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Esse texto tem o objetivo de sistematizar o acúmulo histórico
3
 do Movimento 

Estudantil de Educação Física (MEEF), que há mais de 30 anos estuda sobre educação, 

formação de professores e formação em Educação Física. Movimento que desde 2009 

iniciou uma campanha pela formação unificada, intitulada “Educação Física é uma só. 

Formação Unificada Já!”. Campanha esta que partiu da necessidade dos estudantes 

compreenderem o porquê da divisão curricular em bacharelado e licenciatura, e a 

limitação de conhecimentos e campos de atuação, tendo como proposta a luta contra a 

divisão na nossa formação defendendo a Licenciatura Ampliada como forma de superar 

os problemas encontrados.  

Em 2009, completou quatro anos da aprovação das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), que potencializam a fragmentação durante a formação, e alguns 

estudantes passam a já se formar em bacharelado e licenciatura. Esse contexto somado 

as contradições que estudantes encontram durante sua formação no seu currículo, 

culmina na campanha, por isso retomamos com força o debate sobre formação, em 

diversos fóruns do MEEF, como Encontros Regionais e Nacionais e Conselhos de 

Entidades, com objetivo de avançar na análise sobre a atual formação e perspectivar 

formas de superar as críticas apontadas. Continuamos os estudos referentes a uma 

proposta superadora para formação de professores de Educação Física, a Licenciatura 
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Ampliada. Nesse texto apresentaremos os princípios da proposta de formação que o 

MEEF vêm discutindo e defende. 

Compreendendo que os limites da formação hoje se dão para além dos marcos 

da divisão curricular e envolvem a educação como um todo e a Universidade, 

encontramos na nossa formação uma grande desarticulação entre teoria e prática; 

também sofremos com a falta de aplicabilidade dos conhecimentos tratados; com a 

realidade cada vez mais distante dos cursos; com o contato tardio e a produção de 

pesquisa somente a partir de um trabalho de conclusão de curso; a organização do 

conhecimento de forma linear, fazendo com que não consigamos articular os 

conhecimentos para pormos em prática; uma formação unilateral, que se amolda as 

necessidades do mercado de trabalho, negando alguns conhecimentos produzidos 

historicamente; uma formação de capital humano em contraposição a uma formação 

humana. Todos esses problemas são potencializados com as novas DCN e ao longo do 

texto apresentaremos o caráter superador na proposta de Licenciatura Ampliada. 

Iniciaremos caracterizando o modo de produção e a atual forma de acumulação 

do capital, como isso se desdobra em políticas para educação superior e atinge a 

especificidade da Educação Física. A seguir trataremos sobre a Licenciatura Ampliada, 

a partir de quatro princípios, a formação humana enquanto concepção de formação, a 

história enquanto matriz científica, o trabalho enquanto princípio educativo e a 

organização do conhecimento de forma espiralada. Ao final apresentaremos a campanha 

Educação Física é uma só. Formação Unificada já! Enquanto um instrumento de luta do 

MEEF/ExNEEF.  

 

O Brasil e a Educação  

Caracterizamos o Brasil enquanto um país de capitalismo dependente (Florestan 

Fernandes) que segue as diretrizes dos organismos multilaterais – Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional, UNESCO, entre outros - e aplica a política neoliberal 

no país desde a década de 90, cumprindo um papel dentro da divisão internacional do 

trabalho. As políticas neoliberais caracterizam-se, fundamentalmente, com a não 

intervenção do Estado nas áreas sociais, mas contraditoriamente o Estado vai atuar para 

grandes empresas, bancos, grandes indústrias. Então concluímos que o Estado é 



máximo para o capital e mínimo para os direitos sociais. O neoliberalismo
4
 atua na 

economia, na política, mas principalmente na ideologia, tornando os sujeitos cada vez 

mais individualistas e consumistas, pregando o fim da história, ou seja, afirmando que 

não há possibilidades de superar o capitalismo.   

Na década de 90 essas políticas serão implementadas no Brasil principalmente 

com as inciativas do governo do Fernando Henrique Cardoso com o Plano Diretor e a 

Reforma do Estado, e com a entrada do Partido dos Trabalhadores (PT) na presidência 

em 2002. Após 10 anos de mandato, pouco se tem feito pela classe trabalhadora, apenas 

políticas assistencialistas e de consenso de classe, aplicando de forma mascarada e por 

baixo dos panos a Reforma do Estado. Estamos vivenciando a época de maior 

privatização no país, retirada de direitos dos trabalhadores, a cooptação das entidades 

que antes representavam a classe trabalhadora e os estudantes, como a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e a 

União Nacional de Estudantes (UNE), mesmo assim as greves estão aumentando a cada 

ano, tendo como exemplo esse ano de 2012 que inicia o segundo semestre com cerca de 

20 categorias do funcionalismo público em greve. 

A reforma do Estado brasileira vem com a justificativa de dar respostas à crise 

fiscal. Compreendemos que a crise do capital é estrutural, conforme Mészáros (2011), a 

crise se manifesta a partir de quatro aspectos: 1. seu caráter é universal, atingindo 

amplas esferas da produção; 2. seu alcance é global, atinge a todos os países do globo; 

3. sua escala de tempo é extensa, permanente, diferente das crises cíclicas; 4. e seu 

modo de desdobramento é rastejante, em contraste com as erupções e colapsos do 

passado. Ou seja, a crise alcança todos os âmbitos da vida humana, é uma crise política, 

social, ambiental, econômica. Crise iniciada em 1973, quando todo o mundo capitalista 

avançado caiu numa longa e profunda recessão, combinando pela primeira vez, baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação (ANDERSON, 1995). Nesse momento 

as ideias neoliberais, iniciadas na década de 40, em resposta ao estado de bem-estar 

social que acontecia na Europa, viram política, tanto para países de capitalismo 
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avançado como Inglaterra, França, como países de capitalismo dependente, em toda a 

América Latina.  

O capital traz em si a lógica destrutiva, ou seja, subordina as necessidades 

humanas a seu objetivo de acumulação e expansão (PERGHER 2012), com a educação 

não será diferente, a acumulação do capital em tempos de flexibilização se dá através da 

acumulação por desposseção (HARVEY, 2004), ou seja, retirando direitos já 

conquistados da classe trabalhadora.  

