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APRESENTAÇÃO
Este trabalho é um projeto do Movimento Estudantil. Fruto das discussões

de fóruns do Movimento Estudantil de Educação Física - XVI ENEEF - Uberlândia
- MG "Qualidade de Ensino: Políticas Públicas, Sociedade e Educação" que
ocorreu de 30 de julho à 04 de agosto de 1995; e V Seminário sobre Movimento
Estudantil e Esporte, V SMEE - Goiânia-GO no período de 19 à 21 de abril de
1996 com o tema "Esporte e Mídia".

Esta publicação visa a organização dos debates travados em torno de
temáticas como estas acima citadas, e a democratização destas discussões para
um número maior de estudantes e professores, etc.; e acima de tudo busca o
trabalho de registro histórico do movimento, que é um dos elementos que
estamos procurando avançar nos últimos anos.

Considerando o momento atual, em que os movimentos sociais encontram-
se desarticulados, devido à política instalada na sociedade, mais difícil torna-se o
trabalho do M.E. que encontra-se fragilizado devido às dificuldades de
organização, deficiência na formação política, recursos financeiros, apoio
institucional e reconhecimento por parte dos colegas; visto que essa é uma luta
coletiva, que tem princípios pautados na democracia, no direito à liberdade,
igualdade social e ao repúdio às diversas formas de exclusão que encontram-se
presentes em nossa realidade.

Portanto, o Caderno de Debates têm significado de resistência; resistência à
uma sociedade individualista, que apresenta-se cada vez mais forte em nossas
vidas, não temos objetivos coletivos, vivemos em total desigualdade e a cada .
momento que nos omitimos acentuamos e propagamos a "Sociedade do Caos" .

Não seria hora de tentarmos nos contrapor a esta conjuntura? E mais,
porque não resgatar a paixão que nos impulciona em busca de transformações,
de um ideal de sociedade? É com esse tipo de pensar, que temos o maior
prazer de apresentar à comunidade acadêmica, mais um CADERNO DEBATES,
organizado e editorado pela Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão -
ExNEEF;

Desejamos que este Caderno represente a luta por espaços de discussão e
reflexão, assim como a produção do conhecimento por parte dos estudantes
deste país, que tanto precisa da produção e democratização de saberes.

Ana Carla Dias Carvalho
Raquel Moreira Silveira



Dedicamos este Caderno de Debates aos 19
trabalhadores sem-terra vítimas do massacre em Eldorado de
Carajás - Pará, ocorrido em maio de 1996; na pseudo-democracia
do país, onde atos como esse foram noticiados pela mídia com
naturalidade.

Dedicamos também à todos que fizeram e
ainda fazem a história do Movimento Estudantil.

Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão
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RELAÇÕES DE PODER, PRODUÇÃO DO SABER E RESISTÊNCIA CULTURAL

Florismar Oliveira Thomaz1

Possivelmente nos próximos dez anos, a grande discussão intelectual nos
os da sociologia e da antropologia, estarão voltadas às questões da

estrutura social e do mundo vivido, da globalidade e da individualidade, do macro
e do microcosmos, procurando explicar as relações sociais e os comportamentos
humanos do mundo contemporâneo. É sobre essas questões que tentarei
discorrer ao longo deste texto.

Apesar da recessão, do desemprego e dos baixos salários; do aumento da
miséria e da delinqüência e da dificuldade de acesso aos bens de consumo; as
populações mais pobres dos países que sofrem as políticas atuais do
neoliberalismo parecem satisfeitas com as suas condições de vida. Mesmo com a
absoluta carência alimentar, a fome atinge 1/3 da população do planeta; com o
sucateamento e abandono dos sistemas públicos de saúde e educação; mesmo
com o aumento da concentração de renda; o que temos visto na atualidade é a
legitimação popular, em eleições recentes, dos representantes das políticas
neoliberais em todo o mundo e também na América Latina. Vejamos os casos do
Peru, da Argentina, do Uruguai, do Brasil, apenas para citar alguns exemplos
mais próximos de nós.

Mesmo assim, não creio que as teorias da reprodução social baseadas nas
formulações de ALTHUSSER possam responder a esses fenômenos de maneira
convincente. Com base nessas teorias, acreditávamos até bem pouco tempo que
o Estado seria o órgão central e único de poder, que tinha a capacidade de criar
aparelhos repressores e ideológicos que prolongassem, difundissem e
enraizassem os seus modos de ação, para toda a sociedade, penetrando nas
rotinas, nos conceitos, nos valores, nos significados ensinados e praticados nas
famílias, nas escolas, nas igrejas e nos meios de comunicação.
Contraditoriamente, o desenvolvimento tecnológico da contemporaneidade coloca
em cheque também as idéias, até então inegáveis, de que a rede de poderes
repressivos exercidos pelas polícias, pelos exércitos, pelos tribunais e pelas
prisões, nas sociedades capitalistas, seriam uma extensão pura e simples dos
efeitos do Estado. O que temos percebido na prática é que o Estado moderno não
detém o controle absoluto da sua vasta rede de aparelhos repressivos.

Neste ensaio vou tentar humildemente, com base em apanhados de
BOURDIEU e FOUCAULT, negar a explicação centralista e hierárquica de que o
poder se situa nas altas esferas do Estado ou nos seus aparelhos ideológicos e
repressivos, investidos de poderes soberanos de controle e coerção simbólica,
como sendo o princípio de todas as condutas e de todas as representações
alienadas nas sociedades capitalistas modernas. A dominação capitalista não
conseguiria se manter se fosse exclusivamente baseada na repressão e na
violência dissimulatória.

I Professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas
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Segundo FOUCAUL T (1979), o Estado não é o ponto de partida
necessário, o foco absoluto que estaria na origem de todo tipo de poder social e
do qual também se deveria partir para explicar a constituição dos saberes nas
sociedades capitalistas. Os poderes se exercem em níveis variados e em pontos
diferentes da rede social e neste complexo os micro-poderes existem integrados
ou não ao Estado, construindo saberes específicos independentes, que legitimam,
contrariando ou apoiando, a ordem social, política e econômica vigente.

"Pensávamos, na história recente, que a tomada do
controle do Estado ou a sua própria destruição seriam
suficientes para fazer desaparecer ou para transformar, em
suas características fundamentais, as redes, os
emaranhados de poderes que imperam nas estruturas de
poder capitalistas em uma sociedade determinada. Com a
derrocada dos muros; com o término da guerra fria; com a
crise dos modelos socialistas no leste europeu, Asia e
América; com o avanço do neoliberalismo em todos os
continentes, baseado na economia de mercado globalizada e
no Estado Mínimo; e com o fantástico avanço no campo da
tecnologia da comunicação; surgem novos referenciais
políticos de desenvolvimento. Hoje é consenso no mundo os
discursos do respeito a diversidade de opiniões, da defesa
da liberdade de expressão, da tolerância com o
antagonismo. Somos todos, na aparência, pluralistas e
democráticos. O interessante da análise é justamente que os
poderes não estão localizados em nenhum ponto específico
da estrutura social. Funcionam como uma rede de
dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa,
a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. Daí a
importante e polêmica idéia de que o poder não é algo que
se detém como uma coisa, como uma propriedade, que se
possui ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e
de outro aqueles que se encontram dele alijados.
Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim
práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o
poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona
(FOUCAULT, 1979, p. XIV)

Ainda segundo FOUCAUL T (1979),

"é preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em
termos negativos: ele 'exclui', ele 'reprime', ele 'recetce', ele
'censura', ele 'abstrai', ele 'mascara', ele 'esconde' (p. XIV).
De fato, o poder produz; ele produz real; produz domínios de
objetos e rituais de verdade (p. XVI)".
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Para FOUCAULT (1979), o poder penetra no imaginário das pessoas,
através de:

«procedimentos técnicos que realizam um controle
detalhado, minucioso do corpo, envolvendo gestos, atitudes,
comportamentos, hábitos, discursos. [O poder] intervém
materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos
indivíduos - o seu corpo - e que se situa ao nível do próprio
corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana
e por isso podendo ser caracterizado como micro-poder ou
suo-poder (p. XII)".

o ser humano

«nãopode ser considerado uma espécie de matéria inerte
anterior e exterior às relações de poder que seria por elas
atingido, submetido e finalmente destruído. Tornou-se um
hábito explicar o poder capitalista como algo que
descaracteriza, massifica; o que implica a existência anterior
de algo como uma individualidade com características,
desejos, comportamentos, hábitos, necessidades, que seria
investida pelo poder e sufocada, dominada, impedida de se
expressar" (FOUCAULT, 1979, p. XIX).

Isso não é verdade. Se isso acontece é porque as idéias dominantes
encontram receptividade nas massas populares, porque apontam para os sonhos,
para as expectativas de vida, para as esperanças, para as fantasias da maioria
dessas pessoas, seduzindo-as e iludindo-as.

"O poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza
estratégica, uma positividade. E é justamente esse aspecto
que explica o fato de que tem como alvo o corpo humano,
não para supliciá-Io mutilá-Io, mas para aprimorá-Io, adestrá-
10 [ .. .] O que lhe interessa basicamente não é expulsar os
homens da vida social, impedir o exercício de suas
atividades, e sim gerir a vida dos homens, controlá-Ios em
suas ações para que seja possível e viável utilizá-Ios ao
máximo, aproveitando suas potencialidades e utilizando um
sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas
capacidades. Objetivo ao mesmo tempo econômico e
político: aumento do efeito de seu trabalho, isto é, tornar os
homens força de trabalho dando-Ihes uma utilidade
econômica máxima; diminuição de sua capacidade de
revolta, de resistência, de luta, de insurreição contra as
ordens do poder, neutralização dos efeitos de contra-poder,
isto é, tornar os homens dóceis politicamente. Portanto,
aumentar a utilidade econômica e diminuir os inconvenientes,
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os perigos políticos; aumentar a força econômica e diminuir a
força política" (FOUCAUL T, 1979, p. XVI)

Para FOUCAUL T (1979)

"o poder disciplinar não destrói o indivíduo; ao
contrário, ele o fabrica. O indivíduo não é o outro do poder,
realidade exterior, que é por ele anulado; é um de seus mais
importantes efeitos. O poder é produtor de individualidade. O
indivíduo é uma produção do poder e do saber" (p. XX).

As técnicas disciplinares são técnicas de individualização, desenvolvidas
com muita competência pedagógica pelas ciências humanas. É a pedagogia da
despolitização.

"É o diagrama de um poder que não atua do exterior,
mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus
elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo
de homem necessário ao funcionamento e manutenção da
sociedade industrial, capitalista" (FOUCAUL T, 1979, p. XVII).

Segundo FOUCAUL T (1979)

"A ação sobre o corpo, o adestramenlo do gesto, a
regulação do comportamento, a normalização do prazer, a
interpretação do discurso, com o objetivo de separar,
comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar [classificar], tudo
isso faz com que apareça pela primeira vez na história esta
figura singular, individualizada - o homem - como produção
do poder. Mas também, e ao mesmo tempo, como objeto de
saber" (p. XX).

Essa nova pedagogia política, a pedagogia da individualização e da
despolitização parece estar matando a nossa concretude. Temos a impressão de
estarmos vivendo em alguns momentos uma realidade virtual.

"tudo é feilo para que não vejamos aquilo que está em
baixo dos nossos olhos. A televisão cria simulacros, os
poderes criam simulacros. Parece que estamos participando
e opinando, mas não esta mos. Porque a forma, a técnica
contemporânea do exercício do poder é a técnica de tirar o
concreto e dar o fictício, o abstrato". (AGUIAR, in CONSEA,
1995, p. 56).
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Não é que o ser humano tenha perdido a sua autonomia, nada disso! O
que estamos perdendo é a nossa identidade. Estamos querendo ser como os
nossos mitos, ídolos. Agimos conforme modelos, dogmas, cartilhas. Apesar disso
nunca deixamos de ser os sujeitos da nossa história. Nós construímos a realidade
da sociedade e do mundo em que vivemos, mesmo sem termos plena consciência
desse nosso ato. Nós o fazemos nas nossas lutas diárias e nas nossas
transações cotidianas, visando impor nossa visão, mas o fazemos sempre com os
nossos pontos de vista, os nossos interesses, os princípios de visão
determinados pela posição que ocupamos no próprio mundo e as explicações que
temos para cada fenômeno vivido na nossa realidade objetiva e imediata, visando
transformar ou conservar a nossa realidade, mesmo equivocados, mas sempre
esperando melhorar a nossa condição de vida.

É claro que a sociedade reproduz os valores dominantes, não porque seja
obrigada a fazê-Io, por medo ou por constrangimento, mas porque há uma
identidade, uma expectativa, um desejo de uma grande parcela da população em
vivenciá-Ios, em fazê-Ios funcionar.

Não se trata de considerar a nossa intervenção subjetiva como efeito ou
resultado de um poder determinado fora de nós, do nosso corpo. De acordo com
FOUCAUL T (1979) "... o aparecimento de saberes a partir de condições de
possibilidade externas aos próprios saberes, [...] os situam como elementos de
um dispositivo de natureza essencialmente estratégica" (p. X).

Como diz BOURDIEU (in UFRGS, 1991),

"as tendências imanentes da ordem estabelecida vêm
continuamente ao encontro de expectativas
espontaneamente dispostas a antecipá-Ias [e aceitá-Ias]. Se
é bom lembrar que os dominados contribuem sempre para
sua própria dominação, é necessário logo lembrar que as
disposições que os inclinam a esta cumplicidade são também
o efeito, incorporado, da dominação. Pela mesma razão,
diga-se de passagem, que aquelas disposições que fazem
com que, segundo as palavras de MAR>(, "os dominantes
sejam dominados por sua dominação". (p. 116).

Os saberes dominantes criam relações de poderes que são assimilados
pela sociedade, mas criam também os seus opostos, que se contrapõem às suas
práticas, conceitos, valores e significados

Segundo BOURDIEU (in UFRGS, 1991),
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"A dupla leitura que exige a realidade social implica
então numa dupla ruptura com as abordagens unilaterais
cuja insuficiência não se faz jamais sentir tanto como quando
se trata de analisar poderes que [ ..J não se exercem senão
com a cumplicidade ativa daqueles que os impõem ou os
sofrem. A violência simbólica é esta forma particular de
constrangimento que não pode se exercer senão com a
cumplicidade ativa - o que não quer dizer consciente e
voluntária - daqueles que a sofrem, os quais são
determinados a não ser na medida em que se privam da
possibilidade de uma liberdade baseada na tomada de
consciência [ ..J Ruptura tanto mais difícil de se obter, e de se
impor, quanto aqueles a quem ela compete, isto é, os
produtores sociais, são as primeiras vítimas - e também os
primeiros beneficiários - da ilusão legitimadora" (p. 115-7).

Contrariamente ao que se pode imaginar, apesar do volume e velocidade
com que a comunicação e a produção de saberes e de relações de poderes são
veiculadas no mundo atual,

« os poderes periféricos e moleculares não foram
confiscados e absorvidos pelo aparelho de Estado"
(FOUCAULT, 1979, p. XII).

Vejamos como os descontentamentos isolados e coletivos se proliferam de
forma impressionante. São pequenas e grandes formações sociais de ladrões,
assaltantes e seqüestradores. Criam-se e crescem redes independentes ou
articuladas do mercado informal ilícito: o contrabando e o tráfico de armas e
drogas. Aumentam, semi- organizadamente e sem nenhum incentivo aparente, os
grupos de meninos e meninas pobres nas ruas das cidades. Cada vez mais redes
de prostituição, envolvendo garotas e garotos de programa, aparecem nos
grandes centros urbanos. Surgem quadrilhas organizadas, que se conflituam
entre si em suas relações de poder, os conhecidos conflitos de lideranças em
morros e favelas. Proliferam-se rebeliões em casas de detenção, contra os
sistemas penitenciários no mundo inteiro, sem nenhuma articulação possível
entre si, auto-organizadas pelos próprios detentos, com suas próprias
especificidades. Surgem novas ocupações de terras nos campos e nas cidades,
autonomamente e espontaneamente articuladas pelos próprios trabalhadores sem
terra, rurais ou urbanos, em pontos e momentos diversos, em diferentes regiões
continentalmente distanciadas entre si. As greves de trabalhadores surgem a
partir de descontentamentos acumulados de categorias profissionais diversas e
conduzidas por suas lideranças, em momentos e em locais diferentes.
Manifestações de rua, como as das "Diretas Já" ou do "Impeachment do Coltor"
no Brasil ocorreram por que haviam sentimentos públicos nesse sentido. Não se
pode dizer de boa fé que todos esses movimentos são obras maquiavélicas do
crime organizado, de partidos de oposição ou de grupos subversivos, que
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manipulam as consciências ingênuas de seus integrantes e apoiadores. Seria
uma simplificação inconseqüente e despropositada.

Por outro lado começam a manifestar-se movimentos espontâneos,
reivindicatórios da pena de morte. Surgem grupos de extermínio e milícias
particulares - clandestinas ou não - armadas. Aumenta a repressão e a violência
policial contra a pobreza, mesmo não comandada ou autorizada pelos
governantes, em quaisquer partes do planeta. As leis penais passam a ser
aplicadas de forma mais rigorosa, pela exigência do próprio povo. Crescem as
reivindicações populares por investimentos públicos em presídios, em
armamentos, em viaturas e em efetivos policiais. Cresce a quantidade de
detentos pobres, e na maioria negros, em delegacias de polícia e em
penitenciárias. Da mesma forma seria muita irresponsabilidade imputar a culpa
desses fenômenos à articulações fascistas, aos partidos conservadores de direita,
aos governos reacionários ou ao próprio Estado Burguês.

As relações de poderes são sempre contraditórias em permanente disputa.
Os avanços ou recuos, em função da correlação de forças em cada momento da
conjuntura, são sempre ações táticas para o alcance ou bloqueamento de
objetivos estratégicos em implementação. Vejamos a recente mobilização da
comunidade universitária brasileira contra a votação pelo Congresso Nacional da
Lei de LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - do Senador Darcy Ribeiro.

Todas as injunções que envolvem conflitos sociais precisam de análises
sérias e rigorosas, com qualidade superior a que estamos tendo acesso pelos
meios oficiais de comunicação nos tempos modernos. A organização dos
Zapatistas, na região de Chiapas no México; o Sendero Luminoso na guerrilha
peruana; o Comando Vermelho no Brasil, são exemplos de movimentos
independentes da vontade do Estado, são relações de disputa de poder, cada um
alicerçado em sua lógica própria, nos saberes historicamente construídos por
seus interlocutores, que criam e. aplicam suas próprias leis - absolutamente
autônomas em relação a ordem parlamentar vigente em cada território - com
ampla cumplicidade ativa dos setores dominados, na verdade seus agentes
sociais, coniventes com essas relações de poder e até mesmo desejosos dela.

No entanto é importante destacar, segundo FOUCAULT (1979), que
sempre há:

"relações entre os saberes - cada um considerado
como possuindo positividade específica, a positividade do
que foi efetivamente dito e deve ser aceito como tal e não
julgado a partir de um saber posterior e superior - para que
destas relações surjam, em uma mesma época ou em
épocas diferentes, compatibilidades e incompatibilidades que
não sancionam ou invalidam, mas estabelecem
regularidades, permitem individualizar formações díscursivas
(p. VII-VIII).[ ..] O importante é que essa relativa
independência ou autonomia da periferia com relação ao
centro significa que as transformações ao nível capilar,
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minúsculo, do poder não estão necessariamente ligadas às
mudanças ocorridas no âmbito do Estado" (p. XII).

FOUCAULT (1979) retrata bem essa questão quando diz:

"Ore, o que os intelectuais descobriram recentemente é
que as massas não necessitam deles para saber; elas
sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles;
e elas o dizem muito bem. Mas existe em sistema de poder
que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. Poder
que não se encontra somente nas instâncias superiores da
censura, mas que penetra muito profundamente, muito
sutilmente em toda a trama da sociedade. Os próprios
intelectuais fazem parte deste sistema de poder, a idéia de
que eles são agentes da 'consciência' e do discurso também
faz parte desse sistema. O papel do intelectual não é mais o
de se colocar 'um pouco na frente ou um pouco de lado' para
dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as
formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o
objeto e o instrumento: na ordem do saber, da 'verdade', da
'consciência', do discurso" (p. 71).

O Estado capitalista moderno está perplexo diante de sua imensa
estrutura, porque já não sabe mais racionalizar e não consegue mais legitimar a
sua própria dominação. Os grandes problemas nacionais já não são somente de
um País ou de uma região. Também não são só de uma ou de outra classe social,
de um ou de outro grupo étnico, religioso ou de gênero. São problemas da
humanidade como um todo. Os problema da fome, da miséria, do desemprego, da
criminal idade, da falta de produtividade, da destruição do meio- ambiente, das
discriminações nas relações de gênero ou de raça são planetários, exigem
respostas planetárias, articuladas e organizadas (AGUIAR, in CONSEA, 1995).

"Ouelouer luta é sempre resistência dentro da própria
rede de poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a
que ninguém pode escapar: ele está sempre presente e se
exerce como uma multiplicidade de relações de forças.
[Poder] é luta, afrontamento, relações de força, situação
estratégica. Não é um lugar, que se ocupa, nem um objeto,
que se possui. Ele se exerce, se disputa. E não é uma
relação unívoca, unilateral; nessa disputa ou se ganha ou se
perde"(FOUCAULT, 1979, p. XIV-XV).

Isso quer dizer, segundo FOUCAULT (1979), que
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"não há relação de poder sem constituição de um campo de
saber, como também, reciprocamente, todo saber constitui
novas relações de poder. Todo ponto de exercício do poder
é, ao mesmo tempo, um lugar de formação do saber [...J.
Não há saber neutro. Todo saber é político. [...] Todo saber
tem sua gênese em relações de poder" (p. XXI).

A aprendizagem de novos saberes nas nossas lutas do cotidiano onde
podemos fazer, é o exercício efetivo do nosso poder. Estamos aprendendo a ter
mais consistência de organização. Sabemos que não basta mais ser do contra,
denunciar, dizer não. A resistência está também e principalmente nos atos de
construir e realizar práticas propositivas, onde sabemos fazer, fazendo bem, o
melhor possível, com qualidade, com competência, com dedicação, com
compromisso social. Atos públicos, passeatas, panfletagens, palavras de ordem
por si só já não dão conta da qualidade do enfrentamento que estamos
precisando fazer. É necessário que nos apropriemos do conhecimento científico,
da teletecnologia, da informática, da comunicação em rede, para adquirirmos
mais velocidade e amplitude estratégica, na construção de novos saberes
coletivos e públicos, e atingirmos, com mais competência, o imaginário de um
maior número de pessoas, além das nossas assembléias gerais, nos espaços
mais íntimos da individualidade humana.
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"EDUCAÇÃO FíSICA E MOVIMENTOS SOCIAIS,,1

Prot. Edi/son Fernandes de Souza2

Agradeço, inicialmente, o convite formulado pela comissão organizadora do
XVI Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física - ENEEF, para que eu
participasse desta mesa, intitulada "Educação Física e Movimentos Sociais",
dentro de um evento, cuja temática geral é "Qualidade de Ensino: Políticas
Públicas, Sociedade e Educação".

Antes porém, gostaria de pontuar que esta minha intervenção sofreu
algumas alterações para que pudesse acompanhar a dialética do próprio
movimento estudantil, uma vez que essas modificações foram feitas durante esta
semana, em virtude do meu contato junto à organização do próprio evento. Isto é,
parte desta intervenção foi subsidiada, a partir de algumas discussões que
presenciei e, algumas observações que fiz, junto à comissão organizadora, como
um dos trabalhadores braçais do ENEEF.

Portanto, para suscitar a discussão, minha fala seguirá em três
perspectivas, sendo:
a) como o movimento da Educação Física tem se aproximado das preocupações
que afligem a sociedade e qual a sua intenção ao se aproximar de outros
movimentos sociais organizados;
b) em que contexto se colocam as instâncias de representatividade do movimento
da Educação Física, na perspectiva mais geral dos movimentos sociais
organizados e;
c) qual o trabalho efetivo do movimento estudantil da Educação Física, no
contexto dos movimentos sociais.

Bem, não é a primeira vez que profissionais de uma determinada área do
conhecimento, põe à reflexão, o seu domínio teórico, junto aos movimentos
sociais. Desta maneira, podemos citar profissionais da Educação, das Ciências
Humanas e Sociais, como a antropologia, a História e entre outros, a Sociologia
(PAOLl, 1991), que buscaram sentido de sua área junto a esses movimentos.

Para alguns, a percepção que se tem da Educação Física junto aos
movimentos sociais, é de que estes não são efetivamente o campo de domínio da
Educação Física, mas sim, domínio das ciências sociais, notadamente, quando
trava uma metodologia na perspectiva do materialismo histórico.

De qualquer maneira, confesso que a princípio, o tema desta mesa me
causou uma certa estranheza e, ao mesmo tempo, curiosidade, tendo em vista,
que é um tema que se qualifica de tamanha importância para os profissionais da
área da Educação Física, sendo resgatado num evento eminentemente de
estudantes.
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Entretanto, observando atentamente a temática geral do evento, logo
percebo que esta mesa é oportuna e, representa um avanço significativo no
contexto de uma formação profissional que se almeja de qualidade.

Porém, a Educação Física enquanto prática social (LOVISOLO, 1995), é
normal que se interesse ou se debruce por todas as outras práticas sociais, que
vislumbram o direito à emancipação popular rumo à cidadania e, assim, contribuir
com a consciência e identidade de indivíduos e grupos.

Então, a Educação Física e movimentos sociais, em seus mais variados
aspectos do domínio da luta, busca resgatar, ao meu ver, o sentido de estar numa
atividade que faça alusão ao homem em seu processo de humanização e
cidadania, uma vez que, apenas dessa maneira, se tornará também humana, isto
é, uma prática social que se fundamenta nas ciências humanas.

A representação da Educação Física neste contexto é a de que essa
prática social retoma a perspectiva da contra hegemonia, principalmente porque
em seu arcabouço histórico, lhe é incorporado, traços que a denuncia como
aparelhamento ideológico do Estado, no controle de mentalidades de uma
determinada época de sua existência1

.

Entretanto, apesar disso, a Educação Física continua na perspectiva de
cada vez mais, se embricar do sentimento de pertencimento ao contexto das
lutas sociais, uma vez que parece entender que, somente dessa maneira torna-
se-á necessária para a sociedade que busca a democracia e o direito à
cidadania, entendidos aqui, enquanto projeto de sociedade que garanta a todos o
direito aos bens produzidos e à sua real decodificação, porque para Boudieu
(1992), não basta apenas que o povo tenha acesso ao museu, mas sim saber
também, decodificar os símbolos expressos em seu aparato social.

Dessa maneira, a Educação Física, ao se aproximar e participar de
movimentos sociais, com os seus interlocutores (professores e alunos),
particularmente a partir da década de 19802

, resgata o interesse pelo outro
enquanto ser histórico e sujeito da história, por isso a sua importância enquanto
um dos interpretes, das lutas sociais organizadas, como área do conhecimento
interessada nas conquistas mais gerais da sociedade.

Mas, para além da participação voluntarista de professores e alunos de
Educação Física, nos movimentos sociais já organizados, a Educação Física
através de um arcabouço teórico consistente poderá resgatar o sentido de vida
daqueles que estão marginalizados pela sociedade e expropriados de seu espaço
cultural.

