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Agradeço carinhosamente ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, 

pelo honroso convite para participar desta mesa, na pessoa de seu Presidente, Professor 

Vicente Molina Neto. É uma honra e uma alegria estar aqui, no Conbrace, de mãos 

dadas com vocês, ao lado do Professor Gaudêncio Frigotto, da Professora Myrian 

Soutwhell e do Professor Pedro Fernando Avalone Athayde.  

 

 

NOTA PRELIMINAR 

 

Foi no início de abril de 2019 que recebi um telefonema do presidente do CBCE, 

Professor Vicente Molina Neto, para participar dessa mesa. Aceitei, de pronto, sabendo 

da responsabilidade que é falar em um Congresso tão importante para nós, como é o 

Conbrace. Mas não imaginei que a partir daquele momento eu viveria um desafio tão 

angustiante como avassalador, que foi esse de produzir uma reflexão sobre a nossa 

condição docente, a nossa prática pedagógica em Educação Física, em meio a um dos 

momentos históricos mais complexos, mais difíceis de nosso País, em minha avaliação. 

 

Até aquele momento, os primeiros noventa dias do ano já haviam mostrado o 

abismo em que o Brasil havia entrado. E como seria difícil sair dele. Logo na primeira 

semana após o convite apresentado pelo Molina, comecei a pensar no tema central do 

Conbrace – “O que pode o corpo no contexto atual? Controle, regulação e perda de 

                                                           
1
 O tema geral do XXI CONBRACE e VIII CONICE foi: “O que pode o corpo no contexto atual? 

Controle, regulação e perda de direitos como desafios para a Educação Física e as Ciências do Esporte.” 
2
 Esta foi a Mesa Redonda 2, tendo como convidados: Gaudêncio Frigotto (Universidade Federal 

Fluminense); Myrian Soutwhell  (Universidad Nacional de La Plata/Argentina); Tarcísio Mauro Vago  

(Universidade Federal de Minas Gerais, com mediação de Pedro Fernando Avalone Athayde (UnB). Foi 

realizada no dia 18/09/2019, quarta-feira, das 9h às 12h. Ementa proposta pelo CBCE: “A democracia na 

América Latina é uma trajetória inacabada, que demanda sua permanente reafirmação na esfera do Estado 

e da Sociedade. Diante dessa histórica e contemporânea fragilidade democrática, instiga-nos a questão: 

Qual é o papel da educação do corpo? Essa pergunta provoca-nos, sobretudo, em momento no qual 

observamos um processo de renovação/modernização conservadora, que retroage sobre pautas 

historicamente conquistadas, inclusive naquelas que tocam o corpo. Nesse sentido, a mesa se propõe a 

discutir historicamente o papel da educação do corpo e os impactos das (contra)reformas educacionais na 

atualidade, mais especificamente na Educação Física/Ciências do Esporte.”  
3
 Professor Titular da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.  
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direitos como desafios para Educação Física e Ciências do Esporte” –, e também nas 

três dimensões do título da mesa para a qual havia sido convidado – “Democracia, 

Contra-reformas educacionais e Educação do corpo.” Ao mesmo tempo, estava, como 

todos e todas, acompanhando e experimentando, estarrecido, perplexo, os aterradores 

eventos que se sucediam desde janeiro... e que continuaram até setembro de 2019, 

quando nos reunimos em Natal para mais um Conbrace. E que não param de nos 

atormentar... Foram meses pensando, tentando encontrar um caminho (ou vários) de 

reflexão.  

 

O texto que segue foi o que consegui escrever em meio a esse turbilhão de 

sentimentos e perplexidades. E registro que ele não está concluído, nem pretende uma 

‘conclusão’; foi apenas o que me tomou por inteiro e consegui escrever. Ainda na 

véspera do dia da mesa, realizada em 18/09/2019, estava redigindo alguns trechos, e 

nem tudo foi possível apresentar no Conbrace, quando então fiz uma leitura parcial do 

que havia escrito até ali Mesmo após o Congresso voltei a ele para ajustes e acréscimos, 

sempre insatisfeito, como ainda estou; mas é isso, aceitar a incompletude.
4
     

 

Escolhi explorar em separado as três dimensões (as três linhas de força) 

oferecidas pelo título, começando por uma reflexão sobre Democracia, depois sobre  

reformas (contra)educacionais para, então, ao final, arriscar-me em um exercício de 

pensamento sobre “educação do corpo”, tentando apresentar algumas ponderações e 

proposições para a Educação Física – especialmente aquela que tem lugar e se realiza na 

instituição social “Escola”, em razão de minha visceral vinculação a esse lugar de 

atuação de nossa área.  

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1976, dois anos antes da criação do CBCE, quando o Brasil estava havia 12 

anos sob o horror da Ditadura Civil-Militar, Milton Nascimento e Fernando Brant 

lançaram a canção “Promessas do Sol”. O refrão era uma pergunta doída, que tem me 

vindo à cabeça todos os dias desses tempos sombrios em que vivemos, que compartilho 

com vocês: 

“Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? 

Que tragédia é essa que cai sobre todos nós?” 

 

Naquele mesmo ano, Belchior cantou a sua Alucinação... 

 

“A minha alucinação 

É suportar o dia-a-dia 

E meu delírio 

É a experiência 

Com coisas reais.” 

 

                                                           
4
 Esta versão escrita que compartilho, ainda não publicada em periódico, foi concluída em 5 de novembro 

de 2019, quase dois meses após o Conbrace.  
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A “tragédia” de Milton e Brant e a “alucinação” de Belchior são minhas, talvez 

sejam sua, quem sabe sejam nossas, e me parecem tão atuais: suportar o dia-a-dia, 

suportar essa tragédia que cai sobre todos nós, delirando com nossa experiência com as 

coisas reais deste presente de horror que causa angústia, sofrimento e dor.  

Experimentamos circunstâncias que nos afetam e nos atingem em todos os 

nossos sentidos, em toda a nossa experiência sensorial, em toda a nossa experiência 

corporal, em nossa experiência de Vida Comum, enfim. Nosso corpo é envolvido e 

revolvido em um caleidoscópio de sensações, em vertigens que mal conseguimos 

compreender, que dilaceram nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, 

nossas relações. Um momento histórico que nos constrange, que nos aterroriza, mas que 

pode também nos mobilizar e nos fazer continuar caminhando em direção às nossas 

utopias – como nos inspira Eduardo Galeano. Sim, a utopia continua, porque 

continuamos aqui, estamos vivos, respirando, rindo, chorando, cantando, trabalhando, 

lutando.  

 

Estamos aqui, mas estamos em perigo. Ao viver esse perigo, tomo uma poesia 

como inspiração para a vida, do poeta e filósofo alemão Friedrich Hölderlin 

(1770/1843)
 5

,  e a trouxe aqui também para orientar a reflexão que compartilho a seguir 

com vocês: 

 

  “Lá onde cresce o perigo, cresce também o que salva.”
6 

 

 

É essa experiência radical de ambiguidade que me/nos envolve: o perigo 

cresceu, e nos ronda. E o que salva também precisa crescer. Proponho que fiquemos 

então em companhia dessa poesia inspiradora para a reflexão.  

 

 

2. SOBRE DEMOCRACIA: o seu destino anuncia o nosso  

 

Para refletir sobre Democracia, pedi ajuda a um matuto das Minas Gerais, o 

Manuelzão
7
, que em sua sabedoria disse: “O destino do peixe anuncia o nosso.” 

                                                           
5
 Encontrei essa poesia em uma citação de Edgar Morin, em seu livro Ninguém sabe o dia que nascerá.  

Coleção Nomes de Deuses; Entrevistas com Edmond Blattchen. São Paulo: Ed. UNESP, 2002. 
6
 Foi bem interessante encontrar nessa poesia uma forte aproximação com a letra da música Divino 

Maravilhoso, composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil e cantada por Gal Costa no Festival da Record, 

em 1968, depois lançada em 1969, no Disco “Tropicália ou Panis Et Circenses”, há exatos 50 anos, auge 

da ditadura civil-militar. “Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso”.  O perigo, e o que 

salva...  

Divino Maravilhoso 

“Atenção ao dobrar uma esquina / Uma alegria, atenção menina 

Você vem, quantos anos você tem? / Atenção, precisa ter olhos firmes 

Pra este sol, para esta escuridão  

Atenção tudo é perigoso / Tudo é divino maravilhoso  

Atenção para o refrão / É preciso estar atento e forte / Não temos tempo de temer a morte  

Atenção para a estrofe e pro refrão / Pro palavrão, para a palavra de ordem  

Atenção para o samba exaltação / Atenção Tudo é perigoso / Tudo é divino maravilhoso  

Atenção para o refrão / É preciso estar atento e forte / Não temos tempo de temer a morte  

Atenção para as janelas no alto / Atenção ao pisar o asfalto, o mangue  

Atenção para o sangue sobre o chão / Atenção Tudo é perigoso / Tudo é divino maravilhoso  

Atenção para o refrão / É preciso estar atento e forte / Não temos tempo de temer a morte. 
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Aproveito a sabedoria do Manuelzão para dizer: “O destino da Democracia 

anuncia o nosso.”  

 

O destino da Democracia anuncia também o destino do País, o destino da 

Educação, o destino da Educação Física, o destino da educação dos corpos. O destino 

dos corpos. O destino de todas e todos nós. 

