriasolicitavacontinuidadedotrabalhonaescola.
Trabalhamos com as falas, registros e imagens para
retratar o percurso da intervenção pedagógica na escola e seu contexto cotidiano.
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Novas caminhadas à vista –
Conclusões
Nossa intenção foi confrontar a prática concreta da
escola, e elucidar a discussão sobre o conhecimento
nocurrículoescolarnaperspectivacrítica,naespecificidade, o trato com o conteúdo Dança em aulas de
EducaçãoFísica.
Areflexãosobreascategoriasteóricasnospermitiudialogar com as categorias empíricas, de forma que pensarFormaçãoHumana,CurrículoEscolar,Educação
FísicaeDançafoiumprocessoderelaçãosistemático.
Ascategoriasempíricaselucidamaspossibilidadesde
trato com o conhecimento na perspectiva crítica, e
contraditoriamente,elas,também,explicitamoslimitesquerefletemessaperspectivanosistemasocialem
quevivemos.
Oquenosfazrefletirsobreaquestão:ÉpossívelaconstruçãodeumaTeoriaCríticanumcontextoescolarque
sesustentanosistemadebasecapitalista?Anecessidade de rediscutir o projeto social que nós queremos é
apresentadoporEmirSADER(2000)11 , afirmando ser
imprescindível fomentar um Estado afirmador de direitos e constante crescimento social/cultural.
Aotomarmoscomoopçãopolíticaoprojetohistórico
socialista,acreditamosqueumadaspossibilidadesde
enfrentamento dessas amarras se dá com a superação
doslimitesqueoespaçoescolarvemapresentando,ou
seja,apossibilidadedaEscolaserumespaçodedisputa
real,ondesuafunçãoprimordial,aquisição/sistematização/produção do conhecimento, seja recuperada e
garantida.Reconhecemosqueotratocomoconhecimentorefleteadireçãoepistemológicadoensino,e,logo,
seupapelsocial,atravésdaseleção,organizaçãoesistematizaçãodoconhecimentonocurrículoescolar.
Destarte, pensar na possibilidade de ter um currículo
que reflita essa conjuntura e que aponte possibilidadesdesuperação,faz-nosentenderaTeoriaCríticado
Currículocomoummovimentodeproblematizaçãoe
questionamento constante, pois, é nesse ínterim que
novasquestõesvãosendo(re)discutidas,porémtoman-

do como matriz as preocupações fundantes, ligadas à
emancipaçãohumana.AssimcomoFREITAS(1995)
aponta estar inacabada a discussão das propostas pedagógicasdosanos80,apontamosqueadiscussãoda
Teoria Crítica está, também, inacabada, e não será
anunciando sua superação que construiremos algo
novo, que não se sustente no que já vem sendo
construídonasdiscussõescurriculares/educacionais.
Entramos na especificidade da área, tentando
visualizar a concretude dessa discussão, nos questionando: Como superar o fato da Educação Física, na
escola, continuar reforçando práticas pedagógicas
assistemáticas?Osdadospermitem-nosapresentarque,
no projeto escolar, ela não vem sendo garantida na
funçãomínima,existência,enoexistenteévisívelsua
restrição na seleção de conhecimento. Apesar da ampliaçãodasreferências,éevidenciadoumfossoentreo
que diz a teoria e a realidade prática das aulas.
O estudo implementou uma unidade temática, nas
aulas de Educação Física, tendo como orientação a
perspectiva crítica, com referência nas discussões
curriculares.Visualizamosaspossibilidadesconcretas
detratocomoconhecimentonocurrículoescolar,eos
limitesfrenteàorganizaçãoescolar.Destacamos,como
possibilidade, os elementos que qualificaram nossa
intervenção: planejamento participativo; problematização;recuperaçãodoacervodosalunos;pesquisaescolar; produção coletiva para a sistematização das
aulas; avaliação sistemática interativa. Os limites: relaçõesdepoder;questõesdecomportamentoerelação
interpessoal; o contexto escolar e suas interferências
na aula; sendo destacado na avaliação ampliada a
superação dos limites, frente à discussão sistemática
poralunoseprofessora.
Para ampliar nossas questões, apresentamos: Como
confrontarnaEducaçãoFísicaasdiscussõesacercade
conteúdo/método e objetivos/avaliação, visto que ela
passa, ainda, por um processo de reconhecimento do
seuuniversodeconhecimento?
Anecessidadededialogarcomascategoriasobjetivos/
avaliaçãoeconteúdo/método,deformaaanalisarque
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categorias dão conta da atual forma de organização
do trabalho pedagógico, na escola capitalista, é uma
exigênciacolocadafrenteàpossibilidadedediscussão
deproposiçõescríticas.