Nesta perspectiva, é bom lembrar que a Educação Física, detém em seu
contexto teórico uma gama de conhecimento possível de se tornar, para além das
pretensões, propulsora desse resgate humano que se insere, basicamente, no
movimento e no gestos simbólicos. Isto posto, metodologias que permitam o
resgate histórico do homem, parecem dominar aqueles interpretes (professores e

I CF. ''Esporte, Cultura e Formação Profissional". Palestra conferida no 38 Encontro Nacional de Estudantes de
Agronomia - CONEA na Universidade Federal de Uberlândia - MG. de 16 à 23 de julho de 1995.

2 CF. "Novas Tendências em Educação Física". Palestra conferida pelo prof. Lino Castellane Filho, na mesa de abertura
do I Encontro Regional de Educação Física: Novas Perspectivas, Tendências e Debates. Universidade Federal de
Goiás. Departamento de Educação Física - Campus Avançado de Catalão-Go. de 03 à 06 de julho de 1995.
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alunos), que buscam os direitos sociais adquiridos ou a serem conquistados,
exemplo disso, são os trabalhos de Stiger (1993), Souza (1995) e Filho (1995).

Assim, a Educação Física tem que primeiro entender o que são e o que
representam os movimentos sociais, no contexto da luta de classes e da política
nacional e, para isso, necessita construir-se enquanto movimento social em si, a
partir de sua intervenção no âmbito da sociedade. Tem que, inicialmente, localizar
a identidade ou identidades dos grupos que compõem o movimento social como
um todo, caso contrário, corre um sério risco de trabalhar no vazio. A pesquisa,
portanto, nesse aspecto é de suma importância para que se possa realizar a
intervenção política necessária.

Na perspectiva de construir o seu movimento social, a Educação Física
deve, com propriedade, descobrir o nós em detrimento do outro, pois somente
dessa maneira, poderá compreender as ações coletivas que pretende contribuir
na intervenção dos ganhos sociais.

Neste contexto, podemos situar dois grandes acontecimentos e ou
movimentos expressivos da Educação Física, sendo o CONBRACE e o ENEEF. O
primeiro, composto por profissionais e estudantes, embora tendo, em alguns
momentos, introduzido em sua instância deliberativa as análises de conjuntura e
de políticas públicas, para intervir junto à área, tenha ao longo de sua história, se
firmado enquanto um evento, essencialmente acadêmico, promovido pelo Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE (PAIVA, 1994).

E, o segundo, enquanto instância de representatividade estudantil, estar
propenso a se instalar no contexto das lutas mais gerais da sociedade, passando
a ser, neste momento, o foco de minha intervenção.

Os movimentos sociais têm-se constituido num espaço de debate e disputa
política na construção de diretrizes que mantenham, representativamente, uma
parcela da população ou categoria de atores sociais, que desenpenham
determinados papeis, e que estejam insatisfeitos ou não com a realidade social
em que vivem.

O movimento estudantil, portanto, é uma forma organizada que o
acadêmico encontrou para lutar e garantir seus direitos enquanto cidadão. E, na
luta pelos seus direitos, por adesão, procura se articular com outras formas
organizadas da sociedade civil.

O Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física - ENEEF é, ao
meu ver, um espaço de organização social e política, em que os estudantes dessa
área do conhecimento, abrem ao debate e reflexão suas preocupações com as
diretrizes do ME como um todo e, especificamente com a sua profissão. O
encontro tende a avançar, portanto, em proposta de intervenção, quando leva em
consideração o contexto sócio-econômico e cultural que norteia uma sociedade
que pretende ser democrática.

Vejo que o MEEF é de grande importância, por ser uma instância capaz de
avançar e levar à frente, propostas de transformação da realidade, pois seus
integrantes são potencialmente futuros profissionais e estão duplamente no "locus
da transformação", que é a sociedade e a Universidade.

Neste contexto, o movimento estudantil da Educação Física, enquanto
prática social, deveria se antecipar aos projetos que sejam anti-populares, e que
interessam apenas à classe dominante, e não ficar a reboque das iniciativas
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aviltantes do governo. O que aliás, podemos observar, quase em todos os
movimentos sociais, que estão apenas dispostos ao contra-ataque, correndo o
risco de chegarem atrasados para às mudanças e tranformações de seus
interesses.

Os movimentos sociais como um todo e o movimento dos estudantes de
Educação Física, devem, portanto se antecipar frente aos entraves colocados
pelo Estado. Essa antecipação, ao meu ver, deveria seguir de uma orientação
àquilo que podemos chamar de "guerra semiótica", uma luta para o domínio do
imaginário social - o domínio, portanto, dos meios de comunicação de massa,
para superar suas próprias deficiências enquanto movimento organizado e, neste
sentido, operar, de alguma maneira, o próprio sistema de crenças e valores,
subjetivados pela cultura hegemônica na maioria da população.

Diante do exposto, alguns encaminhamentos, enquanto produção de
sentido para o debate, devem ser feitos para nortear novas perspectivas no
interior do MEEF, porque percebo, nessa instância, pouco trabalho de base junto
aos movimentos populares. Pouco ou nenhum trabalho junto às minorias,
enquanto poder e acesso ao conhecimento, uma vez que, o MEEF resguarda em
seu contexto, uma grande potencialidade de gerar o saber e novos sentidos por
entre essas bases, não podendo deixar de atuar onde há maior necessidade de
sua expressão política, para gerar novas subjetividades ou representações.

Vejo, pouca ou nenhuma coerência interna no movimento, faltando
radical idade para adquirir sua autonomia, no contexto econômico, a partir da
geração de representações capazes de contribuir no sentido de acompanhar às
mudanças do mundo moderno, no que se refere ao marketing e novas
tecnologias.

Porque para Guattari,

"não é utópico considerar que uma revolução, uma
mudança social a nível macropolítico, macrossocial, diz
respeito também à questão da produção da subjetividade, o
que deverá ser levado em conta pelos movimentos de
emancipação". (1986, p. 26).

Assim, para efeito de encaminhamento, os eventos de menor porte, como
os seminários promovidos pelo MEEF, deveriam aprofundar as questões
acadêmicas e de produção de estudos mais específicos como cursos, oficinas,
vivências e etc., uma vez que, o MEEF parece estar buscando algo perdido no
horizonte, tentando recuperar os conhecimentos que não estão contemplados na
graduação e, não obstante estar buscando lutas mais abrangentes de interesse
geral da sociedade. Contudo, deve-se perceber se esse tipo de denúncia de fato
estar acontecendo para melhor trabalhar o movimento e, não cair no
academicismo.

Por outro lado, o ENEEF, que representa lia primeira instância deliberativa
dos estudantes de Educação Física a nível nacional". (ExNEEF, 1991, p.1). Por
ser de maior representatividade e, por congregar a maioria das Escolas de
Educação Física do país, legitimado, portanto, por essas representações, deveria
promover o debate político no sentido das lutas sociais mais amplas, para intervir
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no contexto dos movimentos sociais organizados de todos os setores da
sociedade civil, sem deixar de lado os seus interesses específicos.

Lutas gerais que dizem respeito à LDB, reforma constitucional, privatização
das Universidades, quebra de monopólios etc. Lutas especificas da área, como
projeto de lei 330 (que regulamenta a profissão do prof. de Educação Física e,
que está tramitanto no Congresso Nacional), greve e ou paralisação dos
estudantes de Educação Física, uma vez indicado pelo último congresso da UNE
em Brasília.

Entretanto, apesar das deliberações do último ENEEF - João Pessoa
(1994), e tendo algumas intervenções como o trabalho de Filho (1995), embora de
grande relevância política e acadêmica, mas insuficiente no contexto das
necessidades gerais do movodos sem terra da população brasileira, no que se
refere à produção de sentido, este encontro em Uberlândia, deveria enfatizar a
deliberação de que, em cada estado ou região o movimento estudantil da
Educação Física, deveria se engajar efetivamente, a partir da singularidade
dessas regiões, no movo negro, movode mulheres, associações de moradores,
movimento dos sem terra, etc., estabelecendo assim, o seu plano de luta, que
poderia fazer parte de suas preocupações como eixo norteador.

Seria de grande relevância e ganho político, para este encontro, se cada
estudante ou integrante do MEEF, pudesse seguir o exemplo de Filho (1995),
pesquisando suas práticas e pondo, em prática, as deliberações do próprio
movimento, no sentido de avançar na sua expressão e representação política no
contexto da sociedade como um todo.

Aliás, enquanto prática social e movimento organizado, o que os
estudantes têm, hoje, como suas preocupações mais gerais no contexto da
sociedade e qual o plano de luta do MEEF, no atual cenário da política nacional
e, o que o movimento pretende deliberar, no sentido de pontuar a sua importância
como movimento de resistência?

Contudo, vejo que o MEEF, ainda não adquiriu sua autonomia econômica,
talvez por esta razão, a dificuldade que o mesmo encontra em implementar e
executar suas deliberações, mas de qualquer forma, o movimento tem se
colocado na contraposição, seja no contexto acadêmico, seja na busca de novos
horizontes para a sua práxis, se expressando para sobreviver no interior das
Universidades brasileiras, embora de maneira muito confusa e, sem muitas
determinações práticas de caráter político.
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A MODERNIDADE NO CAMPO:
A LUTA DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

Bernardo Mançano Fernandes1

"Agora, o capitalismo adquiriu novos padrões de
acumulação e exploração. Esta é a cara do capitalismo que
muitos chamam de modernidade, e que alguns geógrafos
passaram a denominar geografia pós-moderna. Mas que o
capitalismo é esse que ao nosso juízo de forma apropriada
vem sendo chamado de "colapso da modernização"?

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 1994: 8/9

1 - Ponto de partida de uma questão.

Em primeiro lugar é preciso informar que este texto é uma inlciação a
questão que estou propondo como desafio. O objetivo é produzir um debate
sobre a modemidade no campo. Apresento aqui, uma primeira reflexão sobre a
questão, da qual estou convencido é de fundamental importância para
compreendermos o processo de luta que se desenvolve no campo.

Para iniciar o debate, recorri a uma bibliografia selecionada, conforme o
objetivo proposto, para o desenvolvimento da reflexão sobre a questão.
Realizarei uma breve incursão através da idéia de modernidade, com a pretensão
de refletir sobre um determinado objeto: o MST - Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, colocado como ponto de partida e de retorno da questão.
Procuro construir um caminho: esse é o desafio.

Interage-se, assim, o desafio e a questão. É um desafio à questão, porque
esta condição nos provoca a procurar compreender nas transformações recentes
da agricultura brasileira, o sentido da modernidade no campo, no mundo agrário.

Este mundo é compreendido, fundamentalmente, na relação campo-cidade:
na migração de dezenas de milhões de pessoas a partir das relações de
dominação, expropriação, expulsão, subordinação, resistência e libertação, que
se desenvolvem no processo de modernização da agricultura, através da
territorialização do capital, no surgimento de uma "cultura do agribusiness", na
monopolização do território pelo capital, na espacialização e territorialização dos
novos movimentos sociais, na construção de uma cultura popular em suas
diversas frentes de luta, etc. O que nos leva a refletir sobre a modernidade no
campo são exatamente as experiências construídas pelos novos movimentos
sociais, em particular o MST, no contexto das transformações recentes da
agricultura brasileira.

Para adentrarmos a questão com o objetivo de procurar compreendê-Ia,
temos o desafio como caminho. É um desafio enorme procurar as definições
de uma evidência, tal como se coloca a modernidade. Mas é, ao mesmo tempo,

I _Professor no Depto. de Geografia da FCT -UNESP. Campus de Presidente Prudente.
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um caminho obscuro, que num primeiro momento pode parecer sem razão de ser.
Contudo, a persistência dessa razão, do interesse em querer entender a dinâmica
das transformações recentes no mundo agrário nos leva a ver este desafio como
uma pequena luz. Ainda é um facho, que não permite delinear muito bem essa
realidade em movimento, que sem dúvida tem provocado polêmicas no interior
das Ciências Humanas.

Toma-se necessário, então, definir o conceito de modemidade.
Mas, se a questão já é complexa e dasafiante, o conceito é, também, por

demasiado muito abrangente. A idéia de modernidade está além das
especializações dos cientistas sociais. Hoje essa noção faz parte do cotidiano de
praticamente toda a população, principalmente dos intelectuais, de empresários,
de sindicalistas e, portanto, das mais diversas lideranças políticas. Está presente
na mídia com os mais diferentes e confusos significados.

Dos inúmeros sentidos dados à noção de modernidade, primeiro
destacamos as divergências quanto ao período histórico da gênese da
modernidade, como também com relação ao próprio conteúdo do conceito. Para
exemplificar estas diferenças citamos dois autores, que consideramos importantes
na discussão sobre o conceito. Para Bermam, 1986: 16, a modernidade tem o seu
início no período compreendido entre o século XVI até o fim do século XVIII com o
iluminismo. Para Lefebvre, 1969: 265, a modernidade nasce no século XX, com a
revolução russa. Para Berman, no início do século XX, a modernidade
encontrava-se já em sua terceira e última fase.

Ainda, outros autores situam a gênese da modernidade no paleolítico,
outros na revolução industrial, etc. Esta assicronia representa a diversidade de
visões e de entendimentos sobre o significado e o conteúdo do conceito de
modernidade, levando-nos à uma babei conceitual (Mello e Souza, 1994: 14), que
ao mesmo tempo, também, contribui para dar forma ao paradigma moderno.

Nesse contexto, encontram-se as divergências entre os debatedores sobre
o tema. Há os que vêem a modernidade como uma cultura que deverá ser
destruída para a construção de uma nova sociedade, ou seja, de uma sociedade
socialista, como é a posição de Perry Anderson (1986: 15). Há os que vêem a
modernidade como um conjunto de experiências de tempo e espaço vitais no
próprio processo de transformação da sociedade, como é a posição de Marshall
Berman (1986: 15). Segundo este autor:

"Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que
promete aventura, poder, alegria, crescimento,
autotransformação e transformação das coisas em redor -
mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos,
tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência
ambiental da modernidade anula todas as fronteiras
geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e
ideologia: nesse sentido pode-se dizer que a modemidade
une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal,
uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num
turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e
contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno é
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fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, "tudo o
que é sólido desmancha no ar".

É com esta definição de modernidade que nos identificamos. O livro de
Marshall Berman nos permite entrar no debate sobre a modernidade não apenas
pela impressão que devemos participar, viver intensamente esta experiência da
qual não podemos fugir, porque a modernidade nos envolve e nos obriga a vivê-
Ia. Mas, porque ao experenciar esta participação, compreendemos a necessidade
de vivê-Ia, de desvendá-Ia na amplitude do possível. E não podemos negar, que
fazemos essa incursão não apenas pela exigência da razão, mas pela
inevitabilidade da paixão.

No capítulo 11de seu livro, Berman analisa o Manifesto do Partido
Comunista de Marx e Engels, de onde retirou tanto o título como a construção
das principais idéias que desenvolve sobre modernidade, modernismo e
modernização. Estes três conceitos são fundamentais para compreendermos o
processo de transformação do espaço nas suas diferentes dimensões.

No Manifesto, Marx faz uma leitura crítica do poder da burguesia e o seu
sentido na transformação da sociedade. A razão deste poder é o que determinaria
o significado da experiência da modernidade. A forma como Marx representa o
movimento da sociedade burguesa traz em si a expressão de sua visão dialética.
Ao elaborar a imagem de

"Tudo o que era sólido e estável evapora-se, tudo o que
era sagrado é profanado e os homens são, finalmente,
obrigados a encarar com serenidade suas condições de
existência e suas relações recíprocas" (Marx e Engels,
1987,79),

o autor procura mostrar e convencer a todos que godot jamais virá Somos nós,
somente nós, os responsáveis pela construção histórica da sociedade. Somos
nós que construímos e construiremos a história, cujo fim só está relacionado com
a extinção da existência humana. Esta é a nossa responsabilidade com a
construção do futuro.

A mensagem representada nesta imagem, coloca-se hoje como
questão.

De acordo com Marx, "a burguesia desempenhou na história um papel
iminentemente revolucionário" ao reduzir todas as relações a simples relações
monetárias, ao substituir as diferentes formas de liberdade e de conquista pela
"liberdade" da livre iniciativa. Segundo Marx, estas são as suas armas - o seu
poder. A burguesia, ao construir as suas armas que destruíram todas as relações
não capitalistas, forjou também as armas que lhe trarão a destruição, e, os
homens que vão utilizá-Ias: os trabalhadores.'
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As relações sociais entre as classes acontecem como lutas históricas, onde
o processo de destruição, transformação e reconstrução é a lógica fundamental
de suas existências.

Mas, nesse processo, ao desempenhar o seu papel, ao criar as armas do
seu próprio poder e destruição, a burguesia construiu uma realidade que conspira
contra si própria e contra todos. Este é, talvez, o principal sentido da
modernidade: o de conspiração. Daí o sentido da unidade paradoxal, do turbilhão
de permanente desintegração e mudança, de angústia, de ambigüidade, de
contradição e luta a que todos nós somos despejados. A imagem do turbilhão
criada por Bermam representa, muito bem, a idéia de experiência vital que todos
nós vivemos e que procuramos compreender.

As experiências da vida moderna são um turbilhão devido a dinâmica das
descobertas científicas, as revoluções industriais, as transformações territoriais,
no campo e na cidade, que movimentam pessoas e coisas num processo
massificador.

A imensa e complexa diversidade de experiências da vida moderna produz
uma cultura em crise contínua, em todos os sentidos: econômico, político, ético,
ambiental, etc. Esta cultura em crise é propriamente o sentido da modernidade.

Estas experiências vitais podem nos levar para todos os caminhos
possíveis. Dessa forma, podemos construir os nossos caminhos. Porque somos
sujeito e objeto dessa realidade. A experiência da modernidade nos leva, cada
vez mais, à reflexão do poder burguês. Do domínio que a burguesia tem sobre
todas as sociedades e sobre si mesma.

Esta experiência construída e construtora nos possibilita dimensionar
o espaço social na direção do questionamento constante. Este é o sentido
fundamental da nossa aventura, a nossa liberdade.

A liberdade é o poder de criar o possível ao construirmos a
consciência de que somos sujeitos da história. Construídos e construtores.

É preciso reconhecer que a burguesia fede, como disse Cazuza, e que os
burgueses são lindos, como afirmou Caetano. A burguesia fede mas é linda. Aqui
está a embriaguez da razão. Vivenciando diversas experiências, tenho a
impressão que nós que acreditamos nas mumeras possibilidades de
transformação da sociedade, temos lutado contra a burguesia para ser igual a ela.
Será este o sentido do turbilhão, da alegria, do crescimento, da
autotransformação que nos ameaça a destruir tudo o que temos, tudo o que
somos, tudo o que sabemos?

Deste turbilhão a burguesia conhece o rumo, a sua direção. Este também é
o seu poder: determinar o nosso destino. O rumo determinado é a própria
conspiração da qual a burguesia tem o controle e faz parte. De Bretton Woods ao
Consenso de Washington, a burguesia mundial trama a realidade. Determina a
realidade, a qual quase todos nós acreditamos ser a única realidade possível.
Apresentam uma visão de mundo como se fosse a única e a última.

2 - Modernidade e modernização.

Antes de mais nada é fundamental diferenciar o conceito de modernidade
do conceito de modernização. Porque freqüentemente observamos uma grande
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confusão feita por diversos sujeitos que utilizam os mesmos significados para os
diferentes conceitos.

A modernidade é uma experiência de tempo e espaço num processo
contínuo de transformação, tendo o cotidiano como locus, enquanto a
modernização está contida nesse processo de transformação da sociedade
de massa através do progresso técnico, principalmente pela industrialização
progressiva.

Neste contexto pretendemos refletir sobre a modemidade no campo,
no mundo agrário.

O ponto de partida é exatamente a luta entre as classes que se desenvolve
no espaço agrário. A implantação do atual modelo de modernização do espaço
agrário aumentou os conflitos entre latifundiários, trabalhadores sem terra,
posseiros, e, também os conflitos entre empresas, Estado, índios, atingidos por
barragens. Esses conflitos têm sido difundidos pela mídia e apresentados como
se estes fatos recentes das lutas sociais no campo estivessem fora do contexto
da modernidade. Contudo, resistir ao atual modelo de modernização é a própria
contextualização, é na verdade a lógica do sentido de modernidade.

Por outro lado, o objetivo da burguesia é transformar todos os subalternos:
sem terras, posseiros e índios, em proletários, controlando o seu tempo e o seu
espaço. É o processo de integração a sociedade moderna, eliminado-os como
sujeitos diversos.

Dessa forma, a mídia burguesa procura nos convencer que não há
lógica na resistência dessa população. São lutas inglórias.

Contudo, perguntamos: qual a glória do processo de modernização do
mundo agrário com o crescimento do trabalho escravo explorado por empresas
multinacionais e latifundiários? Qual a glória na existência dos mais de trinta
milhões de miseráveis deste país, expulsos, expropriados, espicaçados? E o
salário mínimo é glorioso? E as condições de vida dos trabalhadores temporários
emigrantes?

Podemos observar através das leituras apresentadas sobre os fatos, que
por predominar na mídia em geral uma visão modernizante do desenvolvimento
do mundo agrário, baseada nos fundamentos teóricos e metodológicos do
progresso técnico, as lutas sociais no campo não são analisadas a partir da
realidade constituída, mas a partir de uma realidade determinada.

Os autores do paradigma do progresso técnico apresentam uma leitura
desta realidade constituída, definindo os parâmetros de análise tendo como
pressupostos uma análise mais política do que filosófica. Esta concepção política
procura determinar um processo de transformação do capitalismo no campo
segundo seus objetivos, segundo a realidade que procuram determinar.

Desta forma não conseguem ver que os sujeitos constituídos na realidade
determinada pelos projetos de modernização da burguesia são recriações do
próprio processo de desenvolvimento do capitalismo. A realidade determinada
conspira contra si própria.

Não vêem, porque a modernização é parte de um processo maior: a
modemidade. Nos fundamentos teóricos utilizados para analisarem o processo
de modernização, utilizam pressupostos determinados por sua visão de mundo,
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que não contribuem para entender as diversidades de conflitos existentes na
realidade. Não existe teoria que explique toda a realidade.

Quando procuramos entender somente o processo de modernização
técnica como totalidade não entendemos os sentidos da modernidade. Nessa
visão técnica linear a diversidade de sujeitos não tem lógica porque o sujeito não
é o homem. Nessa visão, o sujeito do processo é o capital". Esta concepção
burguesa se apresenta como uma visão progressista e "moderna" que não quer
ver o que ela mesma produz: a sua contradição expressa na riqueza e na miséria.

Neste sentido é que surgiram os SEM TERRA. Não são objetos do
passado, velhos, e nem tampouco resíduos de um processo em fase final. São, na
verdade, a própria recriação do camponês que o modelo de desenvolvimento da
agricultura implantado pela "modernização" dos governos militares na sua aliança
com o empresariado tentou destruir.

Mas, os SEM TERRA também não são camponeses no sentido clássico do
termo. São trabalhadores que passaram por uma experiência, antes nunca vivida,
durante o processo de modernização da agricultura brasileira.

O próprio processo de modernização não se sustenta sem recriar os
sujeitos que ele mesmo destrói. Este é talvez o sentido de seu colapso, que pode
ser compreendido quando analisamos a realidade constituída, e, que não
conseguimos ver, quando observamos a realidade determinada.

São sujeitos novos carregados de história, de passado, presente e o futuro
por construir. E o futuro não se constrói do nada e nem somente de teorias. Mas,
principalmente das experiências, da práxis constituída no controle de seu espaço
e tempo.

Esses são os sujeitos irreverentes que desafiam a própria determinação e
a incompetência dos senhores do poder, que os consideram improdutivos,
ignorantes, atrasados, velhos, etc. É exatamente pelo fato de não serem
reconhecidos que também não são compreendidos pelos "modernizadores". Esse
desconhecimento vem a público na forma de movimento. São as suas
experiências da cultura popular que viabilizam a sua espacialização e a
territorialização do movimento.

Ao construírem suas lutas contra a burguesia, fazem-se ao seu modo,
criam novas formas de interação, representação e simbolização, procurando se
legitimar frente a ordem estabelecida.

Este é o fato novo. A construção de suas experiências representadas pela
resistência dos trabalhadores à integração, ao controle da burguesia. São
exatamente estas experiências que fazem com que eu procure ler esta realidade
no contexto da modernidade, cujo conceito Berman definiu tão bem.

As principais experiências dos SEM TERRA constituíram a possibilidade de
sua resistência, como sujeitos e objetos da História. Determinando os seus
destinos e reconstruindo a sua dignidade. Nessa forma, reformulam suas

I_Neste sentido concordamos com a crítica de Martins sobre a racionalidade economicista: "O agente ativo da história é
o capital. É a conhecida concepção de que a história está necessariamente em conflito com a consciência que dela têm
os seus participantes. E, por isso, o ser e a consciência aparecem apenas como antagônicos e não como agentes e
resultados recíprocos de processo histórico." Martins, 1989: 103.
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estratégias de luta pela terra na direção de um direito de propriedade diverso, na
construção de novas formas de relações políticas.

A construção de suas experiências é possível pela conquista e controle de
seu próprio espaço na perspectiva do controle de seu próprio tempo. Na
construção do espaço de socialização política, 05 trabalhadores dimensionam o
seu próprio espaço, descobrindo recantos da realidade ainda não controlados
pela burguesia.

Ao assumirem o controle sobre o seu próprio espaço, vivenciam uma
pedagogia em movimento. E aí desenvolvem um processo comunicativo,
debatendo temas do cotidiano representativos de suas histórias, utilizado-se de
recursos variados de linguagens. Nesse percurso desenvolvem a compreensão
histórica, se fazem e refazem-se e com muita competência vão construindo o seu
caminho.

Dessa forma, constróem o seu espaço comunicativo, cujo conteúdo é
definido por sua ações, através de suas práxis, organizadas num processo
pedagógico de desenvolvimento do conhecimento e de seus interesses 1

.

A elaboração da práxis é referência fundamental para o contínuo
dimensionamento do espaço de socialização política, como interação de práticas
e idéias vividas no plano da heteronomia, mas com a perspectiva da autonomia.
Constróem assim uma outra dimensão do espaço: o espaço interativo.

A existência do espaço interativo é fundamental no processo de construção
das experiências, na formação de sujeitos e para o avanço da forma de
organização social. Ao organizarem 05 seus procedimentos, suas reflexões, 05
sujeitos se transformam, se renovam, pois têm que aprender e reconhecer-se
como objeto e sujeito da modernização para poder enfrentá-Ia. Esta é a condição
imposta pela modernidade para se compreender que o mundo está mudando e
fazer da mudança o seu caminho.

O conjunto dessas interações impõe-se de forma heterodoxa exigindo a
crítica constante e a construção da memória, espacializam-se pelo seu próprio
movimento. Inscrevem-se no espaço geográfico como sujeitos e neste sentido
fazem da luta um movimento.

Isto é, na verdade, o que dá sentido a sua resistência ao projeto
hegemônico burguês. Através da luta e da convivência 05 trabalhadores
redimensionam constantemente o seu próprio espaço, 05 sujeitos constróem o
espaço de luta e resistência.

Este espaço é resultado de um projeto concebido pela recriação histórica e
pela renovação das idéias e das práticas. É um processo de busca, de
descoberta, de determinação e de inovação incessantes de se transformar a
prática em teoria e a teoria em prática. O objetivo principal desses sujeitos ao
desenvolverem esse processo, é mudar a sua realidade.