 

Depois da sabedoria de um matuto do sertão mineiro, trago agora a contribuição 

de um psicanalista, Christian Dunker, que, sobre a ideia de Democracia, pondera:  

 

“O conceito de Democracia, dos gregos até a modernidade, não envolve apenas 

o uso livre da palavra, a justiça na distribuição de cargos públicos e a igualdade 

diante da lei. Não é apenas eleição de representantes e instituições que realizam 

as leis coletiva e consensualmente firmadas, mas também uma perspectiva sobre 

o futuro. Há democracia quando reconhecemos que nem toda lei já está escrita e 

decidimos, portanto, o caminho que devemos tomar. [Na criação da 

democracia,] há uma regularidade histórica importante: com recuos e progressos, 

reconhecemos que a história da democracia é a história da inclusão de mais 

sujeitos, daí que o ideal seja a realização da universalidade concreta dos projetos 

de emancipação.”
8
 

 

Um admirável encontro de sabedorias: o matuto Manuelzão diz que o destino do 

peixe – ... da Democracia – anuncia o nosso, e o psicanalista Christian Dunker o 

confirma, ao escrever que a Democracia é “também uma perspectiva sobre o futuro”.
9
 

 

Fiquemos assim em companhia dessas duas ideias solares de Dunker, por serem 

inspiradoras, e que vou usá-las para pensar com vocês tanto a “educação” como “a 

educação dos corpos”, de que vamos tratar adiante: 

 

 - “reconhecemos que a história da democracia é a história da inclusão de mais 

 sujeitos.” 

 

                                                                                                                                                                          
7
 Manuelzão é o vaqueiro Manuel Nardi, nascido em Dom Silvério (MG), em 1904, que em 1952 

acompanhou João Guimaraes Rosa em uma  viagem pelo sertão mineiro que daria origem à monumental 

obra Grande Sertão, Veredas; mais tarde, ele mesmo foi personagem de outro livro deste gênio da 

Literatura, Manuelzão e Miguilim, uma das novelas de Corpo de Baile. Faleceu aos 92 anos em 1997, em 

Andrequicé (Três Marias/MG). 
8
 Cf. Christian DUNKER, 2019, p. 117. 

9
 Podemos também nos guiar pelo que escreve Marilena Chauí, sobre Democracia:  

“(...) uma sociedade – e não um simples regime de governo – é democrática quando, além de 

eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e 

das minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, 

quando institui direitos e essa instituição é uma criação social, de tal maneira que só há democracia 

com a ampliação contínua da cidadania”. (...) “A democracia é a admissão de que a sociedade está 

internamente dividida, que as divisões são legítimas e que elas devem expressar-se publicamente. A 

democracia é o único regime político que considera o conflito legítimo e institui meios para que ele 

possa se exprimir”. (...) “Um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, 

não é particular e específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e 

classes sociais”. (...) “O conflito não é obstáculo; é a constituição mesma do processo democrático. 

Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia.” (Cf. CHAUÍ, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Silv%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuelz%C3%A3o_e_Miguilim&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Baile
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 - “o ideal é realização da universalidade dos projetos de emancipação.”   

 

Ocorre que estamos em perigo. E o perigo está no avesso das condições 

históricas apontadas por Dunker para a existência da Democracia, que produzem o 

momento que experimentamos, de “subversão da Democracia”,
10

 colocando-a em risco, 

em vias de se tornar ruína – justamente a Democracia, a maior conquista civilizatória da 

humanidade porque “instaura o governo de todos”, como propõe André Comte-

Sponville.
11

  

 

Nossa breve experiência de Democracia está sob ameaça. Há 31 anos, a 

Constituição de 1988 indicou a possibilidade de construirmos, dia-a-dia, uma sociedade 

mais justa, mais equânime, mais solidária e também mais afetiva. Depois de tantas lutas 

contra o arbítrio e o terror, estávamos diante de um novo horizonte civilizatório, e a 

palavra ‘cidadania’ era nosso mantra, em uma combinação que nos animava: cidadania 

e direitos humanos (desdobrados em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais). 

Tínhamos uma utopia, que nos convidada, nos desafiava, nos servia para caminhar.
12

 E 

a cada dia, viemos construindo um caminho: duro caminho, mas, um caminho. 

 

Com a Constituição de 1988, edificamos um Estado Democrático de Direito, 

com o fortalecimento da sociedade civil e de suas instituições (especialmente os três 

poderes constitutivos –  Legislativo, Judiciário e Executivo), que, depois da ditadura, 

devolvia à sociedade o controle de seus destinos, contra tiranos sempre à espreita. 

  

Até aqui, nesse tempo ainda curto de nossa experiência democrática, muito se 

avançou: houve significativa redução da pobreza, alguma diminuição na desigualdade 

de renda, mais oportunidades de acesso à educação, à saúde e a outros direitos sociais 

básicos; houve tantas lutas por reconhecimento de identidades (de raça, de gênero, de 

orientação sexual e de tradições culturais). Podemos dizer, hoje, que o Brasil não está 

mais no mesmo lugar de há 30 anos. E há conquistas sociais irreversíveis, que não nos 

podem tirar.  

  

No entanto, estamos outra vez em perigo. Alguma coisa está “fora da ordem”, e 

a Democracia corre perigo. Novamente, volta um sentimento de que “aqui tudo parece 

que era ainda construção e já é ruína”
13

.  

Nossos direitos, pelos quais ainda precisamos lutar tanto, estão sob ameaça. A 

‘cidadania’ que tanto desejamos e pela qual tanto viemos lutando, ainda não se realizou 

plenamente. A renda, a moradia e a cor da pele continuam determinando as chances de 

uma pessoa ser (ou não ser) tratada como cidadã em pleno gozo de seus direitos, e de 

ser protegida pelas leis de nosso País.  

A violência histórica (física e simbólica) a que estamos expostos desde sempre 

cresce perigosamente. Há retrocessos em nosso processo civilizatório. Estamos sob 

                                                           
10

 Cf. Adam Przeworski, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, em 11/05/019. 
11

 Cf. André COMTE-SPONVILLE, 2013. 
12

 “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos 

e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.” (Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano, em As 

palavras andantes, 1994. 
13

 Caetano Veloso, Fora da Ordem, de 1991. 
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ataque, e correm ‘risco de extinção’ os direitos de cidadania, as práticas e os 

comportamentos já aceitos e estáveis em sociedades complexas como a nossa, que 

respeitam a diversidade das experiências humanas.  

Estão especialmente vulneráveis e sob permanente ameaça as populações 

minorizadas – de fato, não são ‘minorias’, como é comum ouvir: são populações 

minorizadas.
14

 Refiro-me especialmente às comunidades indígenas e quilombolas; aos 

homens, às mulheres, aos jovens (notadamente jovens negros/as) e às crianças, tanto dos 

campos como das periferias das cidades; e à população LGBTTQI+. Pessoas que ainda 

não tem garantidos os seus direitos como cidadãos e cidadãs, ignorados quando não 

completamente invizibilizados e criminalizados. 

As instituições que edificaram o Estado Democrático de Direito estão abaladas, 

comprometendo sua potência para se contrapor aos retrocessos civilizatórios em curso.
15

 

Será que a utopia da Constituição de 1988, de termos um País socialmente justo, 

com respeito aos direitos das pessoas, estaria interditada? 

 

Acompanhando os eventos dos últimos 6 anos no Brasil (2013-2019), produzi 

para essa reflexão uma síntese precária de perigos trazidos ao País e à sua Democracia 

(especialmente desde 2016, com golpe que interditou a presidenta Dilma Rousseff), que 

apresento a seguir, ciente de que há tantos outros perigos que nos rodeiam, não 

mencionados aqui.  

 

O perigo maior, do qual todos os demais decorrem, é a possibilidade real de 

erradicação da Constituição de 1988. Erradicar o que constitui o País, ou seja: 

“desconstituir” – trata-se do grave risco de desconstitucionalização do Brasil. 

 

O cientista político alemão Yascha Mounk, em seu livro O povo contra a 

Democracia, confirma em suas pesquisas que o mundo experimenta o que ele chamou 

de “desconsolidação democrática”, com uma crescente “onda populista” que se espalha, 

ponderando: “depois que o sistema político virar um playground de bilionários e 

tecnocratas, a tentação de excluir cada vez mais o povo das decisões importantes 

continuará aumentando”, levando ao “risco de que populistas sabotem as instituições.”
16

 

                                                           
14

 Para o uso do termo “minorizado” apoio-me no texto “Política Linguística”, do professor Marcos 

Bagno (UnB), pesquisador, escritor, poeta e tradutor, que se dedica à pesquisa e à ação no campo da 

educação linguística (cf. https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/politica-linguistica-1) 
15

 Marilena Chauí foi premonitória ao escrever: “Quando a política ditatorial produziu a máxima 

desigualdade econômica e social, a riqueza de uns insultando a miséria de outros; quando produziu 

a máxima despolitização que transforma a sociedade num agregado de indivíduos sem poder de 

decisão; quando afirma ser isto a ordem e o resto o caos, persuadindo os indivíduos da necessidade 

de buscar uma autoridade protetora que os salve, estão abertas as comportas para a fascistização da 

sociedade. Chegamos ao Brasil!” (Cf. CHAUI, 2017). 
16

 Cf. Yascha MOUNK, 2019, especialmente o Prefácio à Edição Brasileira (p. 7-13, em que comenta a 

eleição brasileira de 2018), a Introdução – a Perda das Ilusões (p. 15-45), e toda a Parte Um, A crise da 

Democracia Liberal (p. 47-161). Uma passagem sobre o caso brasileiro, no Prefácio: “as evidências 

sugerem fortemente que a democracia brasileira corre grave perigo”. E uma síntese de suas pesquisas em 

vários países: “Há uma desconfiança generalizada nas instituições democráticas em diversos países, e 

esse é um ingrediente preocupante no nosso tempo. (...) Uma recessão democrática está em curso”. (...)  

