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RESUMO

Este artigo traz uma reflexao sobre
a realidade e perspectivas da
Educagào Fisica e Cultura Corporal
no contexto da globalizagäo e do
neoliberalismo. No inicio sao
apresentadas algumas das
principals teses do projeto
neoliberal em implantagäo no pals.
A seguir sao apresentadas algumas
de suas conseqiiancias em termos
educacionais, bem como suas
possiveis relagOes corn a Educagao
Fisica e a Cultura Corporal. Por fim
aponta-se para o socialismo como
alternativa viavel para uma
construgao da Educagao Fisica e da
Cultura Corporal no contexto de uma
sociedade democratica, corn
igualdade e justiga social e que
assim sendo valorize a educagao e
a cultura nä° como mercadoria,
mas sim como bens humanos
inalienaveis.

ABSTRACT

The aim of this paper is to
discuss about the reality and
perspectives of the Physical
Education and Body Culture
inside the context of the
globalization and neoliberalism.
At the beginning , some main
proposals about the neoliberal
project being at in our country
are showed. In succession,
some consequences in terms of
education are also shown, and
the possible relations with
Physical Education and Body
Culture. Finally, the socialism is
discussed as a praticall
alternative in order to construct
the Physical Education and
Body Culture inside the
democratical society, with equal
rights and social justice and,
therefore, does not regard the
education and the culture as
merchandises, something
profitable, but as alienable
human states.
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(...) Neo e Gib silo dois amigos
inseparaveis. Vivemjuntos aprontando as maiores armacOes pra
cima de todo o mundo. Eles conseguem o apoio quase irrestrito de
todos que os conhecem, porem,
existern alguns que neio engolem
essa dupla de jeito nenhum. Neo e
GPO parecem ser quase o oxigenio
que um e outro respiram. Mas tido
se trata de urn caso ou histOria de
amor. E que eles se precisam para
consumar seus projetos. Na verdade essa dupla ambiciosa, quer
atingir o planeta corn suas aspiraceres de urn 'mundo
verdade que apenas em alguns
termos - Mas que pretensiosos
new?!
sta epigrafe ou
historinha - como
quisero leitor-, ilustra um pouco da realidade engendrada
termos
pelos
neoliberalismo e
globalizacdo. Mais
do que simples palavras, eles constituem projetos concretizadores de todo
um reordenamento do regime capitalista
mundial nos pianos ecianOmico, politico
e social, corn repercussOes na maior parte dos paises e na vida dos seres
humanos.
Neste texto discutiremos neoliberalismo, globalizacdo e suas implicaciies econlimicas, politico-sociais, eticas, culturais e educacionais, procurando relacionar a Educacäo Fisica (EF)
e a Cultura Corporal (CC) a este contexto.

Inicialmente...
urn Pouco de HistOria
Somos partidarios de que um rApido hist6rico nos (lath um panorama mais
amplo para o entendimento do
neoliberalismo enquanto postulacao teOrica e pratica. Comecemos pelo Estado
de bem estar social, cujo modelo foi
implantado apOs a crise de 1929 nos
EUA e na Europa', e o qual passou a ser
urn interventor econOmico afim de amenizar a violencia do mercado, tomandose desta forma urn produtor. Incorporou
tambem teses socialistas no que tange
aos direitos trabalhistas, sindicais, responsabilidade com direitos basicos da
populacao - moradia, educacdo, sadde,
previdencia, etc -, todos assegurados em
lei, mas sempre dentro de limites toleraveis para o modo capitalista de produ-

002.
Para Anderson (1995) o
neoliberalismo é exatamente a reacao
teOrica e politica a este estado
intervencionista, para o que postula uma
volta ao liberalismo classico, i.e., a economia de mercado livre de regulacifies
estatais e de sindicatos, o que para Hayek
- mentor do neoliberalismo - leva a serviddo moderna3. A partir de 1945 as
teses neoliberais comecam a ganhar mais
corpo corn a fundacdo de instituicOes4
responsaveis por implantar as novas regras capitalistas no mundo. Mas é no
boom dos anos 70, com altas taxas de
juros, economias inflacionadas e crise
do modelo fordista de producdo que o
noeliberalismo se ergue como suposta
tAbua de salvacão para uma real crise do
capital (Anderson, 1995; Boron, 1995;
Gentili, 1995). Dentre os autores que
teorizam criticamente as teses e praticas
neoliberais, Gentili (1995) diz que
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(...) o neoliberalismo expressa uma
safda politica, econOmica, jurfdica e cultural especifica para a
crise hegemOnica que comeca a
atravessar a economia do mundo
capitalista como produto do esgotamento do regime de acumulaciio fordista iniciado a partir do
fim dos anos 60 e comeco dos 70.
(...) expressa a necessidade de restabelecer a hegemonia burguesa
(...) (p. 230:231)
Estas teses permanecem na teoria
ate 1979, quando Reagan c Tatcher &do
infcios a sua concretizactio. Nos EUA e
Gra-Bretanha, ao longo dos anos 80, em
linhas gerais, ha implosdo de sindicatos,
reforma de leis trabalhistas, privatizacOes, torte em gastos sociais e reducdo do Estado conforme magicas receitas. A partir dal ocorre em grande parte
do mundo, o que Anderson (op.cit.)
chamou vitdria da direita. Pafses como
Australia e Nova Zelandia, p.ex., que
tinham governos trabalhistas, paulatinamente aderem as teses neoliberais. No
comeco apenas governos conservadores
aderiam corn facilidade ao modelo, depois ate parte das esquerdas se tornaram neoliberais, consolidando uma
hegemonia ideolOgica conservadora, a
qual se ampliou corn a qued a do socialismo real. Alias, o leste europeu foi o
bloco a aderir fortemente a
onda neoliberal.
0 final do anos 806 marca o infcio
das implantacOes neoliberais na America Latina. Ocorreram sucessivas eleicOes de governos dispostos a encarnar
tal ideologia, comecando pelo Mexico

em 1988. No Brasil esta linha de nab teve
infcio com Sarney, continuando corn
Collor e FHC.

A Questa°
(da Ausencia?) do
Estado e da Democracia
no Neoliberalismo
Toda transicão de um modelo de
estado a outro exige estrategias especfficas de acao, capazes de cria uma aceitack) coletiva ao novo modelo. Assim, o
neoliberalismo ve'm se legitimando atrayes de suas estrategias desqualificadoras do estado social-democrata, atacando o que considera serem os causadores dos males do sistema, e que
seriam, essencialmente, instituigOes
ptiblicas, inclusive empresas (e os que
nelas trabalham) e movimentos sociais.
Para isto conta corn forte apoio da Mfdia.
Seu discurso e: os gastos sociais precisam ser reduzidos; os sindicatos säo
instancias parasitarias e um mal liberdade - porque corroem as bases de acumulac-do capitalista corn reivindicacOes -; as
instituicOes pablicas sal) improdutivas,
seus funciondrios são negligentes, etc.
Este discurso, feito sistematicamente, no momento certo, abre lugar a
um outro, que coloca como metas principais para resolucäo dos problemas
apontados, a privatizacdo, descentralizacäo, desestatizacäo, desregulamentacdo e louva aqueles considerados
salvadores desse novo empreendimento: o mercado a os empresarios. Alias,
em momentos histOricos diversos e por
motivos distintos, as ret6ricas parecem
confundir-se. Enguita (1989) nos fala um
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pouco sobre a forma como (...) estigmatizaram-se os indios como seres preguicosos, vadios, indolentes (p.69), assim
como os negros, quando dos primOrdios
do empreendimento capitalista do trabalho assalariado. Citacdo parecida é a de
Apple (1995) que diz: (...) afinal, 'jet sabemos' que os servidores ptiblicos scio
ineficientes e indolentes, ao passo que
as empresas privadas sao eficientes e
vigorosas (p.71). Como se ve, em momentos distintos, mas com retOricas semelhantes, foram estigmatizadas as pessoas visadas pelo projeto ent a- o dominante.
No estado neoliberal e o mercado
que, de forma geral, regula as relnOes
sociais, ficando o mesmo livre de controles para uma major reproducAo ampliada do capital. E produzido a partir
disto um Estado mfnimo, descentrado
economicamente mas forte e centrado
politicamente, trazendo serias conseqiiencias sociais, uma vez que a democracia fica a merce das leis do mercado e,
sabemos, as praticas mercadolOgicas sac)
como rituais de canibalismo: sobrevivem os mais fortes. Mas para ser vitorioso existem alguns criterios que consideramos equivocados. Se todas as relacOes sociais tendem a ser reguladas por
este segmento, o que resta a democracia,
aos direitos civis e a cidadania, senAo
sua mercantiliznao? Como dizer que ha
democracia e justica em sociedades que
cada vez mais regulam o acesso das
pessoas a bens e servicos a partir da
posse que elas tern ou nao de dinherio?
0 que o neoliberalismo nab confessa abertamente, do mesmo jeito que
delata servidores ptiblicos e militantes
sindicais, d que sua lOgica comporta a