A mudança da realidade implica em ir longe pelo próprio caminho
construído. Essa é a razão de sua sobrevivência como sujeito histórico. Este

I _Neste sentido, a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e os trabalhos da Teologia da Libertação, tendo como
principais pensadores: Leonardo Boff e Frei Betto, foram fundamentais na construção dos fundamentos
epistemológicos que orientaram as experiências de diferentes movimentos sociais. Sobre esta questão Ver o trabalho
de LuísAlberto Peluso:"O projeto da modernidade no Brasil". Co-Edição PapiruslPuccamp. Campinas, 1994.
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projeto vem sendo criado através das expenencias vitais de espaço/tempo,
rompendo com a ordem iminente, participando do futuro conquistado dia-a-dia.
Assim, estes sujeitos buscam compreender a sua forma de participação no
desenvolvimento da sociedade capitalista.

E, portanto, ocupam a terra. E transformam o acampamento na
concretude do espaço de luta e resistência. Neste espaço iniciam o
enfrentamento direto com a burguesia e o Estado. Lutam pelo direito da
materialização da sua existência, agora não como objetos tão somente a
disposição do projeto hegemônico burguês, lutam, antes de mais nada para
serem sujeitos de sua própria existência.

Nesse contexto, os trabalhadores tem conquistado frações do território: a
terra. O Assentamento é o território conquistado, é portanto um novo recurso na
luta pela terra que significa parte das possíveis conquistas futuras, representando
assim a possibilidade da territorialização.

A terra é um trunfo, é um espaço político por excelência. Nessa perspectiva
recriam o seu próprio projeto, replanejam-se ao criar novas experiências em seus
territórios, onde buscam incansavelmente o controle de seu próprio tempo. Dessa
realidade emergem novos desafios impondo outras questões que não serão
tratadas nesse breve ensaio, que aspirou apenas provocar esta reflexão
inicial sobre a idéia de modernidade no campo.
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A INTERDISCIPLlNARIDADE COMO MELHORIA NA QUALIDADE DE
ENSINO

Andréa Moreno

Falar de um tema como esse envolve algumas "complicações".
A primeira, de cunho pessoal. Diz respeito a uma certa sensação de estar

sendo um pouco intrusa ao assumir o papel de palestrante num debate cujo tema
é "A interdisciplinaridade como melhoria da qualidade de ensino". Não sou
especialista no tema da interdisciplinaridade, nem tampouco posso afirmar que
minha prática como professora de Didática e Prática de Ensino está pautada na
interdisciplinaridade. De acordo com meu currículo minha única e comprovada
"intimidade" com o tema é somente como orientadora de um projeto de pesquisa
durante o ano de 1994 cujo tema era "A possibilidade de uma ação interdisciplinar
nas aulas de Educação Física escolar" ( mérito muito maior do orientando do que
meu próprio), e que me dá muito pouca autoridade para tratar do tema como
especialista. O que faço, sim, é· um constante esforço de refletir, discutir e
analisar, junto com os alunos do Curso de Educação Física da UFV, as práticas,
sobretudo as de Educação Física, que vem sendo elaboradas nas escolas de 1° e
2° graus em nossa circunstâncias históricas e geográficas. Influenciada por esta
reflexão, me vejo também a todo momento refletindo sobre minha própria prática
educacional, especialmente a que venho exercitando no magistério universitário,
num esforço de, revivendo-a, possa, se não responder a todos os
questionamentos que me coloco, ao menos possa esboçar alguns caminhos
possíveis a serem trilhados. É agindo dessa forma que venho aprendendo e
descubrindo que é exatamente no movimento de ir à teoria para compreender a
prática, e voltar a esta com novas questões que se conhece. Nessa constante "ida
e volta" à teoria e à prática tenho me deparado com problemas, dúvidas,
questões, hipóteses... os quais, isso sim, tem me obrigado a uma postura
interdisciplinar, que eu diria, necessária a qualquer estudo na atualidade.
Vivemos numa época, em que cada vez menos, o conhecimento é tratado como
um bloco monolítico: as barreiras entre as diversas disciplinas estão se tomando
mais tênues, a linha que divide "o que se conhece" do "não se conhece- não é
mais linear. O conhecimento não é cumulativo. Obviamente esse momento
histórico que vivemos requer uma postura menos rígida, mais curiosa, mais
comunicativa, mais aberta a outros conhecimentos... Me parece que é essa
postura, que venho assumindo a algum tempo, que me fez ser indicada para estar
aqui compondo essa mesa.

A segunda complicação, agora não tão pessoal, diz respeito ao tema
propriamente dito. Dois aspectos, me parecem pertinentes, destacar. O primeiro
diz respeito aos dois vocábulos existentes no título mesmo dessa intervenção:
interdisciplinaridade e qualidade. Quanto ao primeiro é importante considerar o
modismo que o vocábulo desencadeou, principalmente na década de 70, mas, a
meu ver, ainda hoje tem desencadeado no meio educacional. Interdiscipinaridade
passou a ser palavra de ordem, receita para todos os males, remédio do qual
ninguém queria prescindir, onda da qual nenhuma escola, nenhum professor,
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nenhuma reforma educativa poderia estar fora. Nas palavras de Fazenda (1994),
interdisciplinaridade:

"aprioristicamente, sem atentar-se para os princípios,
muito menos para as dificuldades de sua realização.
Impensadamenfte tornou-se a semente e o produto passou
a ser palavra de ordem a ser empreendida na educação, das
reformas educacionais"

Desde já é importante esclarecer que não vejo a interdisciplinaridade como
a "tábua de salvação" do ensino. Até porque não a vejo como uma panacéia ou
uma "técnica" para assegurar isoladamente a melhoria da qualidade de ensino.
Estou dizendo, apenas, que temos que ter o cuidado de não reduzir ou
transformar os gravíssimos problemas que a educação enfrenta em nosso país -
sobretudo por questões políticas e sociais - em mera questões técnicas. Se vale
uma breve incursão na história, não esqueçamos dos projetos educacionais na
ditadura militar, pautados no tecnicismo educacional, que pouco ou nada
contribuíram para a melhoria da qualidade de ensino, sobretudo para a educação
das classes privilegiadas. É talvez, por isso, que prefira usar, ao invés do termo
interdisciplinaridade, a expressão postura interdisciplinar. Esta, para mim vai
além da técnica, mas significa maneira de pensar e agir, que busque revisar as
relações entre as diferentes áreas de estudo, vendo minimizadas as barreiras
entre as diversas disciplinas que compõem o currículo das escolas e das
universidades, que busque revisar as relações das disciplinas com os problemas
da sociedade, e que para isso requer um exercício diuturno de reflexão
aprofundada, crítica (e autocrítica!) do funcionamento das instituições
educacionais, da atuação de seus profissionais, consolidando a necessidade da
pesquisa e da inovação. Quanto ao segundo vocábulo, devo dizer que se hoje
existe uma palavra em moda no universo educacional é, sem dúvida nenhuma,
"qualidade", barrando hoje até a "interdisciplinaridade". Qualidade (e qualidade
total!) passou a ser objetivo prioritário, cantado em verso e prosa, seja no
discurso de organismos internacionais, autoridades educacionais, professores,
pais, organizações de alunos...Nesse sentido, e parafraseando Enguita (1994), é
necessário, no "discurso da qualidade", vemos a "qualidade do discurso". E se
isso o fizermos, vamos perceber que o discurso da "qualidade de ensino",
proclamado pela esquerda educacional, e até bem pouco tempo relacionado ao
pensamento progressista, tem sido "apropriado"(ou redefinidos?) também hoje
pelo pensamento neoliberal em educação. Por isso é importante estarmos atentos
e sermos claros para o que estamos, hoje, querendo dizer com melhoria da
qualidade do ensino (título dessa intervenção). Tenho notado que essa
"confusão"(intencional?) em torno do tema "qualidade" tem pego alguns
desavisados de surpresa e talvez por uma dificuldade de atentar para as
"entrelinhas" de um discurso, acabam embarcando nessa "defesa". É como nos
alerta Silva(1994):

40



"É difícil discordar da descrição da atual situação
educacional feita pelo discurso neoliberal. É mais difícil ainda
ficar contra a proposta de mais qualidade, sobretudo quando
essa 'qualidade' é anunciada como 'tote!'."

Por isso, é bom lembrarmos, devemos ter cuidados para separar o "joio do
trigo", pois:

"(...) quando um discurso desse tipo se torna
hegemônico ele não apenas coloca novas 'questões',
introduz novos conceitos e categorias; ele, sobretudo,
desloca e reprime outras categorias, obscurece a memória
popular, ocupa o lugar de categorias que moveram nossas
lutas no passado, redefinidas agora como anacrônicas e
ultrapassadas."

Não sei o que os organizadores do evento pensaram quando elaboraram o
tema dessa mesa, que "qualidade" pensaram(?). Foi pensando nisso, e
preocupada com os novos rumos que este termo tem sido utilizado, que achei
merecida essas reflexões.

Outra questão, quando pensava na questão da qualidade, me pareceu
crucial. A todo momento somos procurados por pais, amigos, parentes, na
intenção de, com o nosso saber educacional, pudéssemos indicar as melhores
escolas para os seus filhos. Não é raro ouvirmos: "não dá pra colocar na escola
pública, a qualidade é muito ruim". É uma frase que já se tornou comum entre nós.
Não quero aqui discordar que o ensino público vai mal. Minha preocupação vai
por um outro caminho, sobre uma outra questão e que presumo o discurso
neoliberal sobre o qual falava tem reforçado. T.T da Silva(1994) diz que uma das
estratégias centrais do pensamento neoliberal educacional consiste em
transformar questões políticas e sociais em questões técnicas. A citação é longa,
mas vale a pena destacar:
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"nessa operação, os problemas sociais - e educacionais
- não são tratados como questões políticas, como resultado -
e objeto - de lutas em torno da distribuição desigual de
recursos materiais e simbólicos e de poder, mas como
questões técnicas, de eficácialineficácia na gerência e
administração de recursos humanos e materiais. Assim, a
situação desesperadora enfrentada cotidianamente em
nossas escolas por professoras/es e estudantes é vista
como resultado de uma má gestão e desperdício de recursos
por parte de poderes públicos, como falta de produtividade e
esforço por parte de professores/as e administradores/as
educacionais, como consequência de métodos 'etresedos' e
ineficientes de ensino e de currículos inadequados e
anacrônicos."



Nessa lógica (onde os problemas são "técnicos"), é provável que
receitas/soluções técnicas apareçam como o melhor antídoto para a falta de
qualidade total (GQT) sejam vistas por essa lógica como soluções para os
problemas que hoje enfrentamos com a educação brasileira. Me alongando ainda
mais um pouco nessa discussão, tenho visto uma relação mecânica entre
qualidade e instituição privada. Ora, as escolas particulares não são mais
eficientes e de maior qualidade que a escola pública por uma "qualidade inerente
e transcendental da iniciativa privada" (Silva, 1994). Tampouco as escolas
públicas estão no atual estado porque "gerenciam mal seus recursos ou porque
seus métodos ou currículos são inadequados" (Silva, 1994). Estão envolvidos aí,
tanto num caso como no outro, relações de poder e econômicas, que não vou me
aprofundar aqui. No primeiro caso, a "qualidade" já existe: qualidade de vida,
qualidade de educação, qualidade de saúde. No segundo caso, não se pode
discutir a questão da qualidade fora de um contexto mais amplo: na distribuição
de riquezas e de recursos em nosso país. Diferente do primeiro caso, o que
existe aqui é total inexistência de "qualidade": falta qualidade de vida, falta
qualidade de educação (entendida aqui como capital cultural), falta qualidade
de saúde.

Portanto, em linhas gerais, quando nesse texto estou me referindo a
qualidade, não é a "nova" (?) forma de entendê-Ia, mas sim à qualidade entendida
num contexto político e social mais amplo, propriedade da qual nenhuma escola,
mas principalmente a pública, não pode deixar de buscar. Tarefa da qual não
estão envolvidos somente os professores e especialistas "funcionários" da escola,
mas também, e principalmente as autoridades políticas e educacionais do país.

Entendido como tratarei no texto esses dois vocábulos, passemos ao
segundo aspecto que me parece pertinente chamar atenção, e que de certa
forma, já acabei chamando atenção anteriormente. A "expressão" que esses dois
vocábulos no título dessa intervenção constróem: "interdisciplinaridade como
melhoria da qualidade de ensino". Da forma como foi colocado, pode dar a
tentação de pensar a interdisciplinaridade como técnica, ou condição sine qua
non, em si, para melhoria da qualidade de ensino. Como, a nosso ver,
interdisciplinaridade não é técnica, e qualidade só se muda mexendo nas
estruturas econômicas e de poder num contexto mais amplo, tomamos a liberdade
de pensar essa intervenção a partir de um outro título: "A postura interdisciplinar
como contribuição à melhoria da qualidade de ensino". Contribuição esta, que só
será efetiva, na escola pública, acompanhada de outras contribuições: melhoria
das condições de vida da população - saúde, habitação, lazer, etc - , melhoria na
formação dos professores... só para citar algumas.

A partir do exposto, me aventuro a lançar um pressuposto: entendendo a
postura interdisciplinar como uma postura que traz em seu itinerário a
competência, o envolvimento e o compromisso com uma educação melhor
(Fazenda, 1994), só posso concluir que a interdisciplinaridade contribui para a
melhoria da qualidade de ensino. Uma postura interdisciplinar necessariamente
contribui para a melhoria da qualidade de ensino. Entretanto, algumas ressalvas
devem ser feitas. Não podemos acreditar que a todos se tornarão
"interdisciplinares" como num passe de mágica. Não posso imaginar um professor
que acorde de manhã e saia para dar aula dizendo: "Chega de fracasso, a partir
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de hoje, trabalharei com a "interdisciplinaridade". Ora, como qualquer postura que
adquirimos em nossa vida, a postura interdisciplinar também é algo a ser
"aprendido, processado, digerido, vivido, avançado, recuado, repensado, negado,
afirmado...". Todavia, esse aprendizado não se dá do dia para a noite. Fazenda
(1994) verificando as atitudes de professores bem-sucedidos nessa postura
constatou que esses eram: ávidos por conhecer, comprometidos com o que
faziam, envolvidos em cada ato. Diz ela, sobre cada uma dessas características:

"(...) verificamos que entre os professores que
pesquisamos sempre encontramos presente o gosto por
conhecer - por um conhecimento em múltiplas e infinitas
direções ( sejam elas de ordem teórica, de ordem múltiplas e
infinitas direções, sejam elas de ordem teórica, de ordem
prática ou de ambas). É um ser que busca, que pesquisa.

Outra característica que marca o professor bem-
sucedido e que conduz à interdisciplinaridade é a questão do
compromisso que ele tem para com seus alunos. Do ponto
de vista pessoal, o professor bem-sucedido identifica-se
como alguém sempre insatisfeito com o que realiza, com
dúvidas a respeito do trabalho que executa - a marca do
novo sempre é revelada em suas ações, em que cada
momento é único.

Seu compromisso só pode ser avaliado em sua
contradição maior: na aventura de ousar as técnicas e os
procedimentos de ensino convencionalmente pouco
utilizados e no cuidado em tome-tos transformáveis,
conforme a necessidade de seus alunos, prosseguindo
sempre na busca de outras possibilidades, envolvido em
cada ato, em sua totalidade. JJ
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Vejam vocês: competência, compromisso e envolvimento não são
características que se adquirem, como se adquire um produto no supermercado,
expostos na prateleira para o primeiro que vier lhe "consumir".

No que se refere à Educação Física, seja ela na Universidade, nas escolas
de 1o e 20 graus, nos clubes, nas academias, temos muito ainda que caminhar.
Sem falar nos cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) em Educação
Física, que muito pouco ainda fazem para superar o quadro caótico da atitude do
imitador que "copia, reproduz e faz prova"(Demo, 1991).

Ainda no que se refere à Educação Física temos questões que
permanecem na ordem do dia, têm ocupado boa parte da recente literatura
nacional, mas todavia permanecem sem "respostas" para a maioria dos
profissionais da área e que em muito prejudicam o avanço nessa perspectiva.
Questões tais como qual o nosso objeto de estudo, qual o conteúdo a ser
ministrado nas escolas de 10 e 20 graus, qual o saber que é próprio da Educação
Física, entre outras tantas questões... ajudam a construir ainda um imenso abismo
para que uma verdadeira atitude interdisciplinar se concretize na área. Pelo
contrário, o que temos visto cada vez mais são os profissionais encerrados em



seus "feudos", preocupados com sua "disciplina", com a sua "área", falando a sua
"língua", com e somente com os seus "pares". Aquilo que Bracht (1993) tão bem
chamou de "diálogo de surdos". Temos ainda diversas dicotomias, na Educação
Física, a serem superadas: teoria e prática; afetivo, cognitivo e psicomotor;
licenciatura e bacharelado, quantitativo e qualitativo, só para citar
algumas...(diversas confusões a serem esclarecidas, uma das principais a meu
ver, é a questão das disciplinas técnicas)

Me parece óbvio que a formação de professores, e não só em Educação
Física, deva ser um processo interdisciplinar. Os "fatos" ou "acontecimentos"
sociais comportam em si aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais.
Podem ser vistos/estudados por diversos ângulos. Qualquer um deles
isoladamente, não dão conta de sua totalidade. Obviamente também, o
aprofundamento exige um certo grau de especialização. O que não corresponde,
o que não implica na impossibilidade de um diálogo entre as diversas disciplinas.

Assim, me parece que os Cursos de Formação de Professores em
Educação Física precisam urgentemente pensar em:

- efetivar o engajamento do estudante na busca de uma postura
interdisciplinar, mesmo que a formação da maioria do corpo docente tenha sido
fragmentada;

- iniciar a busca em direção a uma transformação social, mesmo que
muitos docentes não tenham sequer iniciado sua transformação pessoal;

- buscar a troca com outras disciplinas, mesmo que a maioria não tenha
sequer o domínio da sua.

E já que estou num fórum organizado pelo Movimento Estudantil, gostaria
então de chamar atenção para a imensa responsabilidade dos estudantes, da
determinação e do envolvimento dos jovens estudantes, através de suas
organizações - C.A, DCE, etc. - num processo como esse de busca de qualidade
de ensino. Vocês, que já fizeram essa opção, sabem melhor que ninguém, das
dificuldades de entrar de cabeça num processo como esse:

- são os professores que acham que vocês se preocupam com coisas que
não deveriam, afinal vocês estão na Universidade para estudar;

- são os inúmeros alunos do curso que não se envolvem nas causas dos
próprios estudantes, muitos dos quais nem sequer sabem onde se localiza o C.A;

- é a imensa carga de trabalho coletivo;
- é o, muitas vezes, abrir mão das férias, dos feriados ...
A vocês, gostaria de dizer, que uma outra característica que também marca

o trabalho dos professores bem-sucedidos é a marca da solidão. Aquele que faz a
opção pelo compromisso, envolvimento e competência, é também aquele que
defronta-se com sérios obstáculos, principalmente de ordem institucional, haja
visto que a filosofia que tem imperado nas instituições de ensino é a da
acomodação. Vocês, futuros professores de Educação Física, um dia não estarão
mais no Movimento Estudantil, e no mercado de trabalho, vão com certeza
duvidar da validade de seus esforços. Às vezes, são tantos os obstáculos que é
duro resistir à acomodação. Felizmente, as pesquisas têm demonstrado que a
marca da resistência é uma outra marca dos professores bem-sucedidos. Esse
profissional tem uma história de vida de resistência às instituições e aos
profissionais acomodados (Fazenda, 1994).
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Finalmente, espero ter alertado vocês no sentido de que para que o
sistema de ensino, mas principalmente o público, seja de fato de qualidade para
todos, e não apenas para alguns, a participação de vocês, hoje como estudantes,
amanhã como professores, é imprescindível. Parafraseando Hobesbawn, citado
por Taffarel (1994), "as coisas não se consertam sozinhas". A interdisciplinaridade
só será contribuição à melhoria da qualidade de ensino se os profissionais
abraçarem essa "causa".
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A INTERDISCIPLlNARIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
COMO FORMA DE MELHORIA DO ENSINO

João Marfins

1. INTRODUÇÃO

Em primeiro lugar gostaria de agradecer pela oportunidade de participar
deste encontro que não [e estranho para mim], uma vez que tive a oportunidade
de participar de outros anteriormente. Agora na qualidade de palestrante e
também de participante, compartilho com vocês das ansiedades e incertezas que
hoje permeiam os debates em torno da Educação Física.

A importância desse tema revelam a preocupação dos estudantes de
Educação Física e, especificamente, da Executiva Nacional, num debate
importante relacionado à transmissão de conteúdos relevantes à apreensão do
conhecimento pelo aluno.

O que será explanado aqui é fruto de estudos recentes que tenho me
debruçado, sob a orientação do professor Silvio Ricardo e da professora Andréa
Moreno do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa,
no campo do ensino da Educação Física como integrante de uma experiência
educacional interdisciplinar. Dessa forma baseio-me em:

- Pesquisa de iniciação científica do CNPq: 1993/94, 1994/95
- E nos estudos de: Ivani Fazenda, Hilton Japiassu, Mariângela G. C.

Salve, entre outros.

2. Questionamentos

Iniciarei com alguns questionamentos, sendo que para alguns deles temos
respostas, mas muitos outros estamos à procura. Caso alguém aqui presente
saiba responder há algumas dessas dúvidas, por favor não deixem de me dizer e
de dividí-Ias comigo.

Podemos citar aqui os questionamentos mais comuns:
- O que é interdisciplinaridade?
- É a simples transmissão do conteúdo de outra disciplina?
- Quais suas características e pré-requisitos?
- O que é ser interdisciplinar?
- As escolas estão preparadas para atuar dentro desta proposta?
- E os professores também estão preparados? E especificamente o

professor de Educação Física?
- A Educação Física pode participar deste trabalho?
- Há clareza na área quanto a seus conteúdos, métodos e forma de

avaliação?
- Quais as experiências envolvendo a Educação Física e a

interdisciplinaridade?
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3. A PREOCUPAÇÃO COM O TEMA

A busca por uma unidade do conhecimento, por um olhar holístico dos
acontecimentos que rodeiam o homem, ocorreu a partir do momento em que só se
concebia a compreensão deste conhecimento a partir de sua fragmentação. Isso
é esclarecidos pelos seguintes autores:

Para FAZENDA (1994) no século XVIII a ordem indicava a razão como
critério do conhecimento e a lógica formal como sustentáculo de objetividade.
Quanto mais se disseca a parte melhor se conhece. Teve como símbolo Descarte,
também conhecido pela frase "Penso, logo existo."

Para JAPIASSU (1976) a exigência em fragmentar o real em
compartimentos é um sintoma da situação patológica em que se encontra hoje o
saber, pois a especialização exagerada, segundo ele, das disciplinas científicas a
partir do século XIX culminou numa fragmentação crescente do universo
epistemológico.

Desse modo, a preocupação com um conhecimento unitário já existia antes
desse período, como deixa claro SALVE (1991):

"Os mestres gregos eram criados dentro de uma
cultura geral. O objetivo do programa era a formação, o
desabrochar de cada personalidade integral. As disciplinas
articulam-se entre si formando um todo harmonioso e
unitário."

Há alguns anos essa preocupação cresceu por parte de alguns estudiosos
do assunto, quando começou a se perceber uma necessidade de um pensar e
agir interdisciplinar.

No entanto, vale salientar aqui que, de acordo com FAZENDA (1992):

"...um dos pressupostos para a realização da
interdisciplinaridade não é a negação da especificidade, mas
o reconhecimento de que o específico demanda a busca de
sua complementação." (p.88)

4. A INTERDISCIPLlNARIDADE (característíca, terminologias e premissas)

Ela surge como uma saída para reunir o conhecimento fragmentado.
Para JAPIASSU (1976), ela caracteriza-se pelo fato de:

a•• .incorporar o resultado de várias disciplinas, tomando-
Ihes de empréstimos esquemas conceituais de análise a fim
de fazê-Ios integrar, depois de havê-Ios comparado e
julgado. 11 (p.29)

Já para SALVE (1991):
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"A interdisciplinaridade é uma nova maneira, em que
cada especialista transcende a sua especialidades, a fim de
buscar a reconciliação do ser humano com o mundo." (p.25)

No entanto, SEVERINO (1989) nos alerta quando diz que:

"A interdisciplinaridade é antes algo pressentido,
desejado e buscado mais ainda não atingido". (p. 11-12)

Logo os estudos a cerca da interdisciplinaridade apesar de não serem
recentes, ainda buscam responder a muitas dúvidas e também evitar equívocos.

FAZENDA (1994), esclarece que o estudo sobre esse tema se processou
da seguinte forma nessas três últimas décadas:

1970: partimos para uma construção epistemológica da
interdisciplinaridade, em busca de uma explicação filosófica e pela procura de sua
definição.

- 1980: partimos para a explicação das contradições epistemológicas
decorrentes dessa construção, em busca de uma explicação de um método para a
interdisciplinaridade.

- 1990: estamos tentando construir uma nova epistemologia, a própria da
interdisciplinaridade, partindo para a construção de sua teoria.

Nessa década este termo tem sido bastante presente nos debates e no
discurso de muitos educadores, mas deve-se ter cuidado para não cair no risco
de se tornar mero modismo, sem a reflexão e aprofundarnentos necessários.

A partir disso podemos relacionar alguns aspectos importantes na direção
de um agir interdisciplinar, citados nos estudos de JAPIASSU e FAZENDA:

- reconhecimento do caráter parcial e relativo de sua disciplina;
- constituição de uma equipe de trabalho;
- estabelecimento da problemática;
- repartição da tarefa;
- colocação em comum dos dados ou resultados coletados pelos

especialistas;
- a espera e a troca;
- a parceria;
Com a interdisciplinaridade surge terminologias como a multi e

pluridisciplinaridade. Para FAZENDA (1992), a nível destes ter-se-ía uma
justaposição de conteúdos entre teorias ou conhecimentos. Já com a
interdisciplinaridade há uma relação de reciprocidade, possibilitando um diálogo
entre as disciplinas.

5. UM ENFOQUE NO AMBIENTE ESCOLAR

Como a preocupação maior aqui é voltada para o ensino, entendendo a
interdisciplinaridade como um importante artificio a mais, porém não único, é
necessário compreender esse ambiente.

Ao se tratar desse assunto FAZENDA e JAPIASSU concordam na
existência de obstáculos epistemológicos e institucionais, psicológicos e culturais,
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materiais e quanto a formação. Nas escolas nos parece que os mesmos estão
presentes.

REGNER (s/d) nos chama a atenção ao dizer que a busca e caracterização
da interdisciplinaridade é possível através de uma vivência, de uma construção
diária. Para este autor o efeito a nível institucional é possível desde que
fortalecido pela mesma.

Desse modo faz-se necessário aqui um olhar crítico sobre a escola, a
Educação Física e seus conteúdos.

5.1. A ESCOLA

Ela é uma instituição social e, portanto, transmite valores de cada época e
lugar, não deixando de ser ainda um local de contradições.

Para SNYDERS (1988), felizmente a escola é um local complexo, de
contradições, luta de classes e a função do professor nesse contexto é não
abandonar sua função nem dogmatizá-Ia, mas saber mediá-Ia juntos aos alunos
na direção de uma práxis transformadora.

