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APRESENTAÇÃO

"Achei que convinha mais correr perigo
com o que era justo do que, por medo

da morte e do cárcere, concordar
com o injusto." (Sócrates)

Num momento histórico, onde nosso país passa por uma tentativa de implementação de uma
política econômica a qual busca dar continuidade aos privilégios das minorias dominantes, tendo
agora como ênfase a tentativa da quebra dos direitos sociais conquistados historicamente, ainda
encontramos pessoas que acreditam na possibilidade de transformação a partir de nossa atuação
enquanto sujeitos históricos que somos.

o volume V do Caderno de debates da Executiva Nacional de Estudantes de Educação
Física (ExNEEF), como uma destas provas, nos traz artigos (ou textos?) sobre alguns aspectos mais
emergentes que envolvem nossa área de conhecimento a partir do contexto atual ao qual nos
encontramos inseridos. Mais que isto, é uma forma de resistência ao imobilismo que cerca a
academia e todos os movimentos outrora importantes nas lutas quotidianas do povo brasileiro.

Por isso buscamos manter a característica do MEEF, como movimento de resistência e
contraposição as ideologias dominantes, contribuindo com o incentivo a produção e socialização do
conhecimento, para a fomentação de reflexões e debates, bem como para a formação de sujeitos
construtores da historia.

Neste volume, temos a contribuição de militantes e ex-militantes do MEEF, bem como uma
segunda apresentação do prof. Florismar Oliveira Thomaz (ESEF-UFPel) sempre presente nas
mobilizações do MEEF. Os artigos (ou textos?) procuram esclarecer, mas sobretudo entender: as
leis e políticas mais recentes que envolvem a educação - Lei de Diretrizes e Bases (LDB), os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), as políticas públicas de esporte e lazer,
Regulamentação da Educação Física (PL N° 330) - o importância do envolvimento da Educação
Física com outros movimentos sociais - no caso o Movimento dos Sem Terra (MST) - a velha
dicotomia teoria/prática, a relação Educação Física e Esporte e, finalmente, a importância da
consciência do sentido de representatividade nos movimentos sociais e políticos no Brasil.

Por sua ecleticidade ousamos denominar este Volume de Alguns atores em diferentes
roteiros no cenário da Educação Física brasileira, procurando ressaltar a importância que os
autores/atores tem na missão de produzir/divulgar os conhecimentos/roteiros produzidos no atual
contexto da Educação Física brasileira, ou seja, considerando sua coragem uma arte.

Finalmente é preciso reforçar o processo de sucateamento da educação no Brasil e as
editoras e/ou gráficas universitárias só conseguem funcionar com preços de mercado, com a



existência de mais-valia, inviabilizando qualquer processo de produção de conhecimento mais
ousado e desprovido de recursos. Porém, sempre existe alguém consciente da importância da
socialização deste conhecimento, da necessidade e da busca de aproximação constante que o MEEF
tem procurado realizar com os alunos de Educação Física do país - nossos colegas. Somente por
isso conseguimos sair do processo de editoração - que é muito fácil de ser realizado devido a pouco
exigência de recursos - e passar para o processo de reprodução quantitativa do que foi produzido.

É uma necessidade, até mesmo política, reconhecer a importância de algumas
entidades/departamentos/escolas no processo de conclusão deste caderno. São eles que sempre tem
colaborado com a Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da Executiva Nacional de
Estudantes de Educação Física (CEPE-ExNEEF) na sua maneira acadêmica de lutar pela
transformação desta sociedade desigual - o incentivo e socialização do conhecimento. São eles:
Escolas de Educação Física da UFMT, UFRGS e UFPel e as editoras das respectivas universidades.
Também é importante a parceria que a ExNEEF inicia com a Editora da UFPel a partir deste
volume, permitindo a editoração dos próximos dois volumes.

CEPE-ExNEEF - Gestão 96/97
Garlos Alex Martins Soares (ESEF-UFPel)

Nair Casagrande (EsEF-UFRGS)



APRESENTAÇÃO 11

Segundo a visão neoliberal, presente nas relações de poder da nossa sociedade e
impregnadas no interior das nossas universidades, as práticas pedagógicas curriculares "reduzem-se
a uma questão técnica, a uma tecnologia educacional cuja função precípua é ajustar requisitos
educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no mercado de trabalho".' O papel dos currículos de
Educação Física seria o de adequar-se às demandas do mercado, formando capital humano
competente para potencializar qualidade total no processo produtivo e auxiliar no crescimento
econômico.

A utilização de uma pedagogia de comunicação complexa e sofisticada, presente nas práticas
neoliberais monetaristas do cotidiano, influencia o surgimento de uma determinada corrente de
pensamento, que na Educação Física é baseada em conteúdos meramente técnicos e em concepções
comportamentalistas de educação, associados a visões pedagógicas voltadas ao condicionamento
físico e a paradigmas de pesquisa positivistas "neutros", objetivos e quantitativos.

Essa ideologia é hegemônica na nossa sociedade, não por influência exclusiva da mídia ou
da vontade soberana dos govemantes, mas também pelo desejo distorcido de grande parte da
população, incluindo estudantes e professores universitários que identificam-se com ela e a
legitimam no seu dia a dia de trabalho, por dentro de uma lógica orgânica ao processo de produção
capitalista.'

Muitos pacotes tecnológicos fechados são reproduzidos improdutivamente por muitos de
nossos "conceituados" pesquisadores, em algumas de nossas "melhores" universidades, visando
auxiliar no processo de distribuição de mercadorias. Em nome da neutralidade e objetividade
científicas, muitos deles nem sonham estarem sendo utilizados como instrumento de reprodução
ideológica de conteúdos de interesse das classes sociais dominantes, para a reprodução do modo de
produção capitalista.

Essa forma de pensar integra os processos de recomposição das relações de produção
capitalistas mundiais, que visam a valorização do trabalho improdutivo em contraposição ao
trabalho produtivo, cujo objetivo não é satisfazer necessidades de emancipação humana, mas
promover o lucro e a acumulação de capitais, próprios de uma racionalidade instrumental
funcionalista.:'

Se aceitássemos literalmente as teses de ALTHUSSER que identificam a Escola como um
Aparelho Ideológico do Estado que reproduz as relações sociais de produção necessárias a

1 FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva. 3. ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados,
1989, p.16.

2FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
3 HABERMAS, Jürgen. Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.



reprodução das condições de produção nas sociedades capitalistas, nada teríamos a fazer a não ser
denunciar e negar a ordem vigente ou indignar-se diante de uma realidade imutáve1.4

Felizmente essas não são as únicas possibilidades existentes nas práticas escolares.

A prática escolar, enquanto uma prática que se efetiva no interior de uma
sociedade de classes, é perpassada por interesses antagônicos. O saber que se
processa na escola, a própria orientação e a organização da escola são alvo de
uma disputa. Essa disputa busca vincular o saber social, produzido e veiculado na
escola, aos interesses de classe.5

Por isso "vislumbramos o espaço escolar como um locus onde se pode articular os interesses
da classe dominada"." Interessa às classes trabalhadoras uma escola produtiva, mesmo com
limitações de instalações e equipamentos, mas que explicita as divergências do currículo, dando
acesso aos estudantes a um saber de classe construido no processo histórico, que os instrumentaliza
para o exercício da cidadania crítica, comprometida com a organização e sistematização dos
conhecimentos acumulados pelos excluidos da sociedade: sem tetos, sem terras, sem empregos, sem
salários, sem afetos.

Revelar a natureza das relações de produção de desigualdade, que a teoria do
capital humano mascara, bem como mostrar a gênese da produção do desemprego
ou subemprego, de contingentes cada vez mais elevados de egressos de cursos
superiores, formados para o não- trabalho, e, mais amplamente, lutar pela
qualificação da escola em geral, para transformá- Ia, é uma forma de aguçar a
consciência crítica e instrumentalizar a classe trabalhadora para se organizar na
busca da superação das relações sociais vigentes. 7

Há uma produtividade do Movimento Estudantil, acumulada a partir das lutas sociais da
década de 80, verdadeiras trincheiras dentro das universidades, que negam na prática a
improdutividade ou produtividade instrumental, imposta ao conjunto das escolas públicas
brasileiras. Os conteúdos dessa produção são referências das lutas de resistência, tanto nos
movimentos sociais dos grupos e classes marginalizados, como nos espaços próprios das vias
institucional e acadêmica. As nossas ESEFs produzem conhecimentos, que são apropriados por um
número cada vez maior de estudantes e professores, que integram-se às lutas orgânicas das classes
trabalhadoras, transformando-se em lideranças comprometidas com os interesses de emancipação
política e social de todos os excluídos do mapa da cidadania.

Prova maior disso é esta publicação que tenho a honra de apresentar. Nela há uma
produtividade, que representa o crescimento dos movimentos na área da Educação Física, engajados
e comprometidos com a sistematização da acumulação histórica dos conhecimentos orgânicos das
classes trabalhadoras. As matérias divulgadas nesta e nas quatro edições anteriores do Caderno de

4 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
5 FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva. 3. ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados,

1989, p.28.
6 IDEM, p.lS.



Debates da Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física contrapõem- se frontalmente aos
movimentos neoliberais e neoconservadores, impregnados em rede por toda sociedade, envolvendo
os currículos das ESEFs e as direções universitárias, que contraditoriamente ajudam a formar
muitos dos trabalhadores em Educação Física que resistem e lutam por uma nova ordem social anti-
capitalista, pautada na justiça social e nos direitos humanos. Há aqui muito material de qualidade
para ser estudado, analisado e debatido nos processos de formação de novas lideranças orgânicas
das classes trabalhadoras.

Florismar Oliveira Tnomaz'

,',

7 IDEM, p.28.
8 Professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, Mestre em Bases Biomédicas da
Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1983.
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LDB, ESPORTE EDUCACIONAL E REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO:
REAFIRMAÇÕES DO PARADIGMA DA APTIDÃO FíSICA?9

Fernanda do Nascimento Lopes dos Santos"

Quando tratamos da educação física e sua proximidade com o paradigma da aptidão física
(COLETIVO DE AUTORES, 1992), parece que estamos falando de uma relação característica do
passado, já ultrapassada para os dias atuais. No entanto, se prestarmos atenção na nossa realidade,
poderemos identificar fortes indicativos dessa relação presentes em novos projetos envolvendo a
educação física.

Entendemos que a educação física só é consolidada na medida em que se legitima como um
ato pedagógico, ou seja, por ter primordialmente um caráter educacional. Assim, faz-se premente
que esta seja concretizada no âmbito escolar (BRACHT,1989). Percebemos, no entanto, que
existem algumas iniciativas de descaracterização da educação física como prática pedagógica.

Uma dessas iniciativas é a tentativa de ligá-Ia a uma prática de atividade física com fins
desportivos, fazendo com que a escola reduza seus conteúdos somente ao esporte (estando este
entendido enquanto esporte de rendimento), tendo como seu objetivo a detecção de talentos dentro
da escola.

Tal processo de descaracterização da educação mantém relações com interesses do mercado.
Os conteúdos que passam a ser desenvolvidos são aqueles advindos da classe dominante,
massificados e difundidos pela mídia, ou seja, a atividade tal como é desenvolvida fora da escola.

Na medida em que ocorre essa descaracterização, temos uma possível retomada do
paradigma da aptidão física, já que as atividades podem servir apenas como forma de tomar os
indivíduos aptos, fortes e ágeis, pretendendo-se que o aluno atinja o máximo de sua capacidade
física, ficando restrita meramente a um caráter biológico na formação do indivíduo, tendo a escola
como uma forma de selecionar os melhores alunos dentro de suas aulas. (COLETIVO DE
AUTORES, op. cit.).

Para fazermos uma análise, seguiremos apontando três eixos dos quais a educação física tem
sofrido influência paradigmática atualmente: a) a tentativa descaracterização da Educação Física
enquanto disciplina curricular, proposta no Substitutivo de Lei Darcy Ribeiro da LDB; b) a relação
do esporte educacional e esporte de rendimento no projeto do INDESP; c) a descaracterização da
identidade do professor de educação física proveniente da defesa do Projeto de Lei 330/95 para a
regulamentação da profissão. Devemos deixar claro que, para fins deste ensaio, a prioridade se dará
na correlação entre os eixos temáticos no que diz respeito à sua proximidade com o paradigma da
aptidão física.

9 Gostaria de agradecer os professores Luis Tadeu Paes de Almeida e Hajime Takeuchi Nozaki por suas correções e
sugestões.
10 Acadêmica em Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Como afirma Valter Bracht (op. .it.), a du .ação física vem desenvolvendo sua identidade a
partir das relações que estabelece com a realidade que a cerca. Estão aí compreendidas todas as
políticas governamentais envolvidas no nosso contexto social, como um dos fatores de influência
dessa identidade.

Podemos citar como exemplo o Substitiutivo de Lei Darcy Ribeiro da nova LDB (felizmente
vencida no final de 1996) onde a Educação Física deixaria de ser obrigatória juntamente com a
Educação Artística, passando a ser apenas 'valorizada' na escola. Com essa 'valorização' da
Educação Física, as escolas não teriam mais que necessariamente incluí-Ia em seus currículos,
passando a sua existência a ser definida de acordo com as características de cada escola.

° que entendemos com essa iniciativa é a postura clara de acabar com a possibilidade de se
desenvolver uma educação crítica baseada nas questões quotidianas dos alunos. A escola poderia
acabar importando as atividades do meio informal, tendo suas aulas desenvolvidas como se fossem
pequenas 'escolinhas' de diferentes atividades que somadas não caracterizam a educação física,
facilitando a importação da perspectiva da aptidão física, anteriormente descrita.

Somada a essa proposta da LDB, surge um projeto de redimensionamento do esporte para
ser desenvolvido na escola, chamado de Esporte Educacional do INDESP. Com finalidades e
objetivos voltados para a formação da cidadania, segundo alguns princípios tais como: totalidade;
co-educação, cooperação, emancipação e regionalismo (TUBINO, 1996), percebemos, assim como
ressalta Marcelo Guina Ferreira (1996), que não há uma discussão desse projeto associado às
discussões atuais de currículo, onde chega a se questionar se há uma reafirmação da visão de
educação física subjugada ao Sistema Esportivo, como um retrocesso às épocas passadas na história
da educação física (BRACHT, op. cit.).

Relacionada à questão do Esporte Educacional, temos que este é entendido mais uma vez,
sob os moldes do esporte de rendimento. Embora seja feita uma diferenciação entre esses dois
modelos de esporte por Tubino (op. cit.) em seus objetivos, finalidades, princípios e referencial, nas
suas diretrizes o projeto tem clara relação com o segundo, ou seja, o esporte de rendimento.

Em uma análise do projeto do INDESP, Hajime Takeuchi Nozaki (1996)11 critica o seu
conceito piramidal, tendo o esporte educacional (escola) e o esporte participação (lazer) como base
para a produção de recursos humanos para o esporte de rendimento, que se situaria no topo da
pirâmide. A justificativa apresentada para a adoção deste modelo é a da massificação da prática
esportiva que

"visa promover a prática generalizada de modalidades esportivas específicas,
segundo as necessidades e interesses de confederações e da iniciativa privada, no
sentido de assegurar um alinhamento de objetivos e metas entre a vertente do
esporte de rendimento e a do esporte participação" (BRASIL, 1996, p.16).

11 Texto apresentado na II Mostra Científica IEFD/UERJ, no Rio de Janeiro, em novembro de 1996.
CADERNO DE DEBATES DA ExNEEF
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É importante atentarmos que esse projeto engloba questões que vão desde a escola até as
universidades, ou seja, envolve todos os níveis de ensino, visto que visa implantar laboratórios nas
universidades criando os chamados Centros de Excelência Esportiva. É claro que tal atitude tem
como resposta uma grande influência na formação de futuros professores, onde será ressaltada uma
visão de educação física voltada para o rendimento esportivo e alta cobrança da performance
(NOZAKI, op. cit.).

Essa política extremamente elitista chega a tal ponto que interfere até no processo de seleção
das universidades que serão financiadas pelo projeto onde "... será dada prioridade às
universidades que, tradicionalmente, vêm investindo no aprofundamento técnico-cientifico-
desportivo" (BRASIL, op. cit., p. 17).

Tal atitude gera em certo ponto, uma forma de "pré-requisito" para que se consiga
financiamento do governo para as universidades, fazendo com que as pesquisas, o desenvolvimento
de novos projetos, contratação de profissionais e aquisição de materiais sejam aprovados segundo o
entendimento e reconhecimento do modelo desportivista propagado pelo governo.

Este tipo de iniciativa se enquadra na perspectiva da aptidão física, já que "o conhecimento
que se pretende que o aluno apreenda é o exercícios de atividades corporais que permitam atingir
o máximo de rendimento de sua capacidade física" (COLETIVO DE AUTORES, op. cit., p. 36).
Assim, o esporte é utilizado como forma de segregar os grupos, reafirmando a estrutura social
c1assista, onde uma classe sempre possui situação social privilegiada.

Embora entendamos que existem diferenças entre o esporte educacional e o esporte de
rendimento, que não são respeitadas especificamente pelo projeto, ainda encontramos
posicionamentos que acham que o Esporte-Educação e a Educação Física são sinônimos e têm os
mesmos objetivos. Para Jorge Steinhilber (1996a) a Educação Física era uma prioridade
educacional com reflexos sociais, sendo que hoje é o esporte que pode ser considerado o termo que
tem esta identificação. Diz ainda que isto significa apenas uma 'modificação de terminologia'.
Assim,

"O termo Esporte-Educação deixa bastante claro a sua pretensão, ao passo que o
termo Educação Física, como já vimos, abre um leque muito grande de
investigação e, conseqüentemente de confusão" (p. 55 e 56).

Podemos destacar que pretende-se acabar com a discussão a respeito das concepções que
estão envolvidas nas diferentes visões de educação física, para que seja sutilmente inserida uma
concepção voltada para o paradigma da aptidão física, propagada através do esporte de rendimento.

Uma outra forma de reafirmação do paradigma da aptidão física pode ser percebida no
projeto de regulamentação da profissão. Como já destacado por outros autores (FARIA JUNIOR et.
al., 1996), algumas discussões são negligenciadas na questão da regulamentação.

ANO 4 - VOLUME 05 - JULHO DE 1997
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A crítica de que profissionais desqualificados tomam o lugar dos professores de educação
física é forte, sendo uma forma de não termos mais que competir "com igualdade de condições com
os leigos, ex-praticantes, curiosos e tantos outros que se arvoram e atuam na área de atividade
física (STEINHil..,BER, 1996b, p. 49). No entanto, não se percebe que podemos estar 'tomando
lugar' dos profissionais de outras áreas, que não especificamente a educação física, podem também
atuar. Essa regulamentação,

"Inclui indistintamente, por exemplo, atividades como a recreação,
desconsiderando que este é um campo multidisciplinar, que permite a atuação de
várias áreas tais como a música, o teatro e a educação artística " (FARIA
JÚNIOR, op. cit.,1996, p. 268).

Discutindo somente qual profissional é gabaritado para dirigir tais atividades deixa-se em
segundo plano outras discussões que vêm sendo debatidas sob o argumento de já serem feitos por
outros grupos. Uma delas está relacionada com a visão paradigmática que envolve as atividades
desenvolvidas na maioria dos locais desse 'emergente mercado de trabalho'.

Gabriel H. Mufíoz Palafox e Dinah Vasconcellos Terra (1996) destacam ainda uma prática
profissional baseada num "estilo de atendimento clínico" modificando até a forma como se dá a
relação ensino-aprendizagem, como se esta fosse uma questão médica e não pedagógica. Esse
caráter biológico na formação de indivíduos para Alfredo Gomes de Faria Júnior e colaboradores
(op. cit.) baseia-se numa visão de saúde funcionalista, tão cara à perspectiva da aptidão física, já que
encara a mesma no plano meramente biológico desconsiderando as questões sociais e políticas.

Nós alunos temos que ser parte interessada das discussões que acontecem no âmbito da
educação física, tendo que tomar cuidado para termos claro o papel que a educação física deve
desempenhar na sociedade em que vivemos. Não podemos nos anular de tais discussões, deixando
de entender os objetivos das propostas que visam dar um rumo para a educação física e com isso
nos deixarmos levar por interesses que podem não ser os nossos. No que diz respeito às iniciativas
do movimento estudantil, é preciso salientar que muitos esforços foram dados para a concretização
dessas preocupações.
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EDUCAÇÃO FíSICA NAS ESCOLAS DO MST: QUAL SEU
PAPEL PEDAGÓGICO?

Sandra Dalmagro*

Caminhante, não existe caminho. Se faz o caminho ao andar, e ao
e ao olhar para trás, veras as estradas que nunca voltarás a pisar.

AntonioMachado

Qual será o papel pedagógico da educação física nas escolas de um movimento popular que
busca a transformação social? Corno será o trabalho deste campo de conhecimento num espaço
diferente do oficial, mas ao contrário, que procura modificá-lo, consoante com suas perspectivas?
Teria a educação física relevância e justificativa nestas escolas?

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, é um movimento social
organizado que possui táticas de lutas definidas, com objetivos revolucionários, com proposta
educacional avançada para a concretização de seus projetos, no entanto, com relação a educação
física há muitas dúvidas quanto ao seu papel. É neste aspecto que procuramos contribuir com esta
organização trabalhadora, estudando sua realidade e suas necessidades no que se refere a nossa
especificidade. Muitas respostas ainda estão para serem explicitadas, mas procuraremos levantar
pontos iniciais para contribuir nesse sentido.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CAPITALISTA E MOVIMENTOS SOCIAIS

Compreendo que a riqueza historicamente construída e acumulada pela humanidade provém
do trabalho'f, e que é em torno deste, que as sociedades se organizam.

Para Morgan, apud Ponce (1991), o estágio de desenvolvimento de uma sociedade pode ser
avaliado pelo domínio que ela conseguiu sobre a natureza. Esta relação de intervenção do ser
humano na natureza, surgiu há milhões de anos, quando o animal começou a manipular objetos
(sendo nesta manipulação que construiu-se corno humano ao mesmo tempo em que transformava a
natureza, cfme. Engels, 1980), se estendendo até hoje, tendo esta espécie animal alcançado alto grau
de desenvolvimento nesta ação, mediada pelo trabalho.

As origens das classes sociais para Ponce, são derivadas do pouco avanço das técnicas de
trabalho, durante o comunismo primitivo, o que acabou gerando urna divisão de tarefas. "A
distribuição dos produtos, a administração da justiça, a direção das guerras, a supervisão do
sistema de irrigação, ete. foram exigindo, pouco a pouco, certas formas de trabalho social
ligeiramente diferentes do trabalho material propriamente dito" (Ponce, 1991 :22).

12 Estas e outras questões colocadas aqui, decorrem principalmente das discussões realizadas no Movimento Estudantil e
dos bate-papos informais.
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Assim para este autor, o aparecimento de um grupo de indivíduos libertos do trabalho
material era uma consequência inevitável da ínfima produtividade da força humana de trabalho. No
princípio esse grupo de indivíduos responsáveis pelos interesses sociais eram "fiscalizados" pela
.omunidade, mas com o tempo fizeram derivar destes interesses sociais, certa exaltação de poder.

É com a direção do trabalho, separando-se do próprio trabalho, que ao mesmo tempo as
forças mentais se separam das físicas (Ponce, 1991), o grupo de indivíduos começava a sobressair,
fez desenvolver seu controle sobre as organizações sociais no decorrer do tempo, de modo a manter
s 'us privilégios. É com isto que as formas de dominação se uns seres humanos sobre os outros são
aperfeiçoadas, surgindo a propriedade privada e mais tarde, os mecanismos que a asseguram e
desenvolvem: o Estado, a religião, a educação, etc; sendo que os dois últimos são reestruturados em
benefício das classes dominantes.

A luta consciente entre as classes só veio a se desenvolver a partir do momento em que a
evolução daquela sociedade criou contradições entre os interesses das diferentes classes existentes.
Inicialmente estas contradições estavam obscuras, só vindo a serem clareadas, com o acirramento
destas contradições, através da tomada de consciência (Ponce, 1991).

A luta de classes é portanto, o confronto entre as classes, decorrente da existência de
interesses diferentes e antagônicos entre elas. É essa luta travada da contradição entre as classes que
faz a dinamicidade da história. É este motor que faz surgir o novo do velho, fazendo o novo tomar-
se velho. Nesta dinamicidade é que diferentes classes sociais foram/são hegemônicas, tomando
diferentes as formas societais. Assim, na Idade Média, do feudalismo nasceu o capitalismo, ou seja,
da diferença entra as classes sociais existentes no feudalismo faz surgir o capitalismo.

Na organização social capitalista, as principais classes são a burguesia e o proletariado, a
primeira detentora dos meios de produção, compra, ou melhor, expropria a força de trabalho da
segunda. Neste modelo de produção onde sobressai a propriedade privada dos meios de produção, o
trabalho deixa de pertencer ao seu "portador" e passa a pertencer ao comprador: o capitalista. Na
relação que se estabelecem entre burguês e trabalhador, toma o trabalho alienado, isto é, estranho ao
próprio ser humano, deixando de ser o que o enobrece, o humaniza e realiza, e passa a ser a única
mercadoria que possui (numa sociedade regida pelo mercado), onde a sua única mercadoria (força
de trabalho), é comprada e expropriada pelo patrão.

"Em lugar de realizar-se no seu trabalho o ser humano se aliena nele, em lugar de
reconhecer-se em suas próprias criações, o ser humano se sente ameaçado por
elas, em lugar de libertar-se, acaba enrolado em novas opressões" (Konder,
1987:30).

Neste modo de produção, onde a acumulação privada de capital é decorrente da
expropriação do trabalhador, permitindo ao capitalista apropriar-se da mais valia produzida pelo
proletariado, desenvolveu-se uma gama de possibilidades e espaços que contemplam a opressão
capitalista, fechando ainda mais as portas para possíveis transformações, ou conquista de melhores
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condições de vida aos trabalhadores, como por exemplo o papel que desempenham os
desempregados, formando um exército de reserva de mão de obra, o que permite ao capitalista uma
maior tranqüilidade na opressão aos trabalhadores, na medida em que sempre terá grandes
contingentes populacionais a espera de qualquer emprego, em quaisquer condições, para poder
garantir o mínimo necessário para reprodução de sua força de trabalho. Isto tudo é muito mais
complexo. pois além do aperfeiçoamento e complexificação das relações de trabalho, ele também
desenvolveu/desenvolve a administração e manutenção destas relações, ou seja, a superestrutura.
Assim, o Estado é a instituição que não só defende a exploração do patrão para com o empregado,
como legitima e busca perpetuar esta divisão (Ponce, 1991). Para isto o Estado que é capitalista -
uma vez que a burguesia é a classe hegemônica dominante- dispõem do aparato ideológico (escola,
igreja, meios de comunicação), e aparato repressor (polícia e exército, a ser utilizado em casos de
ameaça frontal à ordem estabelecida). Estes aparatos de que dispõem o Estado, consegue de tal
forma administrar (manter e desenvolver) a dura realidade na qual se encontra grande parte da
população mundial, que os trabalhadores não se dão conta desta mesma realidade e das
possibilidades de sua transformação, não se reconhecendo, portanto, como classe explorada e
responsável pela construção de uma nova ordem, mais justa e humanitária.