desigualdade como urn principio esti mulante da competitividade entre as pessoas para que away& de seus meritos,
vencam ou percam. Assim, o individualismo exacerbado e a busca frenetica
por posicOes dao o norte as relnOes
sociais. Porem, so podem ter meritos
aqueles que tiveram oportunidades, caso
contrario, uma exigenci a destas d absurda. E of reside o maior problema. Se tudo
tende a se mercadorizar, inclusive educacao e satide, que condicOes de cornprar estes produtos terAo as massas pobres (maiorias), e consequentemente,
quais suas oportunidades de competir?
Al6m dis so , a maiori a da popul nä° tende a ser excluida do processo de consumo, restando-lhes o desemprego, fome,
mis6ria, enfim, a morte. Segundo Boron:
(...) os sinais confirmatorios de que empreendemos a todos a salvactio scio buscados na pobreza e no desemprego (...)
o prOdigo derrame da riqueza e apenas
umaquesta-o de tempo (1995, p.104). Esta
é a lOgica do mercado, que retalha a
democracia e redimensiona o conceito
de cidaddo que passa a ser o born consumidor, e nao mais o sujeito de direitos
sociais, criando urn verdadeiroapartheid
social.
OutrofenOmeno merecedorde atenção neste contexto d o fato de que muito
foi e vem sendo produzido nas tiltimas e
recentes decadas em termos de avanco
cientIfico e tecnolOgico, ao ponto de
dizer-se que a informatica gerou a 3a
Revolucao Industrial. Esse avanco da
informatica, robOtica e microeletrOnica
redimensiona o mundo do trabalho, ultrapassando de vez o modelo fordista de
producAo, entrando na era do trabalho
toyotista. Por outro lado, as novas
tecnologias condicionam o mercado na

MotrivhAlcia
busca de tab de obra melhorqualificada.
Os conceitos que ciao a tOnica a este
processo de qualificayao säo: formacao
flexivel, abstrata e polivalente, autonomic e trabalho participativo (Frigotto,
1995). E a busca pela Qualidade Total!
Ou sej a, o trabalhador requisitado nao
mais o que tad de usar , em primeiro
piano, sua forca fisica - como 6 o caso da
producäo em maquinas eletromecanicas
mas o que tenha os predicados acima
expostos; alem do que, nao sera.° necessarios muitos trabalhadores para dar
conta de tarefas a serem realizadas, ja
que os servicos seed° informatizados.
Enfim, a maquina faz o servico do homem, e assim tem-se uma contradicao
gritante: tanto avanco, que deveria estar
a servico do homem, esta contra ele
porque a servico do capital, produzindo
desemprego macico e exclusao9. Segundo Frigotto (1995)
Esta mudanca qualitativa da base
te'cmca do processo produtivo (...)
permite, de forma sem precedentes, acelerar o aumento da incorporactio de capital morto [maisvalia] e a diminuiciio crucial, em
termos absolutos, do capital vivo
[trabalhadores] no processo produtivo" (p. 96-97)
A conseqfienci a nefasta deste
reordenamento tecnolOgico e a ci Nä°
de exercitos de reserva ha 0, kilt°
teorizados por Marx - cada vez maiores,
sem um Lugar para sobreviver dentre as
minas informatizadas das grandes metrOpoles.
Tudo isto revela uma eti ca perversa da naturalizactio da exclitsao ou da
exclusiio sem culpa (Frigotto, 1996).

Parece que tudo esta correndo muito
bem, pois force, desemprego e
marginalizacäo säo sinais de que o
neoliberalismo vai bem, tanto que os
dirigentes governamentais nada fazem
alem de reforcar tal erica corn suas awes
cotidianas, como e o caso do Mercado de
Votos em nosso pats, recentemente descoberto e ja encoberto. Näo interessa a
defesa dos direitos da populacäo que
elege e sustenta, corn seu trabalho, a
legislaturapolftica. 0 interesse claramente revelado de nossos dirigentes governistas 6 a manutencao da ordem, para o
que compram e vendem votos! A democracia nao interessa ao neolibe-ralismo,
portanto a reeleicào de FHC precisa ser
assegurada. Nat) interessam mais eleiVies democraticas, que s'ao coisa do
passado?! E preciso modernizar e para
tanto esta sendo imposta, corn dois anos
de antecedencia, e farta propaganda
politica, a reeleic a- o do atual Presidente.
Assim enquanto os pobres continuam morrendo de todas as formas, os
esquemas de corrupcao e violéncia pululam pais afora. 0 mercado de votos
apenas urn exemplo. Temos ainda o escftndalo dos precatOrios, a CPI do futebol, a cobertura do Banco Central aos
banqueiros falidos, etc. Este ultimo foi
ate noticia do Diario Oficial da Bahia
(20.03.96), que delatou urn grampo acidental de uma conversa entre ACM e
Angelo Calmon de Sd, revelando uma
negociata suja que veio a ptiblico mas...
nada aconteceu. Hoje, Calmon de Sae um
feliz banqueirofalido (Danv, 1997). De
fato ha muitas coincidencias entre as
prâticas e a moral de diferentes dirigentes a servico deste sistema. A Folha de
Sao Paulo do dia 18.06.97, p.ex., mostra a
atitude do Ministro das ComunicacOes
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quando se dirigia a Comi s sac> de Constituicao e Justica da Camara para depOr
quanto a compra de votos. Figueiredo &
Dame (1997) dizem que Menino de rua
pede dinheiro a Sergio Motta antes de
seu depoimento na c dmara: o ministro
negou (p.4). E semelh ante é o comportamento do ministro argentino Domingos
Cavallo que, segundo Boron (1995),
(...) Interrogado por jornalistas
por ocasicio de uma das tantas
marchas dos aposentados pedindo uma melhoria de seus saldrios
(...) comentou urbi et orbi que ele
nilo podia viver corn menos de dez
mil Mares por mes. Apesar disso
se manteve firme em sua posigio
de negar urn aumento aos aposentados que ganhavam entre 140 e
150 Mares. (p. 116)
Realmente incriveis as coincidencias. Tudo ao capital e aos seus bolsos;
nada a populacao pobre. 0 pior de tudo
é que tal etica tern conseguido forjar o
senso comum de que é assim mesmo, e
que tudo isto é normal, natural,
centuplicando a forca dos mecanismos
de exclusao social. De urnlado a naturalizacao da exclusao como processonatural e nao histOrico como o realmente é; de
outro as praticas de corrupcao sendo
institucionalizadas. Enfim, a combinacao perfeita da etica neoliberal".
Que mundo esta sendo criado corn
este tipo de pensamento acerca da pr.&
pria vida? E isto o que nos resta?...