Deve-se considerar ainda sua organização curricular composta de
disciplinas isoladas, estando cada professor de posse de seu saber, não havendo
possibilidade e espaço para o diálogo e a troca.

A Legislação referente ao currículo de primeiro e segundo graus cita a
interdisciplinaridade apenas como meio para se atingir a integração. A integração
seria o produto final e não etapa para a interdisciplinaridade, cuja tônica seria a
interação. O parecer 857171-CFE, confunde os termos e prevê apenas a
organização horizontal (por disciplinas) e vertical (por séries).

Deve-se compreender então que:
- A integração seria então um aspecto mais formal, podendo ou não ser

previsto no currículo;
- A interdisciplinaridade é uma questão de atitude frente a

transmissão/assimilação do conhecimento.
Sendo assim, SALVE (1991) nos lembra que:

"...0 ensino interdisciplinar só irá acontecer quando
ocorrer a superação do ensino atual, que tem como objetivo
a transmissão de conhecimento, da ordem, da imposição de
idéias do professor, do monólogo. Deverá nascer da
preposição de novos objetivos, novos métodos, nova
pedagogia, cuja tônica primeira seria superação do
monólogo e a instauração de uma prática dialógica." (p.34)

Nessa discussão deve-se levar em consideração a formação dos
professores uma vez que é também através deles que a interdisciplinaridade tem
chances de ser uma realidade.

E ainda, considerar a relação professor-aluno ou "preceptor" e "discípulo",
como eram chamados na antiga Grécia, onde ambos trazem conhecimentos
próprios de um e de outro. Deve-se existir uma parceria, como mostra FAZENDA
(1994), em que alguém não alfabetizado para as coisas do mundo amplia ou tem
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a possibilidade de ampliar seu universo próprio de leitura com alguém que viveu
mais.

5.2. EDUCAÇÃO FíSICA E SEUS CONTEÚDOS

A Educação Física desde a década de 80 vem passando por exaustiva
análise de sua prática histórica, de seu estatuto epistemológico e a forma como é
exercida no âmbito escolar.

Influenciada pela fragmentação do saber ela há muito tempo e ainda hoje,
é marcada pela insistência na dicotomia corpo/mente, influenciando na forma
como compreende seus alunos, nos conteúdos que transmite e em sua forma de
avaliar.

Isso é reforçado por SALVE(1991) ao dizer que:

"Na Educação Física não há consenso sobre a
definição do corpo de conhecimento. Não há concordância
sobre o assunto entre os professores da área, contribuindo
portanto, para a totalização do conhecimento. 11 (p.80)

Sendo assim, ela acrescenta:

«É importante que a Educação Física deixe de lado sua
atitude militarista, elitista e dê maior atenção ao homem
composto de corpo e mente, que ao se mover está trazendo
consigo todos os sentidos, as emoções, a inteligência, o
erotismo. Só assim que essa disciplina poderá participar do
projeto interdisciplinar." (p.84)

Nesse sentido, faz-se necessário superar certos impasses. O primeiro
passo pode ser dado a nível macro, através da atuação dos órgãos científicos e
entidades da área, ou a nível micro a partir da atitude de cada profissional.

Acredito que a Educação Física deva buscar sua importância na ampliação
do conhecimento dos alunos, pois caso contrário não terá razão de existir, uma
vez que não consegue se diferenciar da forma como é praticada quotidianamente.
Ou seja, ela deve intervir no sentido de também contribuir no conhecimento do
aluno.

6.EXPERIÊNCIAS

Algumas expenencias tem surgido ao assistirmos alguns trabalhos
apresentados em congressos e encontros e em algumas publicações.

6.1. A Pesquisa

Tivemos a oportunidade de realizar um estudo denominado «A
possibilidade de uma ação interdisciplinar nas aulas de Educação Física", cujo
principais objetivos foram:
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- Verificar a possibilidade de uma ação interdisciplinar nas aulas de
Educação Física e na relação com as outras disciplinas;

- Levantar sua contribuição numa proposta interdisciplinar;
- Contribuir para seu aprofundamento e valorização.
Durante o ano de 1994 foi feito um acompanhamento de uma escola que

trabalhava dentro desta proposta. A partir do mesmo obtivemos os seguintes
resultados em linhas gerais:

- Ocorrência de reuniões pedagógicas para diálogo e troca;
- Compreensão da proposta;
- A Educação Física procurou a fundamentação, revisão dos conteúdos e

métodos;
- Constante avaliação e estudo;
- Resistência das crianças;
- A maior contribuição da proposta da escola nos alunos pôde ser

percebida na criatividade dos mesmos, a partir do levantamento de hipóteses, da
pesquisa, etc.

7. PERSPECTIVAS

A interdisciplinaridade busca contribuir na criatividade e conhecimento do
aluno, respeitando sua unidade.

É um termo bastante massificado atualmente, mas que necessita ser mais
exercitado e assumido.

A Educação Física tem a chance de buscar seu valor através do
oferecimento de conteúdos relevantes ao conhecimento do aluno.

Recorrendo a FREIRE, concordamos quando diz que:

tiA importância de demonstrar as relações entre os
conteúdos da disciplina Educação Física e das demais
disciplinas reside, não na sua importância como meio de
auxiliar àquelas, mas na identificação de pontos comuns do
conhecimento e na dependência entre corpo e mente, que
ação e compreensão, possuem entre si."(FREIRE, 1989
apud SALVE, 1991: 87)

Portanto, colegas estudantes o desafio está lançado. O primeiro passo está
sendo dado de certa forma aqui hoje com a discussão desse tema.
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A INTERDISCIPLlNARIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
COMO FORMA DE MELHORIA DO ENSINO

Ulisses Pereira de Mel/o1

Inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar deste debate e
parabenizar a Comissão Organizadora pela realização do 16° ENEEF aqui em
nossa universidade. Há poucos dias atrás, neste mesmo local, mais de 500
estudantes de Agronomia de todas as regiões do país estiveram reunidos no 38°
Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (CONEA). Estes dois
encontros nacionais estabeleceram um novo marco para a UFU, pois até hoje não
havíamos sediado eventos deste porte. Para nós e para o movimento estudantil
esta abertura - que foi uma conquista do movimento - têm grande significado,
pois evidencia o quanto é importante a ação organizada dos estudantes.

Venho para este debate como representante da Federação dos Estudantes
de Agronomia do Brasil (FEAB), compreendendo esta conferência como um
espaço de troca de experiências, de interação de saberes. Principalmente
daqueles construídos na vivência, na experimentação, na prática cotidiana.

Vejo esta discussão de interdisciplinaridade de extrema importância hoje
para a educação, como um instrumento de luta na busca por uma nova sociedade
e as atuais políticas públicas para a educação, tema inclusive deste encontro.

Por todo o planeta aprofundam-se os planos de ajuste estrutural impostos
pelas agências financiadoras internacionais, principalmente o Banco Mundial e
FMI.

De modo contraditório, a internacionalização do capital/globalização
econômica sustenta-se no ideário liberal que prescreve o livre mercado, mas fica
evidente sua ação protecionista e o fortalecimento dos monopólios e oligopólios
privados. No Brasil o exemplo claro da falácia do "livre mercado" é a pressão
americana para a aprovação da Lei de Patentes, quando sua lógica deveria ser a
desregulamentação do mercado.

Para reduzir os custos do trabalho e tornar a produção viável em relação à
especulação financeira, o ajuste neoliberal impõe: destruição dos direitos e
conquistas dos trabalhadores (previdência, securidade, estabilidade, etc.);
programas de qualidade total e de reengenharia para aumentar a eficiência do
trabalho; redução do quadro de pessoal através de demissões em massa;
redução de salários; utilização de mão-de-obra escrava, inclusive infantil, entre
outros.

Em todo o mundo as conseqüências desta política são nefastas:
desemprego em massa (cada vez menos investimento no setor produtivo);
destruição do sistema público de saúde, de transporte, de educação; privatização
do patrimônio público de interesse estratégico (petróleo, telecomunicações e
hidrelétricas); explosão do trabalho escravo; aumento da violência com centenas
de conflitos étnicos, religiosos, com grande participação dos jovens, como é o
caso dos skinheads; um total desrespeito à soberania e auto-determinação dos

I Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia, membro do Núcleo de Trabalho
Permanente sobre Ensino Agronômico (NPT-EA) da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB).
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povos, com inúmeras ocupações (Haiti, Somália, Chechênia, etc.) apoiadas pelas
"forças de paz" da ONU; aumento exponencial do trafico de drogas e armas,
fontes de lucro, de acumulação do capital. Por fim, a face mais perversa do
capitalismo, e de sua política hegemônica atual, apresenta suas estatísticas de
mortalidade, onde aparece a dramática "cifra" de 13 milhões de crianças mortas
por ano, decorrente da desnutrição e de doenças facilmente controláveis.

O 'números' apresentados desordenadamente e de forma
descontextualizada pelos meios de comunicação não sensibilizam mais. A
violência está banalizada, a exploração do homem já não causa mais
indignação. A lógica do lucro sobrepõe-se à lógica da vida, da humanidade.

A década de setenta foi marcada pela intervenção militar na América
Latina, garantindo governos patrocinados pelos interesses externos,
principalmente dos Estados Unidos. Nos anos 80 aprofundou-se a implantação de
políticas de cunho neoliberal. Agora assistimos a derrocada deste modelo de
desenvolvimento, com a explosão da economia mexicana - vitrine latino
americana do neoliberalismo - com movimento popular resistindo e denunciando
tais políticas, liderado pelo Comandante Marcos em Chiapas. Na vizinha
Argentina, o capital especulativo que fugiu da produção também coloca o país na
berlinda: desemprego, fechamento de bancos, comércio e fábricas. Estado de
Sítio na Bolívia, fechamento recente do Congresso peruano, corrupção na
Colômbia, enfim, por toda a América Latina os governos recrudescem para
garantir as políticas de ajuste, para viabilizar as orientações de Washington.

A América Latina nos últimos 20 anos pagou quase 250 bilhões de dólares
de juros e serviços da dívida externa em detrimento das condições internas de
saúde, transporte, habitação, educação, etc. Esta sangria deteriora a qualidade
de vida da maioria da população. Dos 427 milhões de habitantes da América
Latina, 405 sobrevive com até 2 dólares por dia, segundo dados do próprio Banco
Mundial. Este é um quadro trágico, fruto das políticas que pouco têm a ver com os
interesses do povo, mas sim dos banqueiros, latifundiários e grandes industriais
que dia após dia aumentam vertiginosamente suas fortunas.

Quem acompanhou os congressos nacionais de área de 1994 deve ter
percebido muito mais brilho, muito mais esperança no olhar dos estudantes. A
derrota de um projeto alternativo para a sociedade brasileira, democrático,
popular, causou profundo choque em todo o movimento estudantil e nos
movimentos sociais, de modo geral. Ficou visível esta desarticulação, este
refluxo, quando os petroleiros neste início de ano ficaram sozinhos numa luta que
deveria ser de toda a sociedade, dos movimentos populares principalmente: a
defesa da Petrobras compreendia no contexto das privatizações, da busca do
"Estado Mínimo".

Jogando na lata do lixo sua concepção de Estado, o Welfare State ou
"Estado do Bem-Estar Social", FHC aplica o receituário imposto pelo FMI e Banco
Mundial, cobrado pelo G7 e OMC. Reduz investimentos sociais; privatiza para
reduzir o tamanho do Estado, para reduzir folha de pagamento; proporciona
abertura de mercado. Além disso, o "Príncipe das Esquerdas" cumpre regiamente
o pagamento da dívida externa, que este ano deve consumir aproximadamente 20
bilhões de dólares, alimentando a ciranda financeira internacional, a especulação
ao invés da produção.
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Atualmente o Brasil possui 52 instituições federais de ensino superior que
gastam 3 bilhões de dólares anuais para manter as suas atividades. A sangria
proporcionada pela dívida externa daria para garantir 7 anos de funcionamento do
sistema público de ensino superior. Sustentaria 340 UFU's (!). Imaginem os
duzentos e cinqüenta bilhões da América Latina revertidos em benefícios para a
população o quanto sua qualidade de vida melhoraria.

Os indicadores nacionais são dramáticos, apontando o Brasil como um
campeão de concentração de renda e como uma das piores concentrações
fundiárias do planeta. E um país que é a cara do Capitalismo: desigualdade,
miséria, fome e violência.

Neste governo a Educação Pública tem tratamento prioritário destruí-Ia é a
grande meta de FHC. Face necessária desmontar o sistema público de ensino
superior pois na lógica neoliberal a produção científica e tecnológica deve ficar
nos países centrais, sendo papel dos periféricos somente importar produtos hi-
tech ou pagar royalties para reproduzilos em solo nacional.

Neste sentido, o governo apoia o PL 282 do deputado Antônio Jorge,
apoia o golpe do Senador Darcy Ribeiro contra a LDB democrática/Substitutivo
Cid Sabóia propõe as organizações sociais/fundações privadas via MARE para
substituir as Universidades; corta verbas; arrocha o salário dos servidores;
bombardeia as Universidades com uma enxurrada de MP's (Provão de final de
curso, eleição para ReitorI70%, autonomia universitária, CNE, etc.), entre outras.

Apesar da crise profunda na educação, o momento é de ação, de disputa
de projetos. No atual quadro político, o movimento estudantil - juntamente com os
movimentos populares - tem papel relevante a cumprir na defesa da educação
pública no país.

Para começar a discutir melhor o tema, é interessante observar algumas
análises feitas por alguns especialistas do assunto para facilitar, posteriormente,
a vinculação da sua prática em nosso cotidiano.

Segundo Filho (1992), falar em interdisciplinaridade requer discutir o
conceito de disciplinaridade, que é a exploração científica, especializada de um
domínio determinado e homogêneo de estudo. Há também os conceitos de
multidisciplinaridade - onde não ocorre a cooperação da disciplinas envolvidas - e
pluridisciplinaridade, existindo cooperação mas sem coordenação.

Para Piaget, a interdisciplinaridade é a colaboração entre várias disciplinas
ou setores heterogêneos de uma mesma ciência que conduzem a interação
propriamente dita, isto é, a uma certa reciprocidade nas trocas, resultando num
mútuo enriquecimento. Existe interação entre duas ou mais disciplinas
relacionadas ou não através do programa de ensino ou pesquisa, com ou
objetivo de integrar ou coordenar conceitos, métodos e conclusões. Um grupo
interdisciplinar é constituído por pessoas formadas em diferentes campos do
conhecimento, com diferentes conceitos, métodos dados e termos.

De acordo com Filho (1992), enquanto a monodisciplinaridade é estática
tendendo a redistribuir as disciplinas em compartimentos estanques e com
fronteiras inflexíveis, a pesquisa interdisciplinar orientada favorece a
ultrapassagem das pesquisas especializadas e fragmentadas para instaurar
pesquisas mais integradas visando a resolução dos problemas. Explica que a
universidade tradicional visa a transmissão de um saber, de um saber antigo.
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Utiliza-se da pedagogia da repetição e favorece o isolamento e a concorrência. Já
na universidade interdisciplinar, há a transmissão de um saber/fazer, de um saber
renovado. Os métodos pedagógicos visam a descoberta e favorecem em seu
ambiente a atividade e a pesquisa coletiva.

Curioso observar que quando na Europa e EUA na década de 60 já
buscavam outras formas de organização pra além dos departamentos, o Brasil
intensificava a estrutura departamental nas universidades. Claramente a reforma
universitária de 1968 reforçou esta organização, tendo caráter profundamente
ideológico.

Infante, et ai, afirma que a construção de uma prática interdisciplinar
contém como sub-contexto a percepção da diferença, a admissão da falta, do
limite, da incompletude e ao mesmo tempo a busca discriminada da tarefa
comum. Sugere a busca da interdisciplinaridade como uma atitude engajada, um
comprometimento pessoal. Atitude de curiosidade, de sentido, de aventura, de
intuição das relações existentes e que escapam a observação comum.

Afirma que o fazer pedagógico está ligado a toda ação-reflexão que
envolve a aprendizagem como processo de mudança-transformação do sujeito e
do meio por intermédio das relações sociais. Que temos que encarar perdas,
frustrações e nosso medo de ter medo. Admitir limites não como limitações mas
como obstáculos que precisam ser transpostos com criatividade. .

Na UFJF uma experiência busca reduzir os malefícios da estrutura
departamental através dos núcleos interdisciplinares. Segundo Sarmento (1992),
os núcleos estão dinamizando a universidade através de projetos de extensão e
pesquisa, grupos de estudos, interação de professores de áreas diferentes e
integração com a comunidade.

Filho (1992), define: a interdisciplinaridade não se ensina se vive. Ela é é
fundamentalmente uma atitude de espirito, feita de curiosidade, de abertura, de
senso de aventura e de descoberta. Ela é o desejo de enriquecer em novas
abordagens.

Apartir dessas considerações, agora fica mais claro nossa discussão sobre
as experiências e angustias do movimento estudantil.

Em 1992 realizamos aqui em Uberlândia o VI Encontro Nacional de
Executivas de Curso (ENEX) com o tema" A Interdisciplinaridade e o movimento
estudantil". Na época a discussão já era central para a organização dos
estudantes principalmente porque oferecia bases mais concretas para os projetos
de extensão. Neste evento foi criado o Fórum Nacional de Executivas de Curso
com o objetivo de implementar trabalhos interdisciplinares, dar continuidade ao
ENEX e consolidar o Seminário Nacional de Extensão Universitária e Movimento
Estudantil ( SEME).

Apesar do trabalho entre o vários cursos ser potencializado com a criação
do Fórum, uma experiência pioneira o sucedeu e merece destaque pelo seu
reflexo positivo para todo o movimento.

Em 1989 a FEAB realizou em Dourados-MS o primeiro estágio de vivência,
contando com estudantes de Agronomia da região. A partir de então, vários
estágios de vivência foram realizados nos quatro cantos do país. Atualmente
ocorre nas regiões descentralizados e são denominados Estágios de Vivência
Interdisciplinar (EVI's). Basicamente o EVI compreende três fases: a) preparação,
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b) vivência c) avaliação. Tem como proposta básica levar os estudantes de várias
áreas para um contato com a realidade, na forma vivencial. Desde as primeiras
experiências o EVI acontece em assentamentos do movimento sem-terra, mas
este ano está previsto um estágio junto aos pequenos produtores de Viçosa-MG.
Para janeiro a FEAB irá coordenar além de Viçosa, EVl's em Aracaju-SE,
Botucatu-SP, Alegre-ES e Pelotas-RS.

O impacto dos EVl's para as escolas tem sido bastante positivo, já que a
vivência permite uma visão mais ampla sobre as necessidades curriculares para
atender as demandas sociais. Currículos foram modificados disciplinas foram
introduzidas. O sistema retro-alimenta-se quando a universidade entra em contato
com a realidade. Apesar do EVI não ser um projeto de extensão, mas uma
vivência, ele pode abrir canais para a elaboração de programas para os locais
onde ocorrem os estágios.

Em um informativo do Núcleo de Trabalho Permanente sobre Movimentos
Sociais (NTP-MS) da FEAB o companheiro Rato (Agronomia/UFBa) sentenciou:
"Esta tentativa de descrever a realidade está longe de ser totalmente verdadeira,
os detalhes vividos são inadjetiváveis. Podem ser simplesmente vividos".

Assim, os EVl's são ações concretas que visam qualificar a formação
profissional, com vistas a aproximá-Ia cada vez mais das demandas sociais, dos
setores populares.

Aqui em Uberlândia estamos nos aproximando dos assentamentos da
região para futuramente realizarmos um EVI. A atividade final do CONEA foi uma
visita à Campo Florido, uma experiência bem sucedida dos sem-terra na região e
eles mostraram-se muitos receptivos ao projeto.

Outra experiência nossa foi um projeto de extensão num bairro da periferia
de Uberlândia. O Projeto de hortas familiares visava implementar hortas nos
domicílios como primeira atividade, buscando ser uma "porta-de-entrada" e abrir
caminho para uma ação interdisciplinar com estudantes das áreas de saúde,
educação e alimentação. Projetos desta natureza têm custos bastante reduzidos,
mas requerem muita organização e apoio institucional, principalmente
envolvimento de professores para supervisionar as atividades. Apesar das
dificuldades de continuidade do projeto, este serviu para incrementar um debate
na UFU: qual sua função social. Ou seja, o quanto hoje as universidades estão
deficientes na interação com a sociedade, o quanto a extensão esta relegada a
um segundo plano no conjunto das atividades institucionais.

Neste contexto de profundas dificuldades, de sucessivos retrocessos no
campo das políticas sociais, atuam os jovens, atua o movimento estudantil. Para
formular ações concretas hoje é fundamental compreender alguns aspectos da
juventude atual, seus medos, anseios, seus sonhos. Há um potencial imenso que
precisa ser canalizado para as necessárias e urgentes transformações que requer
a sociedade.

Recente pesquisa da agência americana DMB&B, publicada na Revista
Veja dia 19 de abril passado, revela que o processo de globalização e a
velocidade das modificações no mundo atual afetam diretamente o jovem.
Política, livros e teorias sociológica estão em baixa para 6.500 jovens de 15 à 18
anos de 26 países, das classes A e B. Mais do que nunca é preciso entender a
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juventude para estabelecer linhas de trabalho que contemplem sua libertação,
sua satisfação.

Apesar de todos os esforços para enterrar o socialismo, às pressas, por
todos os cantos do planeta ainda existem vozes corajosas erguendo-se contra os
poderosos. Por ser seu traço característico, a juventude também se rebela, não
aceita, indigna-se, quer o novo, nega o velho, quer revolucionar. Não às drogas,
não à violência, ao ceticismo, ao cinismo. Sonhos e ilusões de novo. Ainda que
algumas pesquisas tentem generalizar manifestações específicas, no fundo
terminam também expressando um modo particular de rebeldia.

E o movimento estudantil deve ser capaz de interpretar esse momento, de
instrumentalizar a juventude para resistir as mazelas do capitalismo. Sensibilizar
"corações e mentes" e propor caminhos alternativos. Deve canalizar a
insatisfação dos estudantes que não têm ilusões com o "mercado livre", que
repudiam a ética podre do sistema que reconhece a fome e a miséria de milhões
no mundo e nada faz. Injustiça, opressão, a voz dos estudantes deve gritar mais
alto, frontalmente contrária. Reviver valores adormecidos, de solidariedade, de
amor fraterno, de cooperação, de justiça.

A juventude deve lutar como sujeito, uma engrenagem a mais para somar
àquelas que apesar de tudo e de todos continuam acreditando na edificação de
uma nova sociedade, mais justa, fraterna, igualitária, libertária, socialista.

Este deve ser o grande objetivo dos estudantes, o de aliar-se aos setores
populares, potencializando a resistência, ampliando o leque das lutas sociais
contra o neoliberalismo, contra a selvageria do capitalismo.

Por fim, gostaria de frisar a importância deste congresso - qualidade do
ensino - pois está na ordem do dia, sendo de extrema valia para o futuro do país.
Sabemos bem que a reforma do Estado proposta por FHC visa atender às
pressões internacionais para manter o Brasil subjugado aos interesses alheios ao
nosso povo. Sistematicamente ataca a educação, por várias frentes vem tentando
destruir o pilar que pode retirar o país do fundo do poço que está atualmente.

Somente através de uma educação comprometida com os interesses
nacionais populares poderemos trilhar nossos próprios caminhos, escrever nossa
própria história e, de modo soberano, buscar uma inserção na vida planetária, na
cultura, na política, na economia. Isto, infelizmente, não é o objetivo de FHC, dos
"300 picaretas" do Congresso Nacional e da cega justiça brasileira.

A sociedade e seus movimentos organizados devem articular-se para
defender a nação e seu instrumento de desenvolvimento; a educação. Somente
uma grande mobilização nacional poderá barrar as contra-reformas de FHC-FMI-
Banco Mundial.

E paralelo a isto, os estudantes devem buscar construir nos espaços
acadêmicos novas formas, novos conteúdos para o ensino. Os projetos
interdisciplinares vêm nesta direção, de auxiliar uma leitura mais crítica da
realidade, pois através de sua ação-reflexão conseguem perceber as diversas
dimensões do complexo social.

Conhecendo melhor o seu mundo, consciente das necessidades da maioria
da população, certamente os estudantes assumirão uma postura mais combativa
frente aos ataques do governo, e em seu fazer coletivo dentro da universidade
proporcionará, consequentemente, uma significativa melhoria do ensino.
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Em nome da FEAB, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de
trazer para o debate um pouco da nossa experiência, da nossa prática no interior
do movimento estudantil.
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COTIDIANO ESCOLAR,
CONTRADiÇÕES E NECESSIDADES DE MUDANÇAS

1Flávio Medeiros Pereira - ESEF/UFPEL

1. INTRODUÇÃO

Participando desta mesa que trata de: Políticas Públicas para a
Educação/Educação Física: Análise da Realidade de Transformação; no bojo de
um evento o qual tem como eixo central A Qualidade do Ensino: Políticas
Públicas, Sociedade e Educação; ao tematizar-se sobre o Cotidiano Escolar e a
Necessidade de Mudanças, faz-se necessário estabelecer determinadas posições
preliminares, objetivando melhor orientar a presente participação.

Ao partir do abstrato para o concreto, tendo o mesmo concreto, o real,
como a principal orientação analítica, inicialmente cumpre destacar que,
considerando valorativamente a categoria necessidades (no plural), defende-se
que já preciso vanas transformações, quantitativas e qualitativas,
obrigatoriamente, perpassando dois elementos. O primeiro compreende a
ambiência sócio-econômica-cultural, que envolve o que denomina-se de cultura
física. Esse conjunto interligado de elementos, que, em última instância,
apresenta uma hegemonia do econômico-classista, correlaciona determinantes
sócio/histórico-culturais, relativos à período civilizatório, costumes e
possibilidades tecnológicas de realizações humanas. O segundo que trata da
prática pedagógica objetiva, do fazer profissional dos professores de Educação
Física no seu dia-a-dia, da ação docente dos elementos qualificados para lidar
com a parte da cultura que volta-se, diferenciadamente, para a exercitação física
educativa nas suas diversas instâncias.

Procurando ter por base o referencial crítico-dialético, o presente texto,
requer ser compreendido considerando possibilidades abstrativas, do teórico e do
real, aspectos axiológicos, e determinados entendimentos pré-estabelecido.
Entende-se que as análises e as críticas jamais são neutras ou desprovidas de
anteriores referenciais teóricos.

Assim, é necessário explicitar que, ao se propor analisar e criticar a
Educação Física, ela é realizada, obrigatoriamente, partindo da posição do autor
frente a esse dado da realidade sócio-econômico-cultural. E isto é feito apoiado
em mais de vinte anos de trabalho como professor de Educação Física e
publicações na área, procurando refletir uma metodologia dialética de ligação de
prática e teoria.

O tema a ser abordado é de amplo expectro, sendo, pois preciso que o
delimite, a fim de o tratar com mais eficiência. Primeiramente destaque-se a
política requer ser entendido tendo como um de seus referenciais as ações
práticas e, como refere-se a participação social, organizada, na gerência do
Estado e do conjunto sócio-cultural, possui dimensões tais que não se limitam ao

I Professor adjunto do Depto. de Ginástica e Saúde e Vice-diretor da Escola Superior de Educação Física da
Universidade Federal de Pelotas; Doutor em Ciências Humanas - Educação na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, UFRGS - 1993.
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político-partidário - ainda que seja este um de seus caminhos naturais - mas diz
respeito as atividades da totalidade da sociedade civil. Por conseguinte, o público
não se reduz ao estatal. Terceiro, da vasta abrangência da cultura física, destaca-
se realidade da Educação Física Escolar, também extra-escolar, desenvolvida
objetivamente, no seu cotidiano, em meio sócio-político-cultural, envolvendo,
dentre outros elementos e atividades de seus processos de efetivação, a prática
pedagógica dos professores.