“É com pesar que se constata que a população hoje é muito mais crítica da democracia do que no passado 

e que os jovens estão particularmente propensos a dar menos importância a viver numa democracia”.  

https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/politica-linguistica-1
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Pensemos também na pergunta-título do livro de Noam Chomsky: “Quem 

manda no mundo?”
17

  E em outras indagações que ele nos apresenta: quem são os atuais 

“senhores do universo”?
18

 Qual o “Governo Mundial de Facto”?  

 

Ele responde que, mesmo que em declínio desde o ápice vivido na II Guerra 

Mundial, o poder dos EUA é ainda hoje muito potente, embora compartilhado com um 

“governo mundial de facto” formado pelos atuais “senhores do universo”: são as 

“gigantescas instituições financeiras”, os “conglomerados multinacionais”, os “impérios 

do varejo”, que financiam e colonizam os governos do G7 – o grupo dos 7 países mais 

industrializados e ricos do mundo.  

 

E nessa “nova era imperial” eles próprios controlam o Fundo Monetário 

Internacional e as organizações do comércio global: “Buscarão sempre políticas que os 

beneficiem em detrimento dos demais”, o que vem sendo posto em prática mundo afora, 

“e na ausência de uma reação geral da população, é exatamente isso o que podemos 

esperar.”
19

 

 

Esses “senhores do universo” atualizam e praticam a “máxima vil” que Adam 

Smith eternizou há mais de dois séculos: “Tudo para nós, e nada para os outros.” Ao 

citá-la, Chomsky a trata como “uma doutrina conhecida como amarga e incessante 

guerra de classes, quase sempre unilateral, em detrimento do povo do país de origem e 

do mundo”
20

  

 

São eles que formam hoje a grande “superpotência do mundo”, ocupando o lugar 

dos governos, submetendo-os. Se estes são os “donos do mundo” e estabelecem as 

políticas orientando-as para seus interesses, o que se tem é que mesmo em Países 

                                                           
17

Noam Chomsky pondera: “Nos Estados Unidos, pregam-se valores como a democracia. Numa 

democracia, a opinião pública influencia as políticas governamentais e depois o governo executa medidas 

e programas determinados pela vontade da população. Esse é o verdadeiro significado de democracia. É 

importante compreender que setores poderosos e privilegiados da sociedade nunca gostaram de 

democracia por uma razão muito simples: a democracia põe o poder nas mãos da população e o tira dos 

privilegiados e poderosos. Este é o princípio da concentração de riqueza e poder.” E então escreve sobre o 

“Círculo vicioso”: “Concentração de riqueza proporciona concentração de poder, principalmente porque 

faz com que o custo das campanhas eleitorais aumente muito, o que força os partidos políticos a ficarem 

ainda mais dependentes e controlados pelas grandes empresas. Esse poder político logo se transforma em 

leis que aumentam a concentração de riqueza. Desse modo, políticas fiscais, assim como as tributárias, 

desregulamentação governamental, normas favorecedoras da atividade empresarial e toda uma série de 

medidas – medidas políticas destinadas a aumentar a concentração de riqueza e de poder – propiciam 

mais poder político para fazer a mesma coisa. E é isso o que temos visto. Portanto, estamos vivendo essa 

espécie de ‘circulo vicioso’.” (Cf. CHOMSKY, 2018, p. 14). 
18

 Cf. Noam CHOMSKY, 2017, p. 299; e também CHOMSKY, 2018, p.49-64. O autor retoma a clássica 

obra de Adam Smith, A riqueza das nações, de 1776, e pondera que na Inglaterra daquela época, há quase 

250 anos, os “senhores da humanidade” eram “os principais arquitetos das políticas”, e, por isso mesmo, 

eram os “donos da sociedade”. Quem eram eles? Eram os “comerciantes e manufatores” (“mercadores e 

industriais”), que “faziam de tudo para que seus interesses fossem muito bem cuidados, por mais cruel 

que fosse o impacto na população da Inglaterra ou em outros países”.  (CHOMSKY, 2018, p. 14) 
19

 Cf. CHOMSKY, 2018, p. 14. 
20

 Cf. Noam Chomsky, 2017, p. 297-298. “Na ordem global contemporânea, as instituições dos mestres 

do mundo detêm um poder enorme, não apenas na área internacional, mas também em seus próprios 

Estados de origem, em que se fiam para proteger o seu poder e para fornecer apoio econômico [a quem 

lhes devotar obediência, como os políticos...] mediante grande variedade de meios.” 
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considerados mais democráticos, as populações exercem um impacto muito limitado nas 

diretrizes políticas de seus governos. 

 

Em síntese: Estados enfraquecidos e submissos ao “governo mundial de facto”, 

com as ‘Grandes Corporações’ determinando os rumos dos governos. Essa equação tem 

como resultante a “restrição da democracia” combinada com a estruturação da 

economia para atender aos super-ricos, aos 1% que estão sendo chamados de 

“plutonomia” mundial. A população... bem, essa “carrega o fardo a ela transferido”.
21

 

 

Há uma geopolítica mundial em disputa. O mundo em disputa. A produção desta 

geopolítica nas duas primeiras décadas do século XXI pode trazer impactos de curta, 

média e longa duração. Está já bastante evidente que experimentamos, em escala 

planetária, uma reação conservadora e autoritária aos avanços socialmente conquistados 

nas últimas décadas.   

 

Chomsky reflete sobre dez princípios adotados não apenas nos EUA, podemos 

dizer, pelo “governo do mundo de facto”, nesta reação conservadora: 1. Restringir a 

democracia;  2. Moldar a ideologia;  3. Reestruturar a economia; 4. Transferir o fardo; 

5. Atacar a solidariedade; 6. Controlar os reguladores; 7. Controlar eleições; 8. Manter a 

ralé na linha; 9. Fabricar o consenso; 10. Marginalizar a população.
22

 

 

Em síntese, Chomsky observa que o poder de estabelecer políticas (projetos, 

programas) foi em larga medida “deslocado das mãos dos líderes políticos nacionais 

(que ao menos em princípio estariam sujeitos à política democrática) para o mercado” – 

ou seja: para os reais “donos do mundo”. Eles é que concentram hoje o poder de 

estabelecer políticas (obviamente a partir dos seus interesses), e, enfim, de impor a sua 

agenda ao governo, quer dizer, ao país e ao seu povo. 

 

É a crise da Democracia: um regime que, em seus fundamentos, deveria estar 

estruturado para atender às demandas da população – mas o que se tem hoje no mundo é 

o afastamento das populações das decisões acerca das políticas, e o poder de decisão 

concentrado nos “senhores do universo”. 

 

“Quem dá ordens? Quem obedece?”, pergunta Chomsky. Então, cabe perguntar 

também: Quem manda no Brasil? Qual é o ‘governo brasileiro de facto’? É o “deus-

mercado”: estamos sendo governados pelo mais puro e cruel rentismo – vivemos a era 

do “capital improdutivo”, com o “sequestro da democracia” pelos grandes capitalistas, 

como também propõe Ladislau Dowbor.
23

 

 

Diante dessas circunstâncias, e agora retomando o mencionado perigo de 

‘desconstitucionalização’ do Brasil, outros perigos derivam. Cito alguns deles a seguir, 

dentre tantos. A começar pelo risco de ‘desnacionalização do Brasil’, que se expressa 

em um ataque à soberania nacional, com a entrega de riquezas naturais (especialmente o 

petróleo
24

) e de todo o patrimônio nacional estratégico (empresas estatais, 

                                                           
21

 Cf. Noam Chomsky, 2018, p. 65. 
22

 Cf. Noam Chomsky, 2018. 
23

 Cf. Ladislau, DOWBOR, 2017. 
24

 Há uma compreensão compartilhada entre estudiosos de que a disputa pelo petróleo define o poder 

mundial – ele está no cerne de disputas e em razão dele, golpes políticos são efetivados, e governos são 
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especialmente a Petrobrás). Tenta-se implantar um ultraneoliberalismo devastador e 

perverso: vender tudo, privatização radical de tudo. E, certamente, inclui-se aí o ‘grande 

mercado da Educação’ – colocando em risco o sentido público da Educação. 

 

Há também o perigo de destruição de direitos sociais, um patrimônio social que 

resultou de movimentos civilizatórios de todos os povos. O desmonte de toda a rede de 

proteção social, especialmente dos trabalhadores mais humildes e vulneráveis é outro 

perigo. Também o crescente comprometimento – chegando próximo ao irreversível – da 

Biosfera (de todos os biomas, a começar pela Amazônia brasileira). 

 

Outro perigo é desrespeito e o ataque à diversidade social representada em 

muitos modos de ser e de estar no mundo: ataque aos grupos minorizados, como são os 

povos das florestas, os povos quilombolas, as pessoas negras, as pessoas LGBTTQI+, 

dentre outros. 

 

Mais diretamente relacionado ao nosso trabalho, há o perigo de esvaziamento, de 

enfraquecimento e mesmo de perda do sentido público da Educação (Básica e Superior), 

do sentido público da Ciência e do sentido público da Cultura – algo muito preocupante 

(voltarei ao tema). 

 

E há outro perigo que não podemos ignorar, um perigo de outra natureza, que 

incide sobre nossa sensibilidade, nossos afetos, nossas relações. Esse perigo está 

expresso nessas palavras do Diplomata Celso Amorim, ex-Ministro das Relações 

Exteriores: 

 

“Mesmo reconhecendo que os gestos que beiram o surrealismo – um surrealismo 

sombrio e, por vezes, assustador – podem desviar a atenção de medidas 

estruturais de efeito deletério para a economia e o bem-estar da população, não 

subestimo o valor (no caso, obviamente, valor negativo) de declarações e atos 

cujo objetivo principal é atacar as bases de uma sociedade laica, tolerante, 

minimamente solidária e, na teoria ao menos, respeitadora da razão e da 

ciência. Os ataques aos valores que, até aqui, com todas as limitações, 

orientaram a nossa vida política desde a redemocratização não são gratuitos. 