É na luta pelo desocultamento desta realidade opressora, procurando construir a consciência
de classe, condição necessária para a transformação social, com novas relações de trabalho, é que a
classe trabalhadora/oprimida se organiza,. Estas organizações (partidárias, sindicais, movimentos
populares) são os denominados Movimentos Sociais.

A categoria movimentos sociais é criada em 1840, mars ou menos, para designar o
surgimento do movimento operário europeu, "posteriormente desenvolvida no âmbito do marxismo
para representar a organização racional da classe trabalhadora em sindicatos e partidos
empenhados na transformação das relações capitalistas de produção" (Doimo, 1995: 37).

"VELHAS" E "NOVAS" ABORDAGENS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Com a luta travada historicamente, os movimentos sociais vão tomado-se sujeitos de sua
própria história, construindo e buscando seu projeto de sociedade. Para Lazzarotti Filho (1995), os
movimentos sociais constróen-se num processo de identidade , autonomia e emancipação.
"Identidade: voltar-se contra a alienação em todos os aspectos, na busca de uma sociedade
libertá ria, igualitária e comunitária; Autonomia: livrar-se das tutelas do estado ou qualquer outra
entidade, a livre organização; Emancipação: reconhecimento por parte da sociedade política"
(1995 :16 17).

No processo de construção da identidade, autonomia, emancipação, os movimentos sociais
não tomam-se homogêneos, iguais, com os mesmos propósitos e expectativas, mas sim
diferenciam-se, de acordo com a conjuntura, suas reivindicações, a relação que estabelecem com o
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I~slado e os demais movimentos sociais, conforme as clarezas acerca do modo de produção
.upitalista e suas táticas de superação do mesmo,

Segundo Santos (1981), apud Cardoso (19987), a dinâmica dos movimentos sociais é
d~'s .•.ita "como um drama onde os mesmos personagens vão mudando suas posições e, portanto,
1'( o-se configurando novos significados no decorrer da mesma luta" (: 33), E adiante escreve:
..Reconhecer os impasses e as estratégias de cada luta é o único caminho para explicar as
osrllaçôes, retomadas e retiradas e, ainda, os novos discursos que nascem nesta dinâmica"
( 'urdoso, 1907 :33).

Atualmente os movimentos sociais - seus espaços de atuação e seus objetivos - tem
eu .ontrado divergências entre os teóricos deste estudo, bem como que direção devem tomar.
Pod 'mos distinguir duas principais correntes atuantes nos movimentos sociais, uma com abordagem
uiurxista e outra, mais recente, que partindo do marxismo procura superá-Io em algumas questões.
lista seria a abordagem contemporânea (Sherer-Warren, 1989).

A abordagem marxista encontram seus principais colaboradores em Lênin, na questão da
vanguarda; em Lukács, na questão da consciência de classe; e em Gramsci na questão da direção
.ultural. A abordagem contemporânea dos movimentos sociais tem suas principais expressões em
I .óricos que debruçaram-se sobre os "novos" movimentos sociais e/ou grupos "paralelos" ao
.onflito central da luta de classes. Estes teóricos são: Laclau (que desenvolve a questão do povo x
hloco de poder); Dahrendorf (os grupos de conflito); Touraine (os "novos" movimentos sociais);
Guattari (revolução molecular); e Castoriadis (a auto instituição da sociedade), (cfme. Sherer-
Warren, 1989).

o pensamento marxista (principal elaboração teórica na qual a esquerda se embasou) para a
organização da classe trabalhadora empenhada na transformação social, veio a ser questionada,
devendo-se isto, principalmente a compreensão acerca da "alteração da estrutura produtiva",
pensamento este dos denominados pós-modernos. Esta corrente de pensamento surge após a
dcsestruturação do regime socialista do leste europeu (Doimo, 1995). Para os adeptos deste
pensamento, a luta de classes - conceito clássico do marxismo - está ultrapassada, uma vez que as
relações de trabalho estão alteradas, não podendo mais serem compreendidas como as definira
Marx.

Este pensamento encontrou sustentação, quando da eclosão dos movimentos SOCIaIS
europeus, no final da década de 60, movimentos estes que não tinham como base de mobilização a
luta de classes e a alteração do modo de produção capitalista. Estes movimentos sociais vieram a
chamarem-se "novos movimentos sociais". (Doimo, 1995).

Assim, se anteriormente centravam sua atenção na esfera econômica, confiando-se na
racionalidade do Estado, agora os "novos" movimentos sociais tem desconfiança desta
racionalidade e são hostis a este Estado. Para Tilman Evers, o potencial transformador desses
"novos" movimentos sociais não é propriamente político, mas sócio-cultural (ibidem :41).
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S 'lindo Moisés (1989), apud Doimo, muito se apostou nestas novas idéias, no entanto, em
vez de transformações profundas, deu-se, na passagem da década de 70/80, uma transição
conservadora rumo à democratização, fortemente favorável a continuidade de mecanismos e de
orientações a velha ordem.

Ainda com relação aos movimentos sociais contemporâneos, Doimo diz "tais conflitos
revelam uma natureza profundamente ambígua. Primeiramente, porque, longe de inscreverem-se
na órbita das relações de produção ou de trabalho, emergem em inusitados lugares entre o Estado,
o mercado e a cultura, contando com uma base social dispersa e volátil (...) em segundo lugar por
constituírem-se por fora dos formatos tradicionais de representação política (...) realizando-se
numa espécie de vácuo regimental" (1995 :52). Por estas questões, Doimo entende que estes
movimentos vivem uma espécie de anomalia ideológica.

Frente a esta polêmica a cerca dos movimentos sociais, entendo que faz-se necessário
reconhecer a existência de um "novo" movimento social na conjuntura política mundial, com
atuação voltada mais para a modificações sócio-culturais do que político econômicas. No entanto,
por compreender que as "alterações na estrutura produtiva" são na essência o acirramento da
exploração, a sofisticação das relações capitalistas de produção, entendendo então a centralidade do
trabalho, e por consequência a primazia do econômico como principal determinante da organização
social, compreendo que estes "novos" movimentos não atacam na radicalidade do problema, única
possibilidade de transformação desta estrutura produtiva e social.

Os filósofos pós-modernos afastaram-se de alguns conceitos e elaborações marxistas, uns
mars, outros menos, mas este afastamento implica em diferentes compreensões acerca dos
movimentos sociais, bem como diferentes táticas e estratégias de superação do capitalismo. O
espaço cultural e valorativo foram privilegiados na investigação dos "novos" teóricos, em
detrimento do mundo do trabalho, e neste sentido decorre a divergência maior entre ambas as
correntes. O pensamento pós-moderno deteve-se mais em alguns aspectos, como a necessidade de
transformação de valores e relações de poder na sociedade capitalista, decorrentes das relações de
produção opressoras ao trabalhador, nesse sentido entendo que a nova corrente de pensamento pode
auxiliar na compreensão da organização social capitalista, quando não se perde de vista a luta de
classes.

Ainda é importante neste pensamento a crítica ao economicismo, que desconsidera a
importância de outros fatores na organização atual, para além das relações de produção (mas
decorrentes destas). Neste sentido é importante a atuação de movimentos sociais que buscam a
transformação social também no campo cultural, uma vez que neste espaço tem-se enraizado fortes
valores capitalistas. A transformação deste espaços tem que impulsionar a transformação das
relações de produção, mas somente terão a possibilidade de ocorrer na sua totalidade após a
transformação das relações de trabalho. Compreendo ainda, que uma verdadeira revolução tem que
ultrapassar a transformação das relações sociais de trabalho (condição necessária para as demais
transformações) e atingir todos os espaços da vida social.
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Em suma, os "velhos" movimentos sociais ainda são a organização dos trabalhadores onde
reside a possibilidade real de construção de uma nova ordem, com vigência de novos valores, já há
muito propalados. Esta compreensão de forma alguma significa a desconsideração ou eliminação de
movimentos sociais com projetos centrados no âmbito cultural, mas sim reconhecer esta luta como
fundamental para a construção de uma nova mulher e de um novo homem, numa nova sociedade.

Nesta perspectiva de compreensão da organização social capitalista e dos movimentos
sociais, é importante salientar a compreensão e o projeto social do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Este movimento popular, com bases trabalhadoras, cujo projeto de sociedade
encontra sua fundamentação em Marx, ou seja, o projeto socialista. Partem portanto da
compreensão da necessidade de alterar a organização do trabalho do modo capitalista de produção,
sendo esta transformação a condição necessária para a construção de novos valores humanitários,
tendo então novas relações sociais. O MST entende que a revolução é necessária para a construção
de um novo ser social, assim, a passagem do capitalismo para o socialismo, tem que possibilitar
também a construção de novos valores, novas relações sociais em todos os níveis. É nisto que
consiste uma revolução.

Por entender que o pensamento marxista é a elaboração teórica que mais se aproxima da
realidade, e esta é uma condição básica para reais possibilidades de intervenção vitoriosa, o MST,
por partir desta compreensão, além de estar situado no espaço onde ocorrem as lutas classistas, o
trabalho, é um movimento que abala a ordem capitalista brasileira':', residindo neste movimento a
possibilidade de transformação social.

Ainda com relação a organização do trabalho é importante observar que o MST procura
desenvolver nos assentamentos a forma cooperativa de produção. Esta organização do trabalho,
apesar de estarem submetidas ao modelo capitalista, são experiências vivas de como uma nova
lógica produtiva, revelando em sua essência um projeto de mulher/homem que busca concretizar o
MST.

MST: HERANÇA DA POLíTICA AGRÁRIA BRASILEIRA

Para compreendermos as lutas camponesas no Brasil é necessário fazermos uma volta no
tempo e reconstruir a história da terra, desde o descobrimento do país, por volta de 1500 pelos
portugueses. Só uma análise crítica da história (não nos moldes da versão oficial), pode quebrar com
"verdades", mitos e pré-conceitos sobre os sem terra de hoje. Nesta análise, que aqui não poderá ser
exposta, por limites já acima citados, poderemos perceber a política brasileira para com a questão da
terra, bem como "quebrar" com verdades acerca da distribuição da terra, acerca do negro (um dos

13 Este enfrentamento central do MST com a ordem capitalista, abala ainda mais fortemente esta organização social,
uma vez que o Brasil possui a estrutura da terra extremamente antiquada ao desenvolvimento, estando ainda a estrutura
fundiária fortemente ligada a um setor importante da burguesia brasileira, ou seja, o capitalismo no Brasil é altamente
dependente do latifúndio.
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prin .ipais oprimidos pela colonização, sendo até hoje descriminados), com os fazendeiros
(importante setor da burguesia brasileira), e sobre quem são os sem terras.

É possível (e necessário) dizer que devido a muitos séculos de exploração e opressão,
decorrentes das muitas formas de que dispunham os fazendeiros e o Estado, fez criar um grande
contingente de sem terras ou similar (posseiro, meeiro, bóia fria), e é este contingente de excluídos e
explorados que vem a formar o MST na década de 70/80. Inicialmente este contingente de excluídos
se organizaram isoladamente, principalmente na região sul, e fizeram as primeiras ocupações.

Foi somente a partir de 1981 que a CPT14 começou a organizar encontros com líderes destas
manifestações isoladas, e em janeiro de 1984, em Cascavel - PR, ocorreu o primeiro Encontro
Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, encontro de fundação do MST.

Diversos fatores contribuíram para a criação do MST. Além de fatores políticos como o
trabalho da CPT (Comissão Pastoral da Terra), na organização dos agricultores, uma nova
organização sindical combativa e estimuladora da luta pela terra e também o fim do regime militar
dando novas aberturas políticas, também havia as questões específicas do campo, como a má
distribuição das terras; mecanização da lavoura; utilização de insumos industriais; monocultura, etc
(Stédile, 1993: 24 a 34).

o MST define como seus principais objetivos a construção de uma sociedade sem
explorados nem exploradores; a luta pela justa distribuição das terras, das riquezas, e pela igualdade
dos direitos econômicos, políticos, sociais e culturais; difusão de valores humanistas e socialistas
das relações sociais, contra qualquer forma de discriminação.

A definição do Movimento Sem Terra, é de uma organização de massa, com caráter sindical,
popular, e político, a fim de organizar os trabalhadores do campo. Sua luta é por terra, reforma
agrária e mudanças na sociedade, ou melhor, mudança de sociedade. Tem como principais
reivindicações a desapropriação dos latifúndios e das propriedades das multinacionais; a definição
de um tamanho máximo às propriedades rurais; contra a colonização; por uma política agrícola que
favoreça o pequeno produtor; a demarcação das terras indígenas; pela punição dos crimes aos
trabalhadores, além de outras reivindicações com referência as políticas governamentais em
vigência (MST, caderno de formação no 1992).

EDUCAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS

Da mesma maneira que a terra sempre foi utilizada como manutenção e aprimoramento da
exploração, a escola, desde o surgimento das classes sociais, foi um importante mecanismo de que
se utilizaram as classes opressoras para a perpetuação de seus interesses (cfme. Ponce, 1991).
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Porém, a classe trabalhadora também se apropria de alguns saberes desenvolvidos, e é desta maneira
que esta classe, também desenvolveu uma educação que defendesse seus interesses: a Educação
Popular.

Desta maneira, na área educacional o MST procura trabalhar nacionalmente uma proposta de
educação que venha a considerar sua realidade social e seus objetivos de classe. Para tanto, baseia-
S' na corrente de Educação Popular (classista), sendo que "vamos entender legitimamente por
liducação Popular, aquela que é produzida pelas classes populares ou para as classes populares,
rtnfunção de seus interesses de classe" (Wanderley, 1984: 63).

Dentro da perspectiva educacional, a escola, que está inserida dentro do assentamento, não
pode trabalhar isoladamente, desconsiderando a realidade das crianças, o seu dia a dia, sua história,
sua cultura, mas a escola deve conhecer o assentamento, integrando-se com ele e trabalhando com
hase na sua realidade.

As escolas dos assentamentos não visam a reprodução acrítica do conhecimento, mas tem
como fins a atingir, o ensinar a ler, escrever e calcular; ensinar pela prática; construir o novo;
preparar igualmente para o trabalho manual e intelectual; ensinar a ler criticamente a realidade local
e geral, como também transformá-Ia; gerar sujeitos da história, enfim, preocupar-se com a formação
da pessoa omnilateral.

Dentro deste contexto a educação deve "desenvolver um processo pedagógico que prepare
os sujeitos deste desenvolvimento, ou seja, os trabalhadores rurais precisam reaprender a ser
sujeitos do seu próprio destino, aprender a reorganizar-se para buscar as soluções dos seus
próprios problemas, alterar os comportamentos ideológicos adquiridos numa existência social de
miséria e subordinação" (FUNDEP, 1994).

A EDUCAÇÃO FíSICA NOS ASSENTAMENTOS - DA REALIDADE ENCONTRADA A
NOVAS PERSPECTIVAS

No capítulo acima vemos que a da educação no MST é tratadade forma coerente e
fundamentada, buscando responder responder as necessidades deste movimento neste setor. No
entanto, no que se refere a educação física, esta proposta de educação é bastante embrionário em sua
conexão com uma educação popular, não tendo praticamente nada desenvolvido a respeito. Esta
carência se refere tanto a compreensão do que seja a educação física escolar, bem como do papel
que esta pode vir a desempenhar nas escolas do MST, e ainda a presença de poucas iniciativas de
superação deste quadro.

"Comissão Pastoral da Terra. Organização de uma ala progressista da igreja, que tinham experiência com a militância
junto aos índios e conflitos de terra na Amazônia. É nesta época (1975) sua fundação, com fins de contribuir nas lutas
dos trabalhadores do campo (Tavares de Oliveira, 1989).
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Os primeiros esforços já realizados neste sentido começam a apontar os primeiros passos do
movimento para o início de um trabalho nesta área, começando a entender a educação física como
um importante campo de conhecimento a ser trabalhado. Estes primeiros esforços são:

• Reconhecer a deficiência de seu projeto educacional no que se refere a Educação Física;

• Atividades realizadas, principalmente no estado de São Paulo, tendo alcance em outros
estados, vomo por exemplo as Olimpíadas do MST, festivais culturais e outros.

Apesar de não serem atividades da educação física escolar, e ainda perpassarem muito pelos
valores do esporte nos moldes da sociedade atual, como competição, regras de alto nível,
organização das competições em moldes tradicionais, etc, (cfme Lazzarotti Filho, 1995), nas últimas
discussões que pudemos participar percebe-se um avanço, perpassando nestas novas discussões a
compreensão de que este é um espaço importante para a vivência e vigência de novos valores.

Na escola de formação de professores do MST, em BragaIRS, depois de alguns anos de
existência da referida escola, o ano de 1995 foi quando, pela primeira vez, a educação física foi
trabalhada como disciplina para formação de professores. Segundo os alunos do curso, o professor
teve um trabalho interessante, já que trabalhou inclusive com a história da educação física e como
ela tem servido para a manutenção e difusão de valores dentro da (des)ordem capitalista. Como este
trabalho foi o primeiro contato de uma discussão mais crítica, mostrou a estes professores como ela
pode ser trabalhada de uma outra forma para além daquela que eles tem presenciado até então.
Desta primeira discussão do movimento a com a educação física, surgiu um caderno de educação a
respeito, porém este caderno limita-se a descrição de algumas brincadeiras, sem análise sobre as
mesmas, sendo que as atividades lúdicas descritas não fogem as brincadeiras tradicionais.

Em conversa com o setor de educação estadual e nacional do MST, os coordenadores
revelam que a educação física é a área na qual eles possuem a maior limitação, ao contrário do que
ocorre com as demais, a exemplo dos cadernos de alfabetização, cadernos de ensino da matemática,
do português, etc.

Para ilustrar a situação exposta acima, vimos que na escola Construindo o Caminho, situada
no Assentamento Conquista na Fronteira do município de Abelardo Luz, extremo oeste catarinense,
não possui de um programa para a educação física, ou qualquer elaboração mais aprofundada a
respeito da mesma. No período de permanência no referido assentamento, (18 dias) identificamos
as seguintes questões no que concerne a esta disciplina:

• Não possui periodicidade de trabalho, podendo ser mensal, semanal ou quinzenal, o que
decorre de fatos expostos abaixo;

• Não há discussão a respeito no setor de educação do assentamento, ao contrário do que
ocorre com as demais disciplinas (ou pelo menos com a maioria delas). Os assentados que
fazem parte do setor de educação dizem ter dificuldades no que se refere à este trabalho;
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• As professoras da escola do assentamento não recebem orientação alguma (além do
município), sobre o trabalho com esta área pedagógica, e consideram-se incapacitadas para
ministrá-Ia.

A "sustentação" da educação física na escola se dá ora pela linha tradicional que busca a
iptidão física, ora pela psicomotricidade e ainda, pela educação física de cunho funcionalista.

Na linha tradicional - aptidão física fica explícita nas aulas, onde o conteúdo das que
podemos observar foi: corridas, saltos, seguindo uma lógica de aquecimento - desenvolvimento (não
houve volta a calma), numa perspectiva competitivista, com resquícios da disciplina militar. É
necessário ressaltar que mesmo para este "modelo" de aula, não existia nenhuma compreensão mais
.laborada que viesse a fundamentar o porquê da aptidão física nas aulas. O agravante é que para o
.ondicionarnento físico se realizar de forma coerente com seus fundamentos científicos, faz-se
necessário um mínimo de periodicidade e exigência de uma programação de atividades para ter o
'feito desejado, no entanto, não há as condições mínimas para que isto se efetive naquela realidade.

A psicomotricidade aparece para justificar a educação física, segundo as professores do
assentamento, uma vez que esta possibilita o desenvolvimento da noção tempo - espaço,
.oordenação motora, desenvolvimento do físico, etc. No entanto, esta justificativa por elas dada,
não ocorre nas aulas que podemos presenciar. A menção destes conteúdos pertinentes a educação
Iísica nos parece muito mais frases soltas do que qualquer compreensão mais elaborada a respeito.

O caráter- funcionalista/compensatório e até espontaneísta, tem se mostrado como o
predominante com relação as demais, ou seja, a referida disciplina parece ser mais justificada e
compreendida por este último fator que pelos demais. Isto fica explícito ao observarmos que a aula
de educação física não tem periodicidade ou horário, sendo ministrada quando o professor lembra
da existência dela, o que normalmente ocorre nas seguintes situações: turma muito agitada (neste
caso a aula de educação física serve para "cansar" as crianças, voltando estas para a próxima aula,
mais quietas); outro momento é quando as aulas "teóricas" cansam, aí a aula "prática" serve como
relaxamento, compensação do "trabalho mental"; e ainda um terceiro fator que podemos presenciar
dentro da perspectiva funcionalista/compensatória, é a presença desta aula em "momentos
especiais", que seriam dias de festival (música, teatro, pintura, joguinhos, etc), ou limpeza dos
arredores do colégio, entre outros. Estes dias são considerados alternativos, sendo a educação física
entendida, principalmente pelas crianças, como um momento muito especial, um espaço gostoso,
onde elas sentem-se livres para brincar, fazer o que quiser e se quiser, sem interferência ou
exigência por parte do professor.

É claro que estes "panos de fundo" não são claros para as professoras, são SIm semi
justificativas, exigências para algo ainda presente na escola. É em decorrência desta falta de
compreensão que existem três tentativas de justificação a respeito, confundindo-se entre elas.

Podemos citar ainda algumas outras ocorrências que ilustram a realidade desta área de
conhecimento na escola em questão:
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• O planejamento anual da escola':', tem a educação física, dentro dos conteúdos por área,
"enquadrada" em "Comunicação e Expressão: Artística e Educação Física", juntamente
com a língua portuguesa. Porém quando o planejamento específica os conteúdos destas
áreas e disciplinas, a educação física aparece com um único item a seu respeito: "Jogos
Recreativos e Ginástica", que não vem acompanhado de nenhuma dissertação sobre o
assunto, ou exposição e com o compreendem da educação física, metodologia, etc. Ainda
não há nenhuma menção contextualizando-a na grande área. Neste planejamento anual
constam itens de "Expressão Corporal e Coordenação Motora", mas parecem estar mais
colocados como conteúdos da educação artística do que da educação física.

• A única preocupação e tentativa de discussão com relação a esta disciplina por parte da
comissão de educação, deu-se quando as professoras explicitaram sua inabilitação e
insegurança em trabalhar com a mesma. Houve, então, a sugestão de contratar um
professor habilitado para a escola do assentamento, no entanto muitos pais contestaram,
por entenderem que seria mais interessante empregar dinheiro em outras questões. Ao final
desta discussão, decidiu-se que a escola não desenvolveria um trabalho mais elaborado em
educação física, deixando isto para a Y a sa séries, onde há um professor com habilitação
específica.

• Estas questões aqui colocadas se refletem na compreensão das crianças acerca da educação
física, onde a seguinte frase, sempre dita de maneira muito alegre, resume seus
pensamentos: "agora não é aula, é 'fisica'",'

Em cima desta realidade encontrada (inexistência de uma proposta fundamentada ou mesmo
elaborada) da educação física escolar, faz-se necessário iniciar uma discussão a respeito. Mas aqui
nos deparamos com mais importante questionamento: qual o papel pedagógico da educação física
nesta escolas?

Sem a pretensão de responder a questão colocada, uma vez que tais estudos ainda não foram
concluídos, faremos algumas considerações que entendemos como fundamentais para a elaboração a
respeito, com a ânsia de contribuir com o MST, e portanto com a transformação social.

As disciplinas devem formar, no todo da escola, uma proposta homogênea, tendo em seu
conjunto condições para o alcance dos objetivos propostos na referida proposta, neste sentido,
entendemos que um trabalho com a educação numa escola com esta especificidade, deve nortear-se
por uma educação classista, voltada aos objetivos da educação popular, não podendo qualquer
disciplina destoar deste projeto.

Os princípios que trabalha o MST na sua luta cotidiana, e que também podem, ser
observados em seu trabalho educacional são: disciplina, organização, cooperação, coletividade,
firmeza de cárater, capacidade produtiva (trabalho), capacidade decisória, capacidade de construção
do novo, respeito ao ser humano, justiça, crítica, entre outros. Estes componentes devem ser

15 Apesar de a vivência ter se realizado em fevereiro/março de 1996, o planejamento daquele ano ainda não havia sido
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trabalhados intrinsecamente aos conteúdos selecionados e na metodologia de trabalho com a
xlu 'ação física escolar.

Mas o que vem a ser uma educação física classista? (Ainda existem classes sociais?) Não
I '11) stc campo de conhecimento desenvolvido tais questões? Questões estas que possam satisfazer
ruinirnamente uma proposta mais crítica, podendo até contemplar nossa pretensão

Não há na educação física consenso a este respeito. Existem mais que uma corrente nesta
Ir 'U, buscando desenvolver-se com este propósito, diferenciando-se entre elas, e ainda, alguns
l'HllIdos tem apontado para a falta de coerência, fundamentação e sistematização na maioria das
produções, tendo portanto, uma grande deficiência neste sentido.

Há no entanto, uma produção que já forma um quadro suficientemente amadurecido para
umu primeira definição de elementos que possam sustentar este estudo .. Enquadram-se nesta
produção, por exemplo, as análises sobre o esporte de alto nível, que de forma alguma pretende-se
privilegiar o popular, tendo sim, em seu ceme uma lógica exclusiva, competitiva, agressiva,
portanto, antagônica ao que buscamos. Ainda pode ser aqui colocados os modismos que perpassam
'Ht· campo de conhecimento, como a busca do "modelo de corpo ideal", ou a atividade física da
moda. Podemos ainda questionar a necessidade de um trabalho voltado para o condicionamento
I sico, uma vez que a vida no meio rural permite e toma necessário uma grande amplitude de
IIlOVimentos, como por exemplo o trabalho da roça (manual), as caminhadas (como mostra o
trubalho de Lazzarotti Filho, 1995), as brincadeiras e atividades realizadas pelas crianças, etc. Não
S 'ria possível o trabalho com jogos/brincadeiras infantis que se norteassem com os princípios acima
-xpostos? ° conhecimento do corpo, seus limites e possibilidades de movimento, a relação com os
colegas, teriam justificativa neste espaço? Estes são os primeiros pontos que surgiram na tentativa
ti • responder aos questionamentos colocados, e que ainda precisam ser melhor respondidos.
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MOVIMENTO ESTUDANTIL E POLíTICAS PÚBLICAS
DE ESPORTE E LAZER

Giuliano Gomes de Assis Pirnentel"

Recentemente, numa lista eletrônica de discussão sobre educação física 17, foi lançada a
11" »uão da regulamentação da profissão por ocasião do escândalo da arbitragem da CBF. Como
lorrna de moralizar a administração esportiva foi proposto substituir-se os dirigentes 'leigos' pelo
profissional de educação física. Obviamente, essa posição foi rebatida com o argumento de que não
~' somente - o diploma que faz o bom e honesto dirigente.l''

De fato, a existência de um professor de educação física como administrador setorial do
esporte e lazer, seja em um clube, uma federação ou um órgão público, não é o suficiente para o
, li .csso de uma entidade e de suas ações.