Ainda que, na cultura de modo geral e na Educação Escolarizada em
particular, enfaticamente se considere obrigatória a participação do Estado -
reforçando ainda mais a sua ação e possibilidades, enquanto elemento que
dispõe de condições econômicas, legislativas, materiais, ideológicas, etc. e, em
conformidade com os preceitos constitucionais vigentes - entende-se que, com
todas as mediações e relações, as quais divergem da aceitação simplista de que
o Estado seria somente um espaço para a realização ideológica das classes
dominantes, minoritárias numericamente e hegemônicas econorruca e
culturalmente, a realidade mostra que, de há muito tempo, a ação estatal no
tocante a Educação Física é conduzida por paradigmas distantes das
necessidades e interesses das camadas majoritárias da população, notadamente
os assalariados de baixos rendimentos. Ao contrário do que ensina Maquiavél, no
setor da Educação, o mal é feito aos pouquinhos e não bruscamente e de uma
vez. E, é considerando as necessidades e interesses da maioria do povo
brasileiro, que o público requer ser compreendido como um espaço de ação
sócio-cultural, como um espaço de cidadania, de realizações de vida, do
concreto, do prático, do imediato e, também, do futuro. O público está muito mais
para o coletivo do que para o estatal. Por políticas públicas entende-se o
planejamentos e as ações objetivas de caráter social - não autárquico - em
correlação com os anseios individuais, sem os quais o coletivo inexiste. E, não é
somente por meio do Estado que a coletividade pode se expressar suas
necessidades sócio-culturais. Organizações da sociedade civil, que envolvem
sindicatos, associações de moradores, clubes sociais e c/assistas, entidades de
pais de alunos, universidades, dentre outras, podem - ousa-se dizer devem, sem
cair na tentação idealista - também se envolver com a cultura física, no interior da
qual é situada a Educação Física.

A presente análise se restringe à Educação Física, principalmente escolar,
porque defende-se que, com preocupações classistas, salariais, epistemológicas
e de objetividade prática, que: o lugar da Educação Física é na Educação Física.
Assim, ainda que reconhecendo outras influências e interligações, procura-se
deixar-se de lado dependências epistêmicas, principalmente originárias das
Faculdades de Educação e de Medicina. Defende-se que, ninguém é mais
qualificado para dar conta dos problemas da Educação Física do que os próprios
professores desta área. Assim, com as necessárias interligações, a preocupação
maior é para com a Educação Física Escolar correlacionada com a existente
extra-escolarmente.

A Educação Física Escolar configura-se como a parte da Educação Social
Escolarizada que ocorre na ambiência da escola. Epistemologicamente ela tem
como sua essência a exercitação física educativa, o qual se objetiva, como
fenômeno em aulas formais.
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E, o fenômeno cultural aula de Educação Física Escolar, compreende o
encontro entre professor, alunos e conhecimentos/práticas. Ocorrendo em
períodos de tempo pré-estabelecidos e, em geral em locais diferentes que as
demais disciplinas das escolas, na busca de atingir os seus objetivos propostos,
centrando-se nos conteúdos a serem desenvolvidos, com determinados materiais
e implementos, em sua realização fatual, além de ações concretas, otimizadas e
conscientes dos alunos, para os quais existem as aulas, se evidenciam
determinados procedimentos por parte do professor, que também são
considerados como sujeitos nos processos formais de ensino-aprendizagem,
expressos em suas práticas pedagógicas.

Porém, ao centrar-se nas aulas de Educação Física, o preceito
metodológico de, apoiada em pares categóricos, como: essência e fenômeno,
necessário e contingente, possível e desejado, prática e teoria, individual e
coletivo, imediato e futuro, conteúdos e formas, quantidade e qualidade, fisiologia
e sociologia, etc. E, ao aprofundar e expandir os conceitos, necessariamente a
Educação Física Escolar "deixa" a escola e se volta, pedagogicamente, para a
ambiência extra-escolar. Aí, a visão de futuro - de perenidade dos processos
culturais, de atividade extra-escolar de seres concretos, que sonham e que vivem
nesse momento, imersos em problemas e situações de diversas ordens, afetivos,
econômicos, etc. e, envoltos, em um instância decisiva, em lutas de classes -
conduz que se considere, "como necessidade pedagógica", as questões sócio-
político-culturais cotidianas.

Assim, o conceito de Educação Física, aqui apresentado, tem como
categorias centrais, dentre outras:

- A exercitação física educativa otimizada, conjunto de atividades motoras
(corporais na sua totalidade) diferenciadas das demais ações no cotidiano das
pessoas e com objetivações e formas particulares, desenvolvidas
pedagogicamente, com finalidades educativas e tendendo sempre para o
superior, para a melhoria.

- A prática, requerendo atividade, métodos e envolvimento dos sujeitos
envolvidos nos processos para que, de fato, a realidade, a educação, cultura se
implemente.

- A totalidade, compreendendo que a noção de conjunto, de ligação com
outros elementos, fatores e realidades, requerendo que a compreensão das
práticas sócio-culturais como interconectadas com outras, que por vezes parecem
estranhas ao fenômeno imediato.

- A contradição, interrelacionando, unindo ou afastando aspectos "opostos"
inerentes e mediadores dos fenômenos pedagógicos relativos à Educação Física.

O exercício físico educativo, tem como principais formas fenomênicas em
nossa realidade, os esportes, os jogos, as danças, as formas gímnicas, as
atividades recreativas e seus componentes teóricos, entendidos nos seus mais
profundos e amplos envolvimentos e, na Educação Física eles são utilizados
como mediações pedagógicas. Ou conforme Pereira (1988, p. 111):
"Dialeticamente a Educação Física é meio para a realização humana".

Assim, no que se considera como "Educação Física Necessária", tem-se o
paradigma pedagógico-fisiológico-sociológico, como elemento fulcral. O fazer
didático/pedagógico, como o relativo às técnicas gestuais, sobre a cultura que é
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utilizada como meio de Educação Física Escolar, requer ser praticado e
compreendido em ligação do individual (o fisiológico, envolvendo a exercitação
motora dos sujeitos) com o coletivo (com a sociedade que cerca essa prática
cultural e suas interligações político-econômico). O aluno que aprende, e só ele
pode, individualmente aprender, vive em sociedade em um momento histórico. O
interrelacionamento do didático/pedagógico, o técnico/gestual, o político e o
fisiológico, não são construções arbitrárias, mas necessidade metodológica para
tratar aprofundada e polifaceticamente os fenômenos da Educação Física. Esta
postura decorre, também, da consideração da necessidade de abordar a
exercitação física não apenas no imediato, mas também e principalmente no
futuro, visto que, partindo de uma antropologia em que a construção da
subjetividade tem caráter de continuidade, a cultura física requer, por
conseqüência, também ser permanente, interrelacionando, pois, a Educação
Física Escolar, com a cultura extra-escolar, a criança e o jovem com o adulto e o
idoso.

2. A REALIDADE E CONTRADiÇÕES DA EDUCAÇÃO FíSICA

2.1 A Realidade Cotidiana Escolar

Os estudos sobre o cotidiano possuem, dentre outros paradigmas, o
requerimento de um envolvimento longo e aproximado como objeto de estudo.
Diferenciando-se de outras formas, também válidas, de estudar a realidade,
precisa-se de um alongado período para a coleta dos dados, para, assim, com
metodologia de cunho etnográfico, poder conhecer a realidade em vários de seus
momentos, para conseguir desvendar todas as suas particularidades e
regularidades. Isto requer, muito tempo obtendo os dados, pois, apoiado no
conhecimento empírico, as aulas de Educação Física Escolar evidenciam-se
diferenças no que diz respeito ao clima (chuva ou sol), material usado (abundante
ou escasso), sexo dos alunos (turmas mistas ou separadas), adiantamento (as
aulas para as séries iniciais e séries terminais) conteúdos (aulas com ginástica,
com esportes e com jogos), etc.

E também necessário um posicionamento dos coletores dos dados de
muita proximidade com o objeto de estudo, buscando, de certa forma, vivenciar de
fato o que ocorre cotidianamente "de dentro" do espaço onde os fenômenos são
observados. Se não estiver perto dos acontecimentos, ouvindo e vendo o que é
dito e feito, não se poderá "... insistir em observar tudo mesmo que isto seja
impossível' (Ezpeleta & Rockwell, (1986, p. 50).

Metodologiamente, as obervações contínuas, sistemáticas, realizadas a
partir de "dentro do fenômeno", a princípio, deixam em aberto as categorias
analíticas, requerendo um registro fiel, maximizado, e realizados por pessoas com
conhecimento do fenômeno estudado.

Da análise de cotidianos escolares, em casos obtidos na região sul do
Brasil, no início dos anos noventa (Pereira, 1994), e também de conhecimentos
relativos a outras realidades, pode-se citar:

1. As escolas das redes de ensino federal e privadas, genericamente,
apresentam melhores instalações que as das redes municipais, estaduais. Isto
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implica em qualidade de aulas. Na região sul do Brasil, com frio e chuvas, a
dotação de espaços cobertos é um imperativo para um ideal desenvolvimento das
aulas de Educação Física Escolar. "Milagre não é um conceito pedagógico". E é
impossível trabalhar certos conteúdos de Educação Física sem material ou local.
Nesse tocante, as diferenças materiais/instalativas favorecem, mais uma vez, os
mais favorecidos, os alunos das escolas particulares.

2. Nas escolas estatais as conseqüências das lutas de classes são muito
mais percebidas que nas outras redes, principalmente quando da agudização das
contradições acabam em greves. Exemplificando: em São Paulo, em 1994, houve
uma longa greve do magistério estadual e, no Rio Grande do Sul, de 1979 até
1991 haviam ocorrido nove greves também na rede de ensino estadual. Além de
causar quebra de continuidade nos processos de ensino-aprendizagem, as
greves - nas quais o magistério luta, deseperadamente, para manter a dignidade
e qualidade de ensino, sendo sempre FORÇADO a levar as lutas de classes nas
suas instâncias quase derradeiras - acarretam problemas para os alunos,
trazendo mais uma vez prejuízo para os filhos das camadas assalariadas pobres
da população.

3. No primeiro e segundo graus, a grande maioria dos alunos das escolas
estaduais são oriundos das camadas assalariadas de baixa renda da população.
Nas escolas privadas, além dos filhos da burguesia, estudam, majoritariamente,
os filhos das classes assalariadas abastadas. Nos casos estudados, não se pode
generalizar, cientificamente, que os filhos da burguesia (entendidos como os
proprietários dos meios de produção) somente estudem nas escolas privadas.
Notadamente no interior do Brasil, em muitos casos, evidencia-se uma
imbricação, onde os alunos oriundos das classes abastadas estudam junto com
os filhos do proletariado.

4. Os conteúdos e os objetivos da Educação Física Escolar, escolas das
diversas redes de ensino, "tendem a uma aproximação fenomênica" alheia as
necessidades, possibilidades e desigualdades objetivas dos seus alunos. A
hegemonia desportiva-recreativa encontrada tendia a alinhar os conteúdos das
aulas para os alunos pobres e ricos, diferenciadas qualitativamente no tocante a
material, número de alunos por turma e instalações. Essa igualdade, genérica,
não propiciava diferenciações objetivas de objetivos e de conteúdos de aulas para
os alunos pobres que não dispunham de outro lugar para se exercitar além das
aulas de Educação Física Escolar, nem questionava a realidade sócio-cultural em
que estavam envoltos.

5. No campo metodológico, com diferenças entre procedimentos dos
diversos professores, nos diversos tipos de aulas de Educação Física Escolar
evidencia-se, o que se classifica como "simplificações pedagógicas". As ações
docentes se caracterizavam por não aprofundar os conteúdos desenvolvidos,
salvo no aspecto técnico-gestual, cujos conteúdos privilegiavam a prática
desportiva-recreativa, principalmente com futebol e voleibol. E também incorria
em que:
a. De modo geral, os alunos desconheciam quais os objetivos da Educação Física
Escolar.
b. Desconheciam também os critérios pelos quais eram avaliados.
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seus alunos. Nunca se notou que atividades com teatro, maratonas de
Matemática ou concurso de poesias tivessem tanto entusiasmo e participação
como nas competições desportivas. E os professores de Educação Física também
se desdobravam para treinar alunos em equipes representativas em jogos
interescolares, trabalhando inclusive em fins de semana, diferentemente de
outros seus colegas de outras disciplinas.

Porém, considerando que as escolas e as pessoas que nelas trabalham e
estudam vivem fora dela, seus problemas e suas soluções, também se originam
escolar e extra-escolarmente. Assim, o cotidiano escolar necessita ser entendido
relacionado com a ambiência extra-escolar.

2.2 A Realidade Extra-Escolar

Não se está dizendo novidades ao afirmar que a escola reflete e está
imersa no social, entendido no seu amplo sentido. Daí que a Educação Física
Escolar também irá se desenvolver apresentando, também, as contradições da
realidade.

No presente caso, as contradições saem de seus arcabouço teórico-
metodológico para mostrar claramente a realidade recheada de dados
conflitantes, tanto no plano sócio-econômico nacional, como no tocante específico
da Educação Física.
a. No plano da realidade brasileira, conforme dados do DIESE (1994), tem-se
indicativos sócio-econômicos como:

- Numa área de 8.5 mil km2, vivem mais de 146 milhões de habitantes,
sendo que 75,5% vivem em zona urbana (1991).

- Em termos de distribuição de rendas, os 50% dos mais pobres dispõe de
12%, enquanto os 10% mais ricos dispõe de 48,1% das rendas, (1990).

- Os salários participam em 38% da renda bruta brasileira, sendo que o
percentual de participação dos assalariados na renda interna em outros países
era de: EUA = 65,5%; ING = 63,3%; FRA = 59,5%; JAP = 59,5%; RFA = 59,0%;
CHILE = 48,0% e COR 45,0% (1988).

- Expectativa de vida ao nascer é igual à 60,1 em média (1988).
- 19,6% das garotas de 10 a 17 anos trabalham e estudam, e 39,1% dos

garotos nessa faixa etária também trabalham e estudam (1990).
- Diferentemente da ARG (15,1%), URU (16,8%) e CHILE (10,7%), o Brasil

tem como gastos sociais somente 6,0% do PIB (1990).
- Conforme a distribuição dos ocupados: 31,4% percebem até 01 Salário

Mínimo; 20,6% de 01 a 02 SM; 23,6% de 02 a 05 SM; 8,7% de 05 a 10 SM;
3,8% de 10 a 20 SM; 1,8% mais de 20 SM; 8,4% não dispõe de renda e outros
0,7% (1990).

- No tocante à renda per percapta, salário mínimo e duração semanal da
jornada de trabalho (em US$) o quadro era o seguinte: DIN: 23.700, 1325, 37;
EUA: 22.240, 680, 40; FRA: 20.380,1.000,37; BRA: 2.940, 82, 44 (1994).
- Taxa de sindicalização (1988): DINAMARCA = 73,8%; FINLANDIA = 71,3%;
SUECIA = 85,3%; BRASIL = menos de 25% (existindo 16 milhões de
sindicalizados entre uma população economicamente ativa de 62 milhões de
trabalhadores ).
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- Em 1991 existiam 10.705 sindicatos (inclusive patronais).
Conforme Jaguaribe e outros (1986, p. 92): "32,9% (dados de 1984), dos

brasileiros se encontram num nível de miséria, comparável aos mais pobres
padrões afro-asiáticos."

E de acordo com Furtado (1984, p. 9) o Brasil tinha perdido uma década
em termos de investimentos infra-estrutura e possibilidades de desenvolvimento,
apresentando realidade de "um país semi-devastado, como se fosse
conseqüência de uma peste ou uma guerra".

E pode-se alinhar, dentre outros indicativos negativos: desemprego,
subemprego, desnutrição e mortalidade infantil, acidentes de trabalho, baixos
níveis de escolarização, sucateamento educacional, etc., etc.

Porém, ao par destas mazelas, socialmente estabelecidas, também no
Brasil apenas uma empresa automobilistica produziu mais carros que toda a
Argentina (1994). O Brasil situa-se entre os dez maiores países industriais do
mundo. Somos um pais com dimensões continentais, sem furacões, neve,
desertos ou vulcões. Somos exportadores de produtos industriais, com relações
capitalista fortemente estabelecidas - inclusive no campo - produtor de serviços,
produtos industrializados e matérias primas, o que, de certa forma, nos
descarteriza como uma "república de bananas", ou considerado como de "terceiro
mundo".

E, conforme já falou um economista brasileiro, somos uma "Bel-India",
mistura de Bélgica com índia. E estes extremos de riqueza e de pobreza convivem
e se afastam, conflituam em se unem - relembre-se os dois últimos resultados das
campanhas eleitorais para presidente da república - revelando, também, que as
questões ligadas ao sócio-cultural, se desvelam mais no econômlco-classista, do
que nos aspectos relativos à raça, sexo ou religião. Na atualidade ainda vigora o
aforismo de Bastide, dos anos cinqüenta: "o Brasil é um país de contrastes". E
como ainda o é.
b. No plano da realidade da Educação Física extra-escolar, as contradições
também se evidenciam fortemente:

As possibilidades de prática de exercícios físicos, com método, para pessoas
saudáveis e vivendo em cidades, tal como outras formas culturais, se revelam
delimitadas pelos seguintes e interligados fatores:
a. Tempo livre disponível. Mesmo que a Constituição de 1988 tenha diminuído
legalmente a jornada de trabalho para 44 horas semanais, fatores ligados à
distâncias entre residência e local de trabalho, tempo de deslocamento e horas
extras, limitam que os trabalhadores disponham, idealmente, de tempo para se
exercitarem fisicamente.
b. Instalações materiais e implementos, salientando que, de forma otimizada, a
exercitação física requer locais próprios para a sua ocorrência. Não adianta existir
tempo livre se não existem instalações onde possa haver práticas culturais.
c. Educação, relativa à cultura, gostos, conhecimentos e costumes de se valer do
exercício físico para ocupar o tempo livre e as instalações disponíveis. O tempo
livre e as instalações materiais somente podem ser usados por que dispõe de
conhecimentos e habilidades para tal.
d. Econômicos, vivendo em sociedade onde, em uma instância final, de certa
forma, tudo é mediado por valores pecuniários, tanto tempo livre, instalações e
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educação revelam-se determinados pelas posses financeiras, associadas, muito
fortemente, pela posição dos sujeitos da prática cultural nas escalas sócio-
classista. A grosso modo, se conforme a condição classista do sujeito lhe
determina as suas posses materiais, do seu percentual recebido relativo aos
excedentes de riquezas produzidas coletivamente, também a sua posição na
cultura será determinada economicamente. O tempo livre, as instalações e a
educação, em nossa realidade, fazem com que, as camadas possidentes possam
resolver, com mais facilidades, as contradições entre o necessário (exercitação
física permanente) e o real (delimitações temporais, materiais e culturais).

A prática da cultura física cotidiana, extra-escolar, apresenta, na realidade
conhecida, enormes limitações. No campo de tempo livre, para os adultos, fica, de
modo geral, limitada ao período do final das tardes e nas noites dos dias de
semana.

Tendo a visão antropológica de que a cultura física é tão ou mais
necessária que outras formas culturais e, que para o ser humano a cultura é a sua
vida, não apenas como forma de trabalho social ou como frívola erudição, então,
as instalações materiais são insuficientes. Imagine-se as instalações materiais
existentes e o total da população se exercitando duas ou três vezes por semana.
Tal qual o tempo disponível, elas também se revelam deficitárias.

No campo da Educação Física Escolar, conforme visto anteriormente, não
se evidencia preocupações pedagógicas para com o futuro dos alunos e nem sua
cultura enquanto adultos. Assim, o conhecimento, o gosto pelo exercício físico, o
qual poderia ser desenvolvido pelas pessoas que mais se envolvem com tal forma
cultural, os professores de Educação Física, também se revela limitado na
atualidade. Acrescente-se ao desconhecimento dos métodos de exercitação
física, a necessidade de sua prática continuada e seus benefícios
psicossomáticos, e os preconceitos - de origem ibérica - para com as atividades
físicas, braçais, para com o suor e o trabalho.

E a cultura física na sociedade tem preço elevado, comparativamente aos
baixos salários percebidos pela maioria dos assalariados brasileiros. Compare-se
os preços de mensalidade e matrículas de academias, e os preços de títulos e
mensalidades de clubes onde existe possibilidade de práticas gímnico-desportivo-
recreativas, com o percentual gasto pelos assalariados para com alimentação,
aluguel, transporte e saúde. Certos trabalhadores teriam que entregar vários anos
de todo o seu salário para pagar títulos de clubes sociais ou dispensar mais de
20% do ganho mensal para pagar mensalidades de academias.

Assim, por um lado, existem milhões de desempregados e subempregados,
e por outro as possibilidade de luta para transformar essa realidade, mesmo
considerando todos os problemas e contradições inerentes a um sistema
democrático ainda muito novo no Brasil e todas as implicações ideológicas e
pol íticas existentes.

No bojo dos dispositivos legais, oriundos da Constituição de 1988, onde foi
consagrado direito à pratica desportiva - e onde também se encontra a
distribuição de lucros das empresas entre seus empregados e outras conquistas
sociais - e a liberdade de expressão, porém, não se consegue, principalmente por
meio das organizações dos professores de Educação Física, impulsionar e dar
formas culturais nítidas a movimentos que reivindiquem as aplicações práticas
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dessas conquistas. No cotidiano das escolas e fora delas as possibilidades de
expressão, de reivindicação cultural ainda não foram sentidas.

E, mesmo com todos os problemas sócio-econômicos, desde o início dos
anos setenta nunca se viveu um momento tão rico em possibilidades de
participação cultural e de valorização da cultura física. Exemplos: em Pelotas, a
cerca de 30 anos atrás havia somente doze professores licenciados em
Educação Física, atualmente a cada ano a ESEF/UFPEL forma mais que o dobro
desse número, nunca se teve tantos congressos, simpósios e eventos ligados à
Educação Física, bem como também nunca se produziu teoricamente como
agora. Com as necessárias reservas de cunho ideológico-cultural, separando o
que é de interesse popular/cultural e o que é modismo inconseqüente, nos dias
atuais a cultura relativa ao corpo, ao exercício, à saúde cotidiana apresentam o
seu mais alto nível já atingido. O que também se revela como insipiente e que
falta muito para se atingir o que se entende por ideal.

3. AS NECESSIDADES DE MUDANÇAS

Tendo por base sempre o real, dos atuais e futuros professores de
Educação Física, e o entendimento crítico de que não se pretende voltar ao
passado, necessita mudar o presente e o futuro ainda é abstração, mas na certa
acontecerá, antecipadamente destaca-se o requisito de afastar-se de
"messianismos" ou de pessimismos.

Das várias mudanças, qualitativas e quantitativas que se considera
necessário, inicialmente aponta-se para que os valores das mudanças desejadas,
estão associadas as tranformações requeridas pela maioria da população, e não
pelas elites minoritárias. As mudanças que se pensa tem valores outros,
totalmente opostos, aos valores daqueles que consideram que alimento e cultura
como meios de maximizar lucros. Mesmo nos marcos do capitalismo,- Gramsci
(1986), ainda na década de trinta, vislumbrava que essa formação sócio-
econômica teria vida ainda longa, e Marx (1982) já assinalava que "nunca uma
formação político-econômica desaparece antes que todas as suas contradições
sejam resolvidas e que todas as suas possibilidades de mudanças se esgotem" -
com suas obrigatórias alterações - o capitalismo brasileiro atual difere, e mantém
características, do que havia há quarenta anos atrás, e o mesmo pode-se afirmar
(sendo professor de Educação Física e não sociólogo ou economista) do
capitalismo mundial - que sempre ocorreram por pressão dos assalariados, a
cultura, tal como outros setores da sociedade também muda. É necessário que se
lute para que as transformações ocorram. Desde Pasteur a geração espontânea
acabou.

Não é porque atualmente muitas das propostas socialistas sucumbiram -
mas deram contribuições enormes para a humanidade, como por exemplo na
contribuição decisiva para a derrota da nazi-fascismo na 11 Grande Guerra - que o
capitalismo está isento de críticas. Esta formação político-econômica, mesmo com
as suas contraditórias facilidades de desenvolvimento sócio-cultural, ainda se
caracteriza, dentre outros elementos, pela apropriação individual ou minoritária
dos excedentes produzidos coletivamente, necessitando de pessoas
desempregadas e, que os empregados tenham sempre dúvidas sobre o amanhã,
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como um peso a carregar ao longo de suas vidas. Não se pretende "assaltar os
céus", mas entende-se que para mudar a Educação Física, em última instância,
também faz-se necessário que a atual formação sócio-econômica tenha
mudanças positivas.

As mudanças que se pretende se apoiam em valores, necessidades e
interesses das camadas majoritárias da população assalariada, atualmente
alijadas e alienadas das ideais práticas culturais. Essas mudanças apontam para
transformações nos planos socio-econômico (no nível macro-cultural), e no plano
da Educação Física Escolar (no nível das micro-relações cotidianas).

a. Mudanças Sócio-Econômico-Culturais.

De modo interrelacionado, a fim de contribuir para com melhorias na
Educação Física, considera-se ser necessário também mudanças nas esferas
sócio-econômicas-políticas e culturais.

As transformações positivas no setor sócio-econômico, atem-se ao poder
aquisitivo dos assalariados, tempo livre, saúde, educação, etc., visando melhorias
na qualidade de vida da população. Com saúde, trabalho, educação, dinheiro,
tempo livre e outros indicadores sociais, é possível se criar e freqüentar clubes,
academias e outras instituições onde se possa exercitar fisicamente. Mas a nossa
realidade vai contra isso.

E, as mudanças de cunho estrutural, que perpassam ações de cidadania,
de participação ativa na política, na sociedade e na cultura, requerem atividades
dos sujeitos, das pessoas mais necessitadas. E essa participação requer ser
consciente, para separar a verdade da mentira.

Essas mudanças, dizem respeito a alterações em percentuais de lucros de
empresas, em exigências cada vez maiores de necessidades culturais, em
desenvolvimento de novos valores, notadamente ligados às individualidades e a
coletividade, em busca de felicidade não apenas no fim do mês ou no carnaval,
mas de forma cotidiana. A democratização das possibilidades culturais, do acesso
à cultura física permanente e consciente, ligadas à outras formas culturais e
indicadores sócio-econômicos, dizem respeito, principalmente, aos que não tem
acesso à cultura. Democracia política equivale a democracia cultural. A equidade
cultural incorre em diminuição dos altos desníveis entre os que muito tem e os
que nada tem. E a redistribuição de renda, tirando das classes possidentes indica
que, assim, se estará indo contra o que é percebido no Brasil, com o aumento
entre as diferenças sócio-econômicas entre os mais pobres e os mais ricos.