Nem são mera distração. Eles têm impacto direto na realidade, condicionando 

atitudes e liberando ódios que, de outra forma, permaneceriam dormentes ou 

reprimidos. Ao colocarem a ignorância acima do conhecimento, o egoísmo no 

lugar da solidariedade e – por que não? – a morte acima da vida, esses ataques 

penetram no imaginário coletivo e são fundamentais para alcançar o objetivo 

proclamado de ‘destruir tudo o que está aí’ ”.
25

 

 

Uma reflexão decisiva para nós da Educação Física: é que o “condicionamento 

de atitudes” e a “liberação de ódios” que “penetram o imaginário coletivo” produzem 

uma dada educação dos corpos, que de nós exige atenção e cuidado.  

                                                                                                                                                                          
interrompidos. No Brasil, analistas ponderam que teria sido a descoberta do Pré-sal a ‘grande causa 

escondida’ do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. 
25

 Celso Amorim em texto na seção Opinião da Revista Carta Capital, de 26/07/2019 

(https://www.cartacapital.com.br). 

https://www.cartacapital.com.br)/
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Certamente há outros perigos à vista (aos corpos), e cada um/a de nós poderá 

indicar outros que aqui não mencionei. Pois é nesse “cenário de tristeza”
26

 que nos 

encontramos. Experimentamos mais essa “página infeliz da nossa história”
27

, diante de 

um governo de “um rei mal coroado”
28

.  

 

Estamos nessa “experiência com coisas reais” que incidem sobre nós, sobre 

nossas sensibilidades, sobre nossos corpos. 

 

Diante de tantos perigos, aproveito a expressão que o Professor Bruno 

Wanderley Reis (UFMG) cunhou para tentar compreender o que se passa no Brasil: 

estamos vivendo sob um governo “predador social”, sob tutela do mercado.
29

 

 

Um predador social que está tentando impor ao Brasil um regime que pode ser 

sintetizado no que Achille Mbembe
30

 chamou de “Necropolítica”: “são políticas de 

morte para o controle de populações”, e destaco sua afirmação de que  “há uma 

necropolítica em curso para produzir os mundos de morte”.
31

 

 

Políticas de morte também referidas pelo Professor e linguista Marcos Bagno 

(UnB), em seu contundente texto “Glorificação da Ignorância”, apresentado no 

encerramento do Congresso Nacional da Associação Brasileira de Linguística (Abralin), 

do qual extraio essa passagem (ainda que longa, necessária):  

 

“[está] no poder essa bestialidade desenfreada, movida por uma irracionalidade 

absoluta guiada por um único objetivo: destruir. Destruir o ar que respiramos, 

destruir a água que bebemos, destruir o chão que pisamos, destruir tudo e 

absolutamente tudo, a começar pela destruição de milhares de vidas humanas. É 

um projeto de terra arrasada. O Brasil é um dos países mais desiguais e injustos 

do planeta, nossos indicadores sociais são apavorantes, mas essa quadrilha que 

assaltou o poder não está satisfeita: é preciso assassinar mais jovens negros, é 

preciso exterminar o pouco que ainda resta de populações indígenas, não basta 

uma mulher assassinada a cada hora e meia, não é suficiente ser o campeão de 

assassinatos de lésbicas, gays e transexuais, nem ser o país mais perigoso para os 

defensores do meio ambiente. É uma pulsão de morte que move cada ato desse 

desgoverno, é uma perversidade sádica, é o elogio da insanidade, do 

obscurantismo, é a glorificação da ignorância e a consequente criminalização de 

todas e de todos que promovam minimamente a liberdade de pensamento, o 

                                                           
26

 Paulinho da Viola, Amor à natureza, de 1975. 
27

 Chico Buarque, Vai Passar, de 1990.  
28

 Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo, Canção da Despedida, censurada pela Ditadura e lançada somente 

em 1985, com o fim do regime militar. 
29

 O Professor Bruno Wanderley Reis é da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A 

expressão que aproveitei foi retirada de um post em sua página no Facebook.  
30

 Joseph-Achille Mbembe, conhecido como Achille Mbembe, é filósofo, teórico político, historiador, 

intelectual e professor universitário camaronês. Professor de História e Ciências Políticas na Universidade 

de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul, e na Duke University, nos Estados Unidos. 
31

 Cf. Achille MBEMBE, 2016. “Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em 

grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. 

Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos 

fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a 

implantação e manifestação de poder.” (Cf. em https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993) 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993
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debate sadio das ideias, o avanço social e cultural por meio do conhecimento, da 

arte, da cultura, da ciência. Aqueles grupos sociais que são chamados 

tradicionalmente de “grupos de risco” ou de “camadas vulneráveis da 

população” agora abarcam nada menos que a imensa maioria do nosso povo. Se 

você não é homem branco de classe média ou alta e heterossexual, você está na 

mira daqueles que odeiam tudo o que não é igual a eles. Se você é nordestina ou 

nordestino, também é alvo desse ódio porque o chefe supremo do descalabro 

declarou: “não sou o presidente deles”. Essa é uma declaração que estimula, 

autoriza e incentiva nada menos do que uma guerra civil. Mas é sob o signo da 

guerra que se move esse desgoverno. Desde o dia primeiro de janeiro deste ano, 

todo e qualquer crime de ódio cometido neste país traz a autorização implícita de 

alguém que disputou as eleições usando como símbolo de campanha a mão que 

imita uma arma. E é nas mãos dessa milícia de mercenários que nós estamos 

agora. Por isso é que eu peço a cada uma e a cada um de nós que deixemos de 

lado pelo menos nesta hora as diferenças de toda ordem e coloquemos à frente 

delas uma necessidade que é a própria essência da nossa humanidade: a 

sobrevivência. Não estamos sendo ameaçadas apenas por uma violência 

simbólica, que também existe e é aterrorizadora, mas por uma violência física 

mesmo, por uma ameaça aos nossos corpos, às nossas vidas. E nós, 

pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores, estamos agora na linha 

de frente dos ataques, cada uma e cada um de nós tem um alvo pintado nas 

costas.” 

 

 

Estamos mesmo diante do perigo. Penso que está em movimento a produção de 

uma estética, para a qual usarei a expressão “Estética Brasil Brutal”
32

 

 

Esse “Brasil Brutal” que se deseja impor representa também um “certo passado 

que ainda não passou”
 
tentando se manter nesse “presente” e no “futuro”:

33
 temos uma 

forte herança colonial e escravista, que nunca superamos totalmente, e há sempre o 

perigo de sua atualização. É que, se é certo que “a história nunca se repete”, é preciso 

ter em conta também, que por vezes a história “toma emprestado do passado” algumas 

ideias e práticas, como propõe a historiadora Heloisa Starling.
34

 

 

E é assim que ela nos diz que nunca estivemos tão próximos do “Antigo Regime 

Colonial” – tomando emprestado hoje algumas de suas ideias e práticas – a mentalidade 

colonizada e a escravidão, por exemplo. 

 

Ora, então, estamos diante de uma reação ao conceito de Democracia de que nos 

falou o psicanalista Christian Dunker:  aquele que nos faz “reconhecer que a história da 

democracia é a história da inclusão de mais sujeitos”, de realização de muitos “projetos 

de emancipação” dos sujeitos (sujeito individual ou sujeitos coletivos) e de termos 

perspectiva de futuro. 

 

                                                           
32

Tomei emprestado de Ivana Bentes a expressão “Brasil Brutal”, que encontrei em seu texto na Revista 

Cult, de 29 de agosto de 2019. 
33

 Cf. STARLING, Heloísa, 2019, p. 337-354. 
34

 Cf. STARLING, Heloísa, 2019, p. 337-354. 
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Trata-se de uma reação – de uma restauração conservadora – diante de tantas 

conquistas da sociedade civil no campo dos direitos sociais. 

 

Já aqui então, uma vinculação direta com o tema de nossa mesa: o que chamo de 

‘estética Brasil Brutal’ pode levar (e tem levado) à produção direta de um ‘programa 

necropolítico de educação e de educação dos corpos’. 

 

Afinal, existir em Democracia, ou existir em ausência da Democracia, são 

experiências35 bem distintas: cada uma dessas possibilidades envolve e implica o corpo, 

e produz, engendra, organiza uma dada educação do corpo. De fato, o corpo é e está 

sempre implicado, sempre envolvido em todas as nossas experiências.  

 

Então, pode-se fazer uma reflexão sobre o que me/nos acontece quando 

experimento/amos  meu/nosso corpo em uma sociedade com Democracia pulsante; e, 

em outra circunstância, o que me/nos acontece quando experimento/amos  meu/nosso 

corpo em uma sociedade sem Democracia (ou em uma Democracia que agoniza...
 36

). 

 

                                                           
35

 Estou me apoiando na reflexão sobre “Experiência”, de Jorge LARROSA BONDÍA (Universidade de 

Barcelona, ES): “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca. (...) É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos 

acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, 

aberto à sua própria transformação. (...) O saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a 

vida humana. De fato, a experiência é uma espécie de mediação entre ambos. (...) Se a experiência é o que 

nos acontece e se o saber da experiência tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que 

nos acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma comunidade 

humana particular; (...) Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 

contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda 

que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas 

a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser O saber da experiência 

é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. (...) Não está, como o 

conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma 

personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 

mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). A primeira nota 

sobre o saber da experiência sublinha, então, sua qualidade existencial, isto é, sua relação com a 

existência, com a vida singular e concreta de um existente singular e concreto. A experiência e o saber 

que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.” (LARROSA BONDÍA, 2002) 
36

 Recorro a outra obra de Marilena Chauí, Manifestações Ideológicas do Autoritarismo Brasileiro,  

que nos indica pistas para uma avaliação do presente que vivemos: “Na Sociedade Messiânica, não 

vivemos numa democracia, vivemos numa relação de Servidão Voluntária. Acabamos aceitando a 

circulação das armas para reduzir a violência (contradição em termos?), o desmatamento para o progresso 

do Agro (a despeito da eco catástrofe iminente), a cruz pairando no judiciário (ofendendo o estado laico). 