Neoliberalismo e
Educacao: crise do capital
e pedagogia da exclusào
Ja sabemos entao qual o cerne do
projeto neoliberal em educacao: deixar
o mercado regular as necessidades humanas em termos de educacao, pedagogia, escola e curriculo. Segundo Apple
(1994) a atual hegemonia do mundo
capitalista é dividida entre neoliberais e
neoconservadores; aqueles postulando
urn estado minim° em beneficio das leis
de mercado (atuam no piano
marcadamente ecomimico); estes postulando um estado forte, que assegure o
predominio e mesmo um retorno aosbons
e verdadeiros valores dafamilia ocidental cristti e burguesa (atuam no piano
cultural).
Quanto a criacao de mercados educacionais Silva (1995) afirma que oraciodnio neoliberal em educacao pressuptie
tanto urn acesso igualitario ao mercado,
quanto urn consumidor apto a fazer escolhas racionais e livres. E mais provavel,
porem, que este acesso seja regulado
(...) pela posse ou falta de outros recursos e instrumentos de poder, produzindo nesse processo mais desigualdade
educational e social (p.24.). Enfim, supor a possibi lidade de uma escolha racional e livre diminui as chances daqueles
que estao mal posicionados para fazer tal
escolha, ao mesmo tempo em que privilegiaos japreviamente bem posicionados
na estrutura de classes da sociedade.
por este motivo que vemos estrategias
neoliberais como a concessao de cupons, Cooperativas e Escolas adotadas
por Empresas' como mecanismos que
ao suporem uma descentralizacao que
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nos libere de urn estado burocraticocentralizador (o que a verdade), acaba
por centralizar ainda mais recursos educacionais em mäos de classes e grupos
socials ja privilegiados. Enfim, e o principio da meritocracia funcionado a todo
vapor.
Tese 1. Tudo into significa agravar ainda mais a questcio do acesso ao
conhecimento da Cultura Corporal enquanto um privilegio de classe. Como
di z o Coletivo de Autores (1992) a escola, na perspectiva de urn projeto histOrico superador da sociedade de classes,
assume o objetivo de possibilitar ao aluno construir uma leitura critica da realidade. E como faze-lo, sem uma reflexao
sobre a cultura corporal (CC), entendida
como uma das dimensOes fundamentais
da realidade social e natural, complexa,
contraditOria, cuja essOncia 6 a sua totalidade? Os que assumem tal postura defendem a escola ptiblica enquanto espaco social que deve garantir a todos o
aces so ao saber elaborado sobre a
corporeidade e o movimento humano,
saber este historicamente produzido,
acumulado e sistematizado pela humanidade. Mas, a politica neoliberal do
govern FHC, em seu desmonte do Estado e de servicos publics essenciais,
tem sucateado igualmente a escola
e, na verdade, incorpora a visão de
que as nocOes de democraci a, igualdade
e justica social, que norteiam o projeto
histOrico acima aludido - no qual se
reconhece que o acesso aos saberes da
CC 6 um direito de cidadania e que,
como tal, se resolve na esfera da politica,
corn os trabalhadores mobilizados a exigir seus direitos e a manutencäo de suas
conquistas sociais sejam substituIdos
por nocifies egoistas de competicao/con-

corréncia no mercado corn base no individualismo e na meritocracia, e neste
caso não se trata mais de reconhecer
direitos de cidadania, e sim a livre iniciativa de consumidores que, por seu proprio merit° e risco acessam (ou tido) os
saberes relativos a cultura corporal. Mas,
se assim for, perde espaco a pr6pria
nocäo de EF como disciplina curricular,
afinal, ao hives de escola ptiblica como
locus socializador deste saber, teremos
as instancias privadas do mercado tais
como clubes, academias, personaltrainer e outras, locais no quais 6 reforcada a visa() da EF como mera atividade
destituida do exercfcio da sistematizacäo do conhecimento (Castellani, 1988;
Chagas, 1994) e, assim, permanece segregado as classes populares o saber
sobre a CC. Alem disto, na esfera privada de academias e clubes sabemos como
seräo as chances de escolha rational e
livre por parte de pessoas pobres, de
etnias/racas minoritArias, de regiOes
interioranas/zonas rurais, mulheres, idosos etc.
Ora, do ponto de vista do mercado
a escola ptiblica pouco tern a oferecer,
mas o fitness sim, e basta observar o
mercado de estilos e ritmos deste, para
saltar aos olhos a relacão de compadrio
entre ambos; citemos alguns exemplos:
Aerobic Activity, Aerobics Fun and
Rhythm, Aero Brasil, Aero Cowboy,
Alongamento Consciente, Alongamento Coreografado, Ax6, Bestmix Parte III,
Brasil Afro Reggae, Cardio Hip-Hop-Jam,
Effective Local, Funk on Step, Gripping
Jumble, Innovative Step, Latin Low, Super
Local Step (Fitness Brasil, 1997, p.22:23).
Aqui indagamos: quem podera acessar
instalacties e equipamentos materiais
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necessarios a estas präticas corporais?
Que conhecimentos sobre CC sera° tratados nestes locais? Se o que vale 6 a
atividade destiturda do exercicio da sistematizacao do saber, nao sera que se
reproduzira em relacdo a CC uma visa° de
senso comum que expressa o trabalho
alienado tipico do modo de producao
capitalista (Saviani,1980)? Enfim, vale
para a CC o que 6 regra na ordem do
capital: formacao humana unilateral e,
sobretudo, marginalizacao cultural do
proletariado.
Tese 2. Professores/as passam a
ser vistos como educador/a-consumidor/a e nao mais como educador/acidaddo/d. Outro ponto a se considerar
na luta de classes tipificada na luta entre
escola ptiblica/socializacao do saber
versus mercado do fitness/segregacao
do saber da CC, 6 que os professores/as
de educacao fisica (EF) tambem passam
de educador/a-cidadao/a a educador/aconsumidor/a. No primeiro caso o educador/a tem (deveria ter) direito a uma
formacao que the oportunizasse amplo
dominio e competénciatecnicae politica,
agindo pois como sujeito transformador
da histOria. Mas como profla-consumidor/a nao 6 mais requerida aquela ampla
formacao, ficando o mercado como agente orientador da mesma. Na revista
Fitness Brasil (ibid.) ha relacao de todo
urn mercado de cursos oferecidos tais
como: Acqua Kids, Cycle Reebok I e II,
Workouts Fitness Show, Emagrecimento, Aptidao Fisica e Qualidade Total, 0
profissional do Fitness e a conquista do
mercado entre outros (p.17). Para se ter
uma id6ia da visa° de profissional nesta
Otica vejamos:

(...) Para um mercado novo, altamente competitivo e exigente, o
personal trainer nao so urn profissional, mas uma microempresa
prestadora de servicos de Fitness.
Portanto, o profissional da area
precisa planejar sua carreira academica e trabalhar sua imagem
no mercado para que possa oferecer qualidade e eficiencia (p. 10).

e

Tudo isto so pode aprofundar a
educacao do educador/a num sentido
em que
as condicOes ideolOgicas e
materiais que possibilitam a
interacdo ptiblica e o pensamento
critico sejam solapadas pela padronizacdo, fragmentaciio e mercantilizacdo crescentes, tornando a vida cotidiana mais racionalizada e mais contaminada por
imagens de ganáncia e de individualismo egocentrico, fazendo o
discurso da democracia ser substituido pela linguagem e pela 16gica da tecnocultura (Giroux e
MacLaren, 1994, p. 125-6).
E mais, a medida em que o espaco
de formacao do/a educador/a 6
privatizado os programas de formacdo
dificilmente estimularlio os licenciados
a levarem a serio o papel do intelectual
que trabalha em beneficio de uma visdo
emancipatOria (ibid., p. 130).
Tese 3. As estrategias neoliberais
de cupons, cooperativas e escolas
adotadas por empresas poderiio reforcar a influencia do sistema esportivo na
escola em detrimento de propostas alternativas de EF. Segundo Silva (1995)
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(...) as classes com poder e recursac continuardo a lutar por pedagogias e curriculos que garantam
seu investimento em capital cultural e sua posictio na estrutura
econOmico-social. Seja pressionando por uma pedagogia e curl (cub° centrados no conhecimento
tecnico-cientifico de alto status demanda das fracOes da classe
dominante economicamente orientadas seja pressionando por
uma educactio centrada nos aspectos mais culturais, arttsticos,
literarios - demanda das fraciies
culturalmente orientadas ou por
uma combinactio de ambos, esses
grupos continuartio tendo como
proteger seus interesses e investimentos educacionais e culturais
(p. 25).
A questao 6 que neste mercado de
curriculos e pedagogias nao 6 diffcil
imaginar qual aescolha rational e livre
de Escolas da Fundacao Roberto Marinho ou do Bradesco por exemplo, quando etas tiverem que optar entre, por exemplo, o projeto polftico da pedagogia cif
tico-emancipatOria (Kunz, 1994) ou de
pedagogias esportivas tradicionais e
suas nocties correlatas de aptidao fisica/
satide. A influencia do sistema esportivo
tende a se aprofundarja que sua presenca na escola realiza uma pedagogia que:
a) auxilia a forjar sujeitos senstveis as
praticas de consumo esportivo; b) contribui (em maior ou menor grau) corn a
concepcao de escola como base da piramide esportiva e c) introduz na escola
valores positivos para o mundo da producao capitalista (Souza,1994). Enfim,
neste mercado educational a