Neste sentido, pretendo abordar o valor de uma experiência que, a meu ver, é importante
pura a construção social de líderes competentes e engajados com o desenvolvimento da sociedade.
lulo do movimento estudantil (ME) que ocorre nos centros acadêmicos, diretórios centrais,
-xccutivas de curso e, sobretudo, no trabalho de bases como momentos privilegiados, onde
podemos exercitar nossa cidadania e nossa liderança.

Entendo que o movimento estudantil pode contribuir para a formação profissional do
estudante e dar-lhe suporte para iniciar uma atuação de chefia em entidades ou órgãos públicos (
li 'sle caso, penso principalmente no trabalho em órgãos setoriais em entidades ou governos
municipais) , desde que tanto sua formação no ME quanto sua atuação no setor de políticas públicas
s . voltem para a democratização dos processos decisórios e não para a centralização do poder e a
sxclusão da participação popular. Neste caso a liderança ou representante é um elemento
dinamizador das relações entre as pessoas e o poder público, incentivando a participação da base no
ME e da população na formulação das políticas públicas.

Atualmente, um dirigente ou líder se vê diante de duas opções de intervenção, identificando-
se com o

"projeto Neo-liberal e suas políticas compensatórias ou com um Projeto
Democrático e Popular cujos eixos básicos são: a) programa de transição na
linha das reivindicações; b) construção da unidade e da consciência de classe na

16FEF/UNICAMP
17 EFESPORT-L, no endereço 1istserv@cesar.unicamp.br
IXLACERDA (1995: s/p) lança uma interpretação particular sobre a continuidade dos erros e a descontinuidade nas
ações públicas: "Frequentemente as pessoas dizem: critica-se sempre os governos, no Brasil, nos mesmos termos. Por
quê ? Raramente as pessoas tiram a inelutável conclusão: é que no fundo os males são os mesmos. E como os
Movemos, no fundo, são também os mesmos, é natural que as críticas, no fundo sejam as mesmas. A repetição das
críticas traduz a repetição dos erros. Variam, é claro, personalidades, fisionomias, métodos, circunstâncias. Mas a
verdade é que essa repetição de críticas comprova, é que os governos, como aquela canção, quanto mais mudam mais
são a mesma coisa, no essencial com raras e intermitentes exceções. E o fato de mudarem as pessoas, esta ser mais
simpática, a outra mais inteligente etc ... não altera substancialmente a conclusão. "
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ação, na Luta; c) participação em níveis elevados na sociedade civil organizada
politicamente." (TAFFAREL, 1996:2)

Defendo que o administrador no setor de esporte/lazer deva preocupar-se com a utilização
do lazer enquanto instrumento de mobilização e participação cultural, definição de pressupostos
filosóficos e metodologia para ação, fixação de prioridades a partir da análise de situação; criação e
manutenção de espaços específicos; formação dos quadros para atuação e dos agentes culturais;
interface com as demais políticas públicas e gerenciamento dos eventos de impacto.

Todas essas preocupações devem estar relacionadas com a perspectiva da democratização e
descentralização nas relações de poder que existem tanto em um diretório acadêmico quanto em um
departamento de lazer municipal.

Para VARES (1995: 59) a questão da democratização-descentralização das políticas
culturais é um desafio tomadas as condições de centralização e elitização que hoje são próprias à
apropriação de bens culturais no Brasil.

Desta forma, o autor considera que faz-se necessário, 'a priori', indicar o que se compreende
por democratização e descentralização quando se fala em política cultural:

"Democratização não significa tão somente ampliar o acesso aos bens culturais,
ainda que isto seja essencial. Quer dizer também, e talvez principalmente, a
democratização da gestão, a criação da esfera pública não-estatal que será um
elemento primordial na administração da política cultural. Obviamente, esta
esfera pública não estatal não poderá ser criada por um ato administrativo. é um
processo cuja duração no tempo não se pode prever. Em todo caso, uma de suas
condições essenciais é a participação efetiva da sociedade civil e não apenas de
grupos ou segmentos já tradicionalmente envolvidos com a produção cultural."
(VARES, 19995: 60).

Sll,VA (1994:211) problematiza a questão da democratização relacionando-a às políticas
sociais e remetendo-se especificamente à democratização dos espaços urbanos para o lazer. Para o
autor, com o crescimento urbano o espaço nas cidades se constitui em um bem no mercado e pronto
a ser vendido como produto. Cada vez mais aqueles espaços que constituíam-se em local de
encontro das comunidades, como os campos de futebol de várzea por exemplo, são ocupados pôr
prédios, ruas, comércios, ... Estes espaços 'livres', segundo Sll.VA, são substituídos gradativamente
por equipamentos institucionalizados sem que haja preparação da comunidade para a sua utilização:

"... os projetos urbanísticos para o lazer (parques, quadras, campo de futebol,
ginásio de esportes, estádios, etc.), são construídos também com intenções
politico-eleitoreiras, utilizando os recursos públicos na construção de espaços e
equipamentos de fachada e onde, quase sempre, realizam os eventos de massa.
Tais equipamentos não tem vida longa, pois são 'depredados' pela população,
cuja educação para a manutenção deve começar no processo de participação do
planejamento do espaço." (SILVA, 1994: 214).
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De forma complementar, MARCELLINO propõe que a discussão do papel da administração
pública municipal, com relação à Política de Lazer, passe pelo entendimento amplo do Lazer em
lermos de:

"conteúdo, pela consideração do seu duplo aspecto educativo, suas possibilidades
enquanto instrumento de mobilização e participação cultural, as barreiras sócio-
culturais verificadas, e por outro lado, pelos limites da Administração Pública
Municipal, e a necessidade de fixação de prioridades a partir da análise de
situação. (MARCELLINO, 1990: 207).

BRAMANTE (1995: 14) referindo-se aos deveres dos poderes federal, estadual e municipal
para com o Lazer entende que:

"Cabe à União o papel normatizador e facilitador da educação de todos os
segmentos da população para que possam, nas experiências de lazer, descobrir
possibilidades de desenvolvimento pessoal e de integração social. ao estado cabe,
prioritariamente, preparar quadros deixando, aos municípios, a responsabilidade
da ação/reflexo junto à comunidade, respeitando as características do seu
contexto. "

E o que caberia à população, segundo o mesmo autor? Para BRAMANTE (1995:]4):

"A participação comunitária é essencial no diagnóstico e encaminhamento de
soluções no tocante a esses serviços públicos. Para tal, a organização popular, ao
nível de vizinhança, é ponto basilar na consecução dos objetivos propostos. "

BRUHNS (1990: 213-214) é enfática ao defender a participação popular nesse processo.
Segundo a autora: "a única transformação somente ocorrerá através da elaboração e
encaminhamento das propostas pelas camadas populares."

Para ela o trabalho de proposição de soluções deve partir das comunidades, ser feito "com
elas". Pois o saber popular, advindo das relações das camadas populares com o meio ambiente
natural e social .permite-lhes uma racionalidade peculiar.

Com esse 'saber', as camadas populares são capazes de organizar eventos e formar grupos.
Segundo eles "organização torna-se necessária para encontrar saídas e saídas novas conduzem a
formas inovadoras de organização." (BRUHNS, 1990: 214)

Portanto, a democratização do Lazer é uma questão administrativa e, sobretudo, política.
Política, como coloca SILVA (1994:212), no sentido de centrar-se no fenômeno da participação:

"É através dela que o indivíduo se autopromove e se torna dono do seu
próprio projeto. Ela é ainda uma forma de co- e de autogestão e uma
possibilidade de auto-sustentação. Trata-se de um processo histórico
infindável, que faz da participação um segmento de conquista de si mesma.
Não existe participação suficiente ou acabada. Existe somente na medida de
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sua própria conquista. O planejamento participativo 19 busca ser uma
forma de antiplanejamento, pois aposta em mudanças, mesmo que sejam
paliativas. "

CONCLUSÃO

Acredito que os princípios de governo expostos até o momento são válidos e necessários
tanto para as ações estatais quanto para o movimento estudantil.

o ME é uma das oportunidades do estudante crescer na sua capacidade de defender os
interesses daqueles que representa e de construir-se como indivíduo ativo em sua sociedade. O que
não significa que ele é único formador de líderes ou 'pessoas críticas' dentro das faculdades. Sem
contar os outros movimentos sociais organizados, o estudante possui outras esferas em que pode
exercitar-se para a cidadania. Neste aspecto, o ensino superior, além da formação profissional, é um
local onde o estudante deve ter contato com as realidades de seu 'mercado de trabalho', buscando,
desde já, transformar esses ambientes.

Por isso, sugere-se que os professores que ministram as disciplinas de graduação nas
faculdades de educação física estimulem seus alunos, através de programas de extensão, estágios ou
trabalhos curriculares, a buscarem contato com a realidade dos setores, formais ou informais, que
promovem e gerenciam o esporte e o lazer nos bairros, municípios e estados. Desta forma,
estaremos socializando o conhecimento adquirido nas disciplinas ao passo que, pelo processo
dialético de produção-aquisição do conhecimento, vamos regressar à academia com novas questões
a serem apreendidas e respondidas.

É neste sentido que, espera-se que a experiência plural e singular que é promovida no ME
SIrva de conhecimento necessário à transformação das velhas políticas públicas, paternalistas,
exc1udentes, incompetentes e corrompidas, em um novo produto - uma síntese provisória - capaz de
mudar a história de como tem sido tratadas as políticas de Lazer no país.

19A respeito de planejamento participativo citado por SILVA, vale transcrever as características e resultados

iniciais obtidos pelo "orçamento participativo" em Porto Alegre-RS:

"Implantado no primeiro ano da administração popular (1989), o Orçamento
Participativo consolidou a cultura popular em Porto Alegre. Trata-se da discussão pública
do Orçamento Municipal, a primeira ação concreta no sentido de efetivamente
democratizar as relações na cidade, instalando o controle social sobre a esfera pública .
...as comunidades decidem suas prioridades, conhecem a estrutura da receita e despesa da
Prefeitura, relacionam as obras mais importantes e necessárias e elegem seus
representantes no Conselho do Orçamento Participativo. O Conselho define o Plano de
investimentos para o ano seguinte, com base no orçamento aprovado. Os eixos norteadores
das ações da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre são os
mesmos que perpassam a globalidade da Administração e conseqüentemente do
Orçamento Participativo: INVERSÃO DE PRIORIDADES, DESCENTRALIZA çÃ O,
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO e ATENDIMENTO AOS EXCLUÍDOS" (RODRlGUES
e GUTTERRES, 1996: s/p)
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REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO: O
EMBATE DE DUAS PERSPECTIVAS20

Hajime Takeuchi Nozaki"

É sempre motivo de orgulho ser solicitado pelo Movimento Estudantil em 'du .ação Física

(MEEF) no sentido de somar esforços para a construção de nossa área. Isto porqu, m r cente
estudo, pudemos perceber que a Executiva Nacional de Estudantes de Educação Fís! 'a (ExN EF)
tem sido pioneira no levantamento de discussões tais como a da LDB, as das Políticas sp rtivas do
INDESP e a da Regulamentação da Profissão (CONSIDERA, et. al., 1996). No que diz. respeito
especificamente à questão da Regulamentação da Profissão, temos promovido ações conjuntas,
envolvendo alguns professores e alunos do MEEF, no sentido de questionar, criticar, debater e
levantar propostas alternativas ao Projeto de Lei 330/95. Foi justamente após debate deste tema no
V Ciclo de Palestras CAEFALF/UERJ, promovido pelos estudantes daquela Universidade, que um
grupo de professores, do qual fiz parte, lançou a primeira crítica, em forma de publicação, àquele
Projeto de Lei (FARIA JÚNIOR, et. a!., 1996).

As sistematizações que pretendo apresentar neste texto partem, portanto, da análise do
discurso e de textos formulados pelos defensores da Regulamentação, tal como de nossos esforços
teóricos, conseguidos por meio da participação de eventos que discutiram tal temática. Intento
mostrar, ao longo dessas linhas, que partindo de um mesmo problema, o da falta de legitimidade dos
professores de educação física em várias áreas que atuam, chegamos a dois quadros teóricos,
antagônicos em suas formulações e, conseqüentemente, em suas proposições. Antagonismo este
gerado a partir de duas perspectivas que se embatem, duas visões de mundo que se contrapõem.
Pretendo, ainda, clarificar meu posicionamento diante desses dois quadros, na medida em que
entendo que apenas um deles pode nos levar à construção de nossa categoria aliada a determinada
sociedade que almejamos alcançar.

Os atuais defensores da Regulamentação, nas várias ocasiões em que se pronunciam, trazem
relevantes questionamentos para a construção da nossa área. Seriam eles aqueles preocupados com
os egressos'f das faculdades de educação física, com a sua seguridade face a um mercado cada vez
mais competitivo, excludente e beirando o sub-emprego. De fato, nos tempos neoliberais em que
vivemos, onde observamos a crescente proletarização do trabalhador em todas as áreas, reclama-se a
necessidade de legitimação desta classe23 perante à sociedade, no intuito de reversão do quadro de
exclusão social ordenada a nível mundial. Com os trabalhadores provenientes da educação física
não é diferente, chegamos à conclusão que precisamos valorizá-Ios, ou ainda, legitimá-los em seus
campos de atuação.

20 Gostaria de agradecer à Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física, especialmente na pessoa do
companheiro Carlos Alex Martins Soares, pela lembrança e confiança no meu nome para contribuir no debate da
presente questão.
21 Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestrando em Educação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.
22 Termo muito utilizado nas falas do prof. Jorge Steinhilber.
23 Utilizo o termo 'classe' no sentido do estrato social, e 'categoria' para determinado grupo profissional.
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Contudo, é preciso antentarmos ao fato de que a presente discussão não se trata apenas de
questões estratégicas, mas fundamentalmente éticas, portanto de valores, que orientam a prática a
ser seguida. Assim sendo, discutir a Regulamentação da Profissão só faz sentido se associada à
perspectiva de construção social (ou visão de mundo) que a orienta. Neste sentido, podemos
perceber a formação dois quadros antagônicos, o primeiro traçado a partir dos defensores do atual
Projeto de Lei 330/95, e o outro pelo seus críticos, onde o MEEF tem dado pesada contribuição.
Seguirei apresentando, assim, dois modelos de legitimidade que têm sido propostos através do
embate de posições: a legitimidade legalista e a emancipatória, a qual, particularmente, me
identifico.

A LEGITIMIDADE LEGALlSTA

A perspectiva da legitimidade legalista apóia-se no princípio de que a educação física será
legitimada quando atender às necessidades utilitaristas, ou seja, funcionais da sociedade. Para tal,
tem como pressuposto de que a sociedade "já se encontra transformada, cabendo a todos, única e
tão somente, desenvolver mecanismos que melhor possibilitem nela se ajustarem" (CASTELLANI
FILHO, 1996, p.9,1O). Esta visão estática da sociedade, proveniente da sociologia funcionalista,
compõe o argumento principal na propagação de uma educação física aliada aos grupos
hegemônicos da sociedade (OLIVEIRA, 1994).

Para esta perspectiva, a legitimidade é condicionada em plano de similaridade com a
legalidade, ou seja, a educação física se legitimaria perante a sociedade a partir do momento em que
fosse legalizada (regulamentada). Tal modelo é o mesmo que implantou a Educação Física
obrigatória nas escolas, via Estado autoritário, através da força (BRACHT, 1992). Hoje, com o
repensar de um novo estatuto para a educação física, desalinhada dos grupos de poder, que não
buscasse sua legitimidade via decreto-lei, mas através do entendimento da sua contribuição social,
começamos a perceber que o argumento legal era a grande justificava para nossa presença no ensino
formal. De qualquer forma, ainda é forte a idéia da legitimidade legalista no discurso dos defensores
da Regulamentação da Profissão, onde a lei toma-se de extrema importância: "Podemos ser uma
profissão que ocupe todos os espaços nas academias, nos clubes, nos condomínios e etc. Para isto
basta o instrumento jurídico. Basta regulamentar a profissão" (STEINHILBER, 1996a).

O princípio ético que norteia essa percepção é o da competitividade corporativista, que se
baseia, como ressalta Marcelo Guina Ferreira (1996), no ideário de que a sociedade é baseada em
perversas disputas corporativas entre as várias profissões. Assim, a educação física disputaria, com
outras áreas, o mercado de trabalho. O mercado, nesse contexto, é um espaço livre a ser conquistado
a partir de bases legais. Dessa forma, o discurso da Regulamentação pleiteia, por meio de seus
interlocutores, as atividades pertinentes a tal mercado, devido à não existência de uma lei que
indique qual o profissional que deva responsabilizar-se por elas:
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"Hoje as atividades nesses segmentos são TERRA DE NINGUÉM, são ESPAÇO
VAZIO. Sendo espaço vazio qualquer um pode ocupâ-lo. Portanto, devemos nós
ocupá-lo antes que outros o façam " (STEINHILBER, op.cit., p.51).

No intuito de defender o mercado como sendo legítimo dos professores de educação física,
baseia-se no pressuposto de que toda e qualquer pessoa proveniente de outra formação é leiga para
as atividades afins daquele mercado. Assim, seus defensores:

"Embora, publicamente, tenham elegido os leigos como inimigo preferenciais, de
fato buscam atingir os profissionais de outras áreas de formação (fisioterapeutas,
recreacionistas ...) que possuem no universo da cultura corporal, interesses
legítimos" (CASTELLANI FILHO, op.cit., pIO).

Desta feita, desconsideram, apesar do reconhecimento da sua existência (STEINHILBER,
1996b), os principais estudos que tratam da especificidade do objeto tratado pela nossa área, não
clarificando o conceito de educação física em que se apóia o presente Projeto de Lei (FARIA
JÚNIOR et. al., op. cito ). °posicionamento de que tal questão é de menor relevância para o bojo da
problemática tratada leva a uma confusão teórica, podendo novamente remeter a educação física ao
alinhamento de uma perspectiva hegemônica, sob o ponto de vista social. Outro ponto não discutido
é a característica de tal mercado, de alta rotatividade e tendendo à proletarização profissional, visto
o enorme exército de reserva e a falta de seguridade para aqueles lá inseridos.

Além das críticas destinadas à formulação do Projeto, outras referentes às ações estratégicas
tomadas no sentido da tentativa da Regulamentação da Profissão começam a aflorar. Seriam elas a
elaboração do Projeto de Lei sem a discussão junto à categoria, tal como a inversão de valores,
quando denominam de conservadores aos que se levantam contra o processo de instauração e
querem discutir o presente Projeto (CASTELLANI FILHO, op.cit.; FARIA JÚNIOR et al., op.cit.).

Junto a tais críticas são levantadas dúvidas em relação à possível dissociação da luta entre os
trabalhadores de educação física dos meios formais e informais, à prioridade dessa discussão face a
outros problemas tais como o do sucateamento do âmbito escolar, à não clareza do processo
democrático de eleição dos delegados responsáveis pela escolha do Conselho Federal que se tenta
instituir (NOZAKI, 1996a), assim como ao favorecimento da classe empresarial dos meios não
formais em detrimento da classe trabalhadora, representada neste contexto pelos professores de
educação física (PALAFOX, TERRA, 1996).

LEGITIMIDADE EMANCIPATÓRIA

A legitimidade emancipatória é proveniente de uma concepção dinâmica de sociedade, que
"está em constante processo de transformação, sendo o confronto entre os distintos interesses das

classes sociais constitutivas da textura social, o motor da história" (CASTELLANI FILHO, op. cit.,
p.l0). Desta feita, a partir da percepção de que a sociedade e o trabalhador se mostram
desprivilegiados na atual conjuntura, prevêem a legitimidade da educação física quando esta ajudar
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a fornecer perspectivas de reversão do quadro social formado. Portanto, a legalidade não é,
necessariamente, um fator que assegura a legitimidade. Esta deve ser constrúida passo a passo,
tomando-se base para a legalidade.

o princípio ético que sustenta tal perspectiva é o da solidariedade de classe (FERREIRA,
op.cit.). Assim, não há sentido no confronto entre as categorias profissionais mas,
fundamentalmente, os trabalhadores, tanto da educação física quanto das demais áreas, devem unir
forças'" para construir uma sociedade livre das condições expropriadoras do atual mercado
neoliberal. Para tal, admite que o mercado é excludente e gerador de sub-emprego, contudo, não se
contempla em inserir-se da melhor forma possível a tal realidade, e aposta na possibilidade da sua
reversão, ou seja, na transformação social.

Por extensão, tal perspectiva denuncia que a Regulamentação da Profissão por si só não trará
legitimidade para a educação física, no entanto, lembra que esta pode ser pensada em outra
perspectiva que não seja a de resrva de mercado, ou seja, a possibilidade daquela na perspectiva de
construção social de contraposição aos modelos pré-estabelecidos'". Antes da priorização da
Regulamentação, esta perspectiva aponta como ações estratégicas a rediscussão de princípios,
valores e ações da educação física junta à sua categoria, no sentido de proporcionar a
conscientização dos impasses vividos, etapa primordial para a construção social. Nesta perspectiva é
que vejo, com positividade, os esforços do MEEF, promovendo, com muito esforço, em vários
pontos do país, discussões acerca desta questão junto aos estudantes e professores de educação
física.

Em alinhamento a tais esforços, gostaria de explicitar, nesse momento, algumas propostas
que tenho formulado, em conjunto com meus pares, através da discussão da Regulamentação da
Profissão. Seriam elas: a) priorização da discussão dos problemas que cercam o plano
formal/pedagógico tais como a nova LDB, ou o Plano Curricular Nacional (PCN); b) repensar
continuamente o processo de formação do professor de educação física, tanto nos cursos de
graduação (formandos), quanto nos de capacitação (formados), retomando questões do tipo quem
somos, para que e a favor de quem trabalhamos?; c) formar amplos fóruns de debates (tais como o
xvrr ENEEF) para discutir a necessidade e viabilidade do atual Substitutivo do Projeto de Lei
330/95, do dep. Paulo Paim (BRASIL, 1996), através do MEEF e de entidades representativas da
nossa área; d) discutir a questão do mercado de trabalho de atividades físicas não formais junto aos
profissionais de outras áreas tais como a fisioterapia, psicomotricidade, teatro, música, artes
marciais, dança, entre outros, buscando um caráter interdisciplinar que possa oferecer respostas ao
sub-emprego e desvalorização profissional.

24 Idéia muito cara à utopia socialista: "Proletários de todos os países, uni-vos!" (MARX, ENGELS, [19--], p.47)
25 Posição defendida por alguns críticos da Regulamentação, tal como Celi Nelza Zülke Taffare1, no XVII Encontro
Nacional de Esutdantes de Educação Física, em ]996, na cidade de Cuiabá, assim como por mim, no I Congreso de
Educação Física Infantil de São Gonçalo, no mesmo ano, ambos em mesas redondas.
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TEORIA X PRATICA: DOIS CORPOS FRAGMENTANDO O
MESMO CORPO DE CONHECIMENT026

Rosane Voigt Borchhardt"

Ao assumir esta responsabilidade de aqui proferir algumas palavras sobre o referido tema
Teoria X Prática: Dois corpos fragmentando o mesmo corpo de conhecimento, senti-me lisonjeada
pela indicação e ao mesmo tempo apavorada por talvez não ser capaz de abordar este tema com a
profundidade e a expectativa de muitos aqui presentes. Muitas foram as inquietações até começar a
organizar as idéias em cima do que aqui seria exposto, considerando o tema amplo e não muito
fácil. Realmente é um desafio para min enquanto acadêmica do curso de educação física o qual em
sua história tem concepções diferenciadas ao longo de seu percurso e que nos atinge até hoje quer
na Universidade ou na escola de 10 e 20 graus. Gostaria de deixar claro que não pretendo indicar
regras, métodos ou questões afins. Também não pretendo priorizar uma abordagem mais filosófica,
mesmo que em determinados momentos minha fala implique isso. Gostaria sim de tentar passar u
pouco de minha experiência vivenciada durante a graduação, Grupo Pet e Movimento Estudantil,
motivo este pelo qual estou aqui, e mais especificamente na prática de ensino, que é nosso estágio
final de curso, a qual me instigou dúvidas e frustrações neste tão vasto mundo de ser aluna e ao
mesmo tempo professora. Querendo modificar e ao mesmo tempo valorizar nossa àrea dentro da
instituição escola, mesmo reconhecendo que esta, está longe de ser um espaço criativo, construtivo e
crítico.

"Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há
aos milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por
amor. Educador ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce
de um grande amor, de uma grande esperança. " (RUBEM ALVES, pg.ll)

Quanto a polêmica da teoria e prática parece interessante iniciar refletindo frases típicas
frequentemente pensadas, ouvidas e faladas por nós como:

Há esse cara é teórico, queria ver na prática ou, na teoria é uma coisa na prática é outra ou
ainda falar é fácil o difícil é fazer. E por aí vai. Durante o curso convivi com estes questionamentos,
onde eu mesma fazia as mesmas perguntas. Estas falas fazem parte do senso comun entre os alunos.
Mas o que quer dizer tudo isto?

Estas colocações estão imbuídas de concepções que separam teoria da prática. Mas o que
vem a ser esta teoria? De acordo com PEREIRA o homen é um ser que permanentemente busca
sentido para si e para o mundo em que se vê envolvido, onde suas necessidades, desejos, angustais e
sentimentos são parte constante do seu pensar e agir. E por causa de tudo isso que teoriza. Não
teoriza só porque pensa. Teoriza também porque sente, porque age. Assim, o teorizar vai além da

26 Palestra proferida no 11Encontro Regional de Estudantes de Educação Física, realizado de 08 a 11 de maio de 1996
na EsEF - UFRGS em Porto Alegre-RS.
27 Professora de Educação Física formada pela ESEF-UFPel em setembro de 1996, ex-militante do MEEF e membro da
ExNEEF na Gestão 95/96.
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simples compreensão de abstração interpretando-a isoladamente como um ato de conhecimento
separado da realidade e consequentemente do pensar e agir. Na vida as coisas não acontecem
estanques. O ser humano busca constantemente um significado para sua existência. O pensamento
surge desta busca, as vezes até inconsciente, através da necessidade de se relacionar com o mundo.
A prática de pensar a prática é a melhor forma de chegar a teoria já nos ensinou Paulo Freire.