demovimento,códigos.Essaquestãofaz-nosapresentaranecessidadedeumadiscussãomaisaprofundada
acerca do trato com o conhecimento Dança, nos cursosdeformaçãodeprofessoresdeEducaçãoFísica.

Na Educação Física a discussão que sempre se
referenciou pelo conteúdo e pelo método, passa por
umaamplarediscussãoquandoécolocadaemxeque
a sua identidade. Se na sua história, a Educação Físicatomacomoconhecimentodereferênciaaginástica
eoesporte,ecomométodooquechamamosdemétodos tradicionais, esses refletem os seus objetivos vinculadosàAptidãoFísica.

Ao refletirmos soReafirmamos, no entanto,
bre a relação do hoa importância de apreenmemcomomundo
dermos e de vivenciarmos
identificamos em
a nossa cultura corpórea,
VÁZQUEZque“os
através desta, que é uma
homens mantivelinguagem que o homem
ram e mantêm diconstruiu e reconstrói/
ferentes relações
constrói ao longo da nossa
com o mundo. Dihistória.
versas são também
nelas sua atitude
para com a realidade, as necessidades que tenta
satisfazer e o modo de satisfazê-las” (1999, p.73).
Entre essas relações, o autor destaca: a relação teórico-cognoscitiva–paracompreenderarealidade;arelação prático-produtiva – com a qual intervem materialmente na natureza; e a relação prático-utilitária –
comaqualconsomemosbensproduzidos.

Essa discussão na fixação de categorias, em pares
dialéticos,permite-nosidentificarrelaçõespossíveisna
discussãodaorganizaçãoescolar.Dessaforma,arelaçãoestabelecida,historicamente,doconteúdoedométodo nas reformas educacionais retirou deles a
explicitaçãodesuaposiçãodedependênciadosobjetivos e avaliação, pois, a avaliação é, em última instância, a referência à avaliação dos objetivos escolares,
que vão ser construídos através de conteúdos e métodos,noespaçoescolar.
Entendemos,assimcomoFREITAS(1995)que,sem
retirar a importância do par dialético conteúdo/método,precisamosentenderqueacategoriamétodo/conteúdo está modulada pela categoria avaliação/objetivos, devendo ser analisada em dois níveis, que
interagem:“seus efeitos no interior da sala de aula,
como avaliação/objetivos do ensino, e no nível da
escola como um todo, na forma de avaliação/objetivos da escola, expressos em um projeto políticopedagógico”(1995,p.143).
Adentrando,parafinalizar,nonossoconteúdoespecíficodeestudo,questionamo-nos:Comosuperarofato
de que a Dança, quando tratada por profissionais da
Educação Física, normalmente, limita-se a reconhecimento de movimentos? Esse é, sem dúvidas, um limite explícito nas referências da Educação Física enquanto fazer, destituído de saber. No caso da Dança,
retiramos dela o seu sentido/significado ou a possibilidade de construí-los, em prol de suas possibilidades