esportivizacao daEducacao Fisica certamente sera mercadori a bem mais valiosa
do que uma pedagogia crftica da Educacao Fisica. Logo, se pessoas,comunidades e empresas poderao modelar mais de
perto sua pedagogia e currfculo, entao
alguns teed() mais autonomia (grandes
empresas, comunidades e pessoas economicamente privilegiadas) enquanto
outros terao mais dependéncia do capital. Se como diz Bracht (1992) a nao
autonomia pedagOgica da EF ante o sistema esportivo a funcional para a ordem
burguesa, entao aqueles que dela usufruem tett() maiores chances de ver seus
interesses (de classe) atendidos; ao passo que, os que dela sao vftimas, verso
sua skunk, de exclusao social perpetuada. E aos professores/as restara, quem
sabe, (...) continuar sem direito a iniciativas, limitando-se ao seu papel subalterns de: a) mero cumpridor de programas; b) introdutor nas atividades
desportivas de uma certa ordem necessdria a continuidade dos valores modais
(Carvalho, 1994, p.5).
Tese 4.A ideia de Qualidade Total
reproduz a hegemonia do sistema esportivo em nossa cultura corporal, bem
como traz em si urn apelo a metodoscontetidos pedagdgicos tradicionais.
Outro ponto marcante da polftica educacional neoliberal relaciona escola e Qualidade Total (QT). E como assevera
Enguita (1995)
(...) o predomtnio . de uma expressilo nunca 6 ocioso ou neutro. A
problemdtica da qualidade sempre esteve presente no mundo da
educaciio e do ensino, mas nunca
com essa centralidade. Ela vem
substituir a problenuiticada igual-
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dade e da igualdade de oportunidades, que eram antes os coringas
desde jogo (p. 96)
Para o mesmo autor esta mudanca
de enfoque radica no fato de que antes se
vinculava (...) insistentemente educacilo ao objetivo do desenvolvimento, e
agora se vincula (...) ao objetivo da
competicdo internacional. Este deslocamento tampouco e inocente, pois, enquanta o desenvolvimento e o objetivo
dos palses pobres, a competitividade o
é dos palses ricos (p.105). A palavra de
ordem da QT surge nab como um vetor de
qualificacao de uma escola pdblica democratica, mas sim enquanto transferencia do discurso da competitividade empresarial para o interior da escola. Corn
into não 6 dificil imaginar campeonatos
para medir escolas de maior ou menor
qualidade, uma especie de ISO 9000 da
educacao.... Entre os procedimentos para
assegurar esta qualidade estao os que
dizem respeito a metodos e contetidos
pedagOgicos. Sobre isto Enguita observa que ap6s iniciativa de movimentos
progressistas, em certa medida a escola
tradicional sofreu modificacties, ainda
que no essencial permaneca
(...) uma organizactio burocrdtica, normalizadora e disciplinadora, cuja principal fungi°, que
desempenha basicamente bem, ea
socializactio de forma de trabalho. Por outro lado quem ndo
mudou foi o trabalho, ao contrario, (...) nä° conheceu nenhuma
evolucdo similar: e por isso que,
desde o ponto de vista dos empregadores, a escola jel ndo cumpre
adequadamente suafunc do(id., p.
109).

Segundo Enguita ano ap6s ano a
di sciplina a assinalada como grande problema das escolas americanas para os
empregadores, pois ha contradicao entre uma escola que, ao buscarabertura,
toleracia, liberalizacdo (...) assim
como uma atenciio maior a necessidades, interesses e desejos dos alunos
(ibid.), contraria a obsessao de patrOes
desejosos de trabalhadores d6ceis. Para
resolver esta contradicao sob a Otica dos
patroes surge um movimento deretorno
ao passado ou back to the basics (id., p.
108). Enfim, a equacao dos con servadores para este problema é tal que:
(...) os metodos pedagOgicos, a
organizacdo material da aprendizagem escolar, ndo scio independentes dos conteridos que fixam. Os metodos mais disciplinares e alienantes do passado (em
boa medida ainda bastante vigentes) estavam vinculados a uma
selecdo curricular muito pouco
preocupada com os interesses dos
alunos, assim como os metodos
mais liberais de hoje o estiio corn
uma maior atencdo a suas peculiaridades e corn a abertura de um
espaco mais amplo para o exercfcio de sua liberdade pessoal. 0
regresso aos velhos conteridos significaria tambem, sefosse vidvel, a
volta aos velhos metodos. De toda
forma, a melhormaneira de conseguir o segundo, empresa pouco
popular entre o pablico e entre o
conjunto do professorado, é simplesmente reclamar do primeiro
sob a bandeira, uma vez mais, da
qualidade (id., p. 110)
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do as iddias de retorno ao passado e aos metodos e conteddos tradicionais, passemos ao exame
dos argumentos dos neoconservadores (NCs).
Para estes o cerne da questa() reside numa politica do conhecimento official e valid° expressa num currfculo nacional comum. Segundo Apple (1994) ha
uma convergéncia de interesses entre
neoliberais e NCs traduzida na estrat6gia da nova direita para a educacdo, na
qua!
(...) a nova alianca a favor da
restauracdo conservadora inseriu a educagdo num conjunto mais
amplo de compromissos
cos. Os seus objetivos para a eduos mesmos que oriencacao
tam as suas metas para a economia e o bemestar social. Entre tiles
estdo a expansdo do mercado livre; a drastica reducao da responsabilidade governamental em
relay& as necessidades sociais;
o reforco de estruturas de mobilidade altamente competitivas; a
rebaixamento das expectativas do
povo quanto a seguranca econamica; e a popularizacdo do que
claramente se mostra como uma
forma de pensamento social
darwinista(p. 68:69)
Mais instigante ainda 6 perceber
que esta estrat6gia conservadora ocorre
num momento em que ganham mais forca no cenario cultural os novos movimentos sociais. Segundo Santos (1996)
(...) os processos de globalizaceio
ocorreram de par com processos
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de localizacdo, corn a adoctio de
political de identidade por parte
de grupos sociais vitimizados, direta ou , indiretamente, pela
globalizacdo hegemOnica, minorias etnicas, povos indigenas, grupos de imigrantes, mulheres etc.
(...) Por outro lado as formas de
globalizacdo hegememica confrontam-se corn formas de
globalizacdo contra-hegemOnicas, isto é, coligafdes transnacionais de movimentos sociais em
luta contra o modelo de desenvolvimento e a cultura hegemOnica,
grupos de direitos humanos, de
indigenas, e de minorias etnicas,
grupos ecolOgicos, feministas,
pacifistas, movimentos artisticos
e literdrios de orientacilo pds-colonial e pds-imperial (p. 27)
Estes movimentos, ao contrario de
sinalizarem o fim da luta de classes, ampliam o tradicional conceito de proletariado de Marx e Engels, inclusive superando certas interpretacOes economicistas do mesmo, pois os NMS na
verdade guardam forte potencial de luta
anticapitalista (Maclaren,1993). Ora, precisamente num momento em que podemos ampliar o conceito gramsciano de
(contra) hegemonia, o que enriqueceria
ao raves de enfraquecer a atual luta de
classes, a nova direita investe pesadamente numa politica do conhecimento
marcada pela nocao de cultura comum.
Para Jonson apud Apple (1994) essa
tatica dos NCs pode ate lhes garantir a
almejadacoescio, porem, apOia-se numa
ilusao de que todos os educandos - pretos e brancos, classe operdria, pobres,
classe media, meninos e meninas - rece-