O messianismo invoca qualquer solução absurda, pois não tem força política que o possa confrontar. 

O poder econômico-militar-teocrático se faz na figura dos poderosos que acreditam soberbamente terem 

recebido uma missão divina de purgação dos males e corrupções do país. Mas também acreditam falar em 

nome dos oprimidos, que juram salvar da dor e da violência às quais estão submetidos. De um lado, 

ditadores, déspotas e tiranos de todo tipo, do outro, a população oprimida, humilhada, que não encontra 

outra saída que não a messiânica. O povo aposta na alienação de suas potências políticas pois prefere a 

idolatria ao desamparo: uma solução falsa parece ser ainda solução.” (...) “Em suma: vivemos em uma 

sociedade desmedidamente militarizada, excessivamente capitalista e profundamente teocrática. 

Exatamente o que Espinosa define com o conceito de Teológico-Político e como o oposto da democracia! 

A concentração de poder na figura de um só homem é diametralmente oposta a qualquer possibilidade de 

democracia.” (Cf. CHAUÍ, 2013) 
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Lembro agora de Taiguara cantando “Hoje trago em meu corpo as marcas do 

meu tempo...”37 

 

Tanto perigo, tantos riscos. Está cada vez mais evidente que a crise atual, 

iniciada em 2013 e consolidada em 2016, não é uma crise qualquer, passageira: estamos 

diante da possibilidade real de desintegração, de dissolução social, que coloca em risco 

o País –  e nos coloca a todos e a todas em risco. 

 

Há o perigo. Mas há também o que salva. 

 

As ruas. A luta. A luta é que salva – nos salva. As juventudes. O movimento 

estudantil nas ruas. O movimento docente nas ruas. O movimento de trabalhadores/as, 

nas ruas. As lutas todas que lutamos, nas ruas. 

 

 O que salva é o direito de lutar contra o inumano. Contra os discursos, as 

práticas e as políticas conservadoras, reacionárias, regressivas, violentas, de exclusão. 

 

Temos um sagrado direito subjetivo, individual e coletivo, de todos e de todas 

nós: é o sagrado “direito de não ser submetido e subjugado pelas forças de destruição da 

humanidade.”38 
    

Estamos diante desse imenso desafio: muita coisa, daqui pra frente, vai depender 

das ações daqueles e daquelas que estão perplexos e horrorizados com o que vem 

tomando forma no Brasil. A organização e a articulação da sociedade civil, a 

mobilização popular para ocupar as ruas, é que nos podem tirar do abismo em que nos 

encontramos: “nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo.”39
  

 

O que salva é restaurar o sentido público da República. E volto a Edgar Morin, 

em sua defesa de uma “Política de civilização”, que consiste precisamente no retorno da 

supremacia da política sobre a economia, e do público sobre o privado.
40

 Sem perder de 

vista que essa “Política de civilização” é também parte constitutiva de uma ideia de 

educação dos nossos corpos: cidadã, pública, como “projeto de emancipação”, de que 

nos falou Dunker. 

 

Tratemos de nos envolver com a defesa e a preservação da Democracia, que 

agoniza... mas (ainda) não morreu. Isso significa, dentre outras coisas, assumir 

responsabilidades como intelectuais, como professores/as, como estudantes, cumprindo 

uma tarefa essencial, assim expressa por Noam Chomsky: “denunciar as mentiras dos 

governos e analisar suas ações, causas e intenções ocultas, dizer a verdade e denunciar 

as mentiras.”
41

   

 

                                                           
37

 Taiguara, Hoje, de 1968. 
38

Cf. artigo de Eliseu R. VENTURI, advogado e doutorando na UFPR, no Jornal GGN 

(https://jornalggn.com.br/artigos/o-direito-contra-o-inumano-o-direito-pos-humano-por-eliseu-raphael-

venturi/). 
39

 Legião Urbana, Tempo Perdido, de 1986. 
40

 Cf. Edgar MORIN, 2002. 
41

 Cf. Noam Chomsky, 2017. Ver especialmente o Capítulo 1, “A responsabilidade dos intelectuais”, p. 

13-31. 

https://jornalggn.com.br/artigos/o-direito-contra-o-inumano-o-direito-pos-humano-por-eliseu-raphael-venturi/
https://jornalggn.com.br/artigos/o-direito-contra-o-inumano-o-direito-pos-humano-por-eliseu-raphael-venturi/
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É então que pode aparecer e se manifestar o que o jornalista Patrick Tyler, do 

The New York Times, citado por Chomsky, chamou de “a segunda superpotência 

mundial”: a opinião pública.
42

 Essa “segunda superpotência mundial”, a opinião 

pública, é a possibilidade de reagir, de rebelar-se, de se organizar, protestar e se opor 

aos mandos e desmandos da “primeira superpotência”, a dos “senhores da humanidade”.    

 

Assim, é tempo de fortalecer o que nos salva: ocupar as ruas, constituir uma 

frente ampla da Sociedade Civil em defesa da Democracia e dos direitos sociais 

duramente conquistados. 

 

 

2. SOBRE AS CONTRA-REFORMAS EDUCACIONAIS 

 

Sempre com a poesia inspiradora de Friedrich Hölderlin, pensemos agora os 

perigos que cresceram e rondam o campo da Educação, especialmente da Educação 

Pública, neste momento. Para pensar também o que pode crescer e... salvar. 

 

O perigo maior é o estabelecimento no Brasil de um “Projeto reacionário de 

Educação”, como ponderou o Professor Luiz Antônio Cunha, em sua conferência no 

Seminário Anual do Projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil, na UFMG.
43

  

Reacionário. Regressivo. Obscurantista. Em sintonia ‘grossa’ com a ‘estética Brasil 

Brutal’. 

 

Projeto que poderá provocar retrocessos de 200 anos na Educação brasileira. 

Não se trata aqui de retórica para impressionar. Trata-se de reflexão muito cuidadosa 

que o Professor Carlos Roberto Jamil Cury apresentou no mesmo Seminário
44

, 

alertando que, quando avaliamos as ‘reformas’ postas em andamento na Educação, 

neste último triênio (2016-2019), e as consideramos uma “pauta regressiva”, isso 

precisa ser historicamente dimensionado. Então, Jamil Cury, um estudioso das 

Constituintes brasileiras, chegou à conclusão que esse “retrocesso” pode ser mensurado 

ao analisarmos o que se está propondo: estamos sendo levados de volta às condições 

anteriores à Constituição de 1824 (sim, 1824, 200 anos atrás), no campo da Educação, 

com as ‘contra-reformas’ em andamento. É mesmo um projeto regressivo, também 

porque reduz a Educação a uma “tecnocracia”, e abre caminho para sua privatização 

selvagem, fazendo dela um grande mercado. 

 

                                                           
42

 A frase citada por Chomsky, de autoria do jornalista Patrick Tyler, publicada na primeira página do 

jornal The New York Times, no artigo “A New Power in the Streets”, de 17/02/2003, é:  “Talvez ainda 

haja duas superpotências no planeta: os Estados Unidos e a opinião pública mundial” (Cf. Chomsky, 

2017, p. 300). 
43

 O professor Luiz Antônio Cunha proferiu em 25 de abril de 2019 uma das oito conferências do 

Seminário Anual do Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, tematizou “Educação Pública no 

Brasil: tradições democráticas”. Disponível no Canal do Projeto PEPB no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=3-BGNIZ-9s4&t=2253s 
44

 O professor Carlos Roberto Jamil Cury (UFMG) fez em 28 de março de 2019 uma das oito 

conferências do Seminário Anual do Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que em 2019 

tematizou a “Educação Pública no Brasil: tradições democráticas”. Disponível no Canal do Projeto PEPB 

no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EWEUxvnTtiw&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=3-BGNIZ-9s4&t=2253s
https://www.youtube.com/watch?v=EWEUxvnTtiw&t=15s
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Em sua conferência, Jamil Cury apresentou reflexões sobre o projeto político 

para a Educação do governo federal, em 2019, discorrendo sobre várias batalhas a travar 

em defesa da Educação Pública. 

 

Destacarei apenas a primeira e mais decisiva delas, que ele chamou de “Batalha 

da Constituição”. Seu desfecho afetará todas as demais batalhas no campo da Educação 

Pública, no presente que experimentamos. Essa é a batalha das batalhas, segundo Cury. 

Perdida esta, perdidas todas as demais.
45

 Por óbvio, a Educação Física, pertencendo à 

Educação, será também diretamente afetada. 

 

Em síntese, eis cenário desta “Batalha da Constituição”: o governo federal está 

em sua trincheira com o propósito explícito e deliberado de desobrigar a União de sua 

responsabilidade constitucional com a Educação Pública, isto é, está pretendendo acabar 

com a vinculação de receitas obrigatórias definidas na Constituição de 1988: a União é 

constitucionalmente obrigada a investir 18% anuais do Orçamento em Educação, 

enquanto Estados e Municípios devem aplicar 25% de seus orçamentos. 