É nesse contexto que está inserida a Educação Física. A partir da Reforma do 

Estado, a educação não sai ilesa, formula-se uma nova Lei de Diretrizes e Bases para 

Educação Nacional (LDBEN), a nova LDBEN aponta para a criação do Plano Nacional 

da Educação (PNE), que serviria para estabelecer um plano de trabalho, financiamento e 

metas para a próxima década e para uma mudança no ensino superior no âmbito da 

formação, que foi a extinção da formação pelos Curriculos Mínimos e criação de DCN. 

Na formação pelos currículos mínimos tínhamos grades fechadas, ou seja, um currículo 

mínimo padrão para todo o país, que deveria ser seguido para que o curso fosse 

reconhecido pelos órgãos nacionais. Essa forma já não estava servindo para as 

necessidades de formação de trabalhadores no país, que dentro da lógica de acumulação 

do capital e das reestruturações produtivas também precisa alterar a formação dos 

trabalhadores para superar as crises, então ligada ao novo padrão de acumulação a 

formação a partir de DCN possibilita maior flexibilidade, pois elas são orientações a 

serem seguidas, logo, mais fácil de serem flexibilizadas e de serem postas a serviço do 

mercado.  

Com a nova LDBEN e as novas DCN muitos cursos foram fragmentados em 

licenciatura e bacharelado, dividindo no processo formativo, os professores e os 

pesquisadores de uma mesma área, quem põe em prática e quem pesquisa, dualizando o 

processo de trabalho já em âmbito formativo. Essa fragmentação então, não é somente 

da área da Educação Física, pois é uma política para a educação a nível nacional.  

Na especificidade da Educação Física temos ainda o Conselho Federal e 

Regional de Educação Física, o sistema CONFEF/CREF que, enquanto um agente do 

capital, vai potencializar a lógica de fragmentar o curso em todo o País, confundir a 

todos dizendo que licenciado pode atuar somente em escola. Passamos um momento de 

contradição nos marcos da formação de professores de Educação Física em todo o país, 



já tendo muitas escolas discutindo e reformulando seus currículos. Estudantes tendo 

acesso a Campanha por quase todo o País questionando sua formação, trabalhadores 

entrando em ações judiciais contra o Conselho que impedem, ilegalmente, os mesmos a 

exercerem a profissão.  

As novas DCN servem para manter o status quo, e nela além da fragmentação do 

conhecimento, se encontra uma concepção de formação, formar capital humano, ou 

seja, a educação estará relacionada diretamente a economia, é necessário formar mão de 

obra qualificada para atender as necessidades do mercado. Como demonstra Fonseca 

(2010): “a educação potencializa para o emprego, perdendo sua especificidade como 

formação humana; funcional ao capital e perversa ao trabalho”.  

Podemos ver claramente o que é ter uma formação pautada pelas necessidades 

do mercado de trabalho na própria história da Educação Física, onde na década de 80, 

que é marcada pelo “boom” das academias, se valoriza cada vez mais os ambientes não 

escolares, negando outra parte da profissão, e restringindo o acesso a uma formação e a 

uma atuação ampla. Dessa forma coloca-se estudante contra estudante, trabalhador 

contra trabalhador, não compreendendo que todos, independente da área de atuação, 

serão de uma mesma categoria, profissionais da educação e da saúde, professores de 

Educação Física.  

As novas DCN estabelecem um perfil de formado visando garantir a 

flexibilidade do sujeito ao mercado de trabalho. Visa criar competências e habilidades, 

para adaptar e integrar o perfil profissional as exigências do sistema e a nova forma de 

acumulação, e tende reduzir o tempo de duração dos cursos de formação. Para isso, 

além das legislações já citadas, entra em curso a aplicação das políticas de Contra 

Reforma Universitária, no Governo Lula/PT e continua com Dilma/PT, essas políticas 

visam atender de forma específica as Universidades Federais, levando elas a 

precarização, para mais tarde justificar a privatização do ensino superior, potencializa as 

Universidades privadas e faculdades, os cursos tecnólogos e o ensino a distância. 

Políticas essas que serão tratadas como políticas de Estado para os próximos 10 anos 

através do Plano Nacional da Educação – PNE – aprovado mesmo com a manifestação 

contrária dos setores ligados a educação e movimentos sociais, principalmente em se 

tratando do financiamento. Não vamos nos deter nesse texto a tratar sobre esse tema, 

mas é importante relacionar as mudanças específicas da área há um contexto maior da 



educação em geral e a educação superior, além das mudanças do próprio modo de 

produção capitalista, que é a base estrutural para todas essas políticas.  

Dentro disso que apresentamos a proposta de Licenciatura Ampliada, síntese 

desses 30 anos de acúmulo do MEEF, tendo nesses três anos da Campanha “Formação 

Unificada Já, Educação Física é uma só!” um período rico de abertura de discussão 

crítica sobre as DCN aprovadas em 2004, e de avanço de formulação do próprio 

movimento em torno de suas bandeiras de luta. 

Concepção de Formação 

A humanidade do homem é produzida através da transformação da natureza pelo 

trabalho. E o mesmo constitui-se enquanto tal justamente pela apropriação desse 

patrimônio – material e espiritual – resultante do trabalho, e que foi acumulado pela 

humanidade. Sobre a apropriação dos objetos e fenômenos que constituem a realidade, 

Leontiev (1978 pág. 286) nos coloca que: 

[...] é necessário desenvolver em relação a eles uma atividade que 

reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 

acumulada no objeto. 

 E é através do processo educativo que nos apropriamos dos traços essenciais 

da atividade que permitiram a criação do objeto. Isso possibilita ao homem reproduzir o 

mesmo objeto, assim como a partir da capacidade criativa que só o ser humano possui, 

se questionar sobre o contexto de necessidade no qual foi criado, e quais as outras 

necessidades que o objeto possa vir a suprir.  

Perspectivar a formação do indivíduo na sua totalidade está presente ao longo da 

história da humanidade. Atualmente pouco se mudou do viés da formação dos tempos 

antigos, que era restrita a uma elite que não precisava trabalhar, onde a desigualdade era 

visto como algo natural e o patrimônio cultural restrito a uma classe. Entendemos que 

essas relações tenham que ser superadas para uma formação completa e irrestrita do ser 

humano. 