beram o curriculo da mesma maneira.
(p.76). Na verdade ele sera lido de diferentes modos - a nab ser que aceitemos
etnocentrismo subjacente a politica
neoconservadora -, de modo que urn
curriculo unificado numa sociedade
heterogenea neio a receita para coeseio,
e sim para resistencias e novas divisOes
(Jonson apud ibid.). Enfim, os/as alunos/as seriam qualificados nao por suas
capacidades cognitivas, e sim por suas
respectivas comunidades culturais....
(Jonsonapud ibid.). Por outro lado, uma
politica que reconhece as difereneas
nä° poderia apenas exaltar o multiculturalismo, ela precisa perceber que alem
de diferentes, cul turas sao tambem desiguais em poder econOmico e politico
numa sociedade de classes, racista,
machista e imperialista. E por isto que
a partir do reconhecimento destas
diferencas[e desigualdades] que o
logo do curriculo pode prosseguir (p.81).
Em suma, a combinacao desta politica do conhecimento oficial corn principios do mercado e da QT em nossas
escolas so pode mesmo acirrar divisOes
sociais de classe, raga e genero entre
outras ja bastante agudas, de forma que
diversidade em nossos cufficulos sera
apenas uma palavra mais elegante para
a condiciio de apartheid educational.
(p.84)
Tese 5. A politica de um conhecimento oficial que representaria uma
identidade nacional comum, sem examinar as desigualdades de poder na
sociedade, e expressa em partlmetros
curriculares nacionais, objetiva interesses neoconservadores e neoliberais
no curriculo de Educactio Fisica. Tal
politica se revela em trés aspectos basi-
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cos.O primeiro a uma visào biologicista
que, no essencial, destitui o movimento
humano de suas determinacties hist6rico-culturais. Todavia, a emergencia dos
NMS pode potencializarumamaior abertura para essa visa() multicultural no
ambito da CC mas, neste caso, ha que se
contestar a hegemonia do esporte de
alto rendimento como produto tipico da
modernidade eurocentrica, branca, masculina, crista e burguesa. Para Kunz
(1991)
(...) a critica a invasdo cultural
feita por P. Freire (1970) corn
relaciio as domesticacoes
tecnolOgicas, que vem ocorrendo
nos !lases do terceiro mundo pelos Paises Industrializados, pode
ser transferida exatamente para o
adestramento do Movimento Humano pelos esportes nos moldes
americanos ou europeus, sem a
menor consideracdo corn a cultura do movimento existente em cada
regido ou Pats. Conseqiiéncia
dessa invasdo e o gradativo desaparecimento dessas culturas
tradicionais do movimento - refiro-me a brincadeiras, jogos, danvas e movimentos que
(eram)
mantidos em forma de 0-achy&
cultural ern nosso meio e que estao sendo suplantados pelos esportes moderns (p. 13)
0 segundo aspecto esta no fato de
que as aulas de EF tradicionalmente
concedem pouca abertura a cultura popular de movimentos, de forma que

(... ) para a maioria a aula de EF se
apresenta mais como um fator de
perturbactio, um fator negativo,
ou seja, um empecilho no desenvolvimento de suas experiencias
de movimento ejogos, fora do contexto escolar. Principalmente porque lhes a repassada uma concepciio esportiva na qual ndo podem
ou nem querem assumir urn papel
ativo (p. 103)
Mas para Faria Jtinior (1996) precisamos apostar (...) na possibilidade de
uma EF concebida para atender uma
sociedade multicultural como o 0 a brasileira, de forma a enfrentar o racismo,
o sexismo e o classismo, endemicos na
educactio em geral, e na nossa EF em
particular (p.45). Para o mesmo autor
(...) a preservactio do patrimOnio
cultural a uma iddia que parece
comecar a tomar corpo entre nay
despertando uma nova consciencia de nossa identidade cultural.
Ela se inscreve tambim em urn
processo de identificacdo etnica
das minorias culturais e constitui
uma forma de reacdo as ideologias colonialista e imperialista do
desporto modern. Isto se insere
paralelamente com a ideia de
reinserir jogos e brinquedos cantados na escola como defendem
wirios autores (p. 61)
Ainda sob este enfoque SaraivaKunz (1994) observa que
(...) as caracteristicas essenciais
do mundo esportivo masculino tern
sido transmitidas/reproduzidas na
aula de Educacdo Fisica e tem
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recebido uma valorizaciio social
positiva. Entre outras coisas,
freqiientemente nomeadas nas
analises do esporte, temos a acentuada orientacdo a concorrencia,
a agressiio e ao rendimento, como
caracteristicas do mesmo. Essas
caracteristicas fazem corn que a
escolha entre as possibilidades de
express& que se apresenta a quem
vivencia o esporte - na escola, no
amadorismo, no profissionalismo
- resume-se a de express& ufanista do vencedor ou a express&
desesperada do perdedor; e preciso uma situacao mais grave de
les& para que se permita aomasculino apresentar sua dor
(p. 249)
Quanto a homossexuais por exemplo., Cunha Jtinior e Melo (1996) constataram que tambem no universo da CC
: a) existe preconceito e discriminacdo
contra homossexuais; b) as aulas de
Educacdo Fisica e o comportamento de
professores foram apontados como responsaveis pelo afastamento de homossexuais das atividades fisicas fora da
escola; c) homossexuais tern pouco espaco para prAtica de atividades fisicas/
esportivas. Quanto a discriminacäo racial ela tem sido apontada como urn dos
efeitos sociais negativos do esporte de
rendimento (Tubino,1992), ao passo que
autores como Pereira (1988) constataram que pessoas da raga negra sac) mais
excluidas de usufruir da CC do que pessoas brancas.
0 terceiro aspecto é relativo aos
Parametros Curriculares Nacionais
(PCNs) propostos pelo Ministerio da
Educacdo e do Desporto". 0 PCN de EF

antes de mais nada encerra uma grande
contradicdo: o mesmo governo que baixa urn PCN de EF tambem baixa uma
proposta de Esporte Educacional (via
INDESP). Afinal, qual o real interesse
do governo FHC? Vejamos entdo algumas indagacees ao PCN de EF: a) faz
sentido uma politica oficial do conhecimento relativo a CC? Acreditamos que
por toda argumentacäo já desenvolvida
tal politica é, no minim°, problematica e
sujeita a vdrias interpretacOes, pois
(...)dados os interesses e os pontos
de vista diversos e conflitos, num
mundo social dividido e
hierarquizado por classe, rata,
genero entre outros eixos, o estabelecimento de um Curriculo Nacional que garantisse uma identidade cultural nacional teria, antes de mais nada, que perguntar
em que consiste essa identidade
cultural nacional. E facil prever
que em nenhuma hipatese as respostas seriam simples nem seriam
obtidas num tempo I& rapid()
quanto o que foi necessario para
gerar o PCN(Fac. Ed./UFRGS, p.
126);
b) embora tambem o PCN de EF seja
apresentado como flexivel e näo obrigatOrio, o fato é que estâ no contexto
da politica oficial do governo sobre
os PCN e, assim, näo se dissocia de
sua lOgica, na qual
(...) o detalhamento e o desdobramento efetuados nos documentos
que descrevem as diversas areas
de estudo ntio caracterizam simples parametros, entendidos como
principios muito gerais a serem
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seguidos por curriculos elaborados em nivel local. Os PCNs, na
verdade, especificam minuciosamente contefidos, objetivos, formas de avaliacilo e ate mesmo
metodologias (ou orientate-es di&ideas). Na verdade, seria possiyel caracterizar os presentes
pardmetros niio apenas como Curriculo (Nacional), mas aM mesmo
como um grande e nacional Plano
de Ensino (Fac. Ed./UFRGS, p.
127)
Tudo isto reforca uma faceta hist&
rica autoritaria da EF brasileira, relativa a
sua legitimidade pedagOgica, que continua a ser deixada de lado - para Bracht
(1992) ela a urn temaestranhamente ausente (para nä° dizer evitado) nos debates da area (p.33) - ao mesmo tempo em
que se apel a para o discurso da legalidade. Todavi a, legitimar a Educacao Fisica
significa discutir sua (...) perman'encia
ou inclutho no curriculo escolar, apelando exclusivamente para a fora dos
argumentos, declinando do argumento
da fora (que o caso quando um regime autoritdrio legaliza alguma prdtica
social). (ibid.,p.37); c) este PCN de EF,
no contexto da politica curricular do
governo, nao parece dispor de mecanismos que o tornem imune ao fato de que,
embora na retOrica seja nao-obrigatdrio,
na pratica pode se tomar compulsdrios,
pois