Mas como fazer isso? Somente participando socialmente, de forma
organizada e consciente, não apenas em eleições, mas nas diversas instâncias
que existem, sindicatos, associações de moradores, círculos de pais e alunos,
condomínios, partidos políticos, organizações não-governamentais, etc. Conforme
Heller (1989) "Nada muda se os sujeitos coletivos também não mudarem." Ainda
que nesses "tempos pós-modernos" o imediato e individual tomem dimensões
enormes, não existe exemplo nenhum no mundo em que as mudanças ocorreram
sem pressões de diversas ordens, sem participação dos interessados.

E, buscar criar uma mentalidade, uma nova cultura de participação, a qual
se dá quando a necessidade é reconhecida, também é tarefa dos professores de
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Educação Física. A sociedade, a economia, a cultura somente mudam se os
partícipes também mudem. Para uma formação sócio-econômica mais justa, para
uma nova sociedade, se requer, pois, nova cultura, onde, ao contrário de agora, a
omissão, o silêncio e a credulidade sejam substituídas pela participação
consciente.

b. Mudanças nas Práticas Pedagógicas.

E os professores de Educação Física com isso? Será que a Educação
Física Escolar poderá ajudar a causar "uma revolução nos costumes e na
economia"? Nunca soube-se que um setor da cultura isolado, ainda mais um setor
que modernamente é um dos mais novos, com a Educação Física, tivesse
capacidade de ser o impulsionador maior de grandes transformações sociais.

A prática pedagógica dos profissionais da Educação Física Escolar poderá
dar a sua quota parte para ajudar nas transformações, na medida em que "gerar
necessidades nos alunos". Além de tratar do imediato com os alunos, da forma
mais efetiva possível, ao "romper os muros das escolas" e as limitações das
realidades em que os alunos convivem, ao tratar Educação Física no futuro e no
ambiência extra-escolar, ao abordar a necessidade de perenidade das práticas
culturais, como uma necessidade pedagógica, o educador precisa abordar a
realidade material, temporal, cultural e econômica tal como ela existe
concretamente. Ao gerar as necessidades de exercitação motora continuada,
essa exercitação não pode acontecer nas nuvens, mas sim, obrigatoriamente, o
professor necessita tratar da cultura em sociedade, e, ao aprofundar as
delimitações sobre a exercitação matara continuada e metódica, chegará a
instâncias sociais, políticas e econômicas.

Para tal, é requisito que os professores mudem também suas práticas
pedagógicas, rompendo com as simplificações de objetivos, procedimentos e
conteúdos encontrados na realidade. E, ao propor que ocorram mudanças na
sociedade, ele também necessita mudar. Não basta apenas conhecer a realidade
sócio-cultural que é adversa, as mudanças não acontecem sem atividade, e o
próprio professor também tem que batalhar para que, tanto no plano das suas
aulas, como fora delas, essas mudanças se materializem.

E, o trabalho didático-pedagógico de procurar transformar,
conscientemente, as mentalidades para participarem ativamente na sociedade, na
cultura e na política, se revela como um processo lento, difícil e de resultado a
longo prazo. Com adequados procedimentos didático-pedagógicos, requer
cuidado para não se limitar ao universo sócio-político imediato do professor ou
somente de alguns de seus alunos e, nem cair na tentação do proselitismo
político-partidário ou da alienação conservadora. Necessita-se, pois, a partir da
exercitação motora otimizada dos alunos, que Ihes seja ensinado também a
disporem de conhecimentos e convicções para agirem como sujeitos da cultura,
como cidadãos.
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4. CONCLUSÕES

o cotidiano escolar refere-se à realidade da Educação Física formal, n dia-
a-dia concreto, intercondicionado cultural, social, política e economicamente,
onde requerem-se transformações, positivas, melhorias que também estão
ligadas às atividades do conjunto professor-alunos, na cultura e na sociedade.

As necessidades de mudanças não são arbitrárias, o que existe é
insuficiente, indesejável, requerendo compreensão e atividades concretas para as
mudanças. Seria "kafkiano" imaginar que numa sociedade prenhe de problemas
de todas as ordens, ainda que com canais de expressão de descontentamentos,
se poderia ter melhorias somente em um de seus elementos, no caso da
Educação Física Escolar. Por outro lado, também é impensável, que todos os
indicadores sociais e culturais poderiam se elevar, ficando somente o setor ligado
à exercitação motora como deficiente. Mesmo privilegiando os aspectos sócio-
culturais referentes à Educação Física, cumpre tentar mudar o conjunto desses
elementos. Ainda que as mudanças não sejam lineares, a cultura e a sociedade,
apoiado na economia também podem mudar. E, não adianta negar a hegemonia
da economia no plano da vida cotidiana, basta para isso verificar o que houve no
Brasil desde as mudanças econômicas de julho do ano passado.

Sinteticamente defende-se que lute-se por mudanças no campo da
Educação Física extra-escolar e na ambiência cotidiana escolar. Estas mudanças,
mais do que palavras de ordem, requerem trabalho persistente, contínuo e
didaticamente articulado no fazer pedagógico do dia-a-dia escolar e fora da
escola. Trata-se de lutas contra as injustiças, contra a não-cidadania, a favor da
real democracia e a favor da cultura. E, conforme Engels (1979, p. 76) "Cada
passo dado no caminho da cultura é um passo no caminho da liberdade".
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" EDUCAÇÃO FíSICA: POlÍTICAS PÚBLICAS E REFLEXÃO DA QUALIDADE
DO ENSINO NA SOCIEDADE"

Prot. Ednaldo Pereira Filho1

Refletir sobre as Políticas Públicas brasileira na área da Educação Física,
ou melhor, no âmbito e manifestações da Cultura do Desporto é sem dúvida
resgatar histórias e papéis do Estado constituído e da sociedade organizada.

A responsabilidade de formular Políticas Públicas é do Estado, e em geral,
observa-se uma considerável omissão por parte do mesmo, apesar da farta
coletânea de legislações que o obriga. A Educação Física é um exemplo singular,
onde desde de 1854, é garantida sua obrigatoriedade nas escolas e até hoje se
constitui alvo de reivindicação.

Com isso gostaria de trazer para discussão algumas das iniciativas e
empecilhos que a Educação Física tem registrada historicamente nas áreas da
Educação e do Desporto, constituindo assim referenciais para as reformulações
de propostas de Políticas Públicas.

A primeira iniciativa pública em relação a Educação Física vem baseada na
tentativa de fazer valer os princípios da Educação que constavam na Constituição
de 1824, quando pela Reforma Couto Ferraz (1851), e que somente em 1854,
regulamenta a "obrigatoriedade da ginástica no primário e, da dança no
secundário ". Vale destacar aqui o contexto da época que: Prezava pela
descentralização de iniciativas, conforme Constituição Federal, confiando às
províncias o direito de legislar e promover a Instrução Pública. A realidade
mostrou que somente as escolas do Rio de Janeiro conseguiram implementar tal
façanha, tendo em vista a falta de recursos financeiros das demais metrópoles.
Outro destaque é que não existia no Brasil instituição formadora de recursos
humanos específicos para tal atuação, ou seja, os professores de Educação
Física.

Na década de 20 com o "Otimismo Pedagógico" a ginástica foi incluída nos
currículos escolares de diversos Estados (SP, CE, DF, PE, MG, BA).

Na década de 30 com a "Nacionalização da Economia" objetivando a
implantação do capitalismo no Brasil, introduzindo-o na civilização urbano-
industrial, observa-se no país um forte aparato de criação de Órgãos Técnico-
Administrativos no Governo. Em 1939 cria-se a Escola Nacional de Educação
Física (RJ), retratando o primeiro currículo brasileiro oficial de formação de
profissionais da área. Cabe destacar aqui o traço marcante Sexista deste
currículo, onde a Educação Física obtinha tratamento diferenciado de acordo com
o sexo. Os objetivos da Educação Física eram de: melhoria das funções
orgânicas; aperfeiçoamento físico; e formação das qualidades morais.

A década de 40 vem inicialmente marcada pela Constituição de 37,
quando diante da inexistência de qualquer regulamentação no Desporto, cria-se
as Confederações e Federações, por conseguinte institucionaliza no Brasil a base
federada, através da 1a LOBO (Lei de Diretrizes e Bases do Desporto), o Decreto
n° 3179/41. Este instrumento visou disciplinar as atividades desportivas,

I Professor do Curso de Educação Física da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOSIRS.
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sobretudo o Desporto Profissional e a sistematização dos Auxílios dos Poderes
Públicos às Entidades Desportivas. Os Clubes passam a ter caráter patriótico,
onde o lucro é proibido ( apologia ao Amadorismo). Cria-se o CND (Conselho
Nacional do Desporto) para orientar, fiscal izar e incentivar a prática dos
Desportos; sua composição de 09 membros era de pessoas de elevada
expressão cívica e que representasse o Desporto Nacional, nomeadas pelo
Presidente da República.

Nesta década também começam a surgir as APEF's (Associações de
Profissionais de Educação Física), culminando em 1946 com a criação da
FBAPEF (Federação Brasileira das Associações de Profissionais de Educação
Física), entidades com caráter corporativo dos professores da área e de cunho
eminentemente integrativo e de confraternização dos mesmos.

Com a Constituição de 46, a área da Educação revive lutas ideológicas
adormecidas no Estado Novo, quando dá autonomia aos Estados de organizarem
seus Sistemas de Ensino e esboça o surgimento da 1a LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação) que de fato só aparece em 1961, através da Lei 4024/61,
pois as disputas diante da Descentralização x Centralização ; e Liberdade de
Ensino (Escolas Públicas x Privadas) marcam um cenário de 15 anos de "Iobby".

O "Manifesto de 59", apesar de também ter sido redigido por Fernando de
Azevedo, não tinha a mesma preocupação didático-pedagógica que o Manifesto
dos Pioneiros de 1932, pois abordava questões gerais de política educacional. É
marcante sua luta pela Defesa da Escola Pública através da proposta de que
"verbas públicas servissem somente à rede pública de ensino" enquanto as
escolas particulares se submetessem à fiscalização oficial.

A Educação Física é concebida com a responsabilidade de Melhoria
fisiológica ao mesmo tempo em que sofre influência do Escolanovismo e passa a
dar ênfase ao papel educativo do Jogo.

Outro momento histórico bastante significativo é a Década de 70, quando
da necessidade de adequação do sistema Educacional ao modelo Econômico. É
a marca do Tecnicismo através da ampla valorização das Técnicas de
Planejamento, vale ressaltar aqui a implementação da Reforma Universitária
Brasileira.

A Educação Física assume na escola, a tarefa do desenvolvimento da
Aptidão Física e da Iniciação Desportiva (consolidação de hábitos higiênicos,
espírito comunitário, criatividade, senso moral e cívico, emprego útil do tempo de
lazer), através do desdobramento da regulamentação da 2a LDB , Lei n° 5692/71.

No âmbito do Desporto com a 2a LDBD, Lei n° 6251/75, as organizações
das instituições ficam inalteradas, os "reparos" são apenas formais e
"periféricos". A novidade foi a idéia de um Fundo para o Desporto que não foi
implementado na prática.

Em linhas gerais destacaríamos os seguintes elementos desta legislação
que desdobrou-se na primeira PNED (Política Nacional de Educação Física e
Desporto):
1- Desporto era entendido como atividade física com fins competitivos e de regras
pré-estabelecidas ;
2- O Sistema Desportivo Nacional classificava o desporto em Comunitário,
Estudantil, Militar e Classista (Empresas);
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3- O CND (Conselho Nacional do Desporto), órgão normativo e disciplinador era
composto por 11 membros ( 8 de livre escolha do Presidente da República; o
COB - Comitê Olímpico Brasileiro; Presidente do próprio CND e a SEED/MEC -
Secretaria de Educação Física e Desporto do Ministério de Educação e Cultura),
ou seja, todos do Governo, caracterizando assim seu caráter Intervencionista;
4- A PNED tinha como objetivo - a Aptidão Física da população; a implantação e
intensificação do Desporto de Massa; a melhoria do nível técnico do Desporto
Competitivo e o Desporto como tempo de lazer;
5- O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que deveria ser aplicado
em Programas, Projetos e atividades em conformidade ao PNED, dando
prioridade ao Desporto Estudantil, Desporto de Massa e Desporto de Alto Nível.

A década de 80 vem marcada pelo processo de redemocratização do país,
com isso observa-se também um crescente de referenciais organizativos na área
da Educação Física, destacamos o surgimento do ENEEF (Encontro Nacional dos
Estudantes de Educação Física), em 1980; criação do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte (CBCE) e reativação da FBAPEF, em 1983 juntamente com a
difusão do Programa de Esporte para Todos do Governo Federal.

Com isso desencadeia-se um processo de maior embasamento científico e
de reflexão teórica (circulação de idéias) através das realizações de Congressos
e publicações especializadas. São significativos também os embates pela
desmilitarização da Educação Física, pela eliminação da predominância da área
biológica na formação profissional, pelo delineamento e regulamentação da
profissão, e finalmente pelo estabelecimento da distinção entre Esporte Educação
do Rendimento.

Em 1984, através do que ficou conhecida como "Carta de Belo Horizonte",
os profissionais da área apontam o seguinte diagnóstico "... a Educação Física
manteve-se isolada das outras áreas de conhecimentos; a proliferação
indiscriminada de Cursos de Educação Física comprometeu a qualidade de
formação profissional, e os currículos das Escolas Superiores de Educação
Física estão defasados em relação às exigências da sociedade..." diante deste
quadro propõem que" ... a Educação Física atenda a todos... comprometida com
a construção de uma nova sociedade; recursos públicos prioritariamente na
melhoria da Educação Física das Escolas Públicas; formação de profissional
generalista" .

Esta década de 90 , vem marcada por alguns direitos conquistados na
Constituição de 88, aos quais destacaria, a compreensão de serem a Educação e
também o Desporto direitos sociais do cidadão e dever do Estado o seu fomento.

Porém no momento exato de transformar os pressupostos constitucionais
em Políticas Públicas efetivas, se esbarra no forte aparato técnico-burocrático dos
Poderes Legislativos, Executivos e Judiciários das diversas esferas Federal,
Estaduais e Municipais, que apostam cada vez mais no desconhecimento e
desmotivação do cidadão para fazer valer seus direitos através de reivindicações
sociais, em suma, desqualifica-se o exercício da cidadania.

É notório o emperramento das discussões e tramitação do projeto que
aponta diretrizes e bases para a Educação brasileira, num Congresso Nacional
ainda caracterizado hegemonicamente pelo fisiologismo e apadrinhamentos.
Nesta área, vemos a "céu aberto" o mais profundo desrespeito pela sociedade
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brasileira que esteve representada por diversas entidades ao longo de 5 (cinco)
anos de debates na Câmara dos Deputados para composição do projeto
n01258/88 da LDB e que no Senado Federal é preterido em função dos
caprichos narcíseos do parlamentar Darcy Ribeiro.

O Poder Executivo por sua vez, "deita e rola" nas prerrogativas das
Medidas Provisórias o que lhe permite mandar e desmandar arbitrariamente em
todos os setores de âmbito nacional, apesar do falso discurso neo-liberal do
Estado mínimo, mas que na verdade é o mais puro neo-conservadorismo. Na
Educação se observa a "serpente" dos Parâmetros Curriculares Nacionais
tomando terreno diante da perplexidade da comunidade escolar.

Na área do Desporto o que observamos foi a aprovação da 3a LOBO (lei n°
8672/93 , conhecida vulgarmente como lei Zico) que além de distorcer os
princípios constitucionais que deveriam priorizar o incentivo e fomento do
Desporto Educacional, na verdade "endeusa" o Desporto Rendimento pois este
"encarna" todas as características da lógica do mercado, sendo portanto a
referência de qualidade e vitrine do consumo.

Vale destacar, nesta lei, a presença de profundas alterações conceituais e
estruturais no desporto brasileiro quando: prever recursos próprios (Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Desporto - FUNDESP); autonomia das
entidades desportivas e de composição dos sistemas estaduais e municipais de
desporto ( leia-se, responsabilidade dos Estados e Municípios implementarem
Políticas Públicas para garantirem a todos cidadãos acesso às mais diversas
manifestações do Desporto) .

Outro aspecto desta legislação, é a composição do Conselho Superior de
Desportos (CSD) - que substitui o antigo CND - cuja função maior é traçar
prioridades na elaboração de Políticas Públicas no Desporto a nível nacional.
Pois este garante 15 (quinze) membros, sendo que 3 (três) é do Governo e os
demais são representantes da sociedade civil. Sem dúvida um avanço em relação
à estrutura desportiva anterior no que diz respeito à ampliação da participação.

Porém não deve-se omitir que dos 12 (doze) membros da sociedade civil,
11 (onze) são vinculados à realidade do Desporto de Rendimento, portanto mais
do que evidente, as prioridades destas Políticas Públicas ficarão restritas e
limitadas mais uma vez na história, ao "mundo do sucesso" (diga-se, Desporto
Rendimento, nas suas três dimensões: profissional, semi-profissional e amador) .

No âmbito do Poder Executivo, o que se constata é um golpe ainda maior
que o atropelo da atual LOBO, quando através do "atleta do século", agora
Ministro Extraordinário dos Esportes (Edson Arantes do Nascimento - Pelé) não
se constitui o acima descrito CSD e no seu lugar se materializa o INDESP
(Instituto Nacional de Desenvolvimento dos Esportes), órgão que determina a
orientação política e promove a distribuição de recursos às entidades esportivas.

Instituído desde abril de 1995, o INDESP tem no seu Conselho Deliberativo
as seguintes "autoridades": Hélio Viana de Freitas (empresário de marketing
esportivo), Roberto Diniz Seabra (empresário de marketing esportivo), Hortência
de Fátima Marcari Oliva (atleta), Mauro Bento Dias Salles (publicitário), Nelson
Piquet Souto Maior (atleta), Rogério Pinto Coelho Amato (empresário e presidente
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo), Carlos Arthur
Nuzman (dirigente esportivo), José Carlos Amaral Kfouri (jornalista) e Antônio
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Carlos Gomes da Costa (publicitário e ex-representante do Brasil na OEA). Sem
dúvida um "time de peso";

Todos estes últimos aspectos citados são para demonstrar como a "lona
do circo neo-liberal" vem sendo estendida na área da Educação Física e
Desporto, mantendo, desta forma, ideologicamente a compreensão do sentido de
desporto como sendo somente rendimento. Dificultando e ocultando outras formas
de manifestações, de apropriações, percepções e também qualidades.

Não é mera coincidência que as pessoas não elencam entre os benefícios
sociais (educação, saúde, moradia, transporte, emprego ...), o desporto entre eles.
Com isso significa que não se legitimou enquanto hábito cultural. pelo menos
transcendendo ao mundo virtual da "telinha".

Desta forma, justifica-se mais do que nunca, resgatarmos a capacidade de
indignação para podermos superar esta profunda letargia que estamos sendo
submetidos, e restabeleçamos compreensões, desocultemos as formas de poder
e apontemos alternativas superadoras desta lógica hegemônica.

Não podemos ser comparados a "pássaros criados em cativeiros" que
"quando a porta da gaiola se abre para que possa voar, ele se recusa a fazê-Io.
Não age desse modo porque rejeita a liberdade, mas porque não sabe o que
fazer com ela".

Pensar em Políticas Públicas, é pensar em qualidade de vida. É pensar no
Estado como co-gestor da vontade da maioria da população. É pensar vontade,
como fruto inter-subjetivo do exercício da cidadania de cada um.
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ESPORTE E MíDIA

A/da Lúcia Piro (*J
Dinah Vasconce/los Terra (**)

Antes de tecer considerações a respeito do tema (Esporte e Mídia),
gostaria de agradecer o convite pela participação neste evento. Gostaria também
de dizer que, este assunto, tem sido, já algum tempo, alvo de nossas discussões
com outros profissionais da área. Por isso, este ensaio é resultado de uma
construção conjunta, destinado à este momento.

Inicialmente, queremos definir aqui o nosso entendimento por mídia,
como sendo o conjunto dos meios de comunicação para alcançar as massas com
fins de propaganda. Não podemos deixar de mencionar que ela, é uma
organização intencionada em estruturar e reforçar a consciência do sujeito social,
via veiculação de informação, de acordo com interesses e valores da classe
dominante. Portanto tem um caráter subjetivo de controle ideológico e cultural,
valendo-se de instrumentos tecnológicos para a consecução de seus objetivos1

.

Dada a complexidade do assunto, elegemos como ponto de reflexão a
utilização do esporte pela mídia como fator de reprodução da ideologia
dominante, onde o processo de conhecimento do sujeito acontece via veiculação
de informação normalmente interpretada como comunicação.

1. A COMUNICAÇÃO E O PROCESSO DE INFORMAÇÃO NA VIDA DO HOMEM

o termo comunicação geralmente é empregado no sentido de
compartilhar o pensamento entre duas ou mais pessoas, quando experimentam
um sentido de comunhão e repartição entre si (Pfromm, 1987). E, é em virtude
dela, que acontece o processo de informação.

A informação, por sua vez, tem encerrado um sentido de conhecimento -
a priori de quem informa - possível de orientar nossos pensamentos e ações que
ajudam compreender o mundo e o que se passa fora ou dentro de cada um de
nós. As informações afetam todas as atividades do ser humano, pois funcionam
como conhecimentos consolidados, ou seja, como saberes produzidos e
acumulados historicamente pelo homem que, via de regra, são apropriados,
modificados por interesses da classe social dominante e internalizados pela
classe dominada para a perpetuação de poder e reprodução da força material.
Estes compreendem costumes, padrões de valores, habilidades e crenças que
servem de suporte à ação e ao pensamento.

(*) Professora do Departamento de Educação Física da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ -
UEM/P ARANÁ.
(**) Professora do Departamento de Educação Física da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA -
UFUIMINAS GERAIS.

I ConferirChauí (1995, pp.33 1-333).
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o processo de conhecimento, através da informação, pode ocorrer de
duas formas distintas: pela comunicação direta de uma pessoa para a outra, ou
seja, de forma oral ou gestual e pela comunicação mediada por máquinas. O
segundo caso popularizou-se ao longo dos anos, porque o homem foi
aperfeiçoando as múltiplas formas de se comunicar na intenção de superar a
lentidão com que a informação chegava de local a local e de pessoa para pessoa.
Criou-se, então, o que se pode chamar de tecnologia da informação - um modo
próprio do homem fixar seus signos e transmiti-Ios à distância - superior em
velocidade e estratégias de propagação.

Segundo Pfromm (1987), na história da organização tecnológica da
informação e no processamento do conhecimento, existem quatro gerações:

a) a geração da informação impressa - surgida em meados do século
XV, tem expressão em Gutemberg. Até então, as comunicações só
existiam em representações pictóricas ou escritas, concentradas em
cavernas e rochas, num período referente a dez milhões de anos, mais ou
menos. Os textos logossilábicos e silábicos surgiram há cinco mil anos
atrás e, posteriormente, apareceram os alfabéticos, em suportes;
b) a geração de imagem e som - com o aparecimento da fotografia, no
início do século XIX, e as gravações, na metade deste século em diante;
c) a geração rádio e TV - cujo surgimento foi a partir da invenção do
telefone, da telegrafia sem fio e do telégrafo, no final do século XIX;
d) a geração dos computadores - representando um avanço da
tecnologia, nos últimos 50 anos com o surgimento dos computadores,
videocassetes e outros aparelhos tecnológicos modernos.
Seu processo de evolução, segundo Machado (1993), tem por fim ajustar

e reforçar a base técnica de produção às determinações das necessidades de
valorização do capital (p.33). Este processo é identificado segundo alguns ciclos:
- o primeiro, refere-se à Revolução Industrial (do século XVIII à 1847) com o

advento da máquina a vapor, surgida no contexto do capitalismo concorrencial.
Este, refere-se ao período de concorrência de mercado em que a exigência era o
aumento de produtividade e acumulação de bens à custas do sacrifício e da
exploração do trabalhador;

- o segundo, caracteriza-se pela segunda revolução tecnológica. Tem
como base a utilização de motores elétricos a combustão, o que trouxe
novas formas de comercialização de produtos, favorecendo maior
exploração do trabalho;
- o terceiro ciclo é identificado pela transnacionalização do capital que
define a possibilidade de controle das máquinas, por meio de
aparelhagem eletrônica. Este ciclo surgiu após a "Guerra Mundial, e seu
objetivo, segundo o autor, foi o de alterar a base do tratamento da
conservação e da transmissão das informações, oporfunizando mudanças
profundas no trabalho humano (Machado, 1993, p.33). Assim, os
instrumentos tecnológicos visaram tornar o capital independente do
trabalho, reduzindo os trabalhadores em apêndices de máquinas (p.34),
ou meros complementos destas, sem muito valor.

84



A questão da aquistçao de conhecimento através de informações
mediadas por máquinas, e sua influência sobre a forma de vida do homem, é mais
complexa do que pode parecer. Normalmente o homem vale-se, simplesmente, da
justificativa das vantagens que esses meios Ihes proporcionam. Concomitante ao
processo de evolução, foi-se gerando um homem expropriado do trabalho, de
suas conquistas e direitos, de fácil sedução pela necessidade de melhoria na sua
base material, com uma visão fragmentária do mundo.

Pode-se dizer que as interações comunicativas, atualmente, mediadas
pelos instrumentos tecnológicos criam e recriam sem trégua, a moda, os hábitos,
os costumes, gerando aquilo que Graciarena (1987) chamaria de núcleo de
valores compartilhados (p.4), ou o que Kosik (1989) chamaria de mundo das
representações comuns (p.11), como fundamento normatizador das atividades,
atitudes e emoções das pessoas. A todo momento os indivíduos são
bombardeados de informações que acabam sendo internalizadas, em função das
exigências do meio ambiente e das intencionalidades que o constituem.

Nossos hábitos, quer sejam alimentares, expressivos, ou outros, são
fatores culturais, resultantes dessas interações comunicativas, o que significa
dizer que, uma vez recebida a informação (plano cognitivo), esta, sem ser
exaustivamente refletida, passa a ser assumida, enquanto verdade natural e
absoluta - sugestionada, na maioria das vezes, pelo marketing, que faz a linha de
atuação no plano psicológico. Por meio destas, a realidade pode apresentar-se
de forma aparente e enganosa, por sugestões, impressões e persuasões, se não
houver uma postura crítico-reflexiva, frente aos fatos e às informações veiculadas.

Os meios tecnológicos, certamente, invadiram o mundo, de maneira a
promover o individualismo que vem conquistando espaço cada vez maior em
detrimento ao senso de solidariedade, respeito humano, coletivismo. Suas
intensas e freqüentes propagações têm promovido um mundo menos preocupado
com a essência das coisas, mais envolvido com a aparência dos fenômenos,
concorrendo, pois, para uma inversão de valores.

Assim, é que o homem enquanto ser político-social, interventor do
processo de transformação da realidade, que possui uma leitura crítica frente as
relações que são estabelecidas no seu meio, e que conhece as razões que o
levam à expressão/ação' (movimento do homem em movimento no mundo),
passa a ter o sentido restrito de homem em movimento no mundo,
compreendido enquanto biológico e geneticamente determinado; pragmático e
hedonista; que trás consigo a ânsia de resultados imediatos e de conquistas a
qualquer preço; que busca recompensas extrínsecas (Corbucci, 1992), como o
reconhecimento social; que foge à dor e vive em busca de satisfação pessoal.