Dessa forma, entendemos que a Dança é uma produção do homem em suas relações com o mundo e que
explicita diferentes relações na sua Éprecisoqueseexpliciteque
todos vivemos situações esconstituição.
téticasnasnossasvidas,por
Umadasreferências mais ingênua ou espontâparaessadiscussãoé nea que pareça, a exemplo
apresentadaporVAZ- da nossa relação com a
QUEZ,quandodis- música, com a imagem
cutesobreaEstética, corporal etc., sendo imporsendo essa “a ciên- tante ressaltar que vivemos
cia de um modo es- sob forte influência ideolópecíficodeapropri- gica estética, sendo a Eduação da realidade, cação Física e a Dança um
vinculado a outros campo profícuo para essas
modos de apropri- apropriaçõesestéticas.
ação humana do
mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em que ocorre” (1999, p. 47).
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Nessesentido,reafirmamosanecessidadedesediscutiraEducação,nointeriordaEscola,compreendendo
como ela constrói a concepção de homem e de mundo, que são refletidas nos projetos científicos, políticos,pedagógicos,éticos,estéticos.
Acreditamosquefaz-senecessáriocriarnovaspossibilidadesquefacilitemaexpressãooriginaldecadaaluno
edêaelesosentidodegruposocial,namedidaemque
osmesmosvenhamareconhecerem-seenquantoagentesquevivenciam,refletemereelaboramsuacultura.
Estivemos,duranteesteestudo,discutindosobreaspráticaspedagógicasecomoelasdiferenciam-se,qualificamsepelasuaintervençãocrítica,visualizandoosseuslimites,suaspossibilidadesesuasexigênciasnaorganização
dotrabalhopedagógico.Dessaforma,reconhecemosa
importânciadadiscussãoacercadosaberescolareaspossibilidadesdesertratadoemumaperspectivacrítica.
Ospassosqueconstruímosnestacaminhadaforamsignificativosparadialogarmoscomasreferênciasteóricasexistentes.Sabemos,porém,queesseéumprocessoque,ao
terminar,aqui,jáanunciainúmerasoutrasquestões.
Convidamosatodasetodosaparticiparemdasnovas
caminhadasquesecolocamnestenossopercurso.Sejambemvindos,
Novas Caminhadas à Vista…
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FREIRE,P.Educaçãocomopráticaparaliberdade.Riode
Janeiro: Paz e Terra, 1967).As discussões apontavam a
responsabilização do currículo pelas desigualdades e injustiçassociais.

SAVIANI,Dermeval. PedagogiaHistórico-Crítica:primeiras
aproximações. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1992.
SILVA,TomazTadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica,
1999.
TAFFAREL,CeliNelzaZülke. Aformaçãodoprofissionalda
Educação: o processo de trabalho pedagógico e o trato com o
conhecimento no curso de Educação Física.Tese (Doutorado
emEducação).UNICAMP.Campinas,1993.

4

Para reconhecermos esse percurso recorreremos a alguns
estudos,debasehistóricaouqueapresentamanálisesacerca
da Educação Física ao longo de sua história no Brasil, desenvolvidos por profissionais da área nas últimas décadas.
DentreelesdestacamosGHIRALDELLIJUNIOR,P.EducaçãoFísicaProgressista:apedagogiacrítico-socialdosconteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola,
1988;CASTELLANIFILHO,L.EducaçãoFísicanoBrasil:a
história que não se conta. Campinas:Papirus, 1991;
GOELLNER,S.OmétodofrancêseaEducaçãoFísicano
Brasil: da caserna á escola. Porto Alegre: UFRGS, 1992;
LUCENA,R.Quandoaleiéregra:umestudodalegislação
daEducaçãoFísicaescolarbrasileira.Vitória:CEFD/UFES,
1994;SOARES.C.L.Opensamentomédicohigienistaea
EducaçãoFísicanoBrasil.In:RevistaBrasileiradeCiências do Esporte. v. 11, n.2, jan/1990.

5

Faz-se necessário explicitar a existência de um pequeno
acervo bibliográfico, acerca da Dança, no espaço escolar,
especialmentenaEducaçãoFísica.

6

Consultamos os professores da rede estadual de ensino e
pudemosreconhecerelementosquenospermitiramrefletirsobreapráticapedagógicaexistente.Osprofessoresconsultados fizeram parte de um projeto da rede estadual que
objetivava dar subsídios para o trabalho com o conteúdo
Dança nas aulas de Educação Física – Projeto Dança na
Escola.