No sistema capitalista além da formação do ser humano (o acesso ao patrimônio 

material e espiritual) ser formalizada e restrita através da escola, a formação é tratada 

agora como uma forma de qualificar o trabalhador para que esse se insira minimamente 

no mercado de trabalho.  A educação formal é então organizada em conteúdos e 



métodos, e inclui-se nesse processo também uma formação que desenvolvam 

habilidades e competências para se adaptar ao mercado de trabalho. 

Porém nessa forma de produzir e reproduzir a vida como o caráter da compra e 

venda (desigual) da força de trabalho é tida como natural, negamos o aspecto de que a 

formação dos trabalhadores acaba sendo uma formação de mão-de-obra que no 

capitalismo se torna a única mercadoria do trabalhador, tendo que ser vendida para 

atender aos interesses de uma classe dominante detentora dos meios de produção. 

A educação, assim como o trabalho estão assentadas sobre relações de produção, 

tendo como único objetivo a manutenção desse sistema que oprime e explora. A 

formação voltada para a lógica do mercado concretizada através da Teoria do Capital 

Humano de Theodore Shultz potencializa ainda mais a orientação da formação dos 

trabalhadores para o trabalho a serviço do capital. Shultz coloca justamente que os 

investimentos (fator K) nas pessoas e em sua formação trazem influência significativa 

sobre o crescimento econômico. Esse investimento na mão-de-obra era um ‘capital 

humano’, e que consistia basicamente em um investimento na educação, com o intuito 

de desenvolver habilidades, conhecimentos, atitudes e valores, que seria um diferencial 

para o desenvolvimento da economia e consequentemente das nações. 

“Partindo do pressuposto de que o componente da produção que 

decorre da instrução é um investimento em habilidades e 

conhecimentos que aumenta as rendas futuras semelhante a qualquer 

outro investimento de produção, Shultz define o ‘capital humano’ 

como o montante de investimentos que uma nação ou indivíduos 

fazem na expectativa de retornos adicionais futuros”. (FRIGOTTO, 

1989) 

Se partirmos de uma análise da história enquanto matriz constituinte do 

conhecimento, conseguimos facilmente contrapor a Teoria do Capital Humano, pois 

essa não traz ao debate as relações de escravidão, colonialismo e imperialismo que 

foram postas diversas nações do mundo, e que por isso até hoje não se estabelecem 

como nações desenvolvidas. Como também conseguimos estabelecer uma crítica ao 

desenvolvimento de habilidades e competências, e a falácia da empregabilidade. 

O equívoco de uma formação pautada pelas transformações econômicas e 

políticas mundiais fez com que a partir da crise da década de 70 e a ascensão do regime 



neoliberal se reestruturasse tanto o modo de produção das grandes indústrias quanto à 

forma de gerir do Estado e suas políticas ‘essenciais’. Reformas que afetaram 

diretamente a formação dos trabalhadores. A formulação das atuais DCN para o curso 

de Educação Física é um exemplo, pois estão no bojo das políticas educacionais para a 

formação de um novo trabalhador flexível as novas demandas do capital. Esse novo 

modelo de produção flexível exige novas atitudes, habilidades e competências, visando 

um trabalhador flexível, para um mercado  instável, ou seja, novas demandas de 

formação e qualificação profissional.  

Houve uma necessidade de reestruturar a formação dos trabalhadores, mexendo em 

seus currículos, com o objetivo de desenvolver capacidade de se adaptar a diferentes 

funções: empreendedorismo de sua força de trabalho; atuar inter, multi e 

transdisciplinarmente. Sendo todos padrões que carregam traços latentes de 

subjetividade, pois se antes a qualificação profissional estava intimamente ligada ao 

posto de trabalho, agora o novo padrão carrega em si traços subjetivos, como coloca 

Vasconcelos: “padrões de subjetividade, valorizando determinados atributos pessoais, 

ligados a individualidade, tais como: espírito de liderança, capacidade de relacionar- 

se em grupo, espontaneidade, etc”.  

Uma formação pautada na valorização do sentido individualista, objetivando 

desenvolver habilidades e competências a partir da meritocracia, que possibilite ao 

sujeito uma rápida adaptação às constantes mudanças que ocorrem no mercado de 

trabalho; para a empregabilidade, incentivando a competição pelos postos de trabalho, 

assim como também para o desemprego estrutural. 

 A fragmentação da Educação Física contribui ainda mais para essa lógica 

exclusivista da formação balizada pelo mercado. Não nos colocamos contrários a uma 

formação profissional e técnica, mas não aceitamos a A divisão da área que restringiu os 

conhecimentos de cunho pedagógico para os licenciados, e os conhecimentos de cunho 

mais técnico para os bacharéis. Caracterizando como uma expropriação da classe 

trabalhadora, pois especializa ao invés de fornecer uma compreensão de totalidade dos 

conhecimentos que compõe a Educação Física. Além de ser um limitante na atuação 

desse profissional, pois não permite que esse tenha embasamento pra atuar amplamente 

dentro dos campos de trabalho da área.  



Essas novas habilidades e competências a serem desenvolvidas nos 

trabalhadores dentro dos currículos de Educação Física remodelam e colocam a 

concepção  da formação do sujeito para resolver situações-problemas do dia-a-dia, que 

envolvem diferentes graus de complexidade que se referem ao cotidiano social e 

educacional. Os estudantes são formados para serem competentes no mercado de 

trabalho, os casos de desemprego são, considerados dentro dessa lógica, como uma falta 

de competência do indivíduo para ‘resolver àquela situação complexa’; as situações 

complexas são postas como problemáticas a serem resolvidas, contudo não permite que 

o indivíduo compreenda essas problemáticas, colocando na adaptação a superação. Uma 

formação pautada no desenvolvimento de competências e habilidades nega novamente o 

desenvolvimento da sociedade de classes e a lógica excludente do modo de produção 

capitalista, que necessita do exercito de desempregados, para a manutenção de seu 

lucro. 

Podemos concluir que uma formação pautada pelas mudanças produtivas que 

servem a manutenção da lógica de acumulação capitalista não vem no sentido de melhor 

‘qualificar’ os trabalhadores, bem pelo contrário, servem a lógica de qualificar para o 

mercado de trabalho, desqualificando a formação e a vida dos trabalhadores.   