A despreocupação pela essência das coisas - consciência imediata - tem
determinado, na visão de Flusser (s.d) uma consciência infeliz (p.117), na medida
em que se retroalimenta dos bombardeios de informações e imagens sedutoras
consumistas. Neste sentido, o homem busca prazer e divertimento, mas se

I Bicudo (1992, p.lO) entende que quanto maior for o grau de auto-conhecimento, tão mais profundo será a percepção
de como seus valores são gerados, que eles representam o vínculo entre o individual e o social, ao serem projetados
na cultura mediante o fazer da pessoa. A compreensão desse processo, por sua vez, permite que a realidade valor
seja desvelada. Admite que os valores são possíveis de manipulações pelas instituições sociais e possíveis de serem
introjetados na estrutura da pessoa, alienando-a.
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desqualifica, no movimento de sua responsabilidade e de sua característica de
ser pensante. Tudo parece servir ao divertimento e assiste-se, assim, a natureza
em degeneração: do vídeo-game 9ue vem bloqueando o sentido de movimento do
homem em movimento no mundo ao tênis musical que encanta a criança com
vibrações melódicas e intuitos consumistas. Para Flusser (s.d.), a busca cada vez
maior do divertimento é uma tentativa de fuga de um estado de infelicidade.

Os multi-meios tecnológicos, veiculadores de informação, estão hoje
introduzidos nos diferentes meios sociais, atingindo também o ensino, que era
realizado exclusivamente pela mediação direta. Hoje em dia, por exemplo, fala-se
em ensino à distância.

Na área educacional, cujo fator de informação" acontece pela comunicação
e expressão corporal direta - embora carregada de sentido do que prega a
comunicação mediada pelas máquinas (mídia) -, o conhecimento e a cultura
passam por um processo também consumista e discriminatório. Consome-se a
atualidade, o imediato!

Os meios de comunicação de massa, a todo momento, enfatizam os
acontecimentos do mundo. Adquire-se, através deles, conhecimentos de
geografia, fisiologia do corpo humano, economia, culinária, investimentos. Pouco
espaço há para o homem dedicar-se à história contextualizada e crítica dos fatos;
pouco tempo há para uma leitura da realidade passada. A primazia é pela
atualidade. O importante é cumprir o programa, com eficiência e sem perda de
tempo.

Com as imagens fantásticas da TV cria-se o mito estético que fascina e
simula o real em hiper-real (Santos, 1978). Como exemplo, Hamburguers (1993)
escreve que, nos intervalos de programas esportivos da Rede Bandeirantes de
Televisão, o telespectador defronta-se com mitos como Michael Jordan (ídolo do
basquete americano), nos comerciais de modeladores do corpo, para criar a
ilusão de que está vivendo a agilidade do esporte, a beleza do jogo e dos
jogadores, estabelecendo-se aí, um verdadeiro culto à elasticidade do corpo. De
fato, em tais situações é evidente o desenrolar de uma idolatria esportiva e de um
desejo de se estar naquela imagem.

Com as facilidades dos computadores, os conhecimentos são
construídos, armazenados, modificados e propagados. Basta digitar um código
para obter o que se deseja, poupando o homem de elaborar seu próprio pensar.
Assim é que, a seleção de conteúdos para a divulgação de mensagens e

I A expressão movimento do homem em movimento no mundo, encerra um sentido de homem enquanto ser ativo na
construção da história da humanidade. O que estamos assistindo no entanto, mostra-se contrário a isso. O vídeo-
game, por exemplo, apenas representa uma série de outras coisas do mesmo gênero, que são motivos de
individualização e inatividade do ser humano tolhendo-lhe a capacidade de perceber-se enquanto ser sensível,
coletivo e político, fundamental para o processo de transformação da realidade. O movimento, enquanto expressão de
uma subjetividade - pois surge após uma avaliação subjetiva de significados e se manifesta a partir daí - tem uma
necessidade de auto-expressão (liberdade de comportamento) e auto-realização. Neste particular, Rodrigues (1976)
indica que brinquedos status ou contemporâneos como vídeo-games, computadores, acabam restringindo a criança,
tornando-a inativa, acomodada, egoísta, proprietária, sem criatividade e pseudo-realizada.

2 Não se pretende dizer que a função educacional encerra um sentido de informação daqueles que sabem
(professores) àqueles que não sabem (os alunos). Não se entende o ato educativo enquanto repasses e memorização de
conhecimento.
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conhecimentos, segundo Aranha e Martins (1986, p.91), sofre violenta censura
prévia para manter o controle ideológico sobre a população.

Sobre a geração denominada Sócio Atleta da Parabólica, Garcia (1992)
afirma que ela se insere neste contexto porque

"(...) em sintonia com a programação do 10
mundo que chega via antena parabólica, boa parte da
garotada passou a emitir sinais de comportamento
diferente daqueles rebatidos por gerações anteriores.
Seus ídolos no esporte, não falam português e nem
são famosos pelas habilidades dos pés (...). É Beisebol
para cá, Basquetebol para lá e futebol americano o
tempo todo. Os adolescentes entram de cabeça nos
esportes estrangeiros sugados pelo vácuo da
informação que vem do espaço (...). Caso contrário, o
garoto corre o risco de ficar de fora de sintonia dos
bate-papos infanto-juvenis". (p.12)

Este autor, referindo-se a crianças de uma forma geral, realiza uma crítica
sobre a influência da mídia em suas consciências. Comenta que chegam a sonhar
com uma carreira no futebol americano; ficam viciadas em assistir jogos de hóquei
sobre gelo e canoagem, rendendo-se à poltrona, atravessando tardes embaladas
por seus novos ídolos e preferindo esquecer que a escola existe.

Logo a educação sistematizada, torna-se desestimulante, na medida em
que quebra o ritmo de interesse das necessidades imediatas dos alunos. Ela não
se mostra tão atraente e fascinante como aquilo que é estimulado através da
mídia1

, exige compromisso na aquisição de conhecimentos (mesmo que estes
.sejam técnicos demais) e responsabilidade para com as tarefas solicitadas. Além
disso, causa sensação de incompetência quando elimina por reprovação, aquele
que não consegue lidar, com muita habilidade, o saber - o que não acontece, via
ilusão dos meios de comunicação porque torna-se possível selecionar o
conteúdo que se quer em momento desejado.

Neste processo, o esporte foi conquistando espaços cada vez maiores no
âmbito social, como resultado dos anseios e desejos dos sujeitos. Como diz Chaui
(1995), a mídia vem criando em nós os desejos e oferecendo produtos
(publicidade e programação) para satisfazê-Ios (p.332). Com o esporte não foi
diferente.
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2. O CORPO/CONSCIÊNCIA COMO FORMA DE EXPRESSIVIDADE
ESPORTIZADA

Na verdade, o homem está em constante aprendizagem e é suscetível de
influências do contexto social e os meios de comunicação de massa contribuem
fortemente na construção de sua consciência e leitura do mundo.

Santin (1990), preocupado com os aspectos da corporeidade e com a
concepção de corpo/movimento, encontrada no imaginário social e individual,
levantou algumas categorias que auxiliam nossas discussões:

a) corpo-ritualizado
O autor admite que há uma profunda e a/ienante utilização das relações
homem-máquina, onde os rituais são tecnizados (p.141), trazendo, por
conseqüência, a perda da noção da própria corporeidade. Basta observar
a relação de afetividade e apego do homem com suas máquinas como:
carro, moto, lancha.
Dentro desse contexto, o corpo vai perdendo sua autenticidade,
representando papéis e funções, através da atividade motora.
Geralmente, através dos meios oficializados institucionalizados - Escola,
Desporto -, o corpo passa a ser o centro onde os ritos se
operacionalizam. O ritual, neste sentido, acaba por esconder o corpo
verdadeiro, travestido e camuflado, atrás dos vestuários, uniformes,
maquilagem.
b) corpo-utensílio:
Apresenta-se como objeto da alma, a serviço de causas superiores,
desconsiderando-se o quanto sofra, o seu desgaste, mesmo correndo o
risco de que fique inutilizado. O que conta isto é, a autopromoção, o
sucesso, a vitória em bravatas, não importando a violência que ocorra
contra ele. Serve como instrumento de uso pessoal que, normalmente,
busca conquistar espaço no livro dos recordes.
c) corpo-propriedade e corpo mercadoria:
É visto como instrumento pessoal, em que o proprietário sente-se com
poder sobre seu objeto de pertence. Os enxertos ou transplantes de
órgãos humanos reforçam a idéia de corpo-propriedade. Uma vez tendo a
idéia de que o corpo é uma propriedade, admite-se que este pode ser
comercializado. Ele entra na esfera da economia de mercado,
estabelecendo o mecanismo de oferta e procura. A escravidão, a
prostituição são exemplos de um corpo-mercadoria.
d) corpo-ideologizado:
Torna-se ideologia o corpo exposto ou submetido à representação das
classes sociais. Isto acontece quando torna-se rótulo de embalagem de
mercadoria, de gestos de heroísmos, de idéias revolucionárias ou
reacionárias (Santin, 1990, p.143), o que normalmente faz com que este
se submeta a interesses. Cria-se desta forma, várias imagens corporais
na sociedade: corpo trabalhador, corpo empregado, corpo patrão, corpo
atleta, corpo doente ou sadio, corpo soldado, corpo frágil ou fraco.
Os meios de comunicação de massa são grandes responsáveis em
divulgar e reforçar os corpos ideologizados.
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e) corpo-sexuado:
Pode ser entendido como a forma da sociedade viver a sexualidade. Ser

homem ou mulher, hoje em dia, não está somente vinculado aos fatores
biológicos ou genéticos. Significa, também, superioridade e inferioridade; força e
fragilidade; competência e incompetência; poder e submissão, e outras
conotações que são feitas a esse respeito.

Há uma exaltação do estereótipo masculino ou feminino quando se é
determinado o que compete a masculinidade ou a feminilidade. Sob este ponto de
vista acontece o reforço constante da heterossexualidade, legitimando os
comportamentos. Por outro lado, também há um reforço muito grande em
homogeneizar os sexos (Santin, 1990, p.143). Os movimentos feministas para
acabar as diferenças e discriminações, fazem esta linha. A indústria do vestuário
em geral e do esporte em específico, por exemplo, produzem roupas e produtos
comuns e reforçam sempre a palavra unissex para atingirem maior nível de
alcance nas vendagens de produtos.

Podemos dizer, que a concepção de corpo/movimento, encontrada no
imaginário social e individual, apresenta-se esportivizada. Conforme coloca
Bracht (1990), nosso cotidiano está carregado de informações, via veículo de
comunicação, que atribuem ao corpo/consciência uma característica de
esportivização (corpus-esportivus). Estas concepções não parecem omitir-se do
sentimento de divertimento, atribuído por Flusser (s.d), nem da observação de
Machado (1993), quando levanta a tese a respeito da desvalorização do
homem/trabalho. Desta forma, pergunta-se: E as motivações que têm levado o .
homem a buscar uma atividade corporal? Como têm elas se apresentado?

Pode-se dizer que são três as formas de manifestações observadas:
- a primeira delas parte da necessidade de reconhecimento pessoal, no
meio em que se vive (corpo como expressividade da competência);
- a segunda emprega um sentido de relaxamento (busca da recreação,
lazer, distração);
- a terceira forma é dimensionada pelo sentido de descompromisso.

2.1 O Corpo como Expressividade da Competência

Segundo Corbucci (1992), no mundo contemporâneo em que a relação
humana se estabelece num clima de concorrência, o corpo apresenta-se como
componente competitivo, no ato de exercitar-se.

Geralmente exposto a exaustivas horas de trabalhos físicos - esporte
trabalho de acordo com Bracht (1989) - o corpo foi ganhando expressão de
competência e rendimento, determinada por padrões de disciplina, autoridade,
concorrência, técnica e outros.

O homem-corpo, na busca de recompensas extrínsecas (reconhecimento
social), chega a ultrapassar seus limites ao lançar-se a árduas atividades, em e
extensos sofrimentos de qualificação (domínio dos fundamentos do trabalho), em
detrimento ao prazer pelo movimento. Isso pressupõe um corpo segregado por
capacidade de operação, especialista, individual e hipercompetitivo, centrado no
horizonte da conquista a qualquer preço.
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No caso das atividades físicas, o desporto parece corresponder bem aos
interesses da população que anseia, hoje, por competência, ascensão social e
cidadania. Inscrevem-se nesta categoria, aqueles que inclinam-se a sua prática (o
atleta é um caso típico), na maioria das vezes, de forma completamente cega e
alienada. E isso constitui-se um problema que os educadores podem e devem
dimensionar.

Não é necessário enfatizar que, atrás da busca pela competência, mais
uma vez, estão os meios de comunicação de massa, responsáveis por
promoverem e divulgarem competições internacionais, nacionais, estaduais.

A grande ênfase dada a esses eventos, no intuito de reforçar valores
dominantes, impele o homem tanto a desejos consumistas, quanto à valorização
da corporeidade enquanto, expressividade de competência.

No primeiro caso, um jogador de voleibol passa a se sentir potencializado
ao imaginar-se proprietário (desejo) do tênis mais caro que poderá ser o mais
leve, mais macio, mais aderente ao chão (sensação de propriedade/consumo),
que fatalmente o levará ao salto mais alto, a queda mais branda e a
deslocamentos seguros, no ato de exercitar-se (objeto de satisfação e pseudo-
realização).

No segundo caso, podemos exemplificar com as propagandas de
oportunidade, que valem-se de momentos festivos como Olimpíadas
Internacionais, para legitimar e fixar valores. Na fase das Olimpíadas de
Barcelona (1992), assistia-se na TV um quadro de crianças entre três e cinco
anos, dialogando. Entre a realização de cambalhotas e giros lúdicos, a
conversação apresentava-se da seguinte forma:

"- Brincando?
- Não! treinando para as Olimpíadas do ano 2000".
Nós acreditamos em nossas crianças! (era a mensagem final).

A massificação, o condicionamento e a absorção de idéias deste porte,
mesmo que contrariem as condições humanas de maturação física e psicológica,
são instrumentos importantes para sustentar as multinacionais da cultura 1, que
valem-se dos meios de comunicação para legitimar tais idéias. Estes, por sua vez,
veiculam imagens de ordem estética; supervalorizam, criam e se utilizam de
ídolos para que, desde cedo, o indivíduo seja levado à aquisição de produtos
esportivos, eletrodomésticos, cartões de créditos, bebidas. (como é o caso dos
jogadores de futebol contratados pela Brahma, 1994)2.

Um outro exemplo, a utilização dos jogadores de Voleibol - campeões
das Olimpíadas de Barcelona (1992) - passaram idéias de força, disciplina,

I Sobre o termo, Multinacionais da Cultura Carmo (1985, p.26) comenta que basta olhar os laboratórios
ergométricos, academias, filmes, os audiovisuais e outros recursos que envolvem a atividade fisica, para perceber que
a área educacional, em especial a Educação Física, foi contemplada. Essa idéia surgiu oportunizada pela
industrialização, que pretendia maiores investimentos e lucros.

2 Sobre esse assunto, vamos encontrar o caso das primeiras propagandas que os jogadores do futebol brasileiro
fizeram para a cerveja Brahma. Algumas propagandas foram alteradas cortando os clipes dos jogadores em campo.
Em outras, os jogadores foram impedidos de se manifestarem publicamente porque o patrocinador oficial da
Confederação Brasileira de Futebol (Coca-cola), as embargou devido a utilização do uniforme verde-amarelo
contendo seu simbolo. A força com que os meios de comunicação de massa induzem o homem/corpo ao consumo
talvez seja a causa dos cuidados e controles de uns sobre os outros.
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estratégias, organização, poder e segurança que o exército oferece ao seu povo,
justamente num momento1 em que assumia-se um governo civil (eleito pelo
povo), após trinta anos de governo militar.

Parece então, ser necessário que, desde cedo, haja uma cumplicidade do
corpo/trabalho com as intenções de manutenção da ordem social estabelecida.

2.2 O Corpo como Expressividade do Relaxamento
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Nesta manifestação, o homem corpo, normalmente, intenciona o
descanso das tensões, através da recreação e do lazer, como forma de se
socializar e desafogar a consciência da responsabilidade do trabalho-solidão. São
momentos dedicados ao relaxamento e esquecimento do cotidiano estressante,
ao envolvimento com alguma prática física alternativa, dando a impressão de
convívio comunitário. E nesses momentos de catarse, em jogos e eventos em
nome da existência solitária acontece também a despolitização ao se descontrair.

Os passeios ciclísticos, a bio-energética, as corridas rústicas, a
hidrobiocinética são alguns exemplos de práticas alternativas, sugestionadas e
produzidas pela indústria cultural que, normalmente, são encampadas por
administrações municipais, estaduais ou instituições como o Ensino, o Corpo de
Bombeiros, as comunidades ecumênicas e outras que, geralmente, são
organizadas pela figura do profissional do movimento ..

2.3 O Corpo como Expressividade do Descompromisso

Camargo (1989) referindo-se aos estudos sobre o tempo livre e lazer
(cujo o esporte tem expressão), afirma que a metade do tempo livre da população
é gasta com lazer produzido pela indústria cultural, vindo a TV em 1° lugar,
seguida de longe pelo rádio e, mais de longe ainda, pelos livros, discos, jornais
(p.12), revistas. Isso evidencia uma dedicação mais voltada para o consumo de
lazer, ao invés da prática ativa de lazer.

Nesta categoria estão os não praticantes ou sedentários, que preferem
justificar-se na falta de disposição e vontade para de atividade física. Todavia,
outras explicações podem estar subjacentes. O medo do julgamento é uma delas.

De acordo com Stein (1982) existe uma íntima relação entre a iniciativa
de manifestar-se em alguma coisa (como a atividade corporal) e o medo do
fracasso, diante do reconhecimento das pessoas.

Entretanto para o autor, o cultivo desse medo nos indivíduos é também
uma característica especial da sociedade industrial capitalista, no desejo de
manter a dominação de uma classe sobre outra. É um recurso utilizado e
estimulado através dos mecanismos de repressão social que usam sanções e

I o momento o qual nos referimos é, justamente o período de 1993 e 1994, em que o Brasil passou (e ainda passa)
por grandes dificuldades político-econômicas: conupções em várias instâncias administrativas como o Instituto
Nacional de Previdência Social; instaurações de Comissões Parlamentares de Inquéritos (a do orçamento tornou-se a
mais significativa no ano de 1993 e início de 1994); projeto de isonomia salarial para as categorias de servidores
públicos federais (o que provocou noticiário a respeito de possível intervenção das forças armadas no poder); processo
de privatização das estatais, cujo Ensino Universitário se enquadra. Este último, ainda intensionado pelo governo
Fernando Henrique Cardoso.



exiqências arbitrárias, entre outros aspectos e é alimentado pelo regime
competitivo das sociedades de classe. Tais circunstâncias acarretam:

"o medo de parecer pouco eficiente; a angústia
por querer aparecer nosso rendimento de modo a
conquistar um lugar ao sol, ou conservá-Io; a loucura
por vencer nessa sociedade na corrida da
concorrência". (Stein, 1982, p.11)

Acontece que o princípio da concorrência exacerba o medo dos outros e
multiplica sua força transformando-se em medo neurótico (medo do fracasso;
dependência da autoridade).

Os meios de comunicação de massa, grandes auxiliares na exploração
deste medo, são controlados pela classe dominante, que dificulta ou destitui a
capacidade de pensar e a de decidir que as pessoas têm.

A tendência que o indivíduo tem é a de assumir uma posição fantasiosa
(de fuga), frente à realidade, quando se transporta, imaginariamente, para o lugar
de algum personagem ou situação, buscando, com isso, eximir-se deste medo.
Em decorrência disso, ele acaba por não assumir o espaço que lhe é de direito,
qual seja, o lazer pela consciência, pelo prazer, em detrimento ao lazer-fuga.

O homem corpo prefere, então, compactuar com a simbologia do atuar
quando veste, por exemplo, a camisas de grandes times, nas finais de
campeonatos; quando reage consumindo lazer, para liberar emoções
reprimidas; quando faz a opção de deixar-se representar pelos supostos homens
mais competentes (normalmente os craques, os artistas, os ídolos). Esta forma de
atuação ou sentido inconsciente do lazer empregado pelo homem, precisa ser
desvelado.

Pelo que foi exposto sobre as três manifestações do homem, pode-se
destacar algumas características comuns entre elas:

a) Possuem uma característica de esportivização no sentido
corpo/consciência.
b) Não fogem às problemáticas identificadas por Flusser (s.d.): a fuga de
si próprio; a consciência infeliz que busca divertimento; a necessidade
compulsiva de consumo.
c) São movimentos solitários, individualistas.
d) Apresentam o medo como característica e não se propõem a discutir
as condições que o determinam assim.
e) Não estão sujeitos a discussões das condições de exploração do
homem no trabalho, sua expropriação deste e outras problemáticas, já
mencionadas.
f) São produtos de uma consciência alienada, controlada por instrumentos
tecnológicos, que por sua vez, são controlados pelo poder dominante.
g) Vivem uma realidade aparente, imediata e enganosa.

Para concluir essa parte, pode-se dizer que, infelizmente, parece
ser esta a forma própria do homem moderno. estar vivendo seu
movimento, nos dias atuais. E é assim que o homem corpo vai, cada vez
mais, se individualizando. Entendemos que isso corresponde a uma forma
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de alienação, que limita a capacidade do sujeito de perceber a
corporeidade, enquanto possibilidade de ação/intervenção crítica na
realidade meio.

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Bracht (1990), não existe consciência sem corpo; não existe
corpo sem consciência; não existe auto (consciência) sem consciência corporal;
não existe ser (consciente) sem auto consciência (p.7). Esta posição indica
preocupação no sentido de avançar à uma consciência corporal crítica, não
limitada por uma posição biologizante, cooptada e influenciada pelos modismos.

Viver uma cultura corporal esportivizada, prisioneira dos modismos
(incentivados, direcionados e criados pelos meios de comunicação), sem uma
reflexão crítica da conjuntura que promove desejos e propaga valores de
interesses dominantes, é estar colaborando com o processo de reprodução
desses valores, sem tomar consciência disso. A decisão de expor-se, mesmo que
seja de forma passiva, requer um corpo consciente, descontraído, bem ao
contrário daquele que se diverte no movimento do esporte pelo esporte.

A difusão de informações dos instrumentos tecnológicos, que vem
codificando o mundo de maneira a divertir o corpo, tem estimulado e reforçado o
movimento consumista e tem favorecido à quebra do ritmo, dos ritos e das
tradições do sujeito, abafando muito o seu interior, a sua subjetividade.

O homem consumista que se diverte, simplesmente, pode ser
considerado como um ser vazio, hedonista, sem memória, constituído de uma
consciência imediata e aparente das situações que o envolve, e incapaz de
refletir sobre os valores que se incorporam em seu processo de conhecimento da
realidade, porque fica aquém de perceber-se e atuar como sujeito da história.

Comenta Flusser (op. cit.) não pode haver uma memória a onde não há
um eu, uma interioridade (p.177). E, um eu, uma interioridade, pressupõe um
corpo consciente em movimento no tempo e no espaço, sem estar limitado pelo
medo, cooptado e seduzido por questões de competência, produção, consumo,
divertimento; um corpo conhecedor de seu papel, de sua história de classe; um
corpo crítico, com possibilidades concretas de agir criticamente na realidade para
transformá-Ia.

A proposição de expor o corpo à crista da onda, sem prévia reflexão das
implicâncias do processo de conhecimento e seus produtos para a vida do
homem, diminui as possibilidades do sujeito de interferir no contexto em que se
situa.

O profissional, da Educação Formal ou Informal, pode e deve
proporcionar uma educação mais atraente e mais crítica, que favoreça uma
consciência diferente daquela que se observa hoje. O educador, por exemplo,
poderá explorar situações como estas, utilizando-se dos mesmos recursos
audiovisuais que o sujeito esteve exposto, para levantar discussões e mostrar o
outro lado da moeda. Isso implicaria em utilizar-se das mesmas estratégias para
assim refletir sobre a influência desse processo de informação na vida do homem.
Considerando dessa forma, ele poderá contribuir com a desmistificação da
realidade enganosa, que impõe ao corpo um sentido restrito de homem em

93



movimento no mundo em detrimento do sentido amplo de movimento do
homem em movimento no mundo.
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ESPORTE E MíOIA

Edilson Fernandes de Souza1

"Dizem que a cozinha goiana não existe. Pois, quem
disse, não sabe o que é bom.
Ou talvez alguém, provando dela, possa ter um dia
exclamado.
Credo, isto não existe de tão bom"!

(Cora Coralina)

Agradecemos o convite, embora apressado, para participarmos do V
Seminário Nacional sobre Movimento Estudantil e Esporte, com a mesa central e
única, "Esporte e Mídia". Consideramos a produção deste evento como sendo de
grande importância para o Movimento Estudantil, enquanto movimento social
organizado, uma vez que estamos vivendo enormes ataques pelos governos
federal e estadual em nossas Universidades.

Agradecemos a Profa. Dinah Vasconcelos Terra por ter nos antecipado seu
paper, ou seja, sua comunicação escrita, o que nos deu base para a discussão
que iremos apresentar.

Tentaremos em nossa comunicação divagar um pouco a respeito de alguns
aspectos sobre o esporte/mídia.

Divagar, porque nossa visão, embora situada no plano crítico, se revista de
um pensamento ainda um tanto linear, no sentido de que herdamos
hegemonicamente algumas definições, idéias e conceitos sobre o fenômeno
esporte em nossa sociedade.

Nesse contexto, teceremos algumas críticas na tentativa de avançarmos
em algumas questões ensaiadas na fala da Professora Dinah, aliás, fala essa
revesti da de boas argumentações teórico/práticas.

No avanço da discussão, teceremos alguns comentários no que se refere à
mídia e ao imaginário social descrito pela Professora como algo fora do homem ...

Um dos pontos que pretendemos aprofundar, para nós ainda obscuro na
fala da Professora, concentra-se no fato da pergunta o que é mídia?

No geral pensamos a mídia como algo imenso, grandioso perante nossos
olhos. Aliás, pensamos exatamente como ela pretende que pensemos como ela é,
e representa, através de uma imensidão de mentalidades. Aí está o paradoxo que
não foi visualizado pela Professora. Porque herdamos uma idéia de mídia, que
tanto ela se expressa virtuosamente, como também ela nos parece muito íntima,
muito amiga e parceira de nossos dias, do nosso cotidiano e não percebemos. E
é por sua intimidade que a mídia se faz nos pormenores, nas mínimas formas de
articulação entre o desejo manifesto e os meios de veiculação mínimos, como
telefone, telefonia celular, cartazes, folhetos e outros artifícios como
merchandagem e até bilhetes e demais falas, quando expressam ou tentam

I Docente do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, Mestre em Educação Física
pela Universidade Gama Filho - linha de pesquisa "Imaginário Social e Atividades Corporais". Membro do Núcleo de
Estudos em Planejamento e Metodologia do Ensino da Cultura Corporal (NEPECC).
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expressar significados e sentidos de quem, ou do que está em evidência, ou se
faz evidente como o esporte.

A rigor, existem duas mídias. Uma macromídia versus micromídia, que se
articulam efetivamente nos mais minuciosos detalhes da informação.

Isto é, devemos reconhecer que existe a macromídia como a televisão,
rádio, jornais de grande circulação, etc., e a micromídia, na qual temos enquanto
pessoas, uma expressiva parcela de contribuição, como as conversas na mesa de
um bar, no buteco da esquina, enfim, de inúmeras maneiras de pôr em evidência
um fato ou fenômeno como o esporte. E neste sentido, nós somos co-
participadores dessa mídia, ou co-participantes do fenômeno em evidência.