7

Ver: planejamento de ensino. Eixos de cada série/ciclo: 1ª
série – danças conhecidas dos alunos, manifestações culturais/artísticas do nosso povo; 4ª série – danças populares
nos ciclos (carnavalesco, junino,folclórico e natalino) do
nosso país; 7ª série – o universo de folguedos brasileiros,
buscando sistematizar suas danças e reconhecer a representação dos mesmos para a nossa cultura no passado e na
atualidade; 1º ano – o universo da Dança de Salão, selecionar uma dança e aprofundar as referências sobre o seu
conhecimento.

8

Episódiosforameventossurgidos,ocasionalmente,durante
odesenvolvimentodaaula,mantendoummesmodadoco-

THIOLLENT,Michel.Metodologiadapesquisa-ação.SãoPaulo:Cortez,1998.
VAZQUEZ,AdolfoS.FilosofiadaPráxis.RiodeJaneiro:Paze
Terra,1977.
VAZQUEZ,AdolfoS.ConviteàEstética.RiodeJaneiro:CivilizaçãoBrasileira,1999.

Notas
* MestreemEducação/UFPE;Prof.ªdaSecretariadeEducação/PEeDepartamentodeEducaçãoFísica/UEPB–E-mail:
liviatb@ig.com.br
1

Emancipação–Múltiplodesenvolvimentodaspossibilidades humanas e a criação de uma forma de associação digna da condição humana. Alienação – Ação pela qual um
indivíduo, ou grupo, uma instituição ou uma sociedade
tornam-se, ou permanecem, alheios, estranhos, enfim, alienados aos resultados ou produtos de sua própria atividade, à natureza, aos outros seres humanos e, também, a si
mesmos.Ver:BOTTOMORE,Tom.DicionáriodoPensamentoMarxista.RiodeJaneiro:JorgeZahar,1988.

2

Ver:TOMMASI,Lívia;WARDE,MíriameHADDAD,Sérgio
(org.). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São
Paulo: Ação Educativa e PUC, 1996; GENTILI, Pablo.
Neoliberalismoeeducação:manualdousuário.In:Escola
S.A.Brasília:CNTE,1996,p.09-49.

3

Podemos identificar as críticas às teorias tradicionais, vindas através do movimento dereconceptualização, nos EstadosUnidos(Ver:APPLE,M.IdeologiaeCurrículo.São
Paulo:Brasiliense,1982;GIROUX,H.TeoriacríticaeresistênciaemEducação.Petrópolis:Vozes,1986);naNovaSociologiadaEducação,movimentoinglês(Ver:YOUNG,M.
Knowledgeandcontrol.London:Collier-Macmillian,1971);
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mum,emboranemsempreserepetissemdamesmaforma
emtodasasaulas.Açõesderotinaforamasatitudesqueapareciam,habitualmente, na organização do trabalho, emtodas as aulas, de forma raramente alterada, demonstrando
queintegravamaprópriaestruturadesuapráticapedagógica e que, portanto, possuíam um potencial quantitativa e
qualitativamenteexpressivo(ESCOBAR:1997).
9

Faz-senecessárioesclarecerquearegularidade,emalguns
casosserepeteemváriosmomentosdaaula,nessesentido
apenas configuramos sua presença ou ausência em cada
aula, o que nos permitiu visualizar ocorrências sistemáticas que configuram as ações de rotina.

10

Ver:FolderdoFestivalcomsínteseconstruídapelasturmas;
eFitadevídeo,queregistraaexpressãodasaprendizagens,
em um momento de festa, na comunidade escolar.

11

Debaterealizadono2ºCongressoBrasileirodeTecnologia
eEducação,promovidopeloFECOMERCIOde12a15de
setembro de 2000, no Centro de Convenções de Pernambuco, tendo como temática: Estado,EducaçãoePolíticas
deCrescimento.
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