Por outro lado, a formação também pode nos apresentar elementos para que 

compreendamos mais a fundo enquanto seres sociais que estabelecem relações sociais 

para produzirmos nossas vidas e que tais relações não são prontas e acabadas, mas sim, 

podem ser (e foram ao longo da história da humanidade) modificadas e transformadas, 

ou seja, uma formação que, além de nos formar para a  inserção no mundo do trabalho, 

nos permita compreender as contradições que existem no mesmo e apresente elementos 

para que possamos traçar estratégias e táticas para superarmos tais contradições. 

Em nossa proposta trazemos a concepção de formação omnilateral, que nos 

permita desenvolver amplamente todas nossas potencialidades: técnica (da 

aplicabilidade dos conhecimentos); científica (de pesquisar e conceituar a realidade); 

político (de criticar e intervir na realidade social); filosófica (refletir, filosofar, 

capacidade criativa); cultural (de nos entendermos enquanto sujeitos criadores de 

cultura) dentre outras. Para explicar a omnlateralidade utilizamos uma citação de 

Manacorda: 



“ O desenvolvimento da formação omnilateral deve ser entendido 

como o chegar histórico do homem a uma totalidade de capacidades e, 

ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e 

gozo, em que se deve considerar, sobretudo o usufruir dos bens 

espirituais (plano cultural e intelectual) além dos materiais e dos quais 

o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do 

trabalho”  

A partir dessa perspectiva de formação humana partimos também ao 

entendimento do homem enquanto um ser omnilateral, com múltiplas capacidades a 

serem desenvolvidas, impossíveis de serem alcançadas dentro do sistema capitalista. 

Por isso temos claro a necessidade de superar através da luta organizada esse sistema 

que limita o ser humano a mão-de-obra para ser explorada, rumo ao projeto histórico 

socialista, que sirva aos anseios da classe trabalhadora. 

Formando mais que um indivíduo, mas um sujeito histórico, nas suas diversas 

potencialidades, para intervir na realidade buscando sua transformação. Como bem 

coloca Marx que pintores seriam ‘homens que também pintam’. 

 

Princípio Educativo 

Os seres humanos diferentemente dos animais que se adaptam, têm sua 

existência fundada na modificação da natureza através do trabalho. Isso porque sua 

existência não está garantida somente pela reprodução da natureza de modo instintivo, 

como é feito pelos animais, mas a partir da sua transformação com objetivo de adaptá-la 

as suas necessidades de existência. Essa diferenciação é fruto de longos anos de 

evolução da espécie humana. Engels tratando da transformação do macaco em homem 

coloca: 

Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas funções, pela 

transmissão hereditária do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos 

músculos e ligamentos, e num período mais amplo, também pelos ossos; 

unicamente pela aplicação sempre renovada dessas habilidades 

transmitidas a funções novas e cada vez mais complexas foi que a mão do 

homem atingiu esse grau de perfeição [...] (Engels, 1896) 

Pelo trabalho o homem transforma a natureza e ao mesmo tempo se transforma, 

a mão não é apenas órgão do trabalho; é também produto dele (ENGELS, 1896). A 



partir do trabalho de transformação da natureza com uma finalidade, para servir aos fins 

associados à satisfação das necessidades do gênero humano, o ser humano muda a si 

próprio.  

A transformação da natureza pelo homem também não é acidental, mas sim 

projetada, a capacidade de prévia-ideação é um diferencial também para o 

desenvolvimento da humanidade, e essa é uma capacidade somente humana, pois o ser 

humano ao perspectivar o seu ato futuro na transformação da natureza, ou seja o 

trabalho, o planeja para depois o executar. O homem, enquanto ser genérico, vai se 

transformando e desenvolvendo sua intelectualidade ao transformar o mundo que o 

cerca, pelo trabalho. Portanto, de acordo com Marx: “(...) o que distingue o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 

transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já 

existia antes idealmente na imaginação do trabalhador.” (Marx, pp. 211-212).  

Dizemos então que o trabalho tem uma dimensão ontológica para a humanidade. 

Ontologia do grego significa conhecimento do ser, é a parte da filosofia que trata do que 

é inerente a todos os seres humanos. O trabalho então se torna uma categoria ontológica, 

pois pertence à essência do ser humano. Sendo que somente através dele se funda 

enquanto tal, pois é a categoria que permite a interação do homem com a natureza, e 

com outros homens. 

Ao longo da existência da espécie humana o trabalho, assim como os modos de 

produção utilizados por cada sociedade para produzir suas necessidades materiais, que 

são balizados pelo desenvolvimento das forças produtivas, sofreu modificações 

determinadas e determinantes de cada período histórico. Verificamos as várias faces que 

o trabalho foi tomando ao longo do tempo e como a educação esteve diretamente 

relacionada com esses processos produtivos. Do modo de produção primitivo ao 

asiático, escravista, feudal e capitalista vemos uma modificação na forma coletiva de 

produção á uma apropriação cada vez mais individual e nefasta do produto e do 

processo de trabalho. 

Produzimos nossas vidas nos últimos séculos a partir de relações sociais de 

produção capitalista. A sociedade dividida em classes – burgueses e trabalhadores, onde 

uma minoria capitalista detém os meios de produção à custa da exploração da venda da 

força de trabalho dos trabalhadores – sua única mercadoria, nos apresentando a face 



mais avançada sob o domínio do capital da categoria trabalho – o trabalho alienado. 

Com o trabalho sob o domínio do capital o ser humano ao invés de evoluir e chegar 

mais perto da sua essência criativa se aliena dos processos de produção, e se aliena do 

fruto do seu próprio trabalho, agora mercadoria. Então, dentro do modo capitalista de 

produção da vida, o trabalho toma uma dimensão de alienação, ou seja, de afastamento 

do ser humano de suas capacidades humanas de transformação da natureza, o trabalho 

continua sendo a categoria fundante do ser social, porém nesse período histórico 

capitalista, caracterizamos o trabalho na sua forma histórica de trabalho alienado. 

A educação, assim como o trabalho, passou por modificações ao longo da 

história. No seu próprio processo educativo, vinculado ao trabalho enquanto formador e 

transformador da gênese humana, servindo para o desenvolvimento do ser humano 

como um todo, na sua característica histórica onde o trabalho aliena de seu processo e 

produto, prevê uma educação não mais para sua emancipação, mas para manter as 

relações de opressão e exploração impostas pelo sistema capitalista. Os conhecimentos 

são selecionados pela classe dominante e reproduzidos dentro das instituições de ensino 

de forma fragmentada e desconexa com a realidade, não permitindo a compreensão das 

relações que determinam a realidade na sua totalidade.  