Alguns devem estar pensando neste momento, é mas continuamos no "falar é fácil".
Realmente o que ocorre na maioria das vezes é a cisão entre a teoria e prática. Podemos ver isso
analisando a história desde a filosofia clássica até a ciência moderna. Dois períodos distintos, onde a
primeira priorizava a teoria passando a significar quase somente abstração.

O que nos diz PEREIRA: "Um exercício abstrato do raciocínio, distante do concreto, do real
toma-se apenas uma arte de trabalhar a mente com a idéia divorciada de uma realidade mais ampla."

A ciência moderna que nasce com as características do iluminismo/racionalismo, ao longo
do percurso vem sofrendo críticas e modificações, onde se toma importante diferenciar as ciências
humanas das ciências exatas o que implica compreender, que a relação teoria e prática ocorre de
forma diferenciada entre elas.

Segundo PEREIRA:"O ato de teorizar nas ciências humanas não se pode prender nem ao
objeto, dado o fenômeno, como nas ciências empírico-formais, nem a abstração formal; e simbólica
das conjeturas e postulados, como na matemática."

Vocês devem estar se perguntando: Mas aonde eu quero chegar com isso? Como falei no
início, estou tenteando abordar este tema utilizando minhas experiências durante o curso,
procurando compreender quais os pressupostos que permearam estas práticas, bem como se deu a
relação teoria X prática. Após ter passado pela prática de ensino, senti a necessidade de discutir e
refletir o que ela proporcionou ou contribuiu enquanto educador, se assim, posso considerar na
realidade atual. Porque priorizar a prática de ensino?

Ao meu ver é nessa hora que vem a tona com maior força as dúvidas e inquietações. Ao
deparar-me com estágio final, senti um enorme vazio, sem argumentação nem subsídios para atuar
junto a realidade escolar, onde destaco o despreparo do aluno que ao final do curso não tem um
projeto pedagógico ou pressupostos metodológicos por mais ingênuos ou preliminares que sejam,
misturando assim, conteúdos, métodos e avaliações num campo de frustrações e angustias.

As queixas e lamentações típicas da prática de ensino são em partes produtos de currículos
desnorteados e fragmentados que acompanham o aluno durante sua formação.
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TEORIA E PRÁTICA: NOS CURRíCULOS DE GRADUAÇÃO

De que adianta um currículo repleto de disciplinas isoladas, desvinculadas do contexto

social?

E ainda, de que adianta um currículo que não interrelaciona-se, onde a maioria das
disciplinas não conseguem fazer uma abordagem Teórico-Prático desde seu início?

Analisando a avaliação curricular feita na UFSC no curso de Educação Física nota-se que
esta é muito parecida com a nossa avaliação curricular ESEFlUFPel e na maioria dos cursos de
Educação Física do País.

Currículo voltado para o mercado de trabalho, onde seus conteúdos são acríticos e a-
históricos. Fragmentando e distanciando da realidade. Incidindo ora no teorismo, ora no praticismo.
A metodologia se faz da transmissão e assimilação de conteúdos, através de aulas expositivas e
teórico-práticas (de forma justaposta). Na avaliação o objeto desta é o aluno e não o processo
ensino-aprendizagem. Já a interdisciplinaridade não transparece no cotidiano escolar. Criatividade é
considerada como um momento menos dirigido resumindo-se em transferência de conteúdos já
existentes. Existe um quadro limitado para ENSIPESQ/EXT resumindo-se em consultas
bibliográficas,observações em escolas e participações em jogos e competições.

o que ocorre então é uma desvalorização das possibilidades de vivência do aluno frente as
demandas da escola/sociedade articulando ENSIPESQ/EXT no campo de conhecimento da

Educação Física.

Não é do nada que chega-se ao estágio final sem um projeto político-pedagógico de
intervenção na escola. Esperamos ingenuamente chegar a Disciplina de Metodologia do Ensino
como se esta fosse resolver e dar a melhor receita de como ser professor.

Cabe ressaltar que os valores e princípios enquanto entendimento de mundo refletem
significativamente no objetivo pretendido como educar ou não, comprometido com a prática
pedagógica a que estou me referindo vinculando assim, ao método construído particularmente pelo
professor. A construção ou escolha de uma metodologia, que nada mais é que esta relacão teoria x
prática, perpassa pelo projeto-histórico de vida em conjunto com as inquietações e dúvidas surgidas
ao longo do processo.

Ainda surgem comentários como por exemplo: Não consigo por em prática o que vi na
teoria ...

o que poderíamos fazer para chegarmos com o mínimo de subsídio na prática de ensino?

Seria o número de aulas práticas ou teóricas ou Analisar a forma como o currículo lida com
isso e com o tipo de conhecimento que trabalha?

ANO 4 - VOLUME 05 - JULHO DE 1997



44

As disciplinas são dicotômicas. Reforçam a dicotomia. 1 aula teórica para 2 aulas práticas. 1
avaliação teórica e 1 avaliação prática. Caracterizando assim, um exemplo forte do dualismo teoria
x prática dentro de nosso curso.Muitos alunos dão preferência a aula prática e desconsideram a aula
teórica. Como exemplo desta contradição cito uma conversa de corredor com um professor que
falou das dificuldades apresentadas pelos alunos, de inter-relacionar aulas teóricas com as práticas.
Segundo o comentário deste professor os alunos já vão pré-dispostos simplesmente a praticar.

Além das separações aulas práticas-aulas teóricas parece-me importante avaliarmos com os
conteúdos são passados, ou melhor repassados no interior de muitas disciplinas.

Algumas vezes as aulas teóricas não vão além de regras, explicações teóricas dos
fundamentos técnicos. Sobra-se poucos espaços tanto nas aulas práticas como nas aulas teóricas,
para refletir e tematizar a realidade concreta, neste caso a realidade escolar.

o que ocorre então, sobre teoria x prática, não seria uma falsa polêmica, como se uma fosse
mais importante que a outra?

Em uma aula eu penso-raciocínio. Na outra eu faço-realizo. Qual o significado disto
enquanto processo educativo? Chegou a hora de optar. Ou fazemos parte deste processo como
sujeitos ou nos adaptamos a ele como meros objetos.Nossos currículos em sua maioria não

proporcionam a criação e produção de conhecimento mas assim a reprodução destes em situações
de oposição do teórico e do prático.

E mais, como indissociar EnsinolPesquisalExtensão com currículos inchados, onde a sala de
aula é o centro das atenções?

No estudo apontado na UFSC , anteriormente citado, com relação a avaliação curricular foi
selecionado como destaque a necessidade de promover uma pedagogia que articula
ENSIPESQ/EXT e esteja voltada para aproximação da realidade concreta das escolas de 10 e 20

graus.

A relação pensar e agir vai além das quatro paredes que nos cerca. Fazer uma leitura crítica
da realidade problematizando-a deveria fazer parte do nosso contexto escolar e aqui mais
especificamente universitário.

Nota-se assim, que existem diferentes paradigmas de ciência e consequentemente do pensar
a relação teoria x prática nestas. Ao pensar a prática separada da teoria podemos cair num
praticismo, agindo puramente na prática, fazendo parte do puro fazer.Ou pelo contrário, cair num
teorismo sem conectar com a realidade vivida que visualiza-se através da ação.

Segundo Paulo Freire: Nós somos seres do quefazer, e este é ação e reflexão. É práxis. É
teoria e prática.
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TEORIA X PRÁTICA:

Será que este problema está numa mera prioridade de um em detrimento de outro?
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EDUCAÇÃO FíSICA E ESPORTE: UMA ABORDAGEM
HISTÓRICO-CRíTICA

Lucílio Otávio Nery da Costa'"

A articulação do Esporte com a Educação Física constitui-se no Brasil em 1943, com a
iniciativa da Divisão de Educação Física (DEF) em promover o Concurso de Contribuições Para o
Método Nacional de Educação Física, visando a substituição do Método Francês, fundamentado
apenas nos princípios anatomo-fisiológicos, que já não atendia às novas exigências da área.
Resgatando a influência liberal dos escolanovistas, a DEF buscava fundamentar a Educação Física
nas mesmas bases da Educação: " ...a biologia(vida orgânica), a sociologia(vida social) e a
psicologia(vida psíquica)", que deveriam compor o novo método para a Educação Física (Marinho,
1944, p.17). Nesse concurso, a DEF classificou em primeiro lugar o trabalho "Bases Científicas da
Educação Física", apresentado pela Sociedade de Estudos dos Problemas de Educação
Física" (SEPEF) , que questionou o conceito anátomo-fisiológico e propôs o conceito bio-sócio-
filosófico da Educação Física, inserindo a discussão filosófica na Educação Física.

Apesar da iniciativa da DEF, o novo método adotado na Educação Física brasileira foi
novamente um método vindo da França. Criado no Institut National des Sports sob a denominação
de Educação Física Desportiva Generalizada, o novo método foi trazido para o Brasil em 1952, pelo
professor Auguste Listello do referido Institut, que veio ministrar cursos de aperfeiçoamento
técnico-pedagógico sob o patrocínio da DEF de São Paulo (Francischetti, 1990, p.37 e Marinho,
1984, p.153).

o Método Desportivo Generalizado, como ficou conhecido nacionalmente, visava promover
uma Educação Física que envolvesse o ser humano como um todo, "numa ação psico-morfo-fisio-
sociológica"(Betti, 1991, p.97), através das etapas de "Iniciação à Vida Social e Coletiva, Iniciação
ao Esforço e Iniciação à Técnica" (Francischetti, 1990, p.37).

Para atingir esses objetivos, o jogo foi inserido na Educação Física como um meio
privilegiado por suas qualidades de ser mais agradável, proporcionar prazer e alegria, manifestar a
personalidade, aflorar aptidões e gostos, promover o auto-conhecimento, a iniciativa, a
responsabilidade e o trabalho cooperativo e coletivo, preparando para a vida que também é jogo
(Betti, 1991, p.98), conforme afirma Listello: "(...) a vida, também, é uma luta constante (...),
comparável a um grande torneio, no qual, individualmente, com parceiros ou coletivamente, nos
encontramos sempre ganhando ou perdendo"(Listello, apud Betti, 1991, p.98).

Dentre as formas de jogo, o esporte foi o privilegiado pelo Método Desportivo
Generalizado, que o concebia não como um fim em si mesmo, mas como um meio para formar e
preparar os indivíduos para a vida, oferecendo a todos as mesmas oportunidades educacionais.

28 Acadêmico da Universidade Estadual do Pará (UEPA).
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Essa concepção de Educação Física como atividade lúdica, de formação e preparação para a
vida e de equalização de oportunidades que fundamentava o Método Desportivo Generalizado,
advinha da pedagogia liberal, segundo a qual, a escola deveria proporcionar uma aprendizagem
ativa, regida pelo princípio pedagógico do trabalho, como atividade através da qual se promoveria a
aquisição e a expressão de conhecimentos pelo "aprender fazendo", com o auxilio das ciências e
com caráter democrático e utilitário, possibilitando a todos iguais oportunidades para se educarem e
melhorarem indistintamente, preparando-se para a vida.

Com base nos princípios da pedagogia liberal e no esporte como atividade lúdica, o Método
Desportivo Generalizado inseriu na Educação Física a concepção bio-psico-social de corpo, que foi
incorporada na legislação brasileira através do Decreto 58.130, de 1966, que definiu para a
Educação Física o objetivo de "aproveitar e dirigir as forças do indivíduo - físicas, morais,
intelectuais e sociais -, de maneira a utilizá-Ias na sua totalidade"(Betti, 1991, p.95 e 96).

Norteado por esse objetivo, o Método Desportivo Generalizado buscava manter o surto do
esporte que se irradiava pelo país como uma "instituição social autônoma sob o domínio pedagógico
da Educação Física impedindo a sua completa esportivização"(Betti, 1991, p.99).

Contudo, o Método Desportivo Generalizado não deu conta de conter o esporte dentro dos
objetivos educacionais de uma prática desportiva generalizada, de ordem bio-psico-social,
unificadora das dimensões humanas, em função de interesses econômicos, políticos e sociais em
mobilizar e dominar as massas, através da Política do "Esporte para Todos", e de promover o país
internacionalmente, desenvolvendo o sentimento de nacionalidade, através do "Esporte de Alto
Rendimento", que foram transformando o esporte como jogo lúdico em esporte-espetáculo, através
da instrumentalização de uma das características do Método Desportivo Generalizado - a
competição esportiva -, que foi vista pelo poder político e econômico como uma forma de
disciplinar e controlar a Nação.

Essa situação acarretou o fim da vigência do Método Desportivo Generalizado em 1968 e a
sua substituição pelo Método Esportivo em 1969.

Não obstante, o Método Desportivo Generalizado operou uma transformação significativa
na Educação Física brasileira inserindo em seu contexto teórico-prático e legislativo o princípio bio-
psico-sociológico , que redefiniu a Educação Física para além de suas bases anátomo-fisiológicas,
incorporando suas demais dimensões psico-sociais, que somadas à biológica, resgataram a
totalidade bio-psico-social do corpo.

Apesar da mudança de método em 1969, lia Educação Física Desportiva Generalizada figura
nos programas de quase todas as escolas especializadas do país, além de sua prática ser bastante
difundida no ensino secundário"(Marinho, apud Betti, 1991, p.99 e 100).

A partir de 1969, a Educação Física brasileira passou a ser regida pelo Método Esportivo,
que promoveu lia ascensão do esporte à razão de Estado e a inclusão do binômio Educação
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FísicaJEsporte na planificação estratégica do governo", através do Decreto 69.450, de 1971, que
impôs uma "educação física, desportiva e recreativa" como atividade obrigatória em todos os graus
de ensino, concebendo a Educação Física como "atividade que por seus meios, processos e técnicas,
desenvolve e aprimora forças físicas, morais e sociais do educando" (Betti, 199], p.104).

Essa compreensão de Educação Física que manteve a concepção bio-psico-social de corpo
no discurso legal, visava inserir o esporte no sistema educacional formal, justificando o seu valor
educativo, conforme se verifica na Lei 6.251, de 1975, que estabeleceu a Política Nacional de
Educação Física e Desporto:

"/negavelmente, uma das características mais evidenciadas do desporto, e que
recomenda sua utilização como meio educativo por excelência, é o espírito de
disciplina e lealdade que a sua prática inspira. O desporto, praticado sob as mais
diversas formas, tem contribuído, através da história, para a consolidação dos
valores morais e culturais dos povos" (MEC, 1976, apud Betti, 199], p.l13).

Apesar da concepção bio-psico-social de corpo ter sido preservada no discurso legal da
Educação Física, ela não foi incorporada em seus objetivos práticos, como podemos verificar, no
Parecer 504, de 1975, que propôs dois objetivos para a Educação Física:

"l- cultura física, individual, em que se estimule o desenvolvimento harmonioso de
órgãos e funções, de modo que alcance o máximo de eficiência e resistência
orgânica; 2- educação social, pela aquisição do senso de ordem e disciplina,
através de exercícios e competições esportivas" (CFE, 1975, apud Betti, 1991,
p.105).

Norteada por esses objetivos, a Educação Física ficou praticamente impedida de promover
uma formação integral do ser humano. Essa situação foi agravada pelo interesse do Estado, que
passou a tratar a Educação Física "no contexto geral de desenvolvimento dos recursos humanos
nacionais, sob o prisma da 'aptidão física' e da projeção nacional via esporte de alto
rendimento" (Betti, 1991, p.106).

Tomando o Esporte como Razão de Estado, a Constituição de 1969 "estabeleceu a
competência da União para legislar sobre as normas gerais do desporto". Essa medida conduziu à
criação do Departamento de Educação Física e Desportos (DED) pelo Decreto 66,967, de 1970,
"como um órgão central de direção superior do MEC", com a finalidade de "(...) planejar, coordenar
e supervisionar o desenvolvimento da educação física, dos desportos estudantis e da recreação'
país, em consonância com as diretrizes impostas pela política nacional para o setor"(MEC/Dl~
1971, p.7, apud Betti, 1991, p.l08). A criação do DEDIMEC deu início à formação da tecr
burocracia na Educação Física, que caracterizava o Regime Militar, implantado no Brasil COIr.

golpe de 64.

Em 1975, o Congresso Nacional explicitou, através da Lei 6.251, os objetivos da Política
Nacional de Educação Física e Desportos em:
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"I- Aprimoramento da aptidão física da população;
1I- Elevação do nível dos desportos em todas as áreas;
llI- Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa;
IV- Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer;
V- Elevação do nível técnico-esportivo das representações nacionais"
(Congresso Nacional, 1976, apud Betti, 1991, p.l09).

Na elaboração da Política Nacional de Educação Física e Desportos, o MEC considerou o
esporte como "(...) um dos mais valiosos elementos de apoio à formação do homem e de coesão
nacional e social (...), um dos instrumentos utilizados pelo Estado e pela comunidade para a solução
de problemas atuais, gerados pela moderna sociedade industrial" (MEC, 1976, apud Betti, 1991,
p.l09).

As considerações do MEC sobre o valor formativo e educativo do esporte conduziram a
completa esportivização da Educação Física, que foi consolidada pelo Decreto 80.228, de 1977, que
regulamentou a Lei 6.251, definindo o esporte como "a atividade predominantemente física, com
finalidade competitiva ..."(Betti , 1991, p.Ll l ).

Essa política esportiva que norteou a Educação Física a partir de 1969, fundamentava-se no
pragmatismo, segundo o qual, "o homem não é essencialmente um ser teórico ou pensante, mas sim
um ser prático, um ser de vontade e de ação" e o seu intelecto está à serviço da sua vontade e da sua
ação não para investigar e conhecer a verdade, mas para orientar-se na realidade por pensamentos
úteis e proveitosos para a vida humana e social. Por essa razão, o sentido e o valor do conhecimento
humano residem na sua finalidade prática e "a sua verdade consiste na congruência dos
pensamentos com os fins práticos do homem"(Hessen, 1980, p.51).

Fundamentado nos princípios do pragmatismo, que orientaram a Educação Física para o
resultado e a competição, o Método Esportivo acarretou o empobrecimento da reflexão pedagógica
sobre a Educação Física, bem como, o abandono das dimensões psico-sociais do corpo, provocando
um questionamento na área sobre a limitação da Educação Física ao Esporte e sobre o desrespeito
aos princípios pedagógicos estabelecidos pelos dispositivos legais. Esses questionamentos,
levantavam o princípio de que Educação Física é Educação, e, portanto, deve visar a formação
integral do ser humano.

Essas limitações dos referenciais teórico-práticos da Educação Física foram denunciadas e
combatidas, instalando-se na área uma crise de identidade, que provocou a queda do Método
Esportivo em 1979, e conduziu a Educação Física a um processo de transformação que se
estabeleceu a partir de 1980, marcando a formação de um pensamento critico na área, responsável
pelos avanços e conquistas que se operaram a seguir.

o uso indevido do esporte na Educação Física, tem conduzido historicamente" ...à formação
de profissionais ingênuos, despreparados para exercer um legitimo papel educativo e facilmente
manipulados por forças políticas das quais não tem consciência. Estas forças políticas por sua vez:
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"(...) tem levado a Educação Física a incorporar a prática esportiva de forma
irrefletida, sem considerar as características que a mesma deve assumir para
servir como instrumento de uma pedagogia voltada para o desenvolvimento global
do educando" (Betti, 1991, p.125).

A esportivização da Educação Física é herança do regime militar e da influência da categoria
de médicos que imprimiram na Educação Física "...0 comportamento autoritário e hierarquizado dos
professores, a predominância da área biológica, e a supervalorização do esporte-rendimento em
detrimento do esporte-educação". (Betti, 1991, p. 125 e 126)

Esses aspectos históricos influenciam, ainda hoje, a graduação em Educação Física, apesar
da atual legislação da área - Parecer 215/97 CFE e Resolução 03/97 MEC- romper com esse modelo
de perfil profissional fragmentado em paramédico, atleta, técnico e professor, que está cada dia
mais distante das necessidades de uma formação integral do ser humano. Esse ranço histórico
agrava-se em conseqüência da desatualização dos cursos e de um corpo docente que não
acompanha os avanços científicos, históricos e culturais da sociedade pós-moderna.
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TERRA, EDUCAÇÃO E LAZER
Guilherme Mateus Bourscheid"

1 - A LUTA PELA TERRA

Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo forjar do
trigo o milagre do pão e se fartar de pão.
Decepar a cana, reolher a garapa da cana roubar da
cana a douçura do mel se lambuzar de mel.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra cio da terra
propícia estação efecundar o chão.

Milton Nascimento e Chico Buarque

A luta pela Reforma Agrária é histórica, a séculos atrás já se lutava pela conquista da terra.

"Os índios e negros já protagonizavam esta luta, defendendo territórios invadidos
pelos bandeirantes e colonizadores, ou unindo a luta pela liberdade com a terra
própria e construindo os quilombos. No final do século 19 e início do nosso
século, surgem os movimentos camponeses messiânicos, que seguiam um líder
carismático, como Canudos com Antonio Conselheiro, do Contestado com Monge
José Maria e do Cangaço com Lampião. Entre 1950 e 1964 surgem as ligas
camponesas, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil -
ULTABs e o Movimento dos Agricultores Sem-Terra - Master" (Agenda, 1997),

que durante a Ditadura Militar foram violentamente reprimida. No início da década de 70 ocorre a
retomada da luta pela terra. Em meados de 78, os agricultores atingidos pela construção das
barragens na região do Alto Uruguai no Rio Grande do Sul, começam a se organizar pela conquista
da terra. Começa uma nova forma de organização: as ocupações de terras improdutivas.

Nessa época, 1980, o contexto histórico era de revolta, enfrentávamos a recessão. Para ser
mais exato, isso deve-se ao

" 'Milagre Brasileiro '. Num primeiro momento, os empresários rurais conseguiam
artificialmente altas taxas de lucro, com fartos recursos financeiros do exterior,
subsídios e isenções. Não havia, então, qualquer reação, desse patronato, como
viria a ocorrer nos anos 80, quando a 'torneira secou', após a crise do petróleo e
a recessão... . O pós-Milagre criou este quadro: diminuição dos postos de
trabalhos para meeiros, pequenos arrendatários e assalariados do campo;
mercado de terras dinamizado, concentrando ainda mais a apropriação privada;
renda concentrada, mudança do uso da terra, expandindo a soja no modelo
exportador, reduzindo a produção do alimento;elevação notável do custo de
produção. Como é obvio, nunca tantos deixaram o campo, mas também muitos
não se concordaram com a exclusão e reagiram. Nos cinco anos de Governo
Sarney foram assassinados 561 trabalhadores rurais" (Navarro, 1991).

29 Estudante da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas
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Em 1980 surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Em 1978 e 1979 foi

criado o 1° Grito da Terra de ordem dos atingidos pelas barragens que era "Terra de Deus e de
irmãos" e a partir de 81 "Terra para quem nela trabalha", ambos muito incentivado pela parte mais
progressista da Igreja Católica. A partir de 83 o MST começa tomar as rédeas das lutas, e com os
gritos de ordem "Sem Reforma Agrária não há democracia" e "Ocupação é a única solução" (86)
torna-se o movimento de massa mais organizado e atuante a nível nacional. A cada cinco anos

acontece o congresso do MST, no qual, 1990 foi o 2°, o grito de ordem foi "Ocupar, Resistir e
Produzir". O ano de 90 também foi marcado pela repressão contra todos os movimentos populares e
sindicais, o MST é um dos poucos, talvez o único, que consegue se manter forte e atuante mesmo

sob represálias e ameaça.

Em 1983 acontece também o primeiro acampamento na Fazenda Encruzilhada Natalino em
Ronda Alta ao noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e a organização do Movimento dos
Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná (Mastro). A cada ano sai uma ou mais ocupação em
cada Estado do Brasil. Hoje em nosso Estado existem 119 assentamentos, ocupados por 4.611
famílias. No Brasil esse número sobe para 140 mil assentados

No 3° Congresso Nacional do MST que foi em 1995 o movimento cresceu muito, pois
recebeu apoio de vários movimentos sociais (CUT, MM, MAB, ...). O lema da luta pela terra passa a
ser então "Reforma Agrária uma luta de todos" "Ocupar, Resistir e Produzir". Também em 1996
acontece a Marcha nacional pela Reforma Agrária e pelo Emprego. Assim o movimento cresceu
internacionalmente a nível de América Latina levando a História da luta pela Reforma Agrária por
todos os países do continente americano.

Apesar das estratégias do governo para desarticular a organização do MST, assentando
famílias despolitizadas e desmobilizando-as com assentamentos distantes uns dos outros. O
movimento continua cada vez mais forte e disposto a lutar até a mote, se for preciso, para conquistar
um pedaço de terra. Assim aconteceu em EI Dorado do Carajás e Curumbiára no Sul do Pará e
também com vários outros companheiros e lideranças do Movimento Sem-Terra que já perderam a
vida lutando para conseguir um pedaço de chão para produzir.

Os latifundiários, assim como os camponeses, se organizaram e formaram um sindicato para
proteger suas fazendas. A UDR, como é chamado, acomunada com a polícia e capangas, impede por
própria força de forma brutal e violenta a luta pela Reforma Agrária, batendo, espancando e
matando, crianças, mulheres, homens, militantes e lideranças do MST.

Para os agricultores que foram expulsos de suas terras, pela péssima política agrícola dos
governantes, o MST e a luta pela Reforma Agrária foi a melhor oportunidade que aconteceu. Apesar
das necessidades passadas nos acampamentos e a falta de infra-estrutura nos primeiros anos do
assentamento (sem alimentação, atendimento médico, estradas, escolas, ...) a luta vale a pena,
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devolve a cidadania a essas pessoas. É como diz o companheiro Marcelino30: - "Nós voltamo a sê
GENTE".

As áreas conquistadas sempre depois de muitas lutas e mobilizações geralmente são ruins,
com solo infértil e isoladas das cidades. Os agricultores tentam garantir a áreas mais próximas da
zona urbana, e que as indústrias se concentrem no campo onde tem muitos produtores. Isso tudo é
importante para os pequenos agricultores, pois articulados , garantem que todos possam ficar na
terra e tornar a produção uma mercadoria. Assim eles procuram construir um novo modelo de
desenvolvimento para os assentados e a população em geral.

A organização nos assentamentos geralmente se dá de forma cooperati vada, isto é, trabalho
no coletivo, alguns montam cooperativas e agroindústrias, que já somam 55 cooperativas associadas
às centrais ligadas a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (Concrab),
outros não aceitam essa forma cooperativada de trabalho. O MST entende essa posição dos
assentados por que sabe que eles devem ter o direito de optar pela forma de trabalho que eles irão
empreender no assentamento. Uma "pesquisa da FAO comprova que a média de rendas dos
assentamentos é de 3,7 salários mínimos mensais por família. Onde as agroindüstrias estão
implantadas essa média sobe para 5,6 salários mensais para as famílias " (MST, 1997).