e

(...) como se pode observar em
varios estados, os PCN verndefato
sendo implantados como se fossem obrigatdrios, atraves, sobretudo, de secretarias estaduais de
educacdo. (...) [e] mesmo que as

autoridades federais da educaclio envolvidas na quest& tivessem tornado todas as precaucOes
para que os PCN nab se tornassem
compulsdrios, o que ndo parece
ter sido o caso, seria ingenuidade
supor que uma politica desse tipo,
formulada por um Orgiio governamental corn poder de imposiciio, corn tudo que esta implicado
neste poder (sancires, recompensas, concessido ou negaciio de recursos, financiamento etc), na-o
fosse se tornar, na prdtica, cornpulsOria. Seria preciso exercer
uma fora contrdria muito grande, sea niio obrigatoriedade fosse
realmente a meta (Fac. Ed./
UFRGS, p. 128);
d) que vozes foram privilegiadas e quais
foram silenciadas quando da elaboraga° do PCN? Temos ddvidas de
que a forma como o governo os encaminhou 6 um processo, desde a sua
origem, democratico/participativo,
pois a tarefa de estabelecé-los niio
pode ser relegada a um grupo limitado e restrito de especialistas seja ern
curriculo em geral, seja no ensino de
disciplinas especificas (Fac.Ed./
UFRGS, p.129). Mas o processo de
elaboracão dos PCN ignorou e deixou de fora
(...) mdltiplas vozes que teriam
algo a dizer sobre essa questlio,
privilegiando um ndmero extremamente reduzido de especialistas e consultores/as. Mesmo na
restrita comunidade educacional
que o Ministerio da Educaccio
decidiu ouvir existem muito mais
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discordancias e diversidades do
que aquelas que estdo supostas no
namero restrito de pessoas que
participaram da elaboraciio da
politica curricular ora analisada
(Fac. Ed./UFRGS, p. 130);
tambem nao vemos como o PCN de EF
nao venha ser subserviente a proposta de qualidade em educacao do govern° federal, a qual remete tal questao para as profundezas de urn curdculo nacional que objetiva qualidade
baseada no produto, no resultado
educacional, vindo dai sua enfase na
mediciio, nospadriks, nosindicadores (Fac. Ed./UFRGS, p.131). Enfim, o
PCN/EF tambem nao explicita uma
nocao de qualidade que seja social, e
na qual apontamos
(...)para a valorizaciio financeira
e social do magisterio, para a distribuicao prioritaria de recursos
para a educacao dos grupos excluidos e marginalizados, para a
adoclio de politicas econdmicas e
sociais que ataquem na raiz as
causal dos desempenhos educacionais inferiores desses grupos,
preocupacoes que parecem nao
estar no centro das politic.= do
atual govemo. • Ela aponta tambem para a elaboraciio e desenvolvimento local de curriculos que
contemplem prioritariamente as
perspectivas e interesses desses
grupos(Fac. Ed./UFRGS, p. 132);
outro ponto a ser contestado é o fato
de que tambem os PCN/EF estao em
profundo desacordo corn aquilo que
se esta produzindo no pensamento

contemporaneo sobre curriculo; g) ha
vfnculos tambem do PCN/EF corn a
polftica neoliberal do govern° FHC,
sobretudo porque os PCN/EF silenciam a este respeito, escudando-se num
discurso de pretensaneutralidade, sem
indagar de que forma o estabelecimento de parametros curriculares
nacionais se liga a uma politica social e educacional centrada em criterios economic istas, eficientistas e
produtivistas (Fac. Ed. UFRGS, p.135)?
E muito emborantio esteja em curso,
no Brasil, uma estrategia de conver&air global da educaciio basica pablica num mercado educacional. Sao
visiveis, entretanto, sinais de introducao partial de elementos de uma
politica neoliberal (Fac. Ed./UFGRS,
p. 135:36). Como o PCN/EF cala a esse
respeito, reforca ainda mais sua contribuicao para que
(...) a referencia constante a padrOes e medicOes, bem como a
ausencia de uma perspectiva politica sobre as relacoes entre divisties educacionais e divisaes sociais, constituem sinalizadores suficientes de que o estabelecimento
dos presentes PCN se inscreve
numa politica educacional mais
ampla de inclinacao claramente
neoliberal (Fac. Ed./UFRGS, p.
136)
Tese 6. As Universidades Priblicas tanto como local privilegiado de
formacao do professional de EF quanto
de pesquisa cientifica na area da CC
sofrem reajustes estruturais que submetern ainda mais aquela formacdo e a
pesquisa a ela vinculada, as novas exi-
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gencias de acumulacao do capital. Atrayes da PEC 370/96 (Proposta de Emenda Constitutional) o governo procura
alterar os artigos 205 e 206 da Constituicar) que tratam, respectivamente, da
gratuidade do ensino e da autonomia
universitaria. Com ambas as alteracOes
o governo esta implantando urn modelo
de universidade privatizada e orientada
pela nocao de gerenciamento empresarial. Neste modelo as universidades, em
nome de uma autonomia que as libere
das garras do estado, descentralizando-as, devem buscar recursos por
conta prOpria, atraves, por exemplo, da
extensão. Ora, isto quebra a lOgica da
extensao como elemento essential a vida
universitaria e seu tripe ensino-pesquisa-extens'ao, remetendo-a a lOgica do
ganho financeiro lucrativo. Mas n'ao sera
que isto, no caso das Faculdades de
Educacao Fisica , a urn convite a retomada de antigos projetos de escolinhas de
iniciacào desportiva para a comunidade,
ou a abertura de turmas de aerdbica sem
vfnculos corn o ensino e a pesquisa?
Outro mecanismo sera a captacäo de
recursos via iniciativa privada (IP). Sinceramente: a IP bancard as areas de
interesse mais direto do capital - como
engenharias, administracdo, informatica
etc, que geram o conhecimento tecnicoadministrativo (Apple, 1989) - ou as
humanidades, inclufdas as licenciaturas?
No caso da EF o financiamento da IP
pode ser projetada a partir de uma sugestiva citacäo de Sobral (1995):

e

(...) quem capaz de contestar a
contaminacdo em ciencias do desporto por este fundamentalismo
academic°, sobretudo se substitarmos as dependencias indus-

triais citadas por Smith as que se
exercem, no nosso dominio, a partir das inchistrias de material esportivo, de equipamento de avaUric& do esforco e de meios auxiliares da performance, nutricionais designadamente? (p. 12)
Neste caso devemos temer pela
total submissao da atividade academica
de investigacao cientffica aos ditames
economicistas-produtivistas do negOcio
financeiro, pois nesta 6tica qual a
percentagem de investigacdo induzida
pelos equipamentos - que fazem parte
do cendrio laboratorial de toda universidade que se preza e, logo, tern de ser
justificados pelo use intensivo - e a
percentagem da investigacdo decorrente de uma problematizaccio seria e consistente?(ibid.). Näo 6 diffcil assim, mais
uma vez ver ofitness e o esporte de alto
rendimento impondo suas exigencias
pesquisa cientffica na EF/CC, de forma
que, nesta situacdo, poderia nao ser complicado