 

Em outras palavras: o governo quer ‘desconstitucionalizar a Educação Pública’, 

isto é, tirar da Constituição a obrigatoriedade de investimentos públicos em Educação, o 

que pode levar à destruição de seu sentido público, que antes mencionei. Essa estratégia 

não foi nem definida nem tampouco orientada pelo Ministério da Educação do Brasil. 

Foi definida, segundo Jamil Cury, pelo que chamou de ‘Ministério Mundial da 

Educação’ – que é o Banco Mundial. É dele, do Banco Mundial, essa estratégia imposta 

ao governo brasileiro que, de maneira servil, submete-se a ele, e a pratica.  

 

Jamil Cury não tem ilusões: estão desferindo “ataques precisos com 

equipamento bélico de última geração” contra a Educação Pública brasileira. Se 

aprovada pelo Congresso Nacional, o fim da vinculação de receitas orçamentárias 

estabelecidas na Constituição para a Educação abrirá caminho para a sua 

mercantilização – como interessa a grandes grupos econômicos que desejam apropriar-

se dessa ‘mercadoria’ tão valorizada.  

 

O objetivo a ser atingido é também preciso: estabelecer a Educação como uma 

“questão administrativa e técnica voltada para a preparação de mão-de-obra”. Se não 

para acabar com a educação pública, certamente para submetê-la a uma política 

                                                           
45

 Em sua conferência, Carlos R. Jamil CURY também se refere a outras duas batalhas: a “Batalha do 

Financiamento da Educação Pública”, que teve seu primeiro movimento com a aprovação em 13/12/2016 

da PEC 95, congelando por 20 anos dos investimentos em educação e saúde; o segundo movimento é o 

projeto que tramita no Congresso Nacional propondo a desvinculação de receitas, como desejam impor os 

tecnocratas Paulo Guedes e Abraham Weitraub, que não tem nem vínculo e nem afeto pela educação 

pública; o terceiro movimento foi a derrubada do “Custo Aluno Qualidade – Inicial” (CAQI) e do Custo 

Aluno Qualidade (CAQ); o quarto foi o congelamento ou mesmo a redução do percentual do PIB na 

Educação Pública; o quinto foi contingenciamento do orçamento das Universidades Públicas; o sexto 

movimento foi o corte no orçamento das agências federais de financiamento à pesquisa, CNPQ e CAPES, 

em um ataque estratégico ao campo da ciência e tecnologia, à produção de conhecimento e à formação de 

pesquisadores; e o sétimo foi a proposição do “Projeto Future-se”, que está em debate, podendo 

representar a destruição da ideia de universidade pública; A terceira Batalha indicada por Cury foi a 

“batalha do currículo escolar”, ou seja, todo o debate para a definição da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e a Base Nacional do Ensino Fundamental (BNEF).  
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tecnocrata em sua administração. Por isso, apregoa-se tanto uma Escola  “sem partido”, 

“sem ideologia”. 

 

Trata-se de acabar com o sentido público de Educação como um bem e um 

direito da cidadania, com responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios 

estabelecida na Constituição.  

 

Essa perda do ‘sentido público da Educação’ cresceu assustadoramente nos 

últimos três anos, desde 2016, em iniciativas como: a Emenda Constitucional 95/2016 

(a conhecida PEC da morte, que congela investimentos em Educação e em Saúde por 20 

anos); o abandono do Plano Nacional de Educação (o PNE, com suas metas); o fim da 

destinação dos royalties do Pré-sal à Educação (75%) e para a Saúde (25%), 

comprometendo sobremaneira o financiamento da Educação; a Reforma do Ensino 

Fundamental e a Reforma do Ensino Médio impostas sem discussão; a tentativa de 

imposição de uma ‘Escola Sem Partido’; a possibilidade de aprovação da ‘Educação 

Doméstica’ (Homeschooling) que, além de permitir uma ‘desinstitucionalização’ da 

Escola, é também uma maneira de privatização do ensino, que produz ainda mais 

desigualdade de acesso aos bens educacionais; a ‘militarização de Escolas’, que 

explicita uma criminalização de estudantes de Escolas Públicas, tidos por perigosos; o 

ataque à Ciência; o contingenciamento orçamentário para as Universidades Públicas, a 

CAPES e o CNPq; o corte de fomento às Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa; a 

redução do orçamento de Programas de Pós-graduação; e corte de bolsas de 

Pesquisadores, de Mestrado, de Doutorado e de Pós-doutorado; o Projeto ‘Future-se’ 

(que pode significar o fim das Universidades Públicas tal como as conhecemos, 

produzindo uma ‘reforma universitária’ após mais de 50 anos daquela promovida em 

1968 pela Ditadura Civil-Militar). 

 

E há ainda uma apreensão sobre o que poderá acontecer com o PNAES (o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil), com a Lei de Cotas para ingresso nas 

Universidades, com a  Lei de Cotas para pessoas com deficiência, com o ENEM/SISU – 

enfim, com as políticas que levaram outros corpos para as Universidades: os ‘corpos das 

quebradas’, os ‘corpos subalternizados’, os ‘corpos minorizados’, tantos corpos 

humanos. 

 

Então, no âmbito da Educação Básica, ao observar essas iniciativas, fica 

evidente que o que está em disputa no tempo presente é o lugar e a função social da 

Escola Pública, e ademais de toda a Educação como um direito social historicamente 

consagrado.  

 

É muito preocupante a mencionada ‘desinstitucionalização’ da Escola como 

lugar público de formação humana, um dos mais importantes para a sociabilidade das 

infâncias e das juventudes. 

 

No âmbito da Educação Superior, o que está explícito é um ataque ao 

conhecimento, à ciência e à cultura, que se traduz em cortes orçamentários para as 

atividades acadêmicas (de ensino, de pesquisa e de extensão) e também aquelas de 

natureza administrativa (a manutenção das instituições); traduz-se ainda em desrespeito 
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à autonomia universitária, e na proposição de um projeto estrategicamente formulado 

para oferecer as Universidades Públicas ao mercado – o “Future-se”.
46

 

 

Não é à toa que atacam Paulo Freire e o que ele simboliza para a Educação e 

para nós. O ataque a Paulo Freire é um ataque a todos/as nós, é um ataque à História da 

Educação brasileira: um ataque à luta pelo sentido público da Educação. 

 

Esses perigos cresceram entre nós. Então pensemos também no que salva, como 

inspira o poeta.  

 

Em tempos dessas ‘(contra)reformas educacionais’, como indica o título desta 

mesa, o que salva é continuarmos “Na Batalha da Educação”
47

, honrando o legado de 

tantas gerações de professores e professoras que nos antecederam: a Educação Pública 

tem uma história de tantas batalhas, desde seus começos.  

 

O que salva é de fato honrar esse legado, e continuar na labuta: é a luta pela 

permanência de uma agenda pública para a Educação, cujo princípio maior e orientador 

é o sentido público da Educação, como um direito da Vida Cidadã. 

 

Então, tratemos de defender e preservar o sentido público da Educação, 

expresso, por exemplo, no Plano Nacional de Educação (e suas metas), construído pela 

Sociedade Civil. 

 

O que salva é tratar de defender a constitucionalização da Educação, ou seja, a 

manutenção da vinculação de receitas obrigatórias, como dever da União, dos Estados e 

dos Municípios e como direito de todos e de todas – direito de Cidadania. 

 

O que salva é contrapor-se aos inimigos da educação pública, da cultura, das 

ciências, das artes, das universidades públicas. 

 

O que salva é manter vivo o que Paulo Freire representa para a Educação 

Pública: a educação é ato político para a invenção da liberdade que merecemos. 

                                                           
46

 Até 05 de novembro de 2019, mais de 40 Universidades Federais brasileiras haviam manifestado 

preocupação com o Projeto Future-se, recusando-se a aderir a ele. Da mesma forma, a SBPC sugeriu sua 

suspensão para permitir ampla discussão sobre seus propósitos. 
47

 “Na Batalha da Educação” é o título do livro que Diana Vidal (Faculdade de Educação, USP) 

organizou em 2000, para publicar a “Correspondência entre Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo 

(1929-1971)”.  A propósito, para confirmarmos a citação anterior de Heloísa Starling, de que a “história 

nunca se repete mas por vezes toma emprestado ao passado”, é de admirar a atualidade da carta escrita 

por Fernando a Anísio em 8 de setembro de 1969, há exatos 50 anos:  

“Meu caro Anísio, 
  

foi este mundo dividido, contraditório e confuso, e por isso mesmo atormentado, que nos mergulhou 

nessa ‘imensa solidão em que vivemos’. É claro que atravessamos uma fase de transição de uma 

civilização para outra, o anoitecer tenebroso de uma e as primeiras luzes de um amanhecer, que 

esperamos não seja sangrento. 

Se nós intelectuais, professores, escritores somos ou nos julgamos, ‘chamados’, não creio que seremos os 

eleitos. Pois, nessa fase de transição, velhos preconceitos que revivem, - religiosos e raciais; um certo 

obscurantismo, afrontando as maravilhas da ciência e das técnicas; a desconfiança em relação aos 

intelectuais; as ofensivas contra a liberdade de opinião e de crítica, deixam-nos atordoados sem 

sabermos bem o mesmo sem desejarmos muito saber para onde vamos. Isso é que é solidão, a ‘imensa 

solidão’ a que se refere em sua carta. (...)” (Cf. VIDAL, Diana, 2000, p. 140).     
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3.  “EDUCAÇÃO DO CORPO”: por uma insubmissão estética da Educação Física  

                                                     ao ‘projeto Brasil Brutal’ 

 

E agora então, pensar a ‘educação dos corpos’ em nossa perigosa “experiência 

com coisas reais” desse momento. O perigo cresce. Então, fazer crescer o que salva. 