As mulheres também devem participar nas discussões sobre Reforma Agrária. O MST,
portanto incentiva a participação do grupo feminino. Hoje o MST tem mulheres discutindo na base
e 30% estão na direção do movimento. A participação das crianças e mulheres junto aos debates e
discussões de metas e planejamentos para os assentamentos e acampamentos para a construção de
uma nova sociedade. Mas isso não quer dizer que não exista machismo, esse preconceito está
enraizado em nossa sociedade, mas é educando os trabalhadores nos assentamentos e
acampamentos, e construindo um processo socialista de transformação da sociedade que se rompe
com esse preconceito.

O MST no último congresso, em 95, discutiu o Programa de Reforma Agrária e as
linhas/trajetórias de luta que o movimento deve tomar daqui para frente. O programa discutido,
certamente não é o mesmo que o governo neo-liberal quer implantar. O MST quer que o agricultor
tenha condições de trabalho, assim como saúde, escola, habitação e lazer. Buscar a devolução da
dignidade é um dos desafios maiores e para isso é necessário mudar a idéia capitalista de que o
capital está acima do trabalho. Para o Movimento Sem-Terra o trabalho está acima do capital e
quando isso acontecer entenderemos que será o processo de libertação do trabalhador.

O MST entende que os latifúndios improdutivos devam ser desocupados e entregues para
quem nela tem vontade de trabalhar para produzir alimentos para sua subsistência e comercialização
do excedente.

30 Assentado de PiratinifRS e liberado pelo MST do Rio Grande do Sul para a articulação e organização de farrulias
rurais Sem-Terra e de pequenos agricultores.
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"O Brasil tem a maior concentração de terras cultiváveis do mundo e está sendo
mal aproveitado, dos 400 milhões de hectares titulados como propriedade
privada, apenas 60 milhões de hectares estão sendo utilizados como lavoura. A
imensa maioria das terras estão ociosas, e mal aproveitadas, sub-utilizadas, se
destinam à pecuária extensiva ou simplesmente, à especulação e reserva de valor.
De acordo com o INCRA, existem no Brasil cerca de 100 milhões de hectares de
terras ociosas, localizadas nas grandes propriedades e que poderiam ser
aproveitadas e pela atual lei podem ser desapropriadas. " (Programa de Reforma
Agrária do MST, i 995).

Alguns pontos principais e resumidos dos objetivos do MST serão aqui apontadas e o
conteúdo completo está no livro do Movimento dos Sem-Terra, "PROGRAMA DE REFORMA
AGRÁRIA, Movimento dos Sem-Terra, São Paulo, Julho de 1995".

"i. OBJETIVOS GERAiS: (i) Construir uma sociedade sem exploradores e onde o
trabalho tem supremacia sobre o capital; (2) A terra é um bem de todos. E deve
estar a serviço de toda a sociedade; (3) Garantir o trabalho a todos, com justa
distribuição de terra, da renda e das riquezas. (4) Buscar permanentemente a
justiça social e a igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais;
(5) Difundir os valores humanistas e socialistas nas relações sociais; (6)
Combater todas as formas de discriminação social e buscar a participação
igualitária da mulher. 2. PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA: (i) Modificar a
estrutura da propriedade da terra; (2) Subordinar a propriedade da terra à justiça
social às necessidades do povo e aos objetivos da sociedade; (3) Garantir que a
produção agro-pecuária esteja voltada para a segurança alimentar, a eliminação
dafome e ao desenvolvimento econômico e social dos trabalhadores; (4) Apoiar a
produção familiar e cooperativada com preços compensadores, crédito e seguro
agrícola; (5) Levar a agroindústria e a industrialização ao interior do país,
buscando o desenvolvimento harmônico das regiões e garantindo geração de
empregos, especialmente para a juventude; (6) Aplicar um programa de
desenvolvimento para a região do Semi-árido; (7) Desenvolver tecnologias
adequadas à realidade, preservando e recuperando os recursos naturais, com um
modelo de desenvolvimento agrícola auto-sustentável; (8) Buscar um
desenvolvimento rural que garanta melhores condições de vida, educação, cultura
e lazer para todos. "

A ESCOLA QUE QUEREMOS

"Feita a revolução nas escolas o povo a fará nas Ruas. Embora essa vinculação
não seja necessária. Na China, em Cuba, na Rússia, sem passar pela escola, o
povo fez a Revolução nas ruas. Mas, em um país como o Brasil, é necessário criar
um mínimo de espírito crítico generalizado, cidadania universal e desejo coletivo
de mudança radical para se ter a utopia de construir uma Sociedade nova que
poderá terminar no Socialismo Reformista ou no Socialismo Revolucionário. Eu
prefiro a última alternativa." (lorestam Fernandes)

O que poucos conhecem é como surgiu a escola nos assentamentos, amparado em leituras,
documentos, nos livros do MST e conversas com os companheiros do movimento tento contar aqui
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um pouco dessa que foi o maior desafio dos acampamentos e assentamentos e também uma das
mais importantes, a luta pela escola.

Quando ocorreram as primeiras ocupações em Ronda Alta - RS, em 1979, nas fazendas
Brilhante e Macali; e em Encruzilhada Natalino - RS, o MST não pensava ainda em uma escola,
nem mesmo com o que fariam com as crianças para que ocupassem o tempo. "Há crianças ali; e são
muitas mais de duzentas. E estão desorientadas. O que estaria acontecendo em suas vidas? O que
pretendiam seus pais agitados e porque fazem tanta reunião e assembléias? Por que tantas
caminhadas, tanta fome, tanta confusão? Por que uma cruz tão grande e tão esquisita no meio dos
barracos escuros? O que fazer ali para passar o tempo (Caldart e Schwaab, 1991).

A vida no assentamento era uma correria e mesmo com tantas outras preocupações, alguns
adultos percebem a ansiedade dessas crianças e começam a pensar no que fazer com elas. As mães
então se organizam e passam a orientar as brincadeiras. Por coincidência havia no acampamento
uma professora Maria Salete Compigatto, professora de Ronda Alta e exposa de pequeno agricultor
sem terra, "passou a coordenar as atividades com as crianças". Morar a beira da estrada era perigoso
e discutir com as crianças o momento que estavam passando e o movimento do qual estavam
forçosamente participando era necessário. liA resposta veio imediatamente. Quando o Cel. Curió
visitava o acampamento, geralmente trazia balas para as crianças. Não demorou muito e elas
começaram a recusá-Ias e a responder em coro: 'Não queremos balas, queremos terra'" (Salete).
Assim Maria virá a ser mais tarde a primeira professora de assentamento do país.

Em 1982 os acampados conseguem ser assentados em Ronda Alta e ficou dividido em
quatro assentamentos: Nova Ronda Alta, Conquistadora, Vitória da União e Salto do Jacuí. Eram
180 crianças, 112 delas para serem alfabetizadas. Salete recebeu a ajuda da professora Lúcia
Webber e juntas elaboraram um projeto de Escola Estadual de Ia a 4a série em assentamentos.
Depois de muita luta com a SEC conseguem a liberação para a construção da escola.

Salete e Lúcia estavam, na época, fazendo o curso de Pedagogia, e já tinham participado de
alguns encontros sobre educação popular com a equipe de Paulo Freire. começava a se organizar
uma escola diferente. Muitos acntecimentos ocorreram para que se entendesse a importância da
escola no assentamento, conflitos e tensões fizeram professores, dirigentes e acampados entender a
necessidade de uma escola diferente, uma escola popular e para isso se criou um núcleo de estudos
para educação nos assentamentos.

O MST busca então através da Escola formar alunos conscientes e responsáveis, críticos,
criativos e participativos. Transformar alguns valores determinados para formar um novo homem e
uma nova mulher para uma nova sociedade. li Quando a organização dos ST cria um sua estrutura
um setor de educação, deixa para trâ: a concepção ingênua de que a luta pela terra é apenas pela
conquista de um pedaço de chão para produzir fica claro que está em jogo a questão mais ampla
da cidadania do trabalhador rural sem terra, que entre tantas coisas inclui também o direito à
educação e à escola" (Caldart e Schwaab, 1991).
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Uma escola que não seja atrelada ao Estado e que tenha caráter de construir uma nova
Sociedade. O MST entende que a escola deve ser um lugar que:

"Prepare as futuras lideranças e os futuros militantes do MST dos sindicatos, das
Associações das Cooperativas de produção de bens e serviços, e de outros
movimentos populares, onde mostre a realidade do povo trabalhador da roça e
da cidade, mostre o porque de toda a exploração, do sofrimento, da miséria da
maioria, do enriquecimento de alguns e mostre também o caminho de como
transformar a Sociedade. Pense como deve funcionar esta nova Sociedade que os
trabalhadores estão construindo" . (MST - Caderno de Formação, 1991).

Através de uma escola democrática, as crianças entenderão o trabalho coletivo e o processo
de vida social e humana, aprenderão a ter idéias próprias e a respeitar as decisões do coletivo.
Saberão participar da Sociedade apreciando, criticando e dando idéias, diferenciarão individualismo
de individualidade, realizarão a política interna e externa, e aprenderão a serem éticos e morais, a
participar dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos, sempre na luta pela
democratização da Sociedade. "Não há dúvida hoje dentro do setor de Educação do MST de que a
base da escola alternativa para os assentamentos está na relação entre a escola e a produção".

Para que haja uma relação da comunidade com a Escola, e desta com a comunidade, o
professor tem que vivenciar o dia-a-dia do assentamento, suas reuniões, festas, jogos, etc ... A
escola deve principalmente, estar formando a criança para uma nova ética, que possa superar valores
burgueses, como individualismo, o preconceito, a discriminação, o racismo, o machismo, a
corrupção, a acomodação, o autoritarismo, o personalismo, etc ... , que atrapalham o avanço da
organização e da luta. A escola deve ser o lugar da vivência e do desenvolvimento de novos valores,
como o companheirismo, a solidariedade, a responsabilidade, o trabalho coletivo, a disposição de
aprender sempre, a ternura, o saber fazer bem feito, a indignação contra toda e qualquer injustiça
ocorrida na Sociedade.

Alguns objetivos que mais integram a lista é o de encaminhar, trabalhando temas geradores e
objetivos capacitadores, queremos que seja sempre geradores de conhecimento práticos e
transformação no processo educativo-pedagógico dentro e fora da escola, e as práticas coletivas
presentes no cotidiano da comunidade e da Sociedade.

"Fazer a educação popular significa basicamente desenvolver um processo
pedagógico que prepare os sujeitos deste desenvolvimento, ou seja, os
trabalhadores rurais precisam reaprender a ser sujeitos do seu próprio destino,
aprender a se organizar para buscar as soluções dos seus problemas, alterar os
comportamentos ideológicos adquiridos numa exigência Social de miséria e de
subordinação, capacitar-se para o trabalho coletivo" (Fundep, 1994).

É claro que num processo de educação popular, com propostas diferentes das escolas
tradicionais, nem dá para não pensar em avaliação e muito menos não passar por um processo de
revisão de princípios e de procedimentos. "Para isso, à avaliação deve acontecer no movimento
prática-teoria-prática, isto quer dizer, abranger todo o processo educativo, levando em conta tanto

CADERNO DE DEBATES DA ExNEEF



57

o domínio teórico como as habilidades que vão sendo construidas pelos alunos no processo"

(Fundep, 1994). Assim a escola é avaliada pedagogicamente referente a todas as dimensões
trabalhadas. "A avaliação deve ser um processo coletivo e democrático. Que dizer , todos os

envolvidos no processo pedagógico devem participar igualitariamente da avaliação, tanto

avaliando como sendo avaliados" (Fundep, 1994). Isso quer dizer que o grupo não avalia o grupo,
ao mesmo tempo os mesmos aspectos. "A avaliação deve estimular o processo de crítica e auto-

crítica" (Fundep, 1994). Para isso as relações interpessoais devem estar claras para que o aluno
entenda a aprovação e a reprovação num sentido de valores culturais, educacionais, políticos e de
conceitos. "A avaliação deve ser rigorosa' e sistemática" (Fundep, 1994). A avaliação em um
processo educativo como esse tem de ser rigorosa para que possa assim formar pessoas dignas de
seus diplomas e deve também estabelecer as relações do estudo-sociedade-política-trabalho, aí sim
estamos formando cidadãos capazes de entender e participar da sociedade.

Demerval Saviani, em seu livro Escola e Democracia, também acredita em uma escola
revolucionária, com algumas contradições e algumas abordagem diferentes da escola do MST, mas
que também pressupõe a participação popular e democrática, respeitando valores e conceitos, assim
diz Demerval <IApedagogia revolucionária, centrada na igualdade entre os homens, longe de

secundarizar os conhecimentos descuidando de sua transmissão, considera a difusão de conteúdos

vivos e atualizados, uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e da escola em

particular" (1993).

Assim que funciona uma escola democrática e humana, e que forma pessoas capacitadas
para enfrentar a sociedade em que vivemos. Através do respeito e da colaboração mútua, do
companheirismo e do trabalho coletivo, assim andam as coisas, assim se dá a luta em busca de uma
Sociedade justa e capaz de entender cada ser humano como cidadão do seu mundo.

"Depois que aquela caneta! Foi passeá lá no setão/ Que se encontrá com a
enxada! E fez a tal discussãolVortô pra sede do lncra/ Sentiu forte tentação/ De
vortá um dia pra roça!E pôr a enxada no chão/Mandá ela pra sofrê/ Lá na
colonização/ Só pra ela tê mais ciudado/ E aprndê a educação. Procurando a
pobre enxada! Ando dia no capinzal/ Pro meio dos latifúndio/ chego até se senti
mal/ As terra é tudo deserto/ Nunca tinha visto igual/ Mas pela lei do governo/
Comprovô que isso é legal. Numa encosta do morro/ Viu enxadas trabaiano/ Se
aproximou devagar/ E pra elas foi falando/ Tô procurando uma enxada! Que andá
me rebaixando/ E até o Fundo de Terra! Ela ando criticando. Se levantá uma
enxada! E começá a falá/ Se tu tá me procurando/ Não precisa procurá.! Eu mudei
de residência! E tô aqui nesse lugá/ Por que o Estatuto da Terra! É ele quem faz
migrá. As enxadas levantaram! E explicaram a situação/ Náis estamos reunidas/
Fazendo uma ocupação/ É a lei de Reforma Agrária/ Que dá certo em qualquer
chão/ Acaba com a miséira! E com a colonização. Você caneta orgulhosa! Leve
mais essa lição/ Reforma Agrária prá enxada! É tê terra sem patrão.! Volte e
avisa pro lncra! Que acabe com a tapeação/ Reforma Agrária é na terra! E não na
talevisão. (Ademar Bogo)
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A MANIFESTAÇÃO DO LAZER NO ASSENTAMENTO

"'Nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria, e o máximo de
sabor possível ... ' Que a leitura seja um Brinquedo ... Que a Alma voe, descolando-
se do texto, para fazer suas próprias aventuras ... Que haja coragem para pensar o
insólito... Que o pensamento seja capaz de contemplar os fundamentos ... "
(Rubem Alves)

o MST pretende valorizar a auto estima, quer que os agricultores sintam satisfação de serem
assentados, que possam ter uma casa bonita com um quintal e uma horta. Quer que eles floreçam o
lúdico e a mística, que possam se orgulhar de ter uma bandeira do MST dentro de casa, quer
também que os agricultores possam se politizar para construir uma sociedade justa e igual para
todos. E através desse ideal que entra a discussão do lazer nos assentamentos, e para isto o MST já
construiu algumas propostas.

Na jornada da Reforma Agrária de 1996, comemorativo aos 17 anos do MST, aconteceu o
torneio estadual do MST, para o ano de 97 pensa-se na organização de uma olimpíada para
comemorar os 18 anos do movimento, e também uma atividade para as crianças como uma grande
gincana, com atividades múltiplas, incluindo debate, formação e muita brincadeira.

Em alguns assentamentos os próprios agricultores constróem campos de futebol, cancha de
bocha, quadra de vôlei, ... , os quem mais se divertem com isso são os homens, fazendo um joguinho
à tardinha entre os assentados, numa disputa entre "casados e solteiros" ou disputando torneio ou
amistoso com a comunidade de fora ou outros assentamentos. Os homens ainda se divertem
aproveitando um momento de folga para reunirem-se e tomar um aperitivo, com um jogo de carta,
ou simplesmente uma roda de conversa onde os assuntos são os mais variados. Já para as mulheres
as atividades de lazer são poucas, quando conseguem, se divertem fazendo bolos, cucas, ou outras
atividades domésticas e de culinária.

Entre as famílias o divertimento também anda meio esquecido, isso se reflete as vezes por
morarem distantes umas das outras, por isso sentem dificuldades de se visitarem e muitas formas de
integração são deixadas de lado como a visita de final de tarde, o chimarrão com pipoca, assim
como outras formas de coletividade e troca de imformação como a missa e oculto e outras mais.
Onde as famílias se encontram ainda, é quando alguém está de aniversário pois os aniversários são
comemorados em conjunto e então fazem uma grande festa que por vezes é uma galinhada com
vinho e muita dança.

As crianças correm, pulam, saltam, nadam em açudes e nos, ... Fazem tudo o que uma
criança tem direito e ainda aprendem a cuidar e conviver com a Natureza. Na escola, elas brincam e
estudam, talvez elas são as que mais se divertem. Apesar de suas obrigações são as que mais tempo
livre tem e por isso brincam mais.

De acordo com a pesquisa que realizei com a companheira Adriane Kuritza, sobre futebol no
assentamento Conquista da Liberdade situado em Piratini no Rio Grande do Sul, podemos dizer que
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hoje nos assentamentos, apesar de não ser prioridade, o lazer costuma acontecer, os agricultores
fazem o que gostam nas horas de descanso, jogam carta, tomam mate, trabalham na hortinha de
casa, assistem televisão, jogam bola, etc ... "Toda a humanidade deve ter o direito ao Lazer". Paul
Lafergue em seu livro "O direito à preguiça" diz, falando sobre o trabalhador: "é preciso que volte a
seus instintos naturais, que proclame os Direitos à Preguiça, mil vezes mais nobres e mais
sagrados que os tísicos direitos do homem, arquitetados pelos advogados metafísicos da
Revolução Burguesa. É preciso que ele se obrigue a não trabalhar mais do que três horas por dia,
não fazendo mais nada, só festejando, pelo resto do dia e da noite" (Lafargue, 1992).

Como o tempo se torna pouco e o Lazer é indispensável, e fazê-I o em grupo é muito melhor,
então surge a oportunidade do futebol. Por um motivo, talvez óbvio, o futebol é a forma de lazer
mais presente nos assentados e assentamentos. A paixão pelo esporte mais praticado no mundo que
"por fascínio, estaria no fato de que o futebol mexe com os sentimentos mais profundos do homem,
porque simbolizaria a luta de nossos ancestrais pela vida" (Frare, 1994), acontece também no
assentamento. As vezes arte as vezes força, assim se dá o futebol em Piratini, jogado de uma forma
diferente da que estamos acostumados a ver na televisão. Um jogo sem esquema tático e grande
parte dos jogadores sem muita habilidade com a bola.

Os jogos na maioria das vezes são feitos no improviso e não tem horário de início e fim.
"Começa depois do serviço e vai até escurecer ou quando alguém chama, principalmente a mãe",
diz Caco (14). Conta também que muitas vezes a irmã vai atrapalhar o jogo. Como o campo fica
perto da agrovila é mais fácil de articular o pessoal para uma pelada no final da tarde.

Os times são escolhidos a dedo para não ficar um mais forte que o outro "Aqui a gente faz
dois times parelhos, como todos se conhecem fica mais fácil" comenta Auri (35). Geralmente fica
parelho para poder sair um joguinho mais ou menos bom. Mesmo na disputa de um Grenal ou de
solteiros contra os casados, as equipes, são equilibradas. Se um time ficar mais forte que o outro aí
não dá jogo, diz Caco.

Os jogos são muito semelhantes ao de futebol colonial, também, não haveria explicação para
ser diferente, os costumes regionais permanecem e a falta de habilidade com a bola, está ligado ao
ingresso prematuro no trabalho da roça, fazendo com que o jogo seja truncado e firme. Os
machucados acontecem, mas a maldade é inexistente, é devido ao estilo do jogo firme que
acontecem os acidentes. "Pra nós violência não existe, ninguém faz alguma coisa por maldade e se
fizer a gente chama a atenção" comenta Auri. Para a gurizada muda um pouco pelo que pudemos
observar, a criançada não se preocupa muito se der briga, pois são brigas passageiras, e vale dizer
um monte de nome, conversando com o Caco ele fala que futebol para eles "vale tudo, coice,
empurrão, agarrar, na chuva piora tudo, aí vale carrinho e tombo é o que mais acontece".

Pelo contato anterior e as idas especiais ao assentamento Conquista da Liberdade,
observamos que as regras não são diferentes, o que acontece é que existe uma carência de
conhecimento das regras oficiais, mas para que as regras oficiais se nem juiz existe e se pelo jeito
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deles estão animados em jogar dessa maneira. As regras talvez só atrapalhariam a maneira alegre
deles jogar futebol.

Perguntei ao companheiro Auri, se as mulheres também jogavam bola e se havia preconceito
quanto a isso. Ele me respondeu que o preconceito antes existia, mas que agora é normal e ninguém
vê mais problema nisso. "A mulherada mais torce do que joga, até tempo atrás elas jogavam bem
mais, mas agora elas estão paradas e nem torneio jogam, o último faz um bom tempo". Auri
comentou ainda que elas até tinham um time mais ou menos, só faltava treino, mas elas de vêz em
quando traziam alguma premi ação onde participavam de torneio.

No Assentamento de Piratini, o futebol é jogado em um gramado perto da agrovila, fazem o
futebol de campo (onze), só que nesse momento o campo está interditado devido aos reparos que
estão acontecendo, ele foi aterrado para tirar o desnível que existia, agora está um campo parelho e
nivelado, só que a grama plantada ainda não tomou conta da área toda. Os assentados então
improvisam o jogo em um pedaço de potreiro que tem grama e é mais ou menos parelho, é nesse
campo desparelho que acontecem as peladas no assentamento. Em geral os campos de futebol de
assentamentos são desparelhos e dentro dos potreiros, junto às vacas.

Conversando sobre a seleção brasileira, sobre a má fase do Inter e a conquista do
campeonato brasileiro pelo Grêmio, Auri se mostrou torcedor da equipe tricolor, falou também que
fizeram muita festa no dia da decisão entre o Grêmio e a Portuguesa. Disse que se reuniram já ao
meio dia para "matar uma boia" e tomar uns tragos. Depois bateram uma bolinha e então se
concentraram no refeitório para assistir a final do campeonato brasileiro. "Quando o Ailton fez o gol
e o juiz apitou o final da partida, nós botamos o salão de pernas para o ar", diz ele que até os
colorado soltaram foguete.

Geralmente quando há um jogo interessante que seja motivo para festa, o pessoal se reúne
para assistir, por que, o bom de tudo é estar sempre reunido com os amigos. "dependendo do jogo a
gente assiste em casa, mas se é um jogo do Brasil ou do Grêmio a gente se reúne só para fazer folia
e tomar uns trago", comenta Auri.

É assim mesmo dessa maneira que se manifesta o futebol no assentamento de Piratini -
Conquista da Liberdade. Um futebol que traz a alegria para dentro da sociedade, um futebol sem
desigualdades sociais, fome, preconceito e discriminação. O Lazer e o futebol nos dão energia para
que possamos continuar nessa luta incansável contra o Neo-liberalismo e a Globalização. Sem
Lazer, ninguém vive, Lafargue (1983) diz : "Introduza-se aí o trabalho nas fábricas e adeus
alegria, saúde, liberdade: Adeus tudo aquilo que fará a vida bela e digna de ser vivida".

Relacionando o futebol jogado com os pés descalços, bola utilizada até estourar, calção
rasgado, sem camisa e com muita alegria pelos assentados, está longe de ser parecido com o futebol
para a venda de marcas e vitrine de dinheiro, onde o futebol é dominado por um grupo fechado e
restrito de dirigentes ambiciosos em busca do dinheiro e fama.
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Atrás das cortinas bonitas do esporte VIvem, mafiosos que pouco se importam com o
esporte. Interessam-se somente pela "grana" que irão ganhar. O que Simson e Jennings escreveram
sobre o COI de Juan Antônio Samaranch vale também para a FIFA de João Avelange. "Trata-se de
um domínio secreto, elitista, onde as decisões sobre o esporte, o nosso esporte, são tomadas a portas
fechadas, onde se gastaria rios de dinheiro para criar um estilo de vida fabuloso para um currículo
restrito de dirigentes em vez de providenciar melhores condições para os atletas, onde o dinheiro
destinado ao esporte acaba desviado para contas bancárias no exterior e onde os dirigentes se
perpetuam no poder, sem se perturbar com eleições (Simson e Jenning, 1992).

Assim o esporte profissional é encarado, com formas truculentas de administração,
corrupção, escândalos, conspirações, controladas por uma oligarquia que se perpetua ao longo das
eras, sem dar importância para o esporte e vivendo no luxo, na riqueza e que transformam o esporte
num veículo de lucro fácil e privado.

A única semelhança que o futebol dos assentamentos tem com o futebol citado acima, são
as regras. O futebol ingênuo dos assentados não é compatível com a corrupção, com a vitória
trapaceada, com a ideologia do poder. O futebol daqui, se joga por prazer, se joga em conjunto com
o respeito mútuo e como objetivo de trazer a alegria para dentro do assentamento, construindo assim
a mística, o coletivo e a integração dos assentados entre si e com a comunidade.

"Hay que endurecerse.
Pero, sim perder Ia ternura jamas.
Puedes quedarte duro como el acero
Pero tu corazon debe tener los horizontes
Que el amor planto en tu vida.
Puedes llegar a ser todo
Lo que ellos quieram,
Los que te ofienden y te humilian
Pero ellos jamas entenderam de tu ternura
Que es Ia que te hace pulsar Ia verdad.
En nombre, en nombre de nuestra gente
En nombre de los humildes que se sangram
En nombre de Ia América Latina.
Hay que endurecersse
Pero, sim perder Ia ternura jamas",

Ernesto 'Chê' Guevara
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DISCUTINDO ALGUNS PONTOS DA NOVA-VELHA LDB
Maria do Carmo Morales Pinheiro-

Como começar a falar sobre um assunto como este, tão importante no cenário nacional?!..

Bem, começo dizendo que aqui não vai a análise minuciosa de nenhuma especialista na
questão, mas apenas a leitura de uma curiosa e interessada na problemática das políticas públicas de
nosso país, principalmente as que tocam a área da Educação e por conseguinte à Educação Física.