Caracterizamos o trabalho como principio educativo, dentro da proposta de 

licenciatura ampliada, pois é a partir dele que apreendemos o mundo, ou seja, tomamos 

seus conhecimentos e aspiramos a realidade. Essa é a categoria pela qual a humanidade 

forjou-se como tal, e que mediado pelo trabalho relaciona-se com a natureza e cria 

relações entre outros seres humanos. No capitalismo não podemos caracterizar isso, pois 

o trabalho em sua forma alienada, distancia a humanidade de sua própria essência e é 

um constante ponto de contradição para a classe trabalhadora. 

Mas a história nem sempre foi assim, e traz indícios para a sua superação. O 

trabalho como uma construção social, humana, atividade criativa e que liberta mesmo 

sob seus traços históricos da sociedade dividida em classes, continua sendo princípio 

educativo dentro da nossa proposta de formação de professores de Educação Física, 

pelo caráter ontológico que possui, e pela necessidade de entendermos essa categoria 

fundante do ser social enquanto estratégia para superamos a realidade posta. Como nos 

afirma Mészáros: 



 “(...) estamos preocupados com um processo histórico, imposto não por uma 

ação exterior  mística de predestinação metafísica (caracterizada como o 

inevitável “dilema humano”), tampouco por uma “natureza humana” imutável – 

modo como muitas vezes esse problema é tendenciosamente descrito – mas pelo 

próprio trabalho, é possível superar a alienação com uma reestruturação radical 

das nossa condições de existência há muito estabelecidas e, por conseguinte, de 

“toda a nossa maneira de ser”. (Mészáros, 2006, pg.60) 

A gênese humana se funda através do trabalho, da intervenção do ser humano na 

natureza para suprir suas necessidades. É nesse sentido que Savianni coloca que “a 

essência humana é produzida pelos próprios homens”, pois o trabalho é uma categoria 

fundante do ser humano.  No capitalismo o trabalho assume outra característica do que a 

ontológico-histórica, se assume enquanto trabalho alienado, contudo mesmo assim 

continua sendo formativo, só que para a manutenção da lógica do capital. 

O trabalho se caracteriza centralmente de duas formas na sociedade capitalista. 

Na sua forma ontológica, com a capacidade de desenvolver novas relações de 

objetivação e apropriação do fruto do trabalho acumulado pela humanidade. E sob sua 

forma histórica; o trabalho assalariado/alienado, sob a lógica do capital. 

Defendemos mesmo assim o trabalho como princípio educativo, isto é, de 

onde de onde deve partir os conhecimentos, pelo entendimento de que o trabalho 

também permite que o homem aprenda quando trabalha. Como coloca Saviani:  

“ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua 

própria existência. Portando a produção do homem é, ao mesmo tempo, a 

formação do homem, isto é, um processo educativo” (pág.154, Saviani 

2007). 

O conhecimento teórico só tem sentido quando responde as demandas da 

realidade histórica de que se trata. Desde o início da história da humanidade a relação 

prática do homem na natureza através do trabalho nos permitiu afirmar que o 

fundamento da teoria é a prática 

Hoje nossa formação longe de nos permitir ter acesso ao conhecimento através 

do trabalho, não nos garante nem mesmo apropriação de conhecimentos que partam da 

realidade. A proposta de formação presentes nas DCN do curso de Educação Física traz 

uma concepção fenomenológica de currículo, onde o conhecimento é aquilo que o 

próprio sujeito constrói através de suas experiências pessoais, negando a história e as 



demandas que incitaram. O estudo dos fenômenos, separando-os dos elementos sociais 

e históricos não abordará os conflitos das classes sociais e das mudanças estruturais que 

se apresentam nos povos. (TRIVINÕS, 2008). 

Nossa proposta busca através da práxis social, que diferentemente da prática 

pela prática é uma ação refletida que busca a superação das contradições encontradas na 

prática com o embasamento da teoria, possibilitar que o futuro professor tenha acesso 

desde o começo de sua graduação à realidade. Isso garantindo desde o começo da nossa 

formação interfere diretamente na nossa própria relação com os conhecimentos que a 

universidade irá produzir e a sociedade, pois desde cedo nos defrontaremos com os 

desafios da sociedade capitalista no nosso lócus de atuação, tais quais o sucateamento 

das escolas públicas, o trabalho infanto-juvenil (FONSECA, 2010), ou a 

desregulamentação do trabalho dentro das academias e clubes (HAJIME, 2004) .  

Problemas que não somos preparados para intervir, vemos isso claramente quando 

vamos atuar. 

Superar nossa formação balizada pelo mercado de trabalho que está em 

constantes modificações a partir das necessidades de o capital, onde o trabalho alienado 

mutila a capacidade criativa do ser humano, e formar um indivíduo histórico, capaz de 

compreender criticamente e se inserir na realidade no sentido de transformá-la são 

alguns dos desafios postos no nosso período. Dentro da bibliografia existente já temos 

alguns exemplos de experiências que apontam para uma formação politécnica, 

entendemos não como um conjunto de técnicas, mas uma forma de desenvolver 

multilateralmente o trabalhador, não separando teoria da prática, não separando trabalho 

intelectual do trabalho manual. Possibilitando ao trabalhador entender a íntima ligação 

das relações sociais com a ciência, do trabalho no seu sentido ontológico, quanto 

principal objetivação do ser. 

Matriz Científica 

 A matriz científica seria a origem, a fonte do conhecimento sistematizado. Para 

compreender porque uma gama de conhecimentos determina a nossa profissão, para não 

desvincularmos a análise da realidade e compreendermos a essência dos fenômenos 

defendemos a história enquanto matriz científica. 



 Diferente dos defensores da tese de Fukuyama do “Fim da história”, nós 

afirmamos que sem a compreensão da história não temos a possibilidade de 

compreender, constatar, explicar e vir a transformar o real. Não é possível analisar um 

fato, um fenômeno sem compreendermos as múltiplas determinações que o 

caracterizam, que o identificam, que fazem com que ele se objetive de terminada 

maneira. Pegamos como exemplo o esporte futebol, se analisarmos pela sua máxima 

objetivação, analisaríamos a partir do alto rendimento, grandes equipes, grandes 

torcidas, mas para compreendermos como esse fenômeno se tornou tão relevante para a 

sociedade, é necessário compreendermos a sua história, os interesses políticos, 

econômicos e as relações sociais que o tornaram esse fenômeno, que envolve diferentes 

países através de grandes megaeventos, o que ele significa para além de sua aparência. 