e

(...) discernir, entre os artigos publicados nas revistas cientlficas
durante um certo intervalo de tempo, cachos de titulos que indicam
apenas o emprego exaustivo de
um novo aparelho lancado no
mercado - para dosear a
lactatemia, para medir a composiva° corporal ou para realizar
ultrasofisticadas
andlises
biomecanicas assistidas por
software sempre em aperfeicoamento (logo, de atualidade muito
limitada) e cada vez mais
dispendioso (ibid.).
Ou ainda, quem aceitariaemface de
dados objetivos (a identidade dos
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sponsors, por exemplo) ser ingenuo ao
ponto de new associar a nova vaga de
investigayOes sobre os radicais livres e
o exercicio fisico corn os interesses das
multinacionais produtoras defarmacos
a base de selenio? (ibid.). Enfim, gostarfamos de estender as Faculdades de EF
o que Apple (1989) disse sobre as universidades em geral: 0 controle de aspectos
principals da ciencia e do conhecimento tecnico e obtido atraves do use do
monopOlio de patentes e da organizacc-to e reorganizaccio da vida universitciria (e especificamente de seus curriculos e de sua pesquisa). (p. 195).
Tese 7. As novas tecnologias de
base microeletrOnica possuem potencial libertario, mas sob relay Oes
- de produyilo capitalistas reforyam o trabalho
alienado e a exclustio social, refletindose no reforyo do fitness e do esporte de
alto rendimento. A nova base tdcnica da
producâo - microeletrOnica, robOtica etc
- vem colocar em segundo piano a necessidade de forca de trabalho fisicamente
adestrada sob a Oka da aptiddo Mica.
Outrossim, os olhares do capital sobre o
corpo ganharam novo enfoque, de tal
modo que, sob a egide do mercado temos um corpo a urn so tempo mercador
(de Vitassay, Taffmam-E, macrobiOticos
etc) e mercadoria. Segundo Chagas
(1994)
(...) em relaytio as academias
desportivas, podemos constatar
que elas (...) constituem um dos
locais privilegiados da modern
sociedade do consumo, onde podem ser observados os efeitos e
conseqiiencias do profundo impacto causado pela penetraytio
maciya dos meios de comunica-

yao nas subjetividades femininas
em termos de disciplinas corporal, de padronizaciio dos gostos e
de controle da sexualidade (a obrigaya o do prazer, os modelos de
beleza)... (p. 258)
0 capitalismo consegue assim forjar consumidores vorazes ao impor
(...)ao corpo, pela imagem, a rigorosa disciplina acobertada pelo
discurso do investimento na scuide
onde a ciencia prescreve os
mos detalhes da eficiencia de determinado exercicio ou produto
ou aparelho para reduzir culotes,
firmar gltiteos ou melhorar a capacidade cardio vascular. A academia, nessa perspectiva, passa a
ser urn espayo privilegiado de
possivel concretizayclo do desejo,
de abrandamento das frustrayOes
do eterno espelho a lembrar as
mulheres que e preciso entrar em
forma, niio so para ir a praia, mas
para sentir-se melhor, mais saudrivel para amar, curtir seu corpo
(id, p. 258:259)
Por fim, a autora conclui com lucidez:
Percebemos um movimento hoje
que vai ao encontro de uma busca
de legitimaydo da Educaydo Fisica a partirdessa onda apologetica
do corpo que dificilmente sera pas-

sageira e, portanto, 6 necessario
refleti-la nos seus vcirios aspectos
para que no futuro ntio estejamos
lutando, ntio mais para pensar
propostas alternativas em relay& ao esporte de alto nivel, ao

MoIrivicia
estilo comando e outras ondas
que fizeram a histdria da Educacdo Fisica, mas de uma onda que,
introjetada de fora para dentro,
dificulte em muito as perspectival
de reflexao crftica e transformacdo (p. 262).
Apenas acrescentariamos que as
novas tecnologias (NTCs), adentrando
a area do fitness ndo so contribuem para
elevar o poder de seducao desta inddstria do consumo corporal, como tambem
estabelece uma hierarquia na qual as
academias de maior poder financeiro
monopolizam o mercado a medida em
que monopolizam tambdm o acesso a
tecnologia de ponta nesta area. Sob esta
Otica esta claro que 6 a competicdo/
concorréncia intercapitalista pelo lucro
que norteia o gerenciamento (de Qualidade Total?!) de uma academia, näo um
projeto pedagOgico. Por isto caberia
perguntar:
a) qual o cardter pedagOgico que
permeia as prriticas nas academias, o papel do professional que
ministra aulas e da instituicdo
enquanto reivindica para si a responsabilidade pela satide dos individuos que freqiientam as academias? (id., p. 261); b) o pseudo
relaxamento dos tabus sexuais,
presente no discurso apologetic°
do corpo, ndo estard transferindo
o controle antes exercido pela
familia, especificamente pelo pai,
para a administragdo privada dos
gerentes das academias que, muitas vezes encarnam a autoridade
social corn muito mais eficiencia
do que o pai, e acabam regulando

grande parte das atividades humanas desde a vida pablica, privada, lazer etc? (ibid.); c) o conceit° de verdade e o poder de
seducdo caracteristico das mulheres ndo estard sendo desviado
e normatizado pela lOgica do mercado e, nesse sentido, em nada
contribui para a emancipacdo e
libertactio do corpo feminino?
(ibid.).
0 outro grande beneficiario das
NTCs e o esporte de alto rendimento
(EAR), beneffcios estes advindos de: a)
aspectos de infra-estrutura (espaco, materiais e equipamentos etc); b) conhecimento cientffico e instrumentos de trabalho para profissionais envolvidos com
treinamento desportivo; c) pelo fato de
que necessita inovacOes tecnolOgicas,
novos materiais, mais sofisticados e complexos visando indices e performance.
Mas segundo Rigo (1995) o EAR nunca
ocorreu, de fato, na escola e, na verdade,
sua permanéncia como paradigmapara a
mesma se deve a suafuncionalidade para
a manutencão do status quo, entre outros motivos porque configura-se numa
(...) °Nilo elitista e discriminatdria de priorizar alguns, em
detrimento da grande maioria,
contribuindo para o estabelecimento, no interior da Educacdo
Fisica, de uma especie de dupla
pedagogia pela qual, urn grupo
de alunos [oa escolas?! J,
minoritdrios, estao submetidos a
uma proposta inspirada no EAR,
enquanto o restante, que é a
maioria e desconsiderada pela escola. Para estes predomina urn
espontaneismo... (p. 90)
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Acrescentariamos que se a distancia entre as exigencias de tecnologia do
EAR e as reais condicOes da escola foi/
6 um dos fatores de distribuicäo desigual
do saber escolar (mesmo nos casos em
que ele esta limitado pela esportivizacao
da Educacäo Fisica), com as NTCS tais
exigencias säo ainda maiores. Contudo,
escolas adotadas por grandes empresas
ou de cooperativas situadas em comunidades mais abastadas, talvez possam
atender a parte destas demandas, o que
certamente ndo ocorrera corn escolas de
menor poder financeiro, o que
aprofundaria a desigualdade na distribuicdo do saber escolar.
Porfim, ainda com relacdo as NTCs
queremos alertar para o fato de que a
producdo de informatica na EF tern assumido caracteristicas tais como: a) impregnacäo de valores e conceitos
transpassados por grupos externos a EF,
levando a uma dependencia desta area
em desenvolver-se autonomamente em
relacdo a urn processo de dominio por
pane dos grupos produtores deste conhecimento (engenharias, matemdtica,
informatica etc); b) uma evidente dificuldade em se massificar a informAtica entre
os profissionais de EF de forma crftica e
contextualizada, o que !hes proporcionaria autonomia em gua pratica profissional; c) as relacties de poder propagadas
atraves da construcdo e transferencia de
conhecimento (de urn pats ou regido para
outro/a, de uma Area academica paraoutra,
de di sciplina para disciplina etc) se mostram muito presentes no processo de
implantacdo da informatica naEF brasileira (Nozaki,1995).No tocante a Educacao Fisica, e importante a formacao de

um corpo de conhecimento que discuta
o verdadeiro papel da informatica em
relacao a esta area: a resolucao de
questaes de cunho pedagOgico,
enfocando as nossas questaes histdrico-culturais (p.275). Por tudo isto acreditamos que a informatica na EF vem se
constituindo num processo de apropriacdo privada, e nab democratizacdo do
conhecimento, corn marcas de dependencia e alienacdo cultural, tracos tipicos das relacOes de producdo capitalistas.