Procuro discutir neste texto - encarando-o como início de diálogo -, os diferentes contextos
sociais, econômicos e políticos que produziram diferentes projetos de lei para o estabelecimento das
diretrizes e das bases3! da educação nacional; formulados por grupos com diferentes posições
político-ideológicas que os disputaram durante algum tempo no Congresso Nacional, donde tem-se
como produto final a lei n." 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Nova LDB. Após isto, levanto
alguns pontos que considero polêmicos na mesma, fazendo referência à Educação Superior e à
Educação Física enquanto componente curricular da educação básica. Ao discutir Educação
Superior, procuro estabelecer relações com a Educação Física enquanto área de conhecimento aqui
visada.

A escolha de tais pontos, dentre um extenso texto de lei, justifica-se por motivos que
merecem destaque. Considerando a Educação Superior um dos setores mais prejudicados desta lei, e
entendendo ser este Caderno, veiculado para estudantes e profissionais de Educação Física (ou de
outras áreas) preocupados com a produção do conhecimento de uma forma geral, e que portanto,
estão direta ou indiretamente envolvidos com as questões de tal setor, vejo aqui um indicativo de
conversa para se pensar a Universidade daqui para frente. É importante também, que pensemos a
Educação Física dentro desta conjuntura - enquanto componente curricular e formação profissional -
. Além disso, a discussão de toda a lei mereceria um livro e não um artigo; daí a necessidade de
selecionar alguns pontos ao meu alcance.

OS ANOS 80

Época de abertura política, anistia, em que o povo brasileiro sai de um período intenso e
duro de ditadura militar. Voltam os exilados (considerados subversivos); são soltos os presos
políticos que militavam por uma nova ordem político-social e contra o regime encampado pelas
forças armadas nacionais. Um pouco pela pressão popular, mas muito mais por já estar estagnada

* Professora de Educação Física graduada pela Universidade Federal de Pelotas; pós-graduanda do curso de
Especialização em Educação da UFPel; ex-membro da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, gestão
95/96.
31 Diretrizes e Bases - significa que esta lei deve oferecer as diretrizes, isto é, as indicações, instruções, fins, sobre os
quais se estabelecem as bases de um plano. Bases no sentido de apoio, fundamento, balizamento, para elaboração do
plano educacional, dos meios para se atingir os fins. (TOSCHI, 1997, p.8)
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representante da sociedade -, esteve sempre presente e, em 1993 enfim, foi aprovado+' sob a
relatoria da Deputada Ângela Amim (PPB-SC).

Este período de 5 anos em que o Projeto de Lei (PL) ficou tramitando na Câmara, foi longo
porém profícuo. Apesar de não manter todas as propostas do Fórum a lei assegurou seu caráter
democrático, que enquanto 'constituição' da educação no Brasil, concretizava muitos avanços. O PL
1.258/88 era uma projeto extenso, com 152 artigos que procuravam destrinchar a garantia dos
direitos à educação neste país, apontando claramente para as responsabilidades do Estado com o
financiamento da mesma; dentre outras tantas. Inclusive em 1991, foi considerado corporativista e
detalhista pelo então Ministro da educação, professor Goldemberg (BOLLMANN, 1997). Talvez
porque defendesse os direitos dos trabalhadores da educação, já tão desvalorizados no Brasil de
hoje.

A Educação Física no PL 1258 0/88

Quanto à questão específica da Educação Física, o Art. 34 colocava o seguinte:

"A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. " (PL 1.258 D/88)

Este artigo, apesar de colocar a educação física como componente curricular, não registra em
seu texto o termo 'obrigatório', o que pode provocar o entendimento de que ela não está garantida
por omissão do mesmo.

Outra questão é a sua facultatividade no ensino noturno, uma vez que a Cultura Corporal
constitui-se em conhecimento produzido pela humanidade e deve desta forma, ser de acesso à todos.
Por que ao aluno do ensino noturno não? Existem variadas formas de expor o conhecimento que a
educação física tem a oferecer, inclusive o COLETIVO DE AUTORES (1993) fala sobre a
importância da discussão da Cultura Corporal enquanto conhecimento produzido e acumulado (em
aulas teóricas), se for o caso. Acredito ser este, um ponto crítico na lei do Fórum. Contudo, a
redação do Art. 34 vem de encontro à proposta do COLETIVO DE AUTORES (1993) quando
explicita a integração da educação física com a proposta pedagógica da escola. Na formulação de
um projeto político-pedagógico, a educação física tem maiores possibilidades de fazer-se pres nt
não enquanto mera atividade, mas enquanto disciplina escolar detentora de conhecimentos -
importante para sua legitimidade -, que devem estar articulados com outros conhecimentos

33 Segundo BOLLMANN "Antes disso, em 1992, paralelo à construção democrática das forças mais progressistas. (I

Senador Darcy Ribeiro, numa atitude desrespeitosa e anti-democrática, apresenta no Senado Federal um outro ,,/'{~/I'((I

(... ) cujo conteúdo contrapunha-se ao projeto que tramitava na Câmara. (...) só não foi reprovado, em [everclru til'
1993, em plena convocação extraordinária, devido à intervenção do Senador Jarbas Passarinho e dos Senadores rll'
oposição, dentre eles Eduardo Suplicy (PT-SP) e Eva Bley (PSDB-SP). Destaforma o PL 1.258 C/88 consegulu /1'/111111

o Senado (...) passando a ser conhecido como PL 101/93" (1997, p.162)
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circulantes na escola. Além do mais, deixa clara a responsabilidade da Escola em democratizar tal
conhecimento.

o processo de construção coletiva e o caráter democrático da LDB da Câmara, é
praticamente exclusivo no Brasil; e seu conteúdo, embora não tenha sido TUDO aquilo que
almejássemos, com certeza era o Projeto de Lei para a Educação que a sociedade brasileira merecia.

Mas a "historinha" do PL 1.258 D/88 não termina por aqui. Após ser aprovado na Câmara
seu processo tem continuidade no Senado Federal, onde o rumo das coisas muda completamente.
Em uma conjuntura política, social e econômica metamorfoseada, o PL 1.258 D/88 defendido pelo
Fórum legitimado pela sociedade, ganha um concorrente - o PL do Senador Darcy Ribeiro.

Vejamos na próxima etapa a virada do barco, ou seja, como a LDB conseguiu naufragar em
águas que "pareciam" tão mansas.

OS ANOS 90 - AHISTÓRIA É OUTRA ...

É verdade que os anos 80 começaram com uma cara diferente, apontando a construção de
um outro Brasil, que caminhasse rumo à democracia, cidadania e justiça social. Contudo, os anos 90
não significam exatamente a continuação deste processo ". Apesar de muitas terem sido as
conquistas neste sentido, há um reordenamento mundial à nível político, econômico e social do
sistema capitalista do qual o Brasil não fica de fora.

O capitalismo chega ao final dos anos 70 em crise do seu modelo de bem-estar-social, aonde
o Estado intervém na economia para segurar a violência do mercado - o qual é regrado única e
exclusivamente pela competitividade-. Desta forma, tal Estado é responsável por gerir setores
básicos da vida social como educação, saúde, previdência, etc. assim como ter controle de áreas
estratégicas - petróleo, telecomunicações, energia -, tornando-se ele mesmo um produtor.

A crise vivida pelo capital é de suas taxas de lucro. Assim, diz FRIGOTTO:

"Sua recomposição engendra a crise fiscal e perda do controle monetário das
economias nacionais, não só do Terceiro Mundo, mas especialmente dele.(. ..) A
busca de recomposição de lucro pelo capital (...) dá-se mediante a globalização
do mercado e implosão dos Estados-Nação (...) o capital rompe as fronteiras
nacionais e constitui-se num poder global. " (1996, p.144)

O avanço do neoliberalismo - processo de reestruturação produtiva -, dá-se à partir de ações
concretas para sua implantação a começar pela Inglaterra e Estados Unidos no início dos anos 80;
mas ganha força ao final desta década quando, inclusive o Grupo das sete potências econômicas e

34 Apesar de começar com uma cara collorida, seu desenvolvimento têm sido no mínimo cinzento!
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bélicas - G7 - "(...) deliberaram como as demais nações deveriam ajustar-se à nova ordem
mundial." (Ibid., p. 145).

o reajuste a esta nova ordem significa Estado Mínimo, ou seja, forte e centralizado
politicamente, mas descentralizado e minúsculo enquanto intervenção econômica; Mercado
totalmente livre regulando as relações sociais de produção. Portanto, as novas palavras de ordem
são: privatizar, descentralizar, desregulamentar. Liberdade total ao Capital!... o que traz
conseqüências nos planos social, ético-político, educacional e cultural que, segundo FRIGOTTO
são:

"no plano sócio-econômico o ajustamento de nossas sociedades à globalização
excludente e de uma cidadania para poucos (...); no plano cultural, ideológico e
ético-político a naturalização da exclusão ou 'exclusão sem culpa' (...); no plano
pedagógico, a reiteração do dualismo e fragmentação, uma qualidade para
poucos e a metamorfose do direito à educação (...) em mercadoria ou serviço que
se compra. " (1996, p.139)

E o Brasil entra no anos 90 com um Presidente - Fernando Collor de Mello -, que tem como
projeto fundamental, o reajuste do Brasi135 à tal modelo. Começa pelo desmonte dos serviços
públicos, com cortes orçamentários e salariais, promovendo campanha junto à mídia contra os
'marajás' de tais serviços, para desqualificá-los profissionalmente perante a sociedade; privatiza a
USIMINAS - Empresa Estatal -, dentre outras medidas. Mas Collor cai rapidinho, desbaratado por
seus esquemas de corrupção; assumindo seu posto o vice Itamar Franco, que não defende os grandes
processos privatistas e portanto, os contém.

Já em 1994 é eleito Fernando Henrique Cardoso - FHC -, que tem como metas claras
'modernizar o país', ou seja, inseri-lo definitivamente e o mais breve possível na ordem do
neoliberalismo e da globalização. Neste contexto de transição a LDB da Câmara - PL 1.258 D/88 -

cai num golpe. Tal projeto, tramitando no Senado Federal desde 1993, já aprovado na Comissão de
Educação sob relatoria de Cid Sabóia (PMDB-CE) viu-se ameaçado com a apresentação de outro
PL, de autoria do Senador Darcy Ribeiro reforçado com a participação do MEC (BOLLMANN,
1997, p.162).

Para indignação do Fórum, foi designado seu relator, o próprio Senador Darcy Ribeiro, que
apresentou o seu projeto de LDB como substitutivo ao PL 1.258 D/88. Como a maior parte do
Senado Federal é de base governista, o substitutivo Darcyl MEC foi aprovado sem maiores
problemas em março de 1996, excluindo assim, o projeto democraticamente construído -
substitutivo Cid Sabóia.

35 É importante frisar que o Brasil não chegou a vivenciar o Estado de bem-estar-social propriamente dito, assim como
toda a América Latina. Porém haviam muitas empresas estatais construídas à partir da política nacional-
desenvolvimentista, quase todas em áreas estratégicas; e com as conquistas dos movimentos Sociais na década de 80,
muitos direitos foram garantidos na Constituição de 1988. Portanto, havia uma intervenção estatal na área econômica e
garantias sociais de direitos básicos, o que paulatinamente, vem a ser quebrado com a implantação do neoliberalismo e
sua ordem privatizante.
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o PL do Senador Darcy Ribeiro era um projeto enxuto, sucinto, com forte apelo privatista,
desobrigando o Estado com várias de suas responsabilidades com esta área, destroçando várias das
conquistas sociais que o outro PL garantia, causando desta forma, graves danos à educação pública
e gratuita brasileira. Este projeto obedecia boa parte das políticas traçadas pelo Banco Mundial, na
sua estratégia de adequar os processos educativos ao ideário da reestruturação produtiva.

Como se vê, "é um economicismo que atinge e invade todas as esferas (...)" (IANNI, 1997,
p. 31), obrigando todos a entrarem na lógica da produção, do mercado, do 'quem tem competência
se estabelece', reduzindo a cidadania aos méritos individuais de cada um, como se apenas alguns
tivessem direitos - como bons consumidores -; transformando a educação num verdadeiro
"supermercado do conhecimento" . Quem pode comprar, compra; quem não, dane-se! Esta é a
lógica que perpassa tal PL.

Além disso, sua construção esteve pautada por ações individualistas ligadas ao nome deste
Senador - destacado na política e área educacional brasileira -, recebendo o apoio do governo por
haver respondido aos seus anseios quanto às políticas educacionais. Sem tirar méritos desta figura, o
processo deste PL foi sim: autoritário, individualista e desrespeitoso com o desenvolvimento
inédito, coletivo e organizado de um projeto para a educação - a LDB da Câmara

A Educação Física no Substitutivo Darcy/MEC

Se existiam críticas ao Artigo que fazia referência à Educação Física no PL 1.258 D/88, a
situação ficou bem mais crítica no Substitutivo do Senado onde o PL propunha a 'valorização da
disciplina', sem garanti-Ia como componente no currículo escolar. Em seu Art. 24 §10 dizia: "Os
currículos valorizarão as artes e a educação física, de modo a promover o desenvolvimento físico e
cultural dos alunos. "

Desta forma, não garantiria nem a Educação Física nem as Artes como parte do currículo
escolar, pois o termo 'valorização' poderia ser interpretado de diversas maneiras. Valorizar a
Educação Física poderia significar a realização de um campeonato à cada semestre escolar; algumas
atividades físicas, lúdicas regulares ao longo do ano e assim por diante, mas não garantiria sua
integração no currículo enquanto disciplina escolar que possui contribuição significativa na
formação humana como um todo (assim como as Artes também), colocando a Educação Física mais
uma vez, como 'auxiliar da educação'.

Dentre os motivos que levaram a esta formulação, com certeza, estão: a própria visão que
embasou o projeto, onde o cidadão não possui maiores direitos adquiridos e é sim, um consumidor,
portanto compra o que um dia foi seu de direito; a necessidade da contenção de gastos públicos
ditados pelas regras da nova ordem econômica; a prioridade à disciplinas de cunho técnico e
científico claramente definidos, importantes à formação de mão-de-obra e para os setores mais
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apurados à formação da "sociedade do conhecimento" (FRIGOTTO, 1996, p. 139), em detrimento
de uma formação cultural-humanística.

Demonstrando uma clara indiferença à áreas do conhecimento que contribuem
significativamente com uma formação humana integral, a tal 'valorização' era sinônimo de
desvalorização.

Desta forma, fica a pergunta: se não fosse através da escola pública que se desse a
democratização da Cultura Corporal, onde as classes populares teriam acesso a tais conhecimentos?
Certamente a resposta seria: no 'Mercado', ou seja, nas academias, clubes, e aí, quem puder compra,
quem não, dane-se!... delineando práticas de consumo e não de educação, contribuindo para o
aumento das desigualdades sociais em todos os setores.

Mas este não foi o texto final da LDB relativo à Educação Física. Uma vez aprovado no
Senado um substitutivo que não o do projeto original da Câmara (PL da Câmara), o mesmo precisou
voltar à Casa de origem para última votação. Este trâmite foi demorado, cheio de embates, conflitos,
negociações, onde a disputa entre o PL originário da Câmara 1.258 D/88 e o Substitutivo Darcy
Ribeiro foi acirrada. Tendo como relator o Deputado José Jorge - desconhecido enquanto relator por
muito tempo dentro do próprio Congresso para evitar pressões -, o Substitutiv036 apresentado
contemplou os princípios gerais do projeto Darcy/MEC e algumas questões do PL 1.258 D/88,

dentre elas a Educação Física e as Artes. Foi aprovada dia 17.12.96 em sessão ordinária no Plenário
da Câmara dos Deputados e sancionada pelo Presidente da República, Femando Henrique Cardoso,
no dia 20.12.96 sob n." 9.394/96 - A Nova-Velha37 LDB.

RESULTADO FINAL: A NOVA LEI

Como visto anteriormente, o resultado final das disputas em tomo daqueles dois projetos, foi
a lei n." 9.394/96 que já está vigorando desde a data de sua publicação.

A nova LDB resguardou do PL da Câmara (1.258 0/88) - o que foi um dos avanços na
mesma -, a seguinte redação para a Educação Física: "A educação física, integrada à proposta

36 BOLLMANN diz que "O relatório do Deputado José Jorge (...) ficou 10 meses (...) para ser elaborado, sendo
entregue aos deputados federais e ao Fórum Nacional com antecedência de 48 horas antecedendo à votação. Do
mesmo modo, a condução dos trabalhos da votação, pelo Presidente da Câmara, foi no mínimo, irresponsável,
mostrando seu descompromisso e desinteresse pelas questões da educação" (1997, p.163). Como se vê, a democracia
apregoada pelo Governo Federal e sua base no Congresso, é para a resolução de suas questões particulares, como foi o
caso da reeleição, mas nunca para a população de um modo geral. A importância dada a estas questões é sempre menor,
com espaço reduzido na mídia e quando tem espaço, divulgadas distorcidamente; não interessam ao final das contas.
37 Utilizo tal 'adjetivo' por considerar um retrocesso na legislação educacional brasileira, a aprovação desta lei; o que
fica caracterizado pelos princípios não escritos que precederam sua construção, e que estão embretados em suas
entrelinhas. Ainda que ela tenha alguns avanços - se fosse o PL do Fórum não teria só avanços porque a história é feita
de avanços e recuos -, não acredito serem tão significativos para a educação como um todo. Já seus recuos provocarão
grandes danos aos direitos de acesso a este setor, dentre outros que necessitam de maior atenção, os quais não mencionei
neste trabalho.
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pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias
e às condições da população escolar, sendo facultativa no ensino noturno." (Art. 26, §3°)

Apesar de tal redação representar um dos avanços nesta lei, não se pode esquecer que ela
está inserida no contexto da visão mercadológica em que o projeto foi gestado.

As questões da ausência do termo 'obrigatório' após a palavra componente e da
facultatividade da educação física no ensino noturno, expressas nesta redação, foram discussões já
realizadas (mas não acabadas), na Ia etapa deste texto. Contudo há a questão da não obrigatoriedade
da educação física no ensino superior, assegurada por esta lei, mas que merece um pouco mais de
atenção.

A entrada da educação física no ensino superior e portanto sua história no mesmo, é
complicada, afinal foi utilizada ideologicamente pelo regime militar para assegurar que os
estudantes não se ocupassem com questões políticas. Inclusive CASTELLANI FILHO (1991, p.121)
coloca que: "(...) coube à Educação Física (...) por conta do decreto Lei n. o 705/69, colaborar,
através de seu caráter lúdico-esportivo, com o esvaziamento de qualquer tentativa de rearticulação
política do movimento estudantil" e que conjuntamente com a Educação Moral e Cívica,
respondiam "aos princípios de desenvolvimento com Segurança, próprios à Doutrina da Segurança
Nacional, a elas cabendo contribuir na formação de consciências dóceis, atributo necessário (...)
ao capital" (lbid., p.123).

Entretanto, a conjuntura vivenciada na atualidade é outra, e o Governo utiliza outras
estratégias de desarticulação dos Movimentos Sociais, neste caso específico, Movimentos Docente,
dos Servidores Técnico-Administrativos e Estudantil. Desta forma, não seria esta a justificativa para
deixar de fora da Universidade uma oportunidade para que a juventude vivencie a Cultura Corporal,
que, como já dito anteriormente, deve ser de acesso à todos. Portanto é importante registrar que o
conhecimento engendrado pela Educação Física tem grande valia para a formação do jovem, no
sentido de que sua cidadania se completa mais na medida em que o mesmo consegue ter uma
cultura sobre seu próprio corpo; por isto a relevância da mesma no ensino superior como mais um
espaço em que isto venha se concretizar.

A LDB Darcy/MEC prioriza, como reflexo do governo FHC, os ensinos de 1° e 2° graus -
seu financiamento - em detrimento e contraposição ao ensino universitário, parte de sua estratégia
de desmonte das instituições públicas de educação superior e conseqüente justificativa para a
privatização das mesmas. Enfim, vê e assume a postura de que o ensino superior é para poucos e
não para todos.

A orientação dada à universidade brasileira pelo Governo FHC tem suas diretrizes fixadas
pelo Banco Mundial, que segundo ARANTES são as seguintes:

"O ensino superior não deve ter a preferência em utilizar os recursos fiscais
adicionais disponíveis para o setor educacional (...); diminuição do gasto público
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por estudante (...); incentivos para que as instituições públicas diversifiquem as
fontes de financiamento, entre elas, a participação dos estudantes nos gastos (...);
os países podem eliminar todos os subsídios para gastos distintos da instrução:
moradia e alimentação (...); o ensino e a pesquisa no campo das ciências
experimentais devem se concentrar naquelas instituições em que os programas
possam ser adequadamente financiados " (1997, p.17-18).

Vê-se claramente o atendimento à tais orientações no Capo IV do Título V da lei, que reza
sobre a Educação Superior. Aqui, serão feitas algumas considerações quanto aos recursos
destinados; gestão democrática; avaliação e Institutos de Educação Superior.

A lei prevê para as Universidades que "Caberá à União assegurar, anualmente, em seu
orçamento geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de
educação superior por elas mantidas" (Art. 55), sem no entanto, estabelecer parâmetros para a
distribuição dos recursos. Ao mesmo tempo, concede 'autonomia' para as mesmas no sentido de
"receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios
com entidades públicas e privadas" (Art. 53, X), ou seja, estão livres para ir atrás da iniciativa
privada; e é aí que a discussão esquenta. Quais os cursos que efetivamente conseguirão a melhor
barganha no mercado para financiamento de trabalhos e projetos? Certamente aqueles cursos que
melhor atendam aos anseios da iniciativa privada, que dêem retorno imediato, afinal será
estabelecido um negócio. E será muito difícil que as licenciaturas, consigam grandes
financiamentos, afinal interessa à iniciativa privada o conhecimento tecnológico, científico, que
produza mão de obra qualificada para atender as demandas imediatas do mercado.

Quem financiará os projetos dos cursos de educação física, na sua maioria licenciaturas,
senão os empresários do Fitness e dos clubes interessados em mão de obra técnica para o seu
mercado? Como ficarão as licenciaturas em uma conjuntura destas? É bem provável - e tudo são
possibilidades - que as próximas reformas curriculares estejam voltadas ao atendimento das
necessidades deste mercado, o que já demonstra algumas conseqüências possíveis desta lei38.

Quanto à gestão democrática da Universidade, assegurada nesta lei, faz-se necessária uma
avaliação cuidadosa e responsável para o que seja 'democracia' na concepção de seus mentores. No
seu Art. 56 diz que "As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da
gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que
participarão os segmentos da comunidade institucional, regional e local", colocando em seu
parágrafo único que "Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão
colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e
regimentais, bem como da escolha de dirigentes" ... restando a pergunta: Que princípio de gestão
democrática é este que reduz a participação da maioria da comunidade universitária a 30% dos
assentos nas instâncias máximas decisórias? De acordo com as concepções - não que sejam únicas -

38 Não que a lei em si consiga tudo isto, mas sendo ela expressão de uma conjuntura política, econômica e social
específica, garante legalmente todo o reordenamento que esta conjuntura propõe.
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reinantes na vida universitária, tal medida só beneficiará a atual ordem, à partir do controle sutil e
mais eficaz das decisões das universidades públicas.

Conhecendo-se a realidade da maioria das escolas de Educação Física do país, como pode-se
pensar que serão encaminhadas as questões políticas vitais na vida acadêmica? Quais as
possibilidades de concretização das intervenções do Movimento Estudantil se desta forma está
estipulado? .. Parece que neste sentido o retrocesso sinaliza o caminho a ser percorrido. Mas sem
desesperanças, pois não é este o fim de nada, apenas o recomeço de mais uma luta a ser travada no
interior destas instituições.

Quanto à avaliação, fixa regras gerais para a educação. Seu Art. 9 diz que cabe à União
"assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade de ensino" (INCISO VI), assim como "assegurar processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino" (INCISO VID).

Não se pode deixar de considerar um avanço que uma lei se preocupe com a avaliação da
educação nacional, neste caso específico, da educação superior. A questão está em como serão
efetivamente encaminhados os processos avaliativos, em que perspectivas. Tais incisos permitem a
elaboração de leis complementares que regulamentem especificamente quais serão estes processos,
abrindo brechas para se pensar no Exame de Final de Curso - Provão - defendido pelo MEC e tão
combatido por entidades organizadas da sociedade civil, como UNE, Executivas de curso, ANDES,
FASUBRA, etc. Segundo o MEC "o objetivo do Provão é alimentar os processos de decisão e
formular ações voltadas para a melhoria dos cursos" (FRIGOTTO & FRANCO, 1997, p.25),
porém seu objetivo implícito é "controlar o credenciamento das IES e, dependendo dos resultados
obtidos pelos alunos, desativar cursos e reduzir o repasse de verbas" (Op. cit.). Além disso,
quando a lei fala na 'cooperação de sistemas responsáveis por este nível de ensino' coloca a
possibilidade concreta de que instituições da iniciativa privada, com seus objetivos mercadológicos,
estejam elaborando tais provas de final de curso com a clara intenção de selecionar aqueles que
melhor responderem às necessidades do mercado. Com isto, existe a possibilidade de reformas
curriculares maciças afim de dar as devidas competências ao requerido profissional do futuro.

No caso da Educação Física, qual o tipo de paradigma norteador de uma prova de final de
curso elaborada pelo MEC em parceria com a iniciativa privada? Quais os conhecimentos validados
e requeridos em um exame como este? Ora, se a visão predominante na Educação Física ainda é do
paradigma da aptidão física, sem nenhuma ligação mais estreita com a formação do ser humano
integral inserido num contexto histórico, ou seja, cidadão e se o apelo das empresas da cultura física
é com relação aos conhecimentos de ordem técnica, já se pode ter uma idéia do tipo de profissional
de Educação Física requisitado em tal exame.
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o que se quer aqui não é desqualificar a proposta de avaliação do ensino superior, mas, para
concretizá-Ia é necessária muita clareza dos critérios a serem utilizados, pois no fundo, eles é que
farão a diferença.

Uma novidade para a formação dos profissionais da educação é a implantação de Institutos
Superiores de Educação. A lei no seu Art. 62 coloca que "A formação de docentes para atuar na
educação básica [ar-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental
(...)" o que coloca algumas preocupações.

Estes Institutos de Educação Superior não facilitariam a fragmentação mais evidente do
conhecimento, uma vez que o profissional dos profissionais (DEMO, 1997) terá um lugar exclusivo
para sua formação e separado do universo do conhecimento que também produz? Não é esta mais
uma forma de dissociar a formação profissional nas licenciaturas?

Particularmente no caso das licenciaturas de Educação Física, que sempre contaram com
uma concepção de conhecimento fragmentado, este problema se torna mais agudo. Mesmo tendo o
nome licenciatura há dificuldades para o entendimento de que a formação oferecida é para
professores, é difícil estabelecer os vínculos entre educação, ensino, escola com a Educação Física.
Em um ambiente completamente distante do universo da produção dos conhecimentos, há a grande
possibilidade de que esta concepção dissociada se acentue cada vez mais.