Para termos condições de fazermos essa análise não podemos compactuar com a tese de 

fim da história, pois a história é a fonte e a origem do conhecimento.  

 É importante ressaltarmos que não defendemos aqui “a historiografia como 

ciência que estuda o passado e as marcas impressas pelos homens na construção de si 

mesmos e da sociedade” (TAFFAREL, DANTAS JR.), ou seja, não é somente contando 

a história de um determinado fenômeno que compreenderemos o que ele significa, mas 

entender a história como: “A ciência capaz de ser a síntese entre filosofia, política e 

economia, perspectivando dar conta da integralidade da ação humana no seu fazer-se 

histórico” (Marx e Engels) 

 Para conseguirmos dar melhor materialidade do que estamos defendendo, 

partiremos para a análise do objeto de estudo da Educação Física. O que determinou o 

conjunto de conhecimentos da Educação Física foi a cultura corporal, que ao longo do 

tempo, das necessidades da época, o ser humano foi produzindo, descobrindo diferentes 

possibilidades do seu corpo, se aperfeiçoando, criando novas expressões corporais, ou 

seja, a cultura corporal é:  

“a materialidade corpórea que foi historicamente construída e, portanto, 

existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos socialmente 

produzidos e historicamente acumulados pela humanidade que necessitam ser 

retraçados e transmitidos” (COLETIVO DE AUTORES, 1992) 

 O objeto de estudo identifica quais os conhecimentos de determinada área, qual 

conjunto de conhecimentos necessários para atuação no mundo do trabalho. É 



importante compreender que o objeto de estudo identifica uma visão de mundo, 

interesses políticos e econômicos. Diferente do que está posto nas DCN (resolução 

CNE/CES 07/2004) e o que está em vigor em muitos cursos de Educação Física do país, 

não consideramos o movimento humano enquanto objeto de estudo da nossa área. 

 O movimento humano tem uma perspectiva idealista, isso significa dizer que o 

que determina um fenômeno é a idéia e não a matéria, na nossa perspectiva o que vem 

antes é a matéria e a partir dela determinamos nossa consciência e a idéia sobre essa 

matéria. Na perspectiva idealista as idéias mudariam as relações sociais impostas, e 

sabemos que não são somente através de idéias e pensamentos que iremos modificar 

alguma relação, e sim a ação concreta e direta, isso não significa dizer que a consciência 

não é necessária, a idéia não é fundamental, obviamente são, mas não partimos dela, 

partimos das relações sociais, da concretude dos fatos.  São as concepções de mundo, de 

educação que determinam as práticas docentes, que determinam as mudanças 

curriculares, que determinam a nossa formação, por isso nos contrapomos aquilo que 

está posto nas DCN.  

 O movimento humano recorre à filosofia liberal, que trata o indivíduo como 

único responsável pelo seu progresso, valoriza a obediência, as normas, a hierarquia 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992), está embasado na pedagogia tradicional, 

biologicista e tecnicista. Através do movimento humano, perdemos a noção da história 

enquanto matriz científica do curso, e compreendemos cada fenômeno como simples 

atividade física para atingirmos determinadas capacidades físicas. Isso não significa 

dizer que negamos os conhecimentos biológicos e técnicos, mas eles estão relacionados 

com conhecimentos pedagógicos, filosóficos, políticos. Reafirmamos o que Taffarel e 

Escobar, trazem:  

“Assinalar à disciplina Educação Física o campo da Cultura Corporal como 

objeto de estudo não significa perder de vista os objetivos relacionados com a 

formação corporal, física, dos alunos, senão, recolocá-los no âmbito espaço-

temporal da vida real de uma sociedade de classes”. 

 O movimento humano tende a isolar os fenômenos, trata a Educação Física 

somente por um viés - o da atividade física - por isso denominamos de perspectiva 

unilateral. Através da lógica formal, analisa o conhecimento como simples soma de 



partes e não como uma totalidade, analisar significa sim separar as partes, mas sem 

perder a totalidade, estabelecendo nexos entre o singular, o particular e o geral.  

 A cultura corporal está embasada numa concepção materialista, expressando-se 

através do esporte, da dança, da capoeira, das lutas, da ginástica, do jogo. Tendo a 

lógica dialética como fundamento para análise dos conteúdos, análise da realidade. Na 

perspectiva da cultura corporal analisaremos o desenvolvimento mais avançado do 

fenômeno, para entender todo seu processo histórico, suas múltiplas determinações, 

entendendo que o conhecimento está em constante movimento e modificação.  

 Abaixo indicamos um quadro que simplifica o que tratamos aqui, quadro com 

base no grupo de estudos do dia  1° de abril de 2009 pelo Diretório Acadêmico de 

Educação Física e Dança da UFRGS, compreendendo esse quadro somente para facilitar 

e sintetizar o que explanamos. 

 Movimento Humano Cultura Corporal 

Base filosófica Idealista Materialista 

Projeto histórico Reprodução e manutenção 

da ordem capitalista 

Socialista 

Teoria do Conhecimento Positivista – pós moderna Materialista histórico 

dialética 

Trato com o 

conhecimento 

Lógica formal, etapista, 

linear 

Lógica dialética. 

Espiralado, em movimento 

Trato do conhecimento Unilateral omnilateral 

Perspectivas e Objetivos Competências físicas e 

aptidão física 

Capacidades humanas, 

expressão corporal como 

forma de linguagem 

 

 

 Compreendemos que o objeto de estudo relaciona-se com toda a formação, ao 

definir os conhecimentos que deverão ser trabalhados com os futuros professores de 

Educação Física na sua graduação, ao definir qual a perspectiva de mundo que deve 

embasar essa formação, seja de reproduzir e manter a ordem, seja de buscar a 



transformação social, como também se relaciona com a organização do conhecimento, 

com a forma como trataremos os conteúdos na nossa prática pedagógica.  