Por Fim a Questa()
do Socialismo, Porque
o Tempo nao
Frente a implantacdo do projeto
neoliberal e da barbArie que the
subjacente, somos compelidos, por urn
dever moral, a agir buscando alternativas, ao contrdrio daqueles que tern abragado versties capitulacionistas do pensamento pOs-moderno (Santos,1996) o
qual, como superestrutura ideolOgicacultural do capitalismo de fim de seculo
(Jameson,1994) 6 a auto-expressao dos
que perderam a esperanca em uma transformacdo radical do mundo. Para nos,
entretanto, partidarios daquela esperanca, a vida e a experiencia das pessoas
(ndo meros textos, linguagens e discursos) permanecem o centro de um projeto
radical. Mao pode ser, portanto, (...) verdade que nossa leitura da histOria nos
enche corn o mesmo grau de desespero
e desesperanca; ha mais coisas na histaria que os terriveis fracassos de
Auschwitz ou do Gulag. (Shapiro, 1993,
p. 119). Pois se o tempo ndo para, conti-
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nua existindo a possibilidade e a realidade da acäo humana em favor de um mundo mais justo, democratic°, esperancoso e de compaixdo. Mas é preciso retomar
celebre ensinamento marxiano: os homens interpretaram o mundo; mas do que
se trata é transformâlo. E WO° apenas
transforms-lo de forma revolucionaria,
send° no sentido de uma transformacäo
que, enquanto luta cultural, (...) encha o
mundo vivido de homens e mulheres
corn sentido, paixao e visao - que estenda a possibilidade da organizacao racional da vida social cotidiana a uma
vida que seja democraticamente governada e que seja senstvel as necessidades
humanas (id.,p.118). E que melhor nome
para esta organizacão racional da vida
cotidiana, democraticamente governada
e sensivel as necessidades humanas do
que comunismo - na melhor acepcdo
marxiana? Sabemos ser instil perseguir
uma utopia (...) capaz de evitar qualquer desigualdade, qualquer conflito,
qualquer mancha, como se bastasse
(...) ter a frente homens retos, dignos,
bons e eticamente corretos. Dos quaffs,
diga-se de passagem o inferno anda
cheio (Pomar, 1994, p. 330).
Isso nao send possivel, por mais
que os socialistas queiram urn
caminho menos doloroso. Nao so
porque a burguesia resistird. Mas
porque os bolsaes de atraso, de
ignorancia, de patologias sociais,
nao somente grandes, mas
imensos. E ainda causaram horrores no prOprio socialismo, independentemente do desejo e das
ilusdes das pessoas de boa vontade e dos inocentes. As vItimas jamais absolverao seus carrascos,

mesmo socialistas, e mesmo que
hajam tombado em combate aberto e franco. Apesar disto, sempre
serd um alento que os horrores do
socialismo sejam menores, em relay& ao capitalismo, ate que possam ser finalmente suprimidos
pela elevacdo da humanidade a
urn novo patamar de cultura e de
vida. Chegado este momento, poderemos pelo menos repor as utopias sobre bases reais. E relembrar
a Huth(' dos inocentes (ibid.)

Notas
A America Latina näo chegou a viver o
Estado de bem estar propriamente dito.
Os reflexos deste modelo perpassaram
as prâticas populistas de muitos dirigentes latinos, proporcionando fundação de empresas estatais e uma legi slacaomais democrAtica em termos trabalhistas; porem as avassaladoras ondas
ditatoriais sdo o que esta parte do mundo mais conhece. Inclusive Galeano
(1994) costuma dizerque o que a America Latina viveu foi um extremo estado
de mal estar social.
2
Netto (1993) lembra-nos que o Estado
social-democrata foi o dnico ordenamento social que, nos marcos do
capitalismo logrou manter, por certo
periodo histOrico, garantias e conquistas sociais populares.
3
0 texto de origem das teses neoliberais
é 0 caminho da Servidao, escrito por
Friedrich Hayek, em 1944.
4 Fundo Monetario Internacional, Banco Mundial e GATT.
5
E mister lembrar que na verdade, o primeiro teste piloto de implantacâo
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neoliberalse deu aqui na America Latina, em 1973 no Chile, sob a ditadura
Pinochet (Anderson, 1995) - este nao
poderia ser considerado urn governo
modem° e democratic° exatamente por
ser ditatorial, o que tambein nao faz
diferenca alguma para o projeto
neoliberal, uma vez que ele 6 incompativel mesmo corn a democracia burguesa no que ela possui de mais substantivo. Porem, seu ascenso enquanto
saida capitalista se (la em 1980.
6 Decada de redemocratizacao polftica
dos paises latinos ap6s fortes ditaduras militares.
Corn certezao governo FHC e o que tem
tido mais exito nestas implantacfies.
Basta ver a quantidade de reformas
(previdencia, educacional, admini strativa, etc) aprovadas no Congresso sem
maiores dificuldades ou resistencias.
Se nao exatamente a morte fisica, a
morte moral corn certeza.
9 Nao

queremos fazer acusacfies fechadas ao mimic() tecnolOgico em si. Ao
contrario, admitimos suagrande importancia para o desenvolvimento da civilizacao, em certo sentido. Mas a impossivel nao mencionar a enorme contradicao que o atual use destas novas
tecnologias produz. Urn exemplo pratico e recente 6 a vinda da General Motors
para o Rio Grande do Sul e que, corn o
apoio do estado, ilude a populacao corn
discurso de geracilo de empregos. A
criacao de alguns postos de servico
poderao dar retorno ao povo gaucho,
mas no que diz respeito aos principais
tramites da Indilstria, a mesma ja possui
pessoal especializado para dar conta

do recado, exatamente porque investe
pouco em mao de obra e muito em
tecnologia.
'° Grifos nossos.
" 0 mundo 6, sem dtivida, cada vez mais
propriedade de uns poucos carteis que
passam a controlar (sutilmente), a propria vida [e a morte) neste planeta.
12 Quanto aoscupons Frigotto (1995) diz
que 6 uma ideia do papa do
neoliberalismo Milton Friedmam, para
o qual escola a uma empresa comp
outra qualquer (...). Sua tese postula
que o governo deveria distribuir cupons mediante os quais os pais buscariam no mercado educacional o tipo
de escola de sua preferencia (p.60).
No caso das cooperativas trata-se de
uma simbiose na qual supostamente
os professores/as tomam-se donos da
escola , sendo remunerados por sua
produtividade, enquanto as escolasadotadas permitem que os recursos
das empresas possam financiar, alem
de possibilitar uma gerencia de qualidade total a escola. Na verdade todas
estas medidas de descentralizacao(...)
tern se constitado num processo
antidemocrdtico ao delegar a empresas, a comunidade, aos Estados e
municipios a manutenccio da educacclo fundamental e media, sem que se
desentulhem os mecanismos de financiamento mediante uma efetiva e democrcitica reforma tributaria (p.59)
entre outros aspectos.
13 Corn relacao aos PCN em geral estaremos nos baseando na andlise que
deles foi feita pela Faculdade de Educacao daUFRGS; em relacao ao PCN/
EF baseamo-nos no parecer da Faculdade de Educacao Fisica da UFG, de
autoria de David, Lima e Goyas (1996).
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