Além disso, a lei permite que tais Institutos mantenham "programas de formação
pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação
básica" (Art. 63, fi), ou seja, formação didática e pedagógica complementar àqueles profissionais
diplomados em outras áreas como direito, engenharia, que queiram dedicar-se ao magistério (dando
aulas de português, física, etc.). Mais uma vez, aparece a fragmentação da formação superior àquele
que será o profissional dos profissionais, valorizando-se sua formação complementar, e por isso já
dissociada, ao invés de priorizar a sua formação integral, ou seja, vivenciada em 'todo' um curso de
licenciatura e dentro da Universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar tal texto coloquei a relevância de encará-lo como um início de conversa em torno
das possíveis conseqüências desta nova regulamentação para a educação no Brasil; e é reafirmando
tal colocação que termino.

Não tenho dúvidas que a Nova-Velha LDB reflete uma determinada conjuntura mundial, e
não só nacional. Conjuntura esta que aponta para um retrocesso das conquistas e direitos sociais e
do acirramento do processo de destruição da vida humana no seu sentido mais amplo. Mas ela não é
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eterna, e sim histórica, portanto, passível de mudanças. É nas ações coletivas à partir do debate
organizado, aprofundado e responsável na busca de alternativas que teremos a perspectiva de maior
mobilidade diante desta lei. Assim, acredito que nossas práticas educacionais, de militância,
enquanto intelectuais e principalmente cidadãos compromissados é que precisarão ultrapassar a letra
da mesma.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADUFG. LDB Comentada. Goiânia/GO: Associação dos Docentes da Universidade Federal de
Goiás, janeiro de 1997.

ARANTES, A. A Universidade na mira do neoliberalismo. Brasília: Câmara dos Deputados, 1997.

BOLLMANN, M. G. N. LDB: do processo de construção democrática à aprovação anti-
democrática. In: Universidade e Sociedade, n." 12. São Paulo: ANDES-SN, 1997. (p.162-163).

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.o 9.394 de dezembro de 1996. Brasília:
Câmara dos Deputados, 1996.

___ o Projeto de Lei n.o 101/93 (1.258 D/88) - estabelece as diretrizes e as bases da educação
nacional. Brasília: Câmara do Deputados, 1993.

___ o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 101/93 - estabelece as diretrizes
e as bases da educação nacional. Brasília: Senado Federal, 1996.

CASTELLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. 2a ed.
Campinas/SP: Papirus, 1991.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1993.

DEMO, P. A nova LDB: ranços e avanços. 2a ed. Campinas/SP: Papirus, 1997.

FRANCO, M. C. & FRIGOTTO, G. "PROVÃO" - Formalismo autoritário e antiautonomia
universitária. In: Universidade e Sociedade, n." 12. São Paulo: ANDES-SN, 1997. (p.24-26)

FRIGOTTO, G. Cidadania e Formação Técnico-Profissional: desafios neste fim de século. In:
SILVA, L.; SANTOS, E. & AZEVEDO, J. (Orgs). Reestruturação Curricular: novos mapas
culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: Sulinas, 1996. (p.137-164).

GOHN, M. G. Movimentos Sociais e Educação. 2a ed. São Paulo: Cortez, 1994.

IANNI, O. A visão mercadológica do governo e o distanciamento da sociedade. In: Universidade e
Sociedade, n." 12. São Paulo: ANDES-SN, 1997. (p.30-35).

CADERNO DE DEBATES DA ExNEEF



75

EDUCAÇÃO E CURRíCULO - UMA BREVE
REFLEXÃO SOBRE OS PCN39

Ana Carla Dias Carvalho"

Neste ensaio realizo uma breve reflexão contextualizada sobre o momento político atual em
que encontra-se a educação e a sociedade em geral. Certa da necessidade de pensarmos com muito
cuidado o ensino do país, entendendo que não são poucos os ataques à escola pública. Realizo aqui
uma análise crítica aos Parâmetros Curriculares Nacionais; vejo que estes fazem parte de uma série
de medidas das quais o governo federal vem tomando para dar suporte as medidas inspiradas no
modelo neoliberal.

o documento inicial, que trata da questão referente aos Parâmetros Curriculares Nacionais
divulgado no final de 1995, justificava a proposta determinando a necessidade de "conteúdos
essenciais a serem trabalhados por todas as escolas do território nacional"; e ainda por uma lista
de situações insatisfatórias, como repetência, formação precária, desinteresse pelo trabalho escolar,
e falta de relevância da aprendizagem para a vida social. Assim os PCN seriam um instrumento
atrelado à outros, - como formação continua de professores, salário digno, material pedagógico, etc.
para transformação do quadro caótico em que encontra-se o ensino, isto é o que diz o governo.

Faz-se necessário aqui contextualizar/registrar o compromisso assumido pelo Brasil com o
Banco Mundial, UNESCO, UNICEF E PNUD, objetivando a satisfação das necessidades básicas da
educação para todos, desta forma o governo implantou/elaborou o Plano Decenal (1993- 2003), que
propõe a recuperação do ensino fundamental no Brasil no período de dez anos.

Os PCN avançam em alguns pontos como o rompimento com a seriação, propondo o ensino
fundamental em ciclos, porém fazem uma abordagem tradicional, e equivocada, pois desconsidera o
conhecimento de forma espiralada. Abrangem a organização e determinação em linhas gerais, a
função social da escola, na formação do cidadão, embora de forma puramente descritiva.

A ESCOLA é um espaço de produção, apropriação e criação do conhecimento, sendo assim
não podemos vê-Ia como um espaço fechado com tantas normas e regras, como sabemos à
compõem, mas infelizmente ainda hoje pensamos a escola desta forma. Ao verificar o sucesso de
determinado currículo escolar pensa-se em eficiência, produtividade, isto é, racionalização do
trabalho escolar, através de planejamento rigoroso e de controle de atividades, etc. No final dos anos
60 surge na Inglaterra uma corrente, no campo da sociologia da educação, chamada Nova
Sociologia da Educação voltada para a questão do currículo. Esta corrente preocupava-se com a
seleção e organização dos conhecimentos escolares, desmistificando idéias de objetividade e
cientificidade destes processos; discutia-se a estratificação dos saberes escolares e a estratificação
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social. Também na década de 70 nos EUA a Sociologia do Currículo se opunha ao teor tecnicista e
buscava estabelecer relações mais amplas entre o currículo e os interesses sociais.

o currículo favorece a hegemonia cultural dos grupos que detém o poder econômico,
reproduzindo e fortalecendo a opressão e a dominação desses grupos sobre os outros; refletindo
assim os interesses e relações de saber/poder na sociedade. O conhecimento escolar não consiste em
simplificar o conhecimento científico. A pedagogia crítica aponta para um currículo escolar
relacionado com a cultura do aluno e a cultura mais ampla.

Voltando a problemática dos Pt.N, esse modelo de currículo nacional foi uma experiência
realizada no primeiro mundo (EUA e Inglaterra), países com condições sociais muito diferentes do
Brasil, mesmo assim um modelo único de currículo num país continental como o nosso, com tantas
diversidades culturais e sociais, compromete significativamente a qualidade de ensino que
buscamos. De acordo com essa lógica um currículo nacional esta atrelado a um sistema unificado de
avaliação e desta forma toda essa proposta esta atrelada ao projeto neoliberal, onde o conhecimento
escolar com determinado 'rendimento, qualidade', custará mais caro aos 'pais/consumidores'.

O pensamento crítico sobre o currículo aponta para um currículo a partir da realidade local,
enfatizando assim a idéia do currículo como prática participativa envolvendo conponentes da prática
escolar (professores, professoras, país, alunos e alunas, etc.).

O currículo em geral tratado na escola não dá voz às diferentes culturas - muitas excluídas
historicamente como a indígena, negra, da classe trabalhadora; e todas as culturas negadas'" ... nesta
perspectiva afirma-se um currículo multicultural que,

"( ...) favorece a expressão das culturas silenciadas pela escola, valorizando a
cultura do aluno e criando condições para uma convivência democrática dos
diferentes grupos culturais". SANTOS E PARAIS042

o ENSINO DE 3º GRAU - NO CONTEXTO NEOLlBERAL

Pensar a universidade na perspectiva de educação em que o ensino público seja visto como
algo que deve ser construído, sistematizado e vivenciado de acordo com a dimensão histórica de
determinada realidade, e acima de tudo buscado através da equalização de acesso ao mesmo -
através de princípios, valores de justiça social, igualdade, liberdade, emancipação dos atores sociais
que atuam na educação pública. É nesta perspectiva que trato a educação inserida no contexto
histórico-educacional ao qual vivemos. Falo de educação pública refletindo a questão de como a
sociedade brasileira vem trabalhando com a coisa pública - entendendo público como o que é de
todos, porém sob a tutela do estado.

41 Culturas daqueles que não tem espaço ao mundo escolar. (SILVA & MORElRA)
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Hoje, em nosso país são muitas as reformas estruturais que vêm sendo implantadas pelo
governo federal, que lança sobre a população através de salários indignos, sucateamento das
universidades, privatizações de órgãos públicos, corrupção, individualismo exacerbado, violência
no campo e cidade, etc., enfim não são poucos os exemplos de caos social deste país, em que a
intervenção do federal conduz a exclusão e miséria social. No campo da educação as reformas
ocorrem de todos os lados, através do PDV - Programa de Demissão Voluntária que seduziu mais
de 20 mil servidores federais em que em sua maioria se dedicavam as universidades, vagas foram
instintas objetivando adequar a universidade a 'Nova Ordem Mundial'. Outra medida para 'avaliar'
a qualidade de ensino das universidades, vale ressaltar avaliação primária, simplista, ingênua e
desigual. No entendimento do governo os recursos seriam destinados de acordo com o grau de
desempenho de cada instituição. O provão, atropela também as diferenças regionais e as áreas de
conhecimentos específicos desenvolvidas em várias universidades. ARANTES43

Assim, as políticas neoliberais detonam com uma 'esperança' coletiva em um modelo de
sociedade mais justa e solidária, ocasionando/reforçando o individualismo, o descrédito ao que é
público e principalmente fragmentando, perseguindo e violentando histáricamente as formas de
organização coletiva - sindicatos, associações de bairro, movimento estudantil, movimento dos
trabalhadores rurais sem terra, docentes com projeto-político, lideranças e partidos de
esquerda ... - aos quais agem como resistência à regimes anti-democráticos ou aparentemente
'democráticos'. Diante desta realidade, para pensar e refletir sobre educação faz-se necessário
entendermos - o por quê da avalanche das privatizações? - enterdemos a apatia e comodismo com
essa questão?

Hoje, vivemos com 'naturalidade' esse modelo de transição do ensino público para o
privado. A universidade pública foi uma conquista alcançada por diversos setores da sociedade
organizados, através de verdadeira luta, e conquista pelo direito à educação, contudo não podemos
nos conformar com essa realidade incutida/imposta pelo governo, que nada mais quer senão
implantar o estado mínimo e assim se desresponsabilizar pelo ensino, pesquisa e extensão - função
social da UNIVERSIDADE.

A política neoliberal justifica as privatizações principalmente com os seguintes argumentos:
a) - Os sistemas educativos estão em crise de eficiência e qualidade mais que uma crise de
qualidade e extensão; b) - Caráter limitado e ineficiente do Estado para gerenciar a política pública.

Nesta perspectiva a política torna-se uma 'interferência/barreira', pois a mesma dificulta o
estado em gerenciar a educação - porque nela existem determinados princípios, compreendendo o
acesso à educação de forma democrática e ensino de qualidade - é o que justifica o governo FHC.
Porém a crise na educação permite que a sociedade, não analise radicalmente o contexto
educacional - o que se vê é uma escola falida, com professores totalmente deslegitimados sem

42 SANTOS, Lucíola Paixão & PARAISO, Marlucy Alves. O CURRÍCULO COMO CAMPO DE
LUTA. Presença Pedagógicajan./fev. 1996, vol
43ARANTES, Aldo. Contra a privatização da Vale do Rio Doce e da CELG
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mínimas condições de trabalho, e desta forma não conseguem implantar um projeto político
pedagógico.

Considerando que a escola é um órgão de autonomia bastante limitada - espaço com ordens,
normas e deliberações a cumprir, - perde seu potencial criativo de liberdade e autonomia, devido
principalmente a tutela do estado. É significativo nos atentar para as possibilidades de crescimento
das práticas sociais no âmbito da escola, no momento em que educadores possam interagir, fazendo
parte assim da auto organização coletiva, neste sentido faz-se necessária a autonomia, ainda
considerando as diversas diferenças de cunho cultural e social das regiões do país.

Em geral as escolas assumem um modelo centralizado, executam políticas definidas por
tecnocratas que nada ou pouco compreendem a escola pública, a educação como um todo; com
autonomia os educadores são sujeitos em sua prática - atitude pedagógica.

De acordo com os argumentos/posições acima colocados, vejo que a educação deve assumir
uma política descentralizadora, e assim emancipatória e autônoma. Contrariando práticas como o
paternalismo, dependência, centralização e burocracia excessiva. No entanto não podemos esquecer
como esta realidade vem sendo compreendida e construída historicamente, portanto são necessárias
mudanças e reformas com princípios voltados à qualidade do ensino e valorização do ensino
público.

Desta forma o estado deve assumir seu comprorrusso com a escola/ensino para que a
transformação se dê de cordo com princípios filosóficos e políticos - em torno de um eixo que
vislumbre a ruptura com esse modelo de sistema político ao qual estamos atrelados.

Como já foi colocado, as estratégias neoliberais apontam para uma série de procedimentos
técnicos aos quais devem ser atacados de forma eficiente para solucionar a problemática da
educação. Assim conforme a política neoliberal,

"( ...) sair da crise pressupõe consultar os especialistas e técnicos competentes que
dispõem do saber instrumental necessário para levar a cabo propostas de
reforma: peritos em currículo, em formação de professores à distância,
especialistas em tomadas de decisões com escassos recursos, sabichões
reformadores do estado, intelectuais competentes em redução do gasto público,
doutores em eficiência e produtividade, etc. " GENTIU44

Mas, o que não podemos esquecer em momento algum, e de que estamos frente à uma luta
ideológica, onde os governos das sociedades capitalistas, ocultam seus propósitos/intenções.

44GENTILI, Pablo. Como reconhecer um governo neoliberal? Breve guia para educadores. In:
SILVA, Luiz H. & AZEVEDO, José C. Reestruturação curricular: teoria e prática no cotidiano
da escola. Petrópolis: Vozes, 1995.
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PARA ENTENDER A pOlíTICA NEOLlBERAl

É considerada neoliberal a ação estatal que contribua para o desmonte das políticas de
incentivo à: a) Independência econômica nacional, b) promoção do bem estar social (Welfare
State), c) Instauração do pleno emprego - Keinesianismo, d) mediação de conflitos sócio-
econômicos.

Assim, privatiza-se tudo, o que é público - produtos, industrias, serviços pessoais ou até
mesmo atividades administrativas, por ex. Banco Central, Serviço Penitênciário, Receita Federal.
De acordo com essa realidade, o apoio social é fundamental, portanto - há emergência de
resistências; ou seja:

os Estados Capitalistas atuais praticam o "neoliberalismo possível" nas
condições sócio-econômicas e políticas vigentes" SAES45

Precisamos, sim é optar por estratégias políticas de resistências e de ruptura com a estrutura
social instalada. Permanecer acreditando na transformação da sociedade, educação e ensino público
de qualidade. Assim,

"...não vamos agir como se o capitalismo tivesse de alguma forma desparecido.
Não vamos agir como se as relações de classe não contassem .. Não vamos agir
como se tudo que aprendemos sobre as formas de compreender politicamente o
mundo pudesse, de alguma forma, ser jogado fora ..."APPLE46

Vamos, SIm sonhar/construir uma sociedade mais justa e democrática, com base em
princípios socialistas.

CURRíCULO NACIONAL. ..

Em meio a essa realidade, diante dos PCN, a questão central colocada é: - Faz sentido um

currículo nacional?

No documento introdutório do MEC não há qualquer justificação articulada para adoção de
um currículo nacional, a não ser 'justificativas' dispersas no decorrer do documento, limitando-se a
compromissos assumidos com organismos internacionais e referente a suposta conexão entre
currículo nacional e qualidade de ensino. É significativo refletirmos sobre essa qualidade ...

45SAES,D. O governo de FHC e o campo político conservador. Jornal do Brasil. 08/09/96.
46APPLE,Michel W. Consumindo o 'outro': branquidade, educação e batatas fritas baratas. In:
Escola Básica na virada do século; cultura, política e currículo. FACED/UFRGS, 1995.

ANO 4 - VOLUME 05 - JULHO DE 1997



80

" (...) uma escola de 'qualidade 'seria aquela que tivesse baixas taxas de evasão e
repetência e, a crer no documento, o estabelecimento de parâmetros curriculares
nacionais seria um elemento central para garantir essa desejável situação'?",

Como sabemos a raiz da problemática da educação diz respeito a uma política econômica e
social de privação e exploração que extrapola o currículo a escola a educação. O fracasso escolar, é
parte de um padrão mais amplo de distribuição desigual e injusta de recursos materiais e

simbólicos.

Ao enfocar a educação, é fundamental deixar claro de que tipo de escola e currículo estou
tratando. O currículo compreendido na perspectiva de uma reflexão pedagógica comprometida com
interesses das classes populares; para tal é necessário que o sujeito tenha condições, elementos para
estar intervindo na realidade social complexa e contraditória, assim este currículo tem como eixo a
constatação, a compreensão e explicação da realidade social.

Deve-se ter claro que a materialização deste currículo se dá de acordo com determinada
dinâmica curricular em que faz parte o sentido, o movimento da escola. Tal movimento ocorre de
acordo com bases que se articulam entre si: 1) trato com o conhecimento; 2) organização escolar; 3)
normatização escolar; estas bases que geram a dinâmica curricular estão fundamentadas na
concepção de homem de mundo e de sociedade que se acredita, que por sua vez embasam-se de
acordo com fundamentos sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, que nada mais são do
que o eixo curricular - princípio norteador/referência do currículo - em que constroem-se princípios
como de cidadania, educação, sociedade, qualidade de vida ...

O suporte teórico planejado da proposta pedagógica explicitada ocorre através do projeto
político pedagógico, onde consta a intencionalidade a ação que se almeja e as estratégias traçadas
para o alcance dos objetivos; o projeto orienta a prática pedagógica como a relação professor,
aluno, - trato científico e metodológico com o conhecimento, concepção de educação, etc.

O projeto tem cunho político, pois este terá determinada direção - identidade de classe - que
propiciará a busca construção da consciência crítica do sujeito. A consciência formará o
engajamento autônomo na organização coletiva para transformação estrutural da sociedade e pela
conquista da hegemonia popular.

Ao contrário do que supõe o documento, um currículo uniformizado só levará o ensino a
reprodução de desigualdades, não contribuindo assim na 'solução' de diferenças e dificuladades de
desempenho educacioinal diretamente ligadas à classe, gênero, à raça; contudo,

"( ...)0 currículo nacional só contribuiria com a produção e reprodução de visões
hegemônicas masculinas, de classe dominante, de predomínio racial branco -
supostamente tidos como universais (... )" (FAE/UFRGS, 1996)

47 SILVA, Luiz Heron & AZEVEDO, José Clóvis & SANTOS, Edrnilson (Orgs.). Novos Mapas Culturais, Novas
Perspectivas Educacionais. Análise do Documento "Parâmetros Curriculares Nacionais". FAEfUFRGS Secretaria
Municipal de Educação - Prefeitura de Porto Alegre. Sulina. 1995
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Outra questão que não posso deixar de mfutizar é o caráter restrito em que foi construido tal
documento, pois não foram ouvidos div rsos s igrn 11l0sda sociedade organizada, como sindicatos
de trabalhadores, associações científicas, movimentos sociais de grupos dominados, etc. que com
certeza teriam o interesse e compromisso 111 .olaborar num posssível processo de discussão
nacional sobre a questão do currículo.

O entendimento de 'currículo' expr sso nos PCN, retrocede no que diz respeito, ao
pensamento contemporâneo sobre o currículo, visto que tende a reforçar uma perspectiva centrada
na transmissão e papel dos conteúdos. Além disso,

"...0 documento adota uma P irspectiva parcial, de viés psicologizante, sobre a
educação o que explica seu 'ar uer despolitizado e 'neutro'. Na nossa opinião,
essas duas posições estão em completo desacordo com a diversidade e
multiplicidade das tendências tducacionais contemporâneas". (FAEIUFRGS,
1995)

Em particular nos PCN da educação física, o que percebo é um real retrocesso para a área,
pois são muitas as propostas que avançam significativamente à proposta de João Batista Freire -
abordagem construtivista e desenvolvimentista.

O objetivo dos PCN é de que formem o refercncial teórico, filosófico, político às propostas
curriculares enquanto projeto-político-pedagógico dos estados e municipios; objetivando, portanto a
unificação do sistema de ensino. Desta forma faço uma análise, embora sincrética e embasada em
alguns pareceres'l" de professores e professoras da área sobre os PCN, bem como contribuições de
outros estudiosos no âmbito da educação. A dimensão ética, referencial que orienta os PCN, é
trabalhada de maneira muito frágil no que diz respeito ao projeto de escolarização - pois não busca a
superação do capitalismo, não valoriza a concepção pedagógica histórico crítica, crítico superadora.

Os parâmetros nacionais'f possuem uma visão restrita de educação, pois não procuram
superar o modelo econômico de sociedade. Há uma ausência de produção de conhecimento na
perspectiva materialista dialética, com isso não aponta para intervenção, a medida em que não faz
referência 'a prática social - transformação do modelo social vigente. Os PCN em outra perspectiva
política estariam denunciando o ataque que vem desqualificando o trabalhador em educação, assim
como não contextualizam historicamente a educação, para a mudança qualitativa do ensino. O
documento é guiado pela 'realidade' do fracasso escolar, omitindo as reais contradições sociais e
ainda desconsidera a luta de vários segmentos da sociedade organizada, em busca da educação
pública e de qualidade.

O documento dos PCN possuem um caráter descritivo, no que se refere, a teoria crítica de
educação o que há é uma verdadeira omissão de autores de matriz teóricas referenciadas no

48 TERRA, Dinah V. Parecer sobre os PCN.
TAFFAREL, Celi N. Z. Parecer sobre os PCN.
PALAFOX, Gabriel. M. Parecer sobre os PCN.
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marxismo e neomarxismo. E ainda não faz referência alguma à propostas
pedagógicas/metodológicas como a crítico superadora e crítico emancipatória do Coletivo de
Autores e Elenor Kunz, consecutivamente.

Os PCN não apresentam nenhuma estratégia de superação dos desafios da EDUCAÇÃO E
EDUCAÇÃO FÍSICA. Não propicia a discussão do projeto neoliberal, ocultando os condicionantes
histórico e políticos diretamente relacionados à qualidade do ensino.

Ainda, desconsidera contribuições de entidades científicas, sindicais e dos movimentos
sociais organizados, portanto discriminando suas intervenções para a melhoria da Educação, posso
citar o exemplo do I CoNED - Congresso Nacional de Educação que ao final encaminhou uma
agenda para discussão e estudo da política educacional brasileira - a partir do debate sobre o projeto
neoliberal.

Portanto os PCN, agem como mecanismos ideológicos a favor dos interesses dominantes,
neste contexto procuro aqui levantar a discussão sobre os PCN, para que o coletivo político de
estudantes passe a estudar, refletir, discutir, bem como promover o debate sobre os Parâmetros
Curriculares Nacionais, junto a seus espaços de intervenção - fóruns, assembléias, grupos de estudo
e discussão, cotidiano da universidade, etc. E, posteriormente estar deflagrando real resistência a
esse tipo de proposta, que em nada irá garantir a qualidade de ensino, muito menos uma escola não
excludente, autônoma e que realmente busque a emancipação dos atores socias que se inserem no
contexto educacional, propiciando a formação homens e mulheres mais críticos, participativos e
humanos.

49 MEC propõe currículo nacional. Presença Pedagógica. v. 2 n 7 jan./fev. 1996.
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EDUCAÇÃO FíSICA: DISCIPLINA ACADÊMICA OU PROFISSÃO?
Silvério dos Santos Lima50

INTRODUÇÃO

A legitimidade de uma profissão d um curso de preparação profissional é verificada
através de uma área específica de conhecimento, r sponsável pelo embasamento teórico dos futuros
profissionais.

Sabendo-se que a Universidade tem o papel de transmitir o conhecimento acumulado,
acompanhando as transformações sociais, a Educação Física hoje passa por uma avaliação
estrutural. Para o reconhecimento social enquanto uma ciência e para uma reserva de mercado digna
de seus profissionais é preciso não só descobrir, mas organizar e passar o conhecimento oriundo de
um objeto de estudo.

Envolvido com essa questão, a Educação Física tem como foco principal do seu objeto de
estudo, o domínio da Motricidade Humana.

Mas será que o profissional que freqüenta quatro anos de ensino superior, tem a capacidade
de dominar o conhecimento sobre o Movim ruo Humano? Sabe-se que a complexidade do
Movimento Humano (aspectos anatômicos, fisiológicos, sociais, culturais, etc.), envolve vários
níveis de análise, sendo estudado por disciplinas como Fisioterapia, Psicologia, Sociologia, etc.

Para Lima (1994), o Movimento Humano tem um comportamento muito complexo, limitá-I o
a um nível de análise é desprezar uma riqueza enorme de significados que ele pode ter.

Essa crise de identidade pela qual passa a Educação Física motivou a criação de um novo
curso de graduação: o Bacharelado em Educação Física, essa nova área tem como intuito
caracterizar um objeto de estudo e fornecer, ao mercado de trabalho, profissionais aptos a
desenvolver programas de Educação Física para todo segmento social, a exceção do escolar.

Vários intelectuais da área, com o intuito de minimizar a atual crise, tem caracterizado a
Educação Física no nível acadêmico e profissional.

• objetivo desse texto é mostrar através de revisão bibliográfica, o momento de reflexão pela qual
passa a área enquanto Disciplina Acadêmica com a Universidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA E UNIVERSIDADE

A Universidade tem o papel de produzir e disseminar conhecimento, aSSIm como,
sistematizar, acumular e organizar seus resultados. Também compete à Universidade a complexa

50 Bacharelando em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu (S.P.)
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tarefa de oferecer cursos profissionalizantes, baseado no conhecimento oriundo de uma área de
estudo,

Para que tudo isso seja possível, a Universidade está diretamente comprometida com a
produção de conhecimento, ou seja, pesquisa que irá dar suporte na preparação profissional de seus
cursos profissionalizantes.