 Enquanto professor de Educação Física somos responsáveis por trabalhar com a 

cultura corporal, seja em âmbito escolar ou não-escolar, e devemos compreender que o 

jogo, a dança, a capoeira, o esporte, a ginástica e as lutas, não são simples movimentos 

ou atividades físicas, mas são determinações construídas ao longo da história da 

humanidade, que através de diversas necessidades expressaram a intelectualidade com o 

corpo, a evolução através de expressões corporais, que sistematizamos e chamamos de 

esporte, de luta, etc... Esse conjunto de experiência humana deve ser trabalhado para 

cumprir diversos objetivos, de capacidade física também, mas não somente isso, de 

buscar a compreensão da realidade, de tornar seres críticos que busquem a superação 

dessa sociedade desigual.   

Organização do conhecimento 

 A organização do conhecimento é a forma como distribuiremos ao longo do 

currículo as disciplinas e como as relacionaremos entre si e com nossa práxis social. 

Verificamos que além da flexibilização do currículo, garantida pelas novas DCN, os 

currículos de quase todo o país são montados com uma variedade de disciplinas que, 

quase sempre, não se articulam entre si, muitas repetem os mesmos conteúdos, tornando 

mais difícil nossa compreensão da realidade e a forma como iremos atuar a partir dos 

conhecimentos tidos nas diferentes disciplinas.  

 Essa organização do conhecimento posta nos nossos currículos são lineares e 

etapistas, ou seja, guardamos os conhecimentos de uma disciplina numa “caixinha”, e 

assim sucessivamente com as diversas matérias que fazemos ao longo da nossa 

formação e dificilmente conseguimos relacioná-las. Dessa forma compreendemos o 

homem enquanto soma de partes e não como uma totalidade. A fins metodológicos 

podemos estudar a partir de fragmentos, mas sem perder a visão de totalidade.  

 Na proposta de Licenciatura Ampliada, procuramos novas formas de organizar o 

conhecimento, nossos estudos se embasam na teoria do Sistema de Complexos, de 

Pistrak (2000), mas compreendemos que essa teoria foi posta em prática em um período 

de revolução na antiga URSS, por isso é necessário estudar compreendendo os seus 



limites. Propomos, somente enquanto referência, os estudos dos pedagogos da 

Revolução Russa, que buscaram uma nova forma de trabalhar com os conhecimentos.  

 A organização do conhecimento é fruto da concepção de mundo, de educação. 

Da forma como está posta hoje, certamente se pretende exatamente aquilo que cumpre, 

nos tornarmos indivíduos alienados do processo e do produto do nosso trabalho, não 

compreendemos a totalidade de nossa formação e as relações sociais do modo de 

produção capitalista. Por isso, na proposta de Licenciatura Ampliada partimos  da 

concepção de mundo embasada na formação humana, trabalhando com as diversas 

dimensões da vida - política, filosófica, cultural, científica - compreendemos que o 

trabalho é fundante do ser social e que devemos romper com sua forma histórica 

alienante, ao qual se caracteriza no sistema capitalista, e nos baseamos na cultura 

corporal, enquanto especificidade da Educação Física.  

 Trabalharemos a partir de três eixos fundamentais: a base teórica (os 

conhecimentos que teremos ao longo da formação), a práxis social (como iremos para a 

prática, e trabalhar com as diferentes áreas da Educação Física), a produção de 

conhecimento (a partir da prática e da realidade, deveremos utilizar o método científico 

para superar os problemas encontrados). A partir desses três eixos articulados podemos 

ir em busca de uma nova maneira de lidar com o conhecimento, rompendo com a lógica 

positivista, buscando no método dialético essa articulação. O método dialético admite 

que o conhecimento esteja em constante movimento e transformações, por isso é tão 

importante estarmos embasados na teoria, na prática e relacionando a produção 

científica as necessidades da sociedade. Devemos compreender que o conhecimento não 

é estático e sofre influências do meio e de classe.  

 A partir desses três eixos, separamos os conhecimentos em: Conhecimentos de 

Formação Ampliada, Conhecimentos Identificadores da Educação Física (Formação 

Específica) e Conhecimentos de Aprofundamento de Estudo. Pois para darmos conta do 

mundo do trabalho, compreendemos que o papel da graduação é nos dar as bases 

necessárias para atuação, nos dar a visão de totalidade da nossa área.  

 Os conhecimento de formação ampliada dizem respeito a noção geral, de 

totalidade, compreensão do mundo, das relações sociais, do modo de produção, da 

história, da educação.  



 Os conhecimento identificadores da Educação Física, dizem respeito aos 

conhecimentos referentes aos elementos da cultura corporal (jogos, danças, esporte, 

lutas, capoeira, ginásticas), a organização do trabalho pedagógico nas diferentes área de 

atuação da Educação Física (escola, academicas, clubes, hospitais, etc).  

 Os conhecimentos de aprofundamento de estudo, tem o objetivo de suprir as 

necessidades individuais de cada sujeito a partir do seu interesse de apronfundar sobre 

determinado tema. Seriam diversas disciplinas, optativas, para que o sujeito possa, a 

partir de seus estudos específicos, buscar o apronfundamento de estudo em determinado 

assunto.  

 Essas idéias são gerais para todo e qualquer currículo, não temos a pretenção de 

sugerir disciplinas, pois compreendemos que essa tarefa deve ser feita em cada unidade, 

com as especificidades regionais de cada escola.  

 Essas propostas nos fazem refletir o quanto é possível modificar, a partir de 

vontade política e embate social. Compreendemos que a educação não mudará o mundo, 

mas a partir dela podemos buscar maneiras de dar embate a realidade que o capital e 

seus agentes no impõe como forma “natural” de viver.  

Educação Física é uma só! Formação Unificada JÁ! 

 A Campanha ‘Educação Física é uma Só, Formação Unificada JÁ!’ nesse ano 

completa três anos desde que foi lançada pelo MEEF em 2009, no Encontro Nacional de 

Educação Física (ENEEF) em São Paulo. A Campanha pela Unificação surge das 

contradições expressas na fragmentação imposta pelas DCN aprovadas em 2004 que 

dividiram o curso de Educação Física em Bacharel e Licenciatura.  