  

O perigo é imenso: recordemos o que disse o matuto Manuelzão em sua 

sabedoria, sobre o destino do peixe e aproveitemos em nossa reflexão. O destino da 

Democracia, o destino da ideia da “educação como prática da liberdade”, o destino da 

Ciência, da Cultura, das Universidades Públicas... anuncia o nosso – e o de nossos 

corpos. 

 

Sim, tudo anuncia o destino do que estamos aqui chamando ‘educação do corpo.  

 

O perigo que corremos pode ser lido e compreendido nessa chave antes 

mencionada: a imposição de um ‘projeto necropolítico de educação dos corpos’. 

De fato, são políticas de morte: corpos que não interessam ao “capitalismo 

improdutivo”, que não apresentam condições de produzir e que não tem poder para 

consumir, são abandonados à própria s(m)orte. 

Ouço Dori Caymmi cantando o seu “Desenredo”: “A morte que a vida anda 

armando, a vida que a morte anda tendo.”
48

 

Essa é, precisamente, a ‘estética Brasil Brutal’ orientando um projeto perverso e 

predador de educação dos corpos. Se não ficarmos “atentos e fortes”, esse projeto pode 

reverberar em todas as práticas sociais, incluindo assim as práticas de Educação Física 

na Escola, as práticas de Lazer, as práticas de Saúde,  e as demais áreas das “Ciências 

do  Esporte”.  

 

Se fizermos agora uma mirada histórica, essa “estética Brasil Brutal” poderá ser 

também compreendida como uma atualização de dispositivos de educação dos corpos 

que a historiografia analisou (incluindo a historiografia da Educação Física), e que 

atravessaram séculos, agora presentificados e potencializados: é a história do presente 

“tomando emprestado” práticas de um passado que insiste em querer voltar: as 

tentativas de dominação, de contenção, de sujeição, de domesticação, de 

disciplinarização, de correção, de endireitamento, de interdição dos corpos.  Essas 

maneiras de educar os corpos nos assombrando no tempo presente.   

 

Outra personagem de Guimarães Rosa, Riobaldo Tatarana (de Grande Sertão: 

Vereadas) dizia: “Viver é muito perigoso.”  Imagine o que não diria ele se vivesse nesse 

Brasil Brutal... 

  

Perigoso para as pessoas, para os corpos das pessoas: porque atualiza esse 

‘programa brutal de educação dos corpos’ de orientação autoritária, reacionária, 

opressiva, regressiva, repressiva. 

 

                                                           
48

 Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro, Desenredo, 1980 (Gravada por Boca Livre em 1979). 
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Os corpos pareciam estar muito livres em nosso país? Corpos antes dóceis,  

desejando liberdade? O que fazer quando corpos se tornam indóceis, rebeldes, visíveis, 

empoderados? Conter a alegria, estabelecer limites para ‘essa gente’? Contenção, 

regulação, controle?  Mostrar ‘de novo’ a eles e a elas o seu lugar, devolver todos e 

todas ao ‘seu lugar’: o lugar da fome, da ignorância, do medo, da disciplina. É essa a 

“tragédia que cai sobre todos nós”.  

 

Importa sublinhar que a ‘subversão’,
49

 ou a restrição,
50

 da Democracia, 

combinada com as ‘contra-reformas educacionais’ em andamento no Brasil Brutal, nos 

coloca diante de um outro patamar na disputa pela educação dos corpos – na ‘batalha 

pela educação dos corpos’. Porque marcam uma regressão civilizatória com fortes 

impactos em nossa experiência com nossos corpos, em nossas maneiras de pensar e de 

realizar uma educação dos corpos em ambiente democrático. 

 

O corpo humano sempre foi um campo de batalhas ao longo da História. Até aí, 

não há propriamente novidade. Mas o tempo presente parece nos colocar de fato em 

outro patamar: estamos diante da possibilidade real de regressão civilizatória em muitas 

conquistas humanas – e a luta pelo direito de cada pessoa fruir e usufruir de seu corpo é 

uma delas, e essencial para a Vida. Por consequência, também podemos experimentar 

regressões nas maneiras de dispor dos – e de tratar dos – corpos. 

 

Há então, uma radicalização na disputa entre ‘projetos de educação dos corpos’, 

e as áreas de Educação Física e de Ciências do Esporte não estão neutras, nem poderiam 

ficar, ao contrário: estão profundamente implicadas nas consequências dessa disputa. 

Novas disputas nos exigem presença, exigem mobilização e exigem produção de 

conhecimentos novos.  

 

É então que compartilho a seguir quatro reflexões e duas proposições com vocês, 

sobre o perigo e sobre o que salva quando pensamos sobre ‘educação do corpo’, como 

proposto no título desta mesa.  

 

 

Primeira Reflexão: reconhecer e compreender o perigo real 

 

É “coisa real”, o perigo de configuração de um ‘projeto regressivo e 

necropolítico de educação dos corpos’, orientado pela ‘estética Brasil Brutal’. 

Porque ‘educação do corpo’ também se realiza quando se promove um 

embrutecimento das populações, tentando impedi-las do acesso às criações humanas 

advindas da Educação, da Arte, da Cultura, da Ciência, interditando suas possibilidades 

e oportunidades de realizar experiências estéticas – de conhecer novas ideias, novos 

pensamentos, novos lugares (físicos ou imaginados) ainda não conhecidas(os) e 

praticadas(os), de ir onde ainda não se havia ido. Cercear essa experiência estética é 

uma maneira perversa de educar os corpos. 

                                                           
49

 Cf. Adam PRZEWORSKI, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, já citada. 
50

 Cf. Noam CHOMSKY, 2018, p. 15. 
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Porque é ‘educação do corpo’ a “destruição da vida organizada”, como salientou 

Noam Chomsky. É  ‘educação do corpo’ impedir formas de coletividade, de 

comunidade, de interação, de fraternidade, de solidariedade: as muitas maneiras de viver 

“a vida em comum”
51

. Nessas circunstâncias, não reconheço o outro; não me reconheço 

no outro; não sou mais o outro: há então um distanciamento e mesmo uma separação 

entre as pessoas interditando a experiência da vida em comum, destruindo a 

possibilidade da vida em comum.  

Poderia escrever um ‘diário do horror’ que experimentamos desde 01 de janeiro 

de 2019. Ou desde a eleição de outubro de 2018. Ou desde o golpe de 2016. Ou desde 

junho de 2013. Ou... desde a colonização predatória e escravocrata que marcou a 

história brasileira, se quisermos retroceder na longa duração de nossas dores. Esse 

passado parece sempre querer voltar, esse passado-presente é aterrador – e 

experimentamos seus horrores em nossos corpos.  

 

Alguns exemplos bastam: os 80 tiros no carro do Músico Evaldo Rosa e sua 

família; um governador comemorando como um gol a ação da Polícia na Ponte Rio-

Niterói que levou à morte de um jovem; o assassinato de lideranças indígenas; e agora 

neste setembro de 2019, o chicoteamento de um jovem negro em um Supermercado em 

São Paulo (porque furtou uma barrinha de Chocolate...). Em comum: todos corpos 

negros ou indígenas. 

 

É essa a ‘estética’ que está sendo legitimada e autorizada. Uma ‘estética da 

brutalidade’, uma maneira de educar os corpos posta em movimento no Brasil – nesse 

Brasil Brutal. 

 

Esse é um dos grandes perigos dos tempos presentes: a educação como 

dominação e produção de corpos brutalizados.  

 

Será que “eles venceram, e o sinal está fechado pra nós?”
52

   

 

 

Segunda Reflexão: “Atordoado eu permaneço atento”
53

  

                               – exigência ética a Professores/as de Educação Física 

Permanecer atentos(as) para nos colocar à altura da exigência ética do presente 

momento, em nossa condição de Estudantes, de Professores e Professoras de Educação 

Física, em nossa “humana docência”, em nossa incontornável responsabilidade como 

intelectuais, da qual não podemos abdicar. Ou aceitaremos a naturalização da barbárie, a 

normalização da violência física e simbólica, a “banalização do mal” de que nos falou 

Hannah Arendt? 

Aceitaremos um “Brasil Brutal”? 

                                                           
51

 Cf. Tzvetan TODOROV, 2014. 
52

 Belchior, Como nossos pais, de 1976. 
53

 Gilberto Gil e Chico Buarque, Cálice, censurada em 1973 e lançada em 1978, cantada por Chico 

Buarque e Milton Nascimento. 
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Silenciaremos diante da criminalização de estudantes de escolas públicas? De 

pessoas vulneráveis?  

Calaremos diante da destruição da “vida organizada” e da biosfera como 

patrimônio público?  

O que faz crescer o que salva é nos posicionarmos diante de uma exigência ética, 

que se apresenta para todas e todos nós. Porque a naturalização da barbárie, a 

normalização da violência, a criminalização de vulneráveis são, antes de qualquer coisa, 

um ‘programa brutal de educação dos corpos’. E esse programa se choca com o 

programa que sempre defendemos aqui no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte: 

que ‘viver em plenitude’ é um direito da cada vivente.  Pois “não há vida minúscula, 

nem vidas maiúscula”
54

; e que “viver sem existir é a maior das exclusões”
55

. 

Que a vida é sagrada. Que o corpo é para cada um e cada uma de nós um direito.  

Um direito sagrado. 

Então, o perigo que nos ronda exige nosso engajamento – que salva: é 

fundamental que estejamos presentes para fortalecer um ‘outro programa possível de 

Educação dos corpos’: aquele que emerge das lutas: das lutas tantas por direitos, das 

lutas por reconhecimento(s), das lutas identitárias, das lutas por emancipação, por 

afirmação, por equidade, por justiça, e outras tantas lutas mais. 