A Educação Física na Universidade está diretamente envolvida com a produção de seus
conhecimentos, com a pesquisa irá dar um embasamento teórico na preparação de seus
profissionais.

Para Mariz de Oliveira (1993), o curso de graduação em Educação Física tem como
responsabilidade a produção e acúmulo de conhecimento, relacionado com sua atuação profissional,
ou seja, uma responsabilidade acadêmica.

Esse ambiente de pesquisa fez surgir uma nova opção àqueles que não têm a intenção de
atuar no ensino escolar (licenciado em Educação Física). O Bacharelado em Educação Física é uma
realidade pertinente àqueles que têm a intenção de atuar em academias, clubes, hospitais, empresas,
etc., enfim, áreas fora do ambiente escolar.

Segundo Verenguer (1993), o curso de Bacharelado em Educação Física, pressupõe a
existência de um corpo de conhecimento desvinculado da área de Educação, possibilitando o
enriquecimento da discussão sobre qual é o seu objeto de estudo.

• bacharel em Educação Física além de estar diretamente envolvido com a criação do objeto de
estudo, sua atuação profissional irá inibir a ação dos leigos que por sua vez, contribuem para a
desvalorização profissional tão explícito no mercado de trabalho. Essa nova estrutura de
formação de recursos humanos em Educação Física, valoriza aqueles que desejam trabalhar no
segmento escolar, uma vez que tem a opção de escolha.

De acordo com Verenguer (1996), o curso de Bacharelado em Educação Física, além de
estar envolvido com o conteúdo específico da área de conhecimento e objeto de estudo da Educação
Física, a atuação do bacharel irá inibir a ação de profissionais não habilitados (leigos), sem prejuízo
legal.

Esse ambiente de reflexão impõe a Educação Física que ela pense sua identidade acadêmica,
promovendo no ambiente de preparação profissional outra forma de discussão: Educação Física
enquanto Disciplina Acadêmica ou Profissão?

EDUCAÇÃO FíSICA: É UMA DISCIPLINA ACADÊMICA?

• conceito de Disciplina Acadêmica surgiu, com o intuito de caracterizar a Educação Física como
um ciência.
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Um dos precursores dessa linha de pensamento foi Henry; F.M. com sua obra "Physical
Education: Academic Discipline", que na década de 60 nos Estados Unidos fez surgir uma nova era
para a Educação Física.

Para Henry (1964):

uma Disciplina Acadêmica é um corpo de conhecimento organizado,
coletivamente reunido em curso formal de aprendizagem. A aquisição desse
conhecimento é tido como adequado e importante como tal, sem que seja
necessária nenhuma demonstração ou explicação prática. "(p.02).

Esse modelo era chamado de Interdisciplinar e de acordo com Oliveira (1994), na Educação
Física os cursos devem enfocar aspectos de subdisciplinas, confirmando estruturas Cross-
Disciplinar e não Interdisciplinar, como Henry mais tarde, em 1978, afirmou ser.

Embora o assunto relacionado com a natureza do conhecimento produzido na Educação
Física enquanto Disciplina Acadêmica esteja em uma discussão constante, a construção de um
corpo teórico vai determinar a diferença entre ocupação (algo que se passa de pai para filho) e,
profissão (possui embasamento teórico). Tendo os profissionais maior valorização no mercado de
trabalho.

Segundo Morford (apud Tani 1989), a construção de um corpo teórico é importante para dar
uma identidade à área, sendo uma necessidade para dar uma autenticidade à profissão e provocar
melhora efetiva no serviço profissional.

Todavia Lima (1994), afirma que:

"não se pode negar que disciplinarização trouxe benefícios para a Educação
Física brasileira. (...) Entretanto, esse conhecimento vindo de áreas tão distintas,
encontra-se segmentado e não pode ser transferido diretamente para atividade
profissional. "(p.60)

A disciplinarização da Educação Física ou pesquisa básica, provém de várias disciplinas
com um conhecimento teórico. Como Henry (1964) afirma que, esse tipo de pesquisa não há a
necessidade de uma demonstração prática, existe a dúvida se os cursos de pós-graduação em
Educação Física, fragmentam o profissional para uma área específica de conhecimento, mais
próximo da disciplina de origem, distanciando-o do objeto de estudo (Movimento Humano).

Todavia, a relação Educação Física e Motricidade Humana, proporciona um outro tipo de
discussão, o nome Educação Física é o apropriado para definir o Movimento Humano?

Diversas propostas têm sido feitas para o nome da área de estudo: ciência da Motricidade
Humana, ciência do Movimento, ciência do exercício e do Esporte, cinesiologia e cineantropologia.
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Segundo Slowikowsk & Newell (apud Teixeira, 1993), cinesiologia é o mais apropriado e
tem como definição: cine significando Movimento e [agia significando disciplina, estudo de ou
ciência, ou seja, estudo do Movimento Humano.

Assim, é importante observar que a produção de conhecimento em Educação Física é
fundamental para o seu desenvolvimento, porém, ela precisa estar ligada, também ao cotidiano
profissional.

EDUCAÇÃO FíSICA É UMA PROFISSÃO?

o segundo conceito pertinente à Educação Física é caracterizá-Ia como uma Profissão.

Para Tricoli (1993):

"uma profissão não é o simples domínio de uma habilidade específica, mas sim o
domínio de uma teoria subjacente. "(p.I8)

Toda profissão deve estar embasada por um conhecimento teórico proveniente de uma área
de estudo. Com isso, a profissão vai possibilitar para o profissional uma atualização constante, em
sua atualização constante, em sua atuação profissional frente à sociedade.

Segundo Morford (apud Tricoli, 1993), qualquer organização profissional deve desenvolver
seus próprios conhecimentos, controlando e avaliando as mudanças sociais à luz de seus
conhecimentos.

Para Mariz de Oliveira (apud Tricoli, 1993), o contínuo aperfeiçoamento de uma profissão
requer um domínio do conhecimento já existente, mas também a capacidade de absorver novos e
relevantes fatos relacionados a área.

Dessa forma, a Educação Física poderia ser comparada à estrutura de profissões como a
Medicina e a Engenharia, (Tricoli, 1993).

Precisa-se levar em consideração que a responsabilidade de uma profissão está diretamente
relacionada com o ambiente de preparação profissional. Havendo essa consciência, de toda
comunidade universitária (Docentes e Discentes) que é responsável pela disseminação e produção
de conhecimento.

De acordo com Teixeira (1993), uma profissão é caracterizada pela aquisição de um corpo
de conhecimento de origem acadêmica, que são transmitidos por cursos de formação profissional no
ambiente universitário.

Essas colocações em tomo da Educação Física, são importantes para se conseguir o status de
uma verdadeira Profissão. Através de um processo evolutivo, a Educação conseguiu mudar
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conceitos em sua história (eugenia, moral e cívico), melhorando a atividade profissional, com o
intuito de conseguir uma reserva de mercado mais consistente para seus profissionais.

Para Mariz de Oliveira (apud Oliveira, 1994), as discussões sobre Educação Física como
Profissão tem conduzido também para análise do seu objeto de estudo.

Sabe-se que o Movimento Humano é o foco de atenção da Educação Física e está envolvido
em outras disciplinas (psicologia, fisioterapia, sociologia, etc.) cabe à Educação Física determinar e
estruturar o nível de análise que irá estudá-lo,

Teixeira (1993), conclui:

"... a Educação Física tem estabelecida uma interface com diversas disciplinas
acadêmicas, tendo como elemento integrador, o estudo da Motricidade
Humana. "(p.86)

Essa quebra de barreira entre ciências orientadas através de pesquisas básicas, têm como
único objetivo o estudo da Motricidade Humana, tentando estabelecer a compreensão do nosso
objeto de estudo em diferentes níveis de análise.

Portanto, as discussões apresentadas, dão a entender que a Profissão Educação Física tem
que estar envolvida com o desenvolvimento e produção de conhecimento sobre o Movimento
Humano, com o objetivo de melhorar os procedimentos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas discussões filosóficas podem parecer para muitos um aspecto de esterilidade. Mas,
para essas pessoas, em sua maioria desinformadas e despreocupadas com as discussões em torno de
sua profissão fica uma pergunta: será que o desinteresse e a falta de força de vontade entre os
profissionais não são o principal fator de discriminação que encontramos hoje na sociedade?

Está claro que esse tipo de reflexão pertinente à Educação Física (Disciplina Acadêmica ou
Profissão) irá contribuir para uma valorização profissional, tão necessária atualmente.

Embora os profissionais de Educação Física sejam aceitos no mercados de trabalho com
inúmeras funções profissionais (profilaxia, estética, dança, esporte, lazer, etc.), o que contribui em
grande parte para a construção de mitos e ramificações descentralizadas do seu foco principal de
estudo, o Movimento Humano. É preciso centralizar as atenções no nosso objeto de estudo, para não
perdermos o início de valorização profissional que conseguimos.

Portanto, é necessário uma conscientização coletiva, de todos que de alguma forma são
responsáveis pela atuação profissional em Educação Física. Com o objetivo de estabelecer uma
identidade acadêmica e, conseqüentemente, segurança na atuação dos seus profissionais.
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o PODER DA REPRESENTATIVIDADE E SEUS LIMITES
Carlos Alex Martins Soares?' & Celia Maria Chagas Soares52

"Todos os que lutaram, e os que se
encontram lutando ainda pelo

esclarecimento da coletividade, são
frutos extemporâneos da civilização do

futuro. Eles oferecem um roteiro de
liberdades fulgurantes; mas, em torno do
homem contemporâneo, respira-se ainda
uma atmosfera terrível de destruição".

Humberto de Campos
(psicografado por Chico Xavier)

Estas palavras datam da década de 30 e, ao lermos/interpretarmo-Ias, parecem estar dirigi das
aos nossos dias, ao nosso cotidiano. Sim, ligadas ao presente, porque ainda existem poucos loucos
utópicos lutando pelo esclarecimento da coletividade - como ocorre a séculos - porém, por mais
forte e alto que gritem, que manifestem-se, os resultados continuam sendo os mesmos: quase
nenhum eco, na maioria das vezes, não alcançam as mudanças desejadas.

Ao saborear as palavras de Humberto de Campos, visualizamos na academia, alguns
discentes (e docentes) que relacionam-se com elas e que, literalmente, encontram-se fora do seu
tempo, lutando para possibilitar condições dignas, justas, enfim, um mundo brilhante, menos
violento, menos individualista do que temos hoje.

Atrevemo-nos a afirmar que um mundo melhor só pode existir assim; um mundo socialista,
que vai de encontro ao entendimento de DENIS (1987: 31):

"para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e aplicação de leis e meios
susceptíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade.
Nessas condições são numerosas as nuances, as variedades de opiniões [...] e
todo o homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode se dizer socialista,
quaisquer que sejam, aliás, suas predileções".

Ao colocarmos, rapidamente, nosso entendimento de socialismo, esperamos ter permitido ao
leitor uma aproximação de nossas idéias e, simultaneamente, facilitar a interpretação do que vamos
expor neste espaço. A partir daqui ousaremos riscar no papel algumas dúvidas, posicionamentos e
experiências relacionadas com a participação política de diversos representantes, bem como, traçar a
relação entre política, democracia e formação política dos representantes, especialmente o M.E.E.F.

51 Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas; Coordenador
Geral do Diretório Acadêmico da ESEF-UFPel em 1995; Coordenador Geral da Regional VI (Sul) da ExNEEF - Gestão
95/96; Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da ExNEEF - Gestão 96/97; Várias vezes representante discente na
ESEF-UFPel - junto a Departamentos, Conselhos e comissões.
52 Professora Especialista em Educação Física Escolar; Representante Discente junto ao Colegiado de Pós-Graduação da
ESEF-UFPel de agosto de 1994 a julho de 1996; Professora Substituta do Departamento de Desporto da ESEF-UFPel.
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UM POUCO SOBRE POLÍTICA/FORMAÇÃO POLÍTICA

"Muitos foram obrigados a ficar a margem: são os excluídos; outros preferem
ficar de fora: são os omissos ... A omissão de alguns que não querem lutar, produz
a exclusão de tantos - que não tem como resistir" (DEOGAR SOARES)

A palavra política, originada do grego politike, ao ser mencionada afasta muitas pessoas do
debate que surge naturalmente com ela. Existe até um ditado popular que diz que "política, religião
e futebol não se discute". Infelizmente, este equívoco foi provocado pelas ditaduras brasileiras: não
se discute política porque uma posição mais forte, mais consciente pode transformar-se em
perseguição, tortura, medo, etc.; não se discute religião pelo poder divino que a envolve, sendo os
representantes de Deus - padres, pastores, etc. - sua força na terra, logo a existência de uma pressão
constante e, finalmente, não se discute futebol porque é o ópio do povo e foi uma alavanca muito
forte e auxiliar na manutenção da última ditadura militar no Brasil - assim como todo o esporte.

o processo de medo subjetivo que fazem os dominantes é muito forte e mantém o povo
ignorante, sendo mais facilmente dominado. E isto é assim há muito tempo. Para exemplificar,
podemos citar a carta de Diderot (1713-1784) para a Imperatriz Catarina da Rússia, onde, entre
outras colocações, refere-se ao fato da nobreza ter sido contrária a instrução dos camponeses,
através da criação de uma universidade que possibilitasse a todos saber ler, escrever e contar. Seu
entendimento dos fatos foi o seguinte: "émais difícil explorar um camponês que sabe ler do que um
analfabeto" .

Assim, a fuga do sentido filosófico, para o qual política é uma maneira hábil, civilizada,
cortês de agir para se obter aquilo que se deseja, além de ser, é claro, a ciência do governo dos
povos; a arte de governar um estado e regular suas relações com outros estados, se concretiza no
saber, no conhecimento que possuem os dominadores e da utilização da ignorância dos dominados -
senhor feudal e vassalo, filhos de Roma e escravos, militares e o povo; o sociólogo e povo, etc.

Pelo que ocorre a séculos, existe a necessidade de mudanças internas em cada pessoa, em
cada liderança para que surja um homem político. Mas o que seria este homem político?

"É aquele que tem consciência histórica. Sabe dos problemas e busca soluções.
Não aceita ser objeto. Quer comandar seu próprio destino. E amanhece o
horizonte dos direitos, contra o dado e contra a imposição. Ator, não espectador.
Criativo, não produto. [...} é aquele politicamente competente, ou seja, não se
ilude sobre as suas limitações; exatamente por causa disso consegue enfrentá-
Ias". (DEMO, 1994: 17,18)

Enquanto não se alcança este patamar, enquanto as lideranças não assumem a importância de
suas posições, fica difícil alcançar o verdadeiro socialismo - que é o de coração, de união, como já
mencionamos anteriormente. Para que isto ocorra deve existir a compreensão do sentido da palavra
democracia, não no seu locus de origem, mas na época atual.
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tiA democracia moderna não se baseia na participação, mas na representação;
não supõe o exercício direto do poder, mas a delegação de poder, não é, em
resumo, um sistema de autogoverno, mas um sistema de limitação e controle de
governo" (NETTO, 1988: 95)

Representação. Esta palavra sintetiza todo o processo político moderno, pOIS se não é
possível o exercício do poder diretamente, é necessário que sejamos bem representados e que as
decisões do representante seja a mesma que sua categoria assumiu ou que, pelo menos, a maioria da
categoria assumiu.

Aqui parece um ponto delicado, pois nem sempre os representantes posicionam-se a favor da
maioria daqueles que representam, mas sim de acordo com suas convicções político-ideológicas,
confundindo sua posição com o bom ou mau relacionamento que possuem com determinados
professores. Aí surge o conflito da representatividade que vivem os representantes: devo votar de
acordo com minhas interpretações ou de acordo com o grupo que representov"

Alguns dirão que deve-se seguir as convicções políticas de cada um. Pois bem, vejamos três
exemplos:

• O caso da traição: a lista tríplice para a Reitoria da UFPel. Foi realizada uma eleição
onde um único candidato se submeteu ao processo, alcançando mais de 80% dos
votantes favoráveis a sua nomeação. A partir daí, a comunidade universitária mobilizou-
se pelo encaminhamento do seu nome para que a Presidência da República o
sancionasse como novo reitor, com a presença de poucos professores e funcionários e
sob ameaças aos alunos mobilizados54. Ocorreu que no Conselho Universitário, a
situação inverteu-se, devido a um representante dos funcionários que votou contra esta
posição, permitindo que os nomes ali expostos, ficassem empatados, devendo o Reitor
utilizar-se do seu voto de minerva. Num primeiro momento, o Reitor assumiu a posição
de encaminhar o nome do referido professor a frente da lista tríplice, mas não o fez e era
o que esperávamos. Resultado: temos uma reitora aceita pelo poder que exerce sobre as
unidades da UFPel, não pela opção democrática de escolha - processo do qual fomos
alijados por FHC, que determinou eleições paritárias nas universidades, porém,
supervalorizando o voto dos professores (70%) .

• O caso da contradição: mais uma reunião de departamento da ESEF-UFPel.
Tranqüilamente encaminha-se a discussão sobre espaço físico na unidade, levando-se
em conta a necessidade de transformar-se uma área do diretório - utilizada como sala de
jogos - em auditório, beneficiando toda a comunidade da escola, mas retirando um
espaço importante de encontro dos alunos da casa. Os representantes discentes são

53 Aqui não iremos abordar uma terceira opção: aquela que o representante não se preocupa nem com suas convicções,
nem com sua categoria, mas sim com a vantagem pessoal que sua posição pode trazer. Todos lembram do impedimento
do Collor, das acusações da compra de votos no processo da reeleição, etc.

54 o medo é generalizado quando as questões envolvem os poderosos. No bojo destes acontecimentos, um professor
substituto que ousou manifestar-se foi demitido, sob outras justificativas é claro.
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contra, porém, a Direção solicita uma assembléia da comunidade - fato comum a quase
dez anos na ESEF-UFPel quando surgem questões polêmicas. A maioria dos alunos
aprova a transformação do espaço em auditório, desde que seja criada uma comissão de
horários que preocupe-se em colocar o menor número de aulas no local. Passa-se para a
homologação do processo no Conselho Departamental, onde os representantes discentes
tiveram que homologar a posição da assembléia, mesmo que contrários ao
encaminhamento que foi lá retirado .

• O caso da omissão: Uma determinada comissão do Câmara dos Deputados designa um
relator para tratar especificamente do Parecer Legislativo N° 330 que trata da
Regulamentação da Educação Física. Movimentação favorável, mobilizações contrárias
pedindo por mais democracia no processo de discussão sobre o tema. Criado o impasse,
o deputado que deveria dar seu parecer o fez, porém, parece-me, mais baseado nas
argumentações de seu assessor para educação do que no seu conhecimento do assunto.
Resultado: aprova o parecer, não ouvindo as reivindicações e manifestações realizadas
por todo o Brasil. Só que o parecer retomou para a comissão, onde está tramitando
lentamente, esperando pelo lobby mais forte ...

Imaginamos que a utilização da nomenclatura utilizada nos casos - traição, contradição e
omissão - seja ilustradora do inferno que vivem os representantes. No primeiro caso, vivenciamos
diretamente o posicionamento individual sobrepondo o coletivo, que já havia decidido em
assembléia o caminho a seguir, e foi totalmente contrário a uma categoria, invertendo sobremaneira
a disposição política dentro de uma universidade.

No segundo exemplo, sentimos a ética do Movimento Estudantil de Educação Física no
momento de assumir a representatividade que possuía, acatando a decisão dos colegas em
assembléia - mas nem sempre é este mar de rosas. É assim que funciona com as deliberações do
Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física (ENEEF), que em plenária final é retirado por
todos antes mesmo de se conhecer a nova composição da ExNEEF, mas que já assume a postura de
respeitar e lutar pela concretização do que é definido.

Finalmente, o caso mais polêmico, devido a abrangência do trabalho de um Deputado que
precisa ser assessorado, mas que deveria ser bem assessorado e deveria ouvir a categoria que está
sendo exposta. O caso explicita as divergências existentes entre um assessor, respeitadamente
competente, mas que colocou seus interesses, ou de outros, acima de posicionamentos de várias
entidades, manifestados em audiência pública - ExNEEF, CBCE, etc. - levando em consideração
apenas uma associação.
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COMO DEVE ATUAR UM REPRESENTANTE

"Os fenômenos participativos, sobretudo as formas de organização da
sociedade civil, precisam manifestar pelo menos quatro marcas qualitativas
para corresponderem àquilo que estamos chamando de qualidade política:
representatividade, legitimidade, participação da base e planejamento
participativo auto-sustentado. A participação fora fora destes horizontes
aproxima-se da farsa ou é incompetente. (DEMO, 1994: 18)

Parece que deixamos claro nossa interpretação do ato político que é representar. Uma classe
impedida pelas circunstâncias de atuar no palco do debate, elege um representante que irá
representá-Ia, portanto, será um ator que, ao movimentar-se pelo palco, utilizará de sua retórica para
concretizar o pensamento da sua classe. De maneira alguma, este ator atuará somente sob suas
convicções, pois ele não representa a si mesmo, mas um grupo composto por um determinado
número de pessoas, que pensam e agem de maneiras diferentes, mas que possuem o direito de terem
suas decisões coletivas respeitadas e respaldadas por seus representantes. Porém, pela sua cultura
filosófica e de classe, deve manter sua criticidade.

Então, as decisões dos representantes pressupõem um debate constante, estabelecido antes
de se realizar a reunião, assembléia, eleição, aula, etc. a qual está participando em nome de
determinada categoria. Assim sendo, no momento que discordar do posicionamento do seu grupo,
deve lutar para que seu ponto de vista e argumentações sejam suficientemente fortes para poder
manter sua interpretação do assunto, utilizando-se de sua capacidade crítica nos posicionamentos
que tiver, nunca com a intenção de manobrar sua classe, mas de aproveitar o debate para o
crescimento coletivo. Isto deve ocorrer entre os membros de seu grupo; caso contrário, deve agir
ética e coerentemente em nome daqueles que representa, ou seja, da posição vencedora do debate.

Por isso, mesmo que ainda se sinta as conseqüências da espoliação portuguesa no Brasil
Colônia, do tráfico e escravidão dos negros", das ditaduras, do neoliberalismo56 deste final de
século, o representante não pode utilizar-se desta retórica para justificar posições ditas neutras e,
sorrateiramente, levar alguma vantagem escusa ou, simplesmente, não colaborar com a formação
política de sua classe, pois como afirma Pedro DEMO (1994:18) "a redução da desigualdade não
cai do céu por descuido, mas será conquistada historicamente, não como produto definitivo, mas
processual [...] sendo aquela que ele mesmo constrói, e aí está sua competência".

É importante acrescentarmos que não queremos ser comparados com HEGEL - que após
sistematizar seu sistema disse não existir a necessidade de mais filósofos, pois tudo já havia sido
pensado. Não queremos erigir novos dogmas. Não queremos doutrinar, não queremos conscientizar,
pois FREIRE (1980) diz, há muito tempo, que ninguém conscientiza ninguém. A conscientização é

55 que tinham um período de vida produtiva, de sete anos e aos vinte já eram considerados velhos e/ou morriam.

56 entendido e exemplificado nas suas conseqüências: o desemprego, a fome por que passam 20% de brasileiros
(aproximadamente 36 milhões de pessoas), dos sem teto, sem terra, sem emprego, sem saúde, sem escola, sem
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uma iniciativa de cada pessoa que, a partir dessa nova postura, podemos denominar de sujeito.
Queremos sim, sermos os sujeitos que indicam o caminho, mas não queremos ser responsabilizados
pela conscientização ou não do outro.

Para finalizar, o que queremos dizer é que existe a necessidade de participação, de luta pela
inclusão de todos os seres humanos, mas isto é um ato político, isto é uma atitude política. Os casos
apenas exemplificam as contradições possíveis - do nosso ponto de vista - que passa um
representante.

Por isso, é necessário que nós, você caro leitor, nosso representante em Brasília, percamos o
medo de assumir nosso posicionamento, de lutar pelo que acreditamos, pois, foi assim, tomando-se
conscientes que as mudanças só emergiriam do povo (deles), que os poloneses - apoiando os
sindicatos'" - conseguiram mudar sua situação político-social.

É básico e simples: perder o medo e brigar pelos próprios direitos, seja contra a venda do
Companhia Vale do Rio Doce, contra a privatização da telefonia e fontes energéticas nacionais, isto
significa entregar ao capital estrangeiro as poucas conquistas do povo brasileiro. Um exemplo
simples está na privatização da Energia Elétrica no Rio de Janeiro: que melhorias trouxe? Cada vez
mais pessoas estão sem energia elétrica em seus lares naquele estado, por causa das exigências do
capital ", que necessita ter lucro, ou utilizam-se dos chamados gatos para terem acesso a energia
que lhes é negada, ou seja, apesar de não ser legal é legítimo, pois é uma maneira de lutar contra a
exclusão/" que o capital nos impõe. Ou alguém acha justo que um ser humano, excluído da

educação, do trabalho, da saúde, viva as escuras?

"Na medida em que tenho mais e mais clareza a respeito
de minha opção, de meus sonhos, que são
substancialmente políticos e adjetivamente pedagógicos,
na medida em que reconheço que, enquanto educador,
sou um político [grifo nosso], também entendo melhor as
razões pelas quais tenho medo e percebo o quanto temos
ainda de caminhar para melhorar nossa democracia.
Que, ao pôr em prática um tipo de educação que
provoca criticamente a consciência do educando
necessariamente trabalhamos contra alguns mitos que

segurança ... fruto deste país dito "democrático" que almeja sua inserção na economia mundial, onde o poder - político e
financeiro - esta a mercê das elites.
57 É função básica do sindicato poder controlar o estado, por isso que - na Polônia - a população se identificou muito
mais com os sindicatos do que com o partido. Com quem a população pode se identificar no Brasil? Esta pode ser uma
resposta para o Movimento Estudantil dar, pode ser um espaço para o M.E. ocupar.

58 Podemos traduzir por capitalismo; este vírus que se materializa na forma da globalização, sendo uma nova busca de
fôlego para sobreviver. Para isso, utiliza-se da política neoliberal (que nada tem a ver com o ideário liberal surgida no
ilurnismo como única forma de libertar-se do clero e da nobreza). Assim, através do estado mínimo esta política de
destruição do estado, colapso das regulações nacionais, financeirização da riqueza, desmantelamento dos poucos
direitos sociais (PAULANI, 1996), entre outros, acaba aumentando o desemprego e, consequentemente, a exclusão
social.

59 Para que exista capital e exclusão, que são sinônimos, as condições sociais tem que ser desigual e, esta desigualdade
pode ser percebida na distribuição da riqueza mundial: sabe-se que, aproximadamente, 400 pessoas detém 45% desta
riqueza.
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nos deformam. Ao contestar estes mitos enfrentamos
também o poder dominante pois eles são expressões
desse poder, de sua ideologia". (FRElRE, 1994: 58)
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