O contexto em que a Campanha é lançada em 2009 e que se estende até hoje, é o 

de refluxo das massas populares do país que se deu principalmente após a eleição do 

primeiro presidente operário Lula/PT em 2002 e a cooptação das direções dos 

movimentos sociais e populares que acreditavam no governo. Os movimentos que 

rompiam com essas entidades cooptadas apontavam a necessidade de reorganização da 

esquerda, reorganização essa que também se expressava no âmbito do movimento 

estudantil. No ENEEF em 2008 o MEEF também delibera o rompimento com a UNE, 

entendendo que aquela entidade já vinha passando por um processo de burocratização 

pela majoritária da juventude do PC do B (principal aliado ao governo do Partido dos 



Trabalhadores), e por isso não respondendo mais aos anseios do movimento combativo, 

como exemplo simbólico em 2007 se colocado a favor da Contra Reforma 

Universitária
5
. Nesse espaço também apontamos que a reorganização do movimento se 

daria voltando às forças políticas para as bases estudantis, potencializando a 

organização de diretórios/ centros acadêmicos e coletivos que compõem o MEEF. 

Frente ao período que se estendia, de burocratização de DCE’s, Executivas e 

Federações de Cursos, DA’s e CA’s, como também de criação de novas entidades 

estudantis como Conlute em 2005 e ANEL em 2009, afirmamos então que a Campanha 

pela Formação Unificada teve um papel fundamental na reorganização do próprio 

MEEF através do eixo político da formação, servindo para potencializar as escolas num 

período de fragilidade do próprio movimento. 

 A luta pela formação unificada nesses 3 anos de campanha se difundiu 

pelas escolas de Educação Física do país todo  movimenta diversos coletivos, centros e 

diretórios acadêmicos através dessa pauta. Como consequência dessa movimentação 

que a campanha possibilitou, temos relatos da aproximação de estudantes novos à 

organização política em sua escola e também a formação e  consolidação de militantes. 

O avanço nas críticas as atuais DCN e na formulação da proposta de Licenciatura 

Ampliada é, sobretudo, consequência da organização que se deu tanto por parte da 

ExNEEF em centralizar  e operacionalizar a Campanha, no sentido de termos 

deliberações desde 2009 objetivando fortalecer, discutir, formular, articular, e expandir 

a Campanha, quanto também por parte dos coletivos que compõe o MEEF no dia-a-dia 

fortalecendo a campanha nas suas escolas. 

A campanha cumpre um papel importante também no diálogo com outras 

pautas, como por exemplo a luta pela Universidade Pública e de Qualidade, já que ao 

debater currículo e formação fica impossível não perceber que a própria universidade, 

com a contra-reforma universitária, vem sendo desmontada o que também prejudica a 

formação dos estudantes.  

Em 2011 tivemos uma boa inserção a partir da campanha dos “10% do PIB para 

educação pública já!” com o debate de educação básica e financiamento da mesma, pois 
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 Sobre a Contra Reforma indicamos o v. 9 do Caderno de Debates da ExNEEF de 2007. E os estudos de 

Kátia Lima e Roberto Leher. 



ao compor essa campanha e se inserir ao plebiscito e comitês da campanha, percebemos 

a importância da articulação com outros setores da luta pela educação. Essa articulação 

foi importante para o debate de financiamento e do próprio PNE do governo que é mais 

uma medida de desarticulação da educação superior.  

Lênin já dizia que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária.  

Através do acúmulo correspondente dos espaços do MEEF organizados pela ExNEEF 

conseguimos formular nossa própria proposta de formação, captar a totalidade como 

síntese de múltiplas determinações (MARX, 1982), que não se encontram somente na 

crítica ao cotidiano e no imediatismo. Possibilitou um avanço de consciência nos 

coletivos e fortalecimento do MEEF como um todo, pois através das problemáticas do 

currículo apontamos para outro projeto de homem e sociedade expresso na proposta de 

Licenciatura Ampliada, e também apontamos para a necessidade da luta pela educação 

como um todo, contra as propostas do governo Dilma/PT que tem colocado a educação 

a serviço dos organismos multilaterais. Proposta essa que além de proposta de formação 

também é um instrumento de luta, pois a aprovação da mesma é inconciliável com a 

lógica da formação imposta pelo capital. Dessa forma quando a afirmamos enquanto 

Bandeira está se defendendo outra concepção de homem, de formação, de universidade 

e de mundo. Sendo um posicionamento politico do MEEF frente à forma do capital 

organizar a vida.  

Enquanto instrumento de luta cumpriu o também o papel de mexer na conjuntura 

da formação de professores de Educação Física do país, como não víamos desde as 

discussões que formularam as atuais DCN de 2004. Atualmente vemos grandes 

formuladores da área se posicionando em relação às DCN, além dos grupos de 

pesquisas decorrentes da Nota da Campanha que a ExNEEF lançou em 2010. Essa 

repercussão nacional é comprovada quando no CONBRACE que é o encontro da maior 

instituição de pesquisa da nossa área que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE), vemos um espaço em que se discutiu concepção de formação e currículo. A 

Campanha hoje extrapola até mesmo as discussões da Educação Física, já sendo tema 

de diversos espaços estudantis de outros cursos, como da Federação de História, 

Economia, Comunicação Social, etc. E o MEEF/Exneef já sendo referência na discussão 

de formação, e tendo importante papel de socializar, com outros cursos, o acumulo 

produzido no ultimo período.  



Nesse sentido ao analisar os processos de luta e embate em torno dessa pauta nas 

escolas temos que diferenciar cada processo e o que ele possibilitou para os diretórios 

acadêmicos, centros acadêmicos e coletivo que compõe o MEEF. Ou seja, a maior 

vitória da Campanha não é aprovar um ou dois cursos unificados, e sim a possibilidade 

que ela abre para rearticular os coletivos que compõem o MEEF, formar militantes 

novos, e abrir um período de novas discussões na área a cerca da formação de 

trabalhadores. 

Entendendo a Licenciatura Ampliada enquanto uma bandeira que busca romper 

com as contradições da formação voltada para o capital, e que sirva de instrumento de 

emancipação da classe trabalhadora, essa bandeira não deve servir para conciliar os 

interesses dos estudantes com a ordem posta, e tentar ‘reformar’ a formação. Mas sim 

uma bandeira que busque potencializar as contradições presentes na formação, formar e 

organizar os coletivos no seu horizonte estratégico e romper com a lógica dominante 

que oprime e explora os trabalhadores. 
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