Essas lutas todas também educam os corpos. São elas mesmas educação dos 

corpos – pelo direito aos corpos. São também lutas que definem o que somos, definem 

nossos desejos, definem nossa presença no mundo – e definem, enfim, o próprio 

mundo: a batalha pela vida, a batalha pela educação dos corpos, a batalha cultural, a 

batalha civilizatória que está em andamento.  

                                                           
54

 Cf. Charles GARDOU, 2018, p. 41-52. Desse belo livro, compartilho algumas passagens do Capítulo 3, 

Não há vida minúscula nem vida maiúscula: “A mais bela história do homem [e da mulher] é a sua 

diversidade. Não há várias humanidades: uma forte, outra fraca; uma no direito, outra no avesso; uma 

eminente, outra insignificante. Mas uma só, depositária de nossa condição universal, no centro da qual 

reside a vulnerabilidade. Tudo começa e termina com ela, pois ela decorre do caráter matemático, 

elementar e definitivo da morte, da qual falava Camus em O mito de Sísifo, ensaio sobre o absurdo. 

Ninguém é invulnerável, nos lembra a mitologia. Mesmo os maiores heróis estão submetidos a uma 

condição mortal.” (p. 41). “Toda vida é irremediavelmente frágil, imperfeita e impermanente (...)” (p. 42). 

“Uma sociedade inclusiva constitui igualmente uma resposta à necessidade de reconhecimento, de 

atenção, de simpatia e de consideração: ‘A essência de meu ser está no olhar dos outros?’, se interrogava 

Rosseau, que via nessa necessidade vital a porta de entrada para a humanidade.” (p. 46). “O desejo de 

estima social, que funda a própria estima, define o homem [e a mulher]” (p. 46). “A negação do 

reconhecimento, a indiferença e o desprezo são instrumento de tortura” (p. 47). “A igualdade e a 

liberdade não bastam para forjar uma sociedade sem excluídos: é preciso que haja fraternidade tanto nas 

palavras quanto nos comportamentos.” (p. 51).   
55

 Cf. Charles GARDOU, 2018, p. 53-70. Esse é o título do Capítulo 4 do livro, do qual cito essa 

passagem: “Uma sociedade inclusiva defende não somente o direito de viver, mas também o de existir. O 

viver, que compartilhamos com todos os organismos vivos, remete às nossas necessidades biológicas. O 

existir especifica os homens [e as mulheres], marcados por seu inacabamento nativo e sua natureza social. 

(...) Os humanos não tem somente necessidade, como os outros animais sociais, de viver em sociedade 

para se coconstruírem: eles tem necessidade, para existir, de ‘inventar a sociedade’. Victor Hugo 

formulou isso assim: ‘É pelo real que se vive; é pelo ideal que se existe. Os animais vivem, o homem 

existe [...] Existir, é saber o que se vale, o que se pode, o que se deve.” (p.54-55). 
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Lutas da humanidade por libertação, por justiça, por compartilhar o mundo de 

todos, por compartilhar a vida comum – o que salva. 

 

O que salva é fazer a escolha ética à altura deste momento tão complexo que 

experimentamos: o imperativo ético é radicalizar o engajamento, é radicalizar o 

compromisso político da Educação Física, de seus professores e de suas professoras, 

posicionando a Educação Física nas lutas permanentes da Sociedade Civil pela 

Democracia, pelos direitos sociais duramente conquistados, pela igualdade e pela 

equidade de direitos. Assumir posição política contra as tentativas de controle e de 

dominação dos corpos e contra a pretensa regulamentação de nossos afetos.  

 

Do contrário, seria o caso de perguntar, parafraseando e aproveitando para nós a 

indagação de outro livro de Noam Chomsky
56

: que tipo de professores e professoras 

somos nós? 

 

 

Terceira Reflexão: continuar inventando e produzindo na Educação Física  

                               um projeto de educação do corpo pra chamar de nosso 

 

Bem, os que querem um Brasil Brutal já escancaram o seu ‘projeto de educação 

dos corpos’. E ele está no meio de nós, produzindo angústia e horror. 

 

Mas, se estamos falando de disputa de projetos de educação corpos – e podemos 

falar em radicalização na disputa pela educação dos corpos – então, o que salva é 

cuidarmos de continuar refinando permanentemente o ‘projeto de educação dos corpos’ 

que já estamos há tempos construindo – um projeto que possamos chamar de nosso. 

 

Projeto que nos represente, que nos identifica, que nos inspira e que nos orienta 

a agir, que seja nosso horizonte de referência e de expectativa – sempre articulado com 

o projeto de País que desejamos: mais justo, mais igual, mais fraterno, mais generoso, 

mais amoroso.  

 

Continuemos a pensar e a praticar esse projeto, juntas e juntos, como já 

vínhamos fazemos há tempos. Não abandonemos nossa utopia.   

 

Por isso mesmo, não estamos na estaca zero, não estamos de mãos vazias nessa 

disputa pela “educação do corpo” – de todos os corpos. Muito ao contrário: há um rico 

conhecimento produzido na Educação Física brasileira – inclusive e especialmente aqui 

no CBCE –  que nos orienta e também nos interroga, que nos indica pistas de caminhos 

a seguir, de caminhos novos que podemos construir. Há de fato uma maravilhosa 

produção que viemos acumulando em tantas reflexões, proposições, projetos, que 

elaboramos e discutimos publicamente, e estão aí registrados de tantas maneiras. Sim, 

essa batalha pela educação dos corpos vem mesmo de longe. Assim, o que salva é 

também mobilizarmos ainda mais nosso conhecimento produzido e refinado para 

orientar nossa ação pedagógica. 

 

                                                           
56

 Inspiro-me na pergunta-título do livro de Noam Chomsky : “Que tipo de criaturas somos nós?” (Editora 

Vozes, 2018). 
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E então, mirar esse tempo que experimentamos, indagar as circunstâncias do 

presente (que contém experiências do passado e expectativas e desejos de vários futuros 

possíveis), pois que ele nos desafia a compreender e a produzir novo conhecimento 

diante das circunstâncias que experimentamos.  

 

Estamos na disputa. Aliás, como sempre estivemos em disputa de narrativas e de 

projetos para orientar nossas práticas na Educação Física e nas Ciências do Esporte. 

Mas reconheço que as circunstâncias do presente trazem angústias que imaginávamos já 

distantes – o perigo cresceu...  

 

De fato, o ‘projeto regressivo-necropolítico de educação dos corpos’ só poderá 

ser contestado, confrontado e superado por um outro projeto, que dispute com ele os 

corpos de nossos estudantes, e de todas as pessoas.  

 

Um projeto que se inspire e se oriente justamente por aquele conceito de 

Democracia de que nos falou Christian Dunker. Lembremos de suas duas ideias solares: 

 

- que seja um projeto democrático porque “a história da Democracia é a história 

da inclusão de mais sujeitos”; 

 

- que tenha como “ideal a realização dos projetos de emancipação” das pessoas.  

 

 

Então, contra a ‘estética da brutalidade’, o acolhimento, o respeito, o afeto; 

contra a exclusão e o abandono à própria s(m)orte, a inclusão de mais sujeitos, e a busca 

pela empatia com eles e elas.  

 

Por aí podemos continuar a pensar e a expandir a realização de um projeto para 

chamar de nosso: um ‘projeto generoso/amoroso, democrático, emancipador, de 

educação dos corpos’. Talvez melhor dizer: de educação das pessoas e/em suas 

experiências com seus corpos. 

 

 

Quarta Reflexão: insubmissão estética e empatia como potências para a Educação Física 

                              

O que propor à Educação Física (e adicionalmente às Ciências do Esporte) em 

hora tão extrema e complexa de nossa história como País?   

 

Como disse, tenho para mim que já estamos há tempos ‘inventando’ e 

‘refinando’ esse ‘projeto generoso/amoroso, democrático, emancipador, de educação 

dos corpos’, nas tantas histórias que nos trouxeram até aqui. Ele é, digamos, uma obra-

de-arte coletiva da Educação Física brasileira.  

 

Pensando nele, e considerando o que compartilhei com vocês até aqui, não vou 

me esquivar de apresentar a seguir duas proposições, ainda incipientes e abertas, que 

tem me acompanhado, sempre que penso no perigo que cresce, e, especialmente, 

quando penso na potência que temos para fazer crescer o que salva. Então, aproveitando 

e parafraseando o tema central de nosso Congresso, indaguei-me: o que pode a 

Educação Física?  
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Primeira proposição: Educação Física como experiência de insubmissão estética 

                                  ao ‘projeto Brasil Brutal’  

 

Temos falado da Educação Física como possibilidade de realização de 

experiências estéticas. Valter Bracht é um dos que em nossa área têm se dedicado a esse 

pensamento
57

 – que considero de grande potência para orientar nossas práticas, 

especialmente em escolas de educação básica.  

 

No entanto, aqui, hoje, vou destacar outra potência da Educação Física: como 

experiência de “insubmissão estética”
58

. 

 

Ao perigo da ‘estética da brutalidade’, o que salva é nossa insubmissão estética: 

recusar e insurgir-se contra o ‘projeto necropolítico de educação dos corpos’.  

 

  “Se eles escolheram nos matar, nós escolhemos não morrer”. Esse lema do 

Bloco Carnavalesco “Sem prisões e sem manicômios”, de Belo Horizonte,
59

 pode ser 

uma das inspirações para ‘nosso projeto de educação dos corpos’.  

 

Para não morrer, rimar educar com desobedecer: rebelar-se é um direito. 

Rebeldia como orientação pedagógica de nossas ações: mais ‘rebeldade’