A Professora Dinah apresentou na folha nove1 de seu artigo, uma visão
pessimista da fantasia humana, embora tenhamos entendido o sentido ideológico
que tentou expressar com o termo imaginário e realidade, e que nós buscaremos
uma versão contrária apresentado pela Professora, no sentido da criatividade
humana, no decorrer de nossa fala.

A Professora fala em seu texto da evolução tecnológica, desde a geração
da informação impressa no século XV, passando pela geração de imagens e som,
como a fotografia no início do século XIX, e a criação dos computadores, vídeo
cassete, etc., que tem por finalidade ajustar o homem ao meio de produção.

E, então, nesse sentido, gostaríamos de lembrar a invenção da máquina de
fazer tempo ou de controlar o tempo natural ou imaginário da população mundial.
Estamos falando, portanto, da invenção do relógio, e é nessa perspectiva que
pretendemos realizar o debate junto à Professora Dinah, articulando a teoria na
perspectiva de Castoriadis" em que existe um tempo identitário e o tempo
imaginário, o que para nós, pode se ajustar ao tempo/esporte identitário,
tempo/esporte imaginário.

O tempo/esporte identitário é aquele que foi concebido pela ontologia
herdada, isto é, por valores conceituais que nos foi absorvido ao longo de nossa
experiência universal, através de datas, calendário, e com isso a disciplinarização
do tempo através do relógio que marcaria a padronização dos comportamentos
humanos, e suas manifestações, como o fenômeno esporte. Esse tempo/esporte
é delimitado e demarcado por medidas. Ele é mensurável.

O tempo/esporte imaginário se expressa na invenção e criação humanas e
se reveste da fantasia individual ou coletiva de diferentes sociedades. Essas
sociedades adquirem um leigein e um teukhein, que são suas instituições que
regem a vida social-histórica.

O leigein e o teukhein correspondem ao representar e o fazer social,
respectivamente. Momentos em que fazer e representar se expressão em várias
dimensões de acordo com cada sociedade.

Com isso, estamos querendo dizer, o que parece óbvio, que existem várias
sociedades e, portanto, várias formas de se compreender o social-histórica das
diferentes sociedades ou identidades próprias dessas sociedades. E com isso,

I Folha correspondente com o paper original entregue, de última hora, pela Professora Dinah.

2 CASTORIADIS, Cornelius. O imaginário social e a instituição. In: . A instituição imaginária da sociedade. 3
ed. Trad. de GuyReynaud. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1982. p.201-258.
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maneiras de se fazer representar através de inúmeras manifestações como
tempo/esporte enquanto identidades próprias da sociedade em questão.

Pois bem, a mídia nesse aspecto irá manipular a identidade dessas
diferentes sociedades-históricas, buscando concentrar esforços para construir
uma única dimensão identitária que é mensurável, através do fazer esporte.

Isto é, a televisão por exemplo, cria o seu próprio calendário esportivo,
manipulando formas de agir e do fazer social-histórico, impedindo o
desenvolvimento de imaginário esportivo que nos rege enquanto cidadãos.
Imaginário esse, capaz de criar diferentes formas de expressão esportiva,
passando-nos a idéia de incompetência e distanciamento daquilo que também
contribuímos em sua construção, como algumas formas esportivas que foram
construídas coletivamente (capoeira, peteca, etc.) que hoje são reinterpretadas,
tanto pela mídia, quanto pela academia, como simples jogos populares.

Nesse sentido, a mídia pode ser por nós considerada, como um dos
aspectos ideológicos da classe dominante como afirma Bourdieu1

"as ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e
coletivamente apropriado, servem interesses particulares que
tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao
conjunto do grupo".

Assim, a mídia enquanto dimensão ideológica da classe dominante, utiliza-
se dos símbolos, mitos, esportes e imaginário coletivamente construídos para
exercer seu papel devastador da criatividade humana. E que nós somos,
infelizmente, co-participadores desse processo como foi demonstrado acima.

Então, o esporte em relação à mídia é visto alhures, o que significa para
Castoriadis fora do lugar. Fora do lugar do homem, ou fora do fazer humano, e
posto no fazer das máquinas de fazer imagens e de fazer tempo, como o relógio e
a TV.

Portanto, a mídia cria para o esporte e no esporte, aquilo que Castoriadis
chama de tempo identitário em contraposição ao tempo imaginário do fazer
esportivo, ou do esporte propriamente dito.

O que significa dizer que a mídia cria através de seu tempo identitário, dia
e hora do movimento esportivo, cujo calendário é o seu maior suporte, uma forma
de atuação de pessoas passivas ou não para estabelecer a veiculação de
imagens, idéias e conceitos sobre o que atua.

Por outro lado, o tempo imaginário do fazer esportivo, ou esporte
propriamente dito, que é tempo/esporte que produz diferentes significados e
representações, para determinados indivíduos ou grupos sociais, é deixado de
lado enquanto importância social-histórica de diferentes sociedades.

1 BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simbólico. In:.__ . O poder simbólico. Trad. de Fernando Tomaz. Rio de
Janeiro: DIFEL, 1989. p.lO.
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"Essa qualidade do tempo como tal, mostra que
[tempo/esporte] instituído não pode jamais ser reduzido a
seu aspecto puramente identitário, reduzido pelo calendário
e mensurável. Mesmo nas sociedades ocidentais de
capitalismo moderno, onde a tentativa desta redução foi
I d . I ,,1leva a maIs longe... .

Mas essa redução do tempo/esportivo, consequentemente, identitário, só
fio e é possível sua mensuração porque representa uma das formas da sociedade
manifestar seu irnaqinário".

Finalizando, o esporte enquanto produção e manifestação da mídia, deve
fazer parte de nossas preocupações sim, porque temos que ter clareza quanto ao
tipo de homem e sociedade que pretendemos construir, juntamente com o
elemento esporte ou elementos esportivos, cuja capacidade imaginativa não é
propriedade de alguns poucos, mas com certeza, de toda uma população que tem
expressado de diferentes maneiras e formas corporais, que podem, seguramente,
ser compreendidas como representação de um imaginário bastante singular em
nossa cultura, a partir de várias capacidades inventivas do esporte.

Mas diante de todo esse aparato da mídia, o que fazer na contramão a
esse processo devastador. É preciso investir na capacidade imaginativa de
nossos alunos, e investir no imaginário social da criatividade latente, velada em
nossas escolas, na perspectiva de uma consciência criativa apontada pela
Professora Dinah.

1 CASTORIADIS, Comelius. Op. cit. 248.

2 Op. cit.
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V SEMINÁRIO NACIONAL DE MOVIMENTO ESTUDANTil E ESPORTE
ESPORTE E MíDlA - UM POSSíVEL RELATO

Comissão Sistematizadora-

Este documento constitui-se de um possível relato do que foi o V
Seminário Nacional de Movimento Estudantil e Esporte, realizado na Escola
Superior de Educação Física do Estado de Goiás . ESEFEGO ., em Goiânia/GO,
de 19 à 21.04.96, discutindo o tema "Esporte e Mídia".

Para tanto entendemos ser interessante, levantar um breve histórico deste
espaço de discussão que é o Seminário Nacional de Movimento Estudantil e
Esporte, visto que hoje, ele já ultrapassou sua sa Edição.

Um breve histórico

Podemos dizer que o Projeto/Evento "Seminário Nacional de Movimento
Estudantil e Esporte" nasceu de algumas necessidades básicas que o Movimento
Estudantil de Educação Física (MEEF) vinha sentindo em relação ao Esporte,
dentre elas:
* que o Movimento tivesse um espaço privilegiado para discutir o fenômeno
Esporte, visto que os estudantes· futuros profissionais de Educação Física ., tem
grandes responsabilidades com esta questão;
* discutir juntamente com a UNE· União Nacional dos Estudantes ., a política
encaminhada pelo seu Departamento de Esportes, entendendo ser este
fenômeno, parte importante da cultura como um todo e da cultura corporal em
específico, que atinge a maioria da juventude.

A proposta de que este evento passasse a fazer parte do Calendário Oficial
da ExNEEF • Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física ., foi lançada
pelo Prof. Marcelo Guina Ferreira (na época, ainda estudante), no XII ENEEF,
realizado na USP em 1991. Neste mesmo Encontro Nacional, foi aprovado o
Estatuto da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física e eleita sua
primeira gestão. Daí em diante, o MEEF teria uma entidade organizada em nível
nacional para dar direção ao Movimento.

Cumprindo deliberação do XII ENEEF, de 08 à 11.02.92, foi realizado na
UERJ o I Seminário Nacional de Movimento Estudantil e Esporte, com a temática
"A UNE, Educação Física e Desporto: o que pensam os estudantes de Educação
Física?".

Segundo GUINA (1994), este seminário tinha dois objetivos principais:
1) Que fossem tiradas um conjunto de teses sobre a questão da relação ME e
esporte, esporte e sociedade, juventude e esporte, para que então o ME
apresentasse ao Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) um
documento que tratasse especificamente desta questão do esporte, tendo em

• Este Relatório é resultado de um trabalho coletivo, realizado por: Acad. Ana Carla Dias Carvalho (ExNEEF - UFPel);
Acad. Maria do Canno Morales Pinheiro (ExNEEF - UFPeI); Acad. Ricardo Augusto de Jesus Sales (ExNEEF -
UFMG); Acad. Adrilene Marize Muradas Nunes (D.A - UFMG); Prof' Andreia Cristina Peixoto Ferreira (UFG -
Catalão/GO).
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vista que a UNE tem um Departamento de Esportes e que, inegavelmente, a
juventude, é por assim dizer o grande "público alvo" do esporte;
2) Que essa discussão sobre o esporte e a cultura corporal em geral, não ficasse
restrita ao MEEF, porque se formos parar pra pensar, todo DCE, D.A ou C.A, e
até sindicatos tem seu secretário de esportes. Mas à partir de que referenciais
atua a Secretaria de esportes nestas entidades?

A Comissão Organizadora deste I Seminário contou com a participação da
Regional Sudeste 11da ExNEEF e do Diretor de Comunicação da UNE - Átila -.
Houve a presença de apenas uma delegação (UFU), alguns militantes da
Executiva e outras escolas de Educação Física. Todavia, com todas as falhas
organizacionais e de encaminhamento do evento, pode-se dizer como GUINA
(1994) "que a semente foi lançada".

O 11 Seminário, na prática não existiu, pois deveria ter acontecido
paralelamente ao 111CoNEEF 92/93 (Conselho Nacional de Entidades de
Educação Física), realizado de 21 à 23.05.93 em Volta Redonda/RJ. Contudo,
neste Conselho foi aprovado um documento a ser lançado no 43° Congresso da
UNE, sob forma de um manifesto que intitulou-se "Departamento de Esportes da
UNE: Cultura Corporal ou Cultura Mutilada?". Tal manifesto colocava que o ME
em sua defesa pela democratização da Cultura, estaria EXCLUINDO uma
importante dimensão desta: a Cultura Corporal. Propunha que o ME geral
começasse a discutir um JUB's mais democrático, uma política de cultura corporal
integrada à luta pela redemocratização da Cultura, enfim, buscar formas
alternativas de trabalhar estas questões, visando aproximação com a juventude.

O 111Seminário foi realizado em Brasília/DF, de 20.04 à 01.05.94, com o
tema "Movimento Estudantil e Esporte: Em busca de uma visão dialética". Tal
evento teve grande êxito, desde a questão organizacional, passando pela
qualidade das discussões, culminando com a publicação do 1° Caderno de
Debates da Executiva, lançado no XV ENEEF, de 18 à 23.09.94 em João
Pessoa/PB. Este caderno reuniu textos dos palestrantes do Seminário e foi
organizado pelo Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da ExNEEF 93/94,
Ari Lazzarotti Filho (Guego), numa iniciativa da Executiva de sistematizar os
conhecimentos que vinham sendo produzidos nos fóruns do MEEF. Atualmente
constitui-se em um projeto que a ExNEEF tem encaminhado desde então, e já
encontra-se em seu 4° Volume, com a temática "Qualidade de Ensino: Políticas
Públicas, Sociedade e Educação" e "V SMEE: Esporte e Mídia". Será lançado no
XVII ENEEF, a ocorrer na UFMT, em Cuiabá/MT de 01 à 06.09.96.

O IV Seminário ocorreu de 10 à 13.05.95, na UFPR em Curitiba/PR,
juntamente com I Encontro Regional Sul de Estudantes de Educação Física -
EREEF -. O Seminário aconteceu durante a noite e o EREEF durante o dia. Em
sua 4a edição o evento discutiu "Movimento Estudantil e Esporte: em busca de
uma identidade cultural", contando com mesas e grupos de discussão. Tal evento
deliberou propostas, assim como os seminários anteriores.

o VSeminário Nacional de Movimento Estudantil e Esporte

Finalmente, chegamos ao V Seminário Nacional de Movimento Estudantil e
Esporte, que, como já dissemos no início deste texto, foi realizado de 19 à
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21.04.96, na ESEFEGO, em Goiânia/GO. Seu tema "Esporte e Mídia" foi proposto
com a intenção de que os estudantes de Educação Física buscassem refletir
sobre a complexidade desta relação (Esporte e Mídia), tentando compreender as
redes de poder que a perpassam, o(s) significado(s) destas palavras, suas
implicações sociais e o papel dos Movimentos Sociais Organizados frente a estas
implicações.

O Seminário contou com uma Mesa que discutiu "Esporte e Mídia",
composta pelos professores Edilson Fernandes de Souza e Dináh Vasconcelos,
da Universidade Federal de Uberlândia e com três (03) Grupos de Discussão que
tratavam das seguintes temáticas:
1. Políticas Públicas para o Esporte - Coordenadora: Andreia Cristina Peixoto
Ferreira
2. Esporte e Classes Populares - Coordenadores: Edilson Fernandes de Souza
e Márcio B. Figueiredo Xavier
3. Esporte: Quem te viu ... quem TV!!! - Coordenadora: Dináh Vasconcelos

Dentro da programação deste evento, foi garantido espaço para duas
vivências de expressão corporal e atividades culturais. O propósito das atividades
era promover a integração do grupo presente, e foram ministradas pelos
professores Márcio Xavier Bonorino Figueiredo (UFPel) e a Professora Cristina
Bonetti - ESEFEGO.

A proposta da ExNEEF para este Seminário foi de que além das
discussões ideológicas, filosóficas e até mesmo técnicas que acontecessem, o
grupo presente encaminhasse propostas para serem concretizadas pelo
Movimento Estudantil e outros segmentos organizados (D.A's, C.A's, ExNEEF,
UNE, CBCE), no intuito de tentar reverter alguns quadros vigentes e fortalecer a
articulação entre os Movimentos Sociais ali presentes. Para tanto, a dinâmica dos
Grupos foi feita no sentido de estar elaborando propostas a serem encaminhadas
para que no último dia do evento, fossem aprovadas ou não.

Para termos uma noção ampliada do que rolou nos grupos é interessante
contextualizarmos como cada discussão aconteceu e a que proposições cada um
deles chegou. .

Grupo 1-Políticas Públicas para o Esporte

Este grupo debateu embasado em documentos do Núcleo de Estudos e
Debates em Educação Física, Esporte e Lazer - NEDEF -; do Setorial Nacional de
Esporte e Lazer do PT e do documento expedido pelo INDESP e Ministério
Extraordinário dos Esportes, relativo à políticas públicas para o Esporte. Teve
como primeiro objetivo, encaminhar propostas de políticas públicas para o
Esporte Escolar. Porém, a presença de militantes de Brasilia, trouxe uma nova
perspectiva de discussão ao grupo. Os mesmos traziam a informação de que a
LDB (Substitutivo Darcy Ribeiro) estaria sendo votada na próxima semana após o
Seminário (22 à 26.04.96), na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional.
Como todos os profissionais da área devem saber, este Projeto de Lei não
garante a obrigatoriedade da Educação Física e Artes na escola. Portanto, a
discussão ficou centrada nestes dois pontos: * princípios para a construção de
políticas públicas para o Esporte e * Educação Física na LDB.
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Uma das questões levantadas em relação ao primeiro ponto é de que o
professor de Educação Física não faz as políticas públicas de sua área, não se
movimenta e pouco participa, deixando que pessoas que nem sempre estão
capacitadas para elaborar leis específicas o façam. Foi colocada a necessidade
de que os profissionais desta área comecem a participar destes espaços.

Houve entendimento de que o compromisso com a Democracia, com a
Coisa Pública e Qualidade dos serviços devem ser os princípios que darão o
norte à construção de políticas públicas para o Esporte. Nesta perspectiva, a
Escola saiu privilegiada, principalmente no tocante à arrecadação e distribuição
das verbas públicas. Ficou muito claro na discussão, que o grupo não exclui o
Esporte de alto nível do processo de construção social, mas entende que a
prioridade do Estado, na distribuição das verbas, deva ser para o Esporte
Escolar.

Quanto à LDB, houve relato do que rolava em Brasília e foram
encaminhadas algumas propostas.

Para tanto, foram elaboradas as seguintes propostas:
1. Que as Políticas Públicas de Esporte e Educação Física sejam democráticas o
bastante para contemplar o esporte escolar, ou seja, que as verbas do Ministério
Extraordinário de Esportes sejam destinadas prioritariamente ao desporto escolar
e comunitário, uma vez que o esporte de alto rendimento deve ser financiado pela
"iniciativa privada";
2. Que as políticas Públicas para o Esporte e Educação Física levem em
consideração a cultura corporal, as realidades regionais e o ser humano enquanto
cidadão ativo na sociedade;
3. Que os O.A's e C.A's busquem aproximação com as AAA's (Associações
Atléticas Acadêmicas), Coordenadorias de Esporte e Lazer dos DCE's,
Secretarias de Esportes Municipais e Associações de bairro (esporte
comunitário), Secretaria da Educação (divisão da Educação Física);
4. Veicular, junto à sociedade civil organizada, as discussões sobre Esporte e
Educação Física, visando a implementação de Políticas Públicas de Esporte e
Educação Física, coerentes com as inúmeras realidades regionais;
5. Que a ExNEEF se organize no sentido de atualilzar-se acerca das leis e
discussões referentes à área de Educação Física e Esportes;
6. Que os C.A's e O.A's façam eventos seguidos de discussões sobre o assunto;
7. Que a ExNEEF resgate a discussão que já tem acumulada até agora, continue
acumulando maiores discussões, encaminhando em um processo de construção
com a UNE, a necessidade de que o Departamento de Esportes desta entidade
seja acessorado pela Executiva de Educação Física (ExNEEF);
8. Efetivação de uma sede fixa da ExNEEF junto ao espaço físico da FBAPEF em
Brasllia.
9. Que sejam discutidos os estágios de final de curso nos próximos ENEEF's;
10. Que o documento produzido pelo grupo de "Políticas Públicas para o Esporte"
seja encaminhado para o Ministério Extraordinário de Esportes, esclarecendo a
posição dos participantes deste Seminário;
11. Que seja formada uma comissão composta por representantes das várias
escolas de Educação Física presentes neste encontro, para ir à Brasília,
participar da vigília de terça feira (23.04.96) e do processo de votação da LDB.;
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12. Que o grupo que vai à Brasília estude os documentos necessários (leia-se o
projeto LDB) para um embasamento mais consistente;
13. Que o Encontro discuta a LDB em seus pontos específicos da Educação
Física e da Educação Artística, tendo umamaior discussão nos D.A's e C.A's.

Grupo 2 - Esporte e Classes Populares

Este é um relato do processo que o grupo Esporte e Classes Populares
realizou, tendo optado por metodologia que contemplou os seguintes passos:

1° Momento - História e fragmentos dos participantes, onde se construiu
uma visão sobre os presentes, quem eram, porque ali estavam, o que pensam,
fazem e querem.

2° Momento - Levantamento de sugestão em relação ao tema. Foram
trabalhadas propostas de outros temas e sub-temas, dos quais destacamos:

1.0. O que é Esporte?
1.1. Esporte e Licenciatura/Esporte Escola
1.2. Esporte e Capitalismo - Interação/lazer-competitividade.
2.0. Esporte e Classes Populares
3.0. Contribuição das classes populares para o esporte.
3° Momento - Discussão dos subtemas:
Quanto ao sub-tema "O que é Esporte", não houve consenso. Entretanto,

conseguimos construir quatro tentativas conceituais e um último conceito
apresentado como destaque, referendado pelos participantes.
1. Manifestação corporal que pode atingir vários aspectos, profissional, lazer,
participação e de formação surgida das relações sociais como jogos, a dança, a
natação, regidas por regras que podem ser adaptadas de acordo com as
necessidades dos grupos que as executam;
2. Há diferenças significativas entre o Jogo e o Esporte.
3. Manifestações corporais e culturais que se utilizam de regras formais ou
informais, com fins competitivos, formativos, participativos e prazeirosamente
realizados. Expressam-se como "esporte" através de atividades individuais e/ou
coletivas.

Quanto ao tema "Esporte e Capitalismo", não houve discussão.
Com relação ao tema "Esporte e Classes Populares" e as contribuições das

mesmas para o esporte, o grupo se posicionou em centrar a discussão na classe
trabalhadora (classe dominada), entendendo que os profissionais da área devem
ter como princípio de ação e intervenção o resgate das manifestações corporais
presentes nas comunidades onde atuam.

Houve ainda uma crítica ao tema "Esporte e Classes Populares" por terem
entendido que o termo "popular" etmologicamente significa "populoso". E que,
nesta perspectiva todas as classes são populosas.

Embora o evento tenha objetivado encaminhar propostas, a metodologia
expressa neste grupo priorizou o processo de discussão. Buscando resgatar
valores e manifestações culturais da comunidade, analisando-os criticamente,
entendendo que o Movimento Estudantil possa implementar em seus inúmeros
eventos, discussões que contribuam para reforçar e aprofundar estas
perspectivas, foram algumas das idéias que o grupo deixou como propostas.
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Grupo 3 -Esporte: Quem te viu...quem TV!!!

Partindo da pergunta "O que sugere este tema?", foram levantados alguns
pontos de discussão abordados na Mesa, e outros das propagandas relacionadas
ao Esporte, tentando traçar suas conseqüências, vantagens e desvantagens. Foi
discutida a forma de "produto" tomada pelo Esporte em nossa sociedade nos dias
atuais, principalmente pela forma que a Mídia o utiliza para fins ideológicos.

Pensando a Mídia enquanto veículo que leva informações/conhecimentos
ao público em geral ou determinado público em especial, trabalhando certo tipo
de "conhecimento" com estratégias e técnicas criativas, podemos afirmar que a
mesma é, na atualidade, a maior formadora de opiniões do mundo, levando as
pessoas ao convencimento de valores e princípios por ela transmitidos. As
imagens veiculadas pela TV, computadores ou até mesmo cartazes bem
elaborados, produzem maior subjetividade e influência sobre os seres humanos
do que estes em suas próprias relações. Basta analisarmos o contingente de
necessidades, desejos e fantasias de "ter", "ser" e "estar" que as propagandas
produzem, indo desde a comida mais deliciosa, passando pelo Esporte da "Moda"
até chegar ao Modelo de Corpo Ideal.

À todo momento os nossos sentidos, nosso Imaginário Social estão sendo
trabalhados pela Mídia, levando-nos a reforçar, em nossas teias de relações
humanas, os valores por elas veiculados. Daí resgatamos uma das falas do Prof.
Edilson Fernandes de Souza neste evento, onde afirmou que "A Mídia somos
nós", pois todas as informações e conhecimentos adquiridos, são por nós
reforçados em nossas relações.

Notamos que o homem vem sendo substituído pela tecnologia, que tem
regulado todos os momentos de sua vida! De nossas Vidas!!!

E se a Mídia (enquanto máquina) consegue ter mais influência sobre o ser
humano do que o próprio ser humano em suas relações sociais, como construir
um processo pedagógico que visa a mudança social? como trabalhar o Esporte, a
Educação Física, o Corpo em uma perspectiva crítica? E os Movimentos Sociais
nesta história???

A realidade é que os Movimentos Sociais, não tem conseguido estruturar
estratégias para trabalhar competentemente a questão da Mídia. Apenas a
retórica e as mesmas práticas não tem dado conta de alcançar os objetivos que
os Movimentos almejam. É preciso despertar a necessidade de trabalhar com a
Mídia nestes espaços, pois afinal de contas, estamos quase no ano 2000 e
parece-nos que ainda não acordamos para o fato de que a comunicação é tão
antiga quanto o homem, não podendo ficar por fora do processo de contrução e
mudança social.

Estas foram as propostas encaminhadas e aprovadas em Plenária Final do
Seminário:
1. Que se faça em conjunto com a FBAPEF, o CBCE, um Seminário Nacional
sobre Movimento Estudantil e Esporte;
2. Ampliar a discussão sobre "Esporte e Mídia" para toda a comunidade
acadêmica e fazer um intercâmbio desta discussão com estudantes de
comunicação num primeiro momento, ampliando logo após, para a Universidade;
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3. Que se inclua no Caderno de Debates volume 04, os textos deste seminário;
4. Mandar o documento deste Seminário para as Secretarias Municipais;
5. Que a ExNEEF esteja presente na próxima teleconferência do Ministro Pelé.
Que o INDESP envie convite para que a ExNEEF se faça presente no auditório da
Embratel no Rio de Janeiro;
6. Que nas instituições onde existe SIBRADID, haja um representante discente
para fazer parte do conselho diretor do mesmo;
7. Que no próximo Seminário possa existir uma discussão com professores que
trabalham com disciplinas técnico-desportivas que procuram dimensionar suas
metodologias para a discussão crítica do esporte.

Avaliação do Seminário

Foi realizada por todos os participantes do evento, em sua Plenária Final.
Teve como eixo discutir:
* Estrutura Organizacional (Infra-estrutura);
* Espaços de discussões;
* Vivências e Atividades Culturais.

Quanto à organização do evento, em termos de infra-estrutura, foi unânime
a posição de que a alimentação, alojamento, espaços para discussões, vivências
e atividades culturais tiveram excelente qualidade.

A temática do Encontro foi considerada atual e atraente. Houve um bom
envolvimento dos participantes nas discussões da 'mesa' e dos 'grupos', sendo
apresentadas diferentes análises e posturas nas intervenções, que contribuíram
no avanço do processo de construção e elaboração dos documentos e propostas
levantados neste espaço. Portanto, o Seminário foi considerado muito produtivo,
demonstrando riqueza tanto nos debates quanto na elaboração das propostas.

As vivências e as atividades culturais alcançaram seus objetivos no que diz
respeito à integração do grupo.

Consideramos um avanço do MEEF, em termos de articulação, a
representação da UNE e CBCE na Abertura do evento. Porém, o Movimento
busca para além da abertura de nossos eventos, que estas entidades participem
ativamente dos debates que ocorrem ao longo destes e até mesmo se engajem na
organização de alguns deles, como é o caso do Seminário.

Por fim, ressaltamos a necessidade e importância da construção e
manutenção destes espaços de reflexão, elaboração e produção de
conhecimentos que o Movimento Estudantil de Educação Física vem tentando
garantir. Acreditamos que esta ainda seja, uma das formas de construir aquela
sociedade igualitária, fraterna e plural com que tanto nos arriscamos em sonhar!

Para fechar, gostaríamos de deixar uma frase de quem já muito lutou pela
mudança deste país, Caetano Veloso:

"Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem,
Apenas sei de diversas harmonias bonitas e possíveis

Sem Juízo Final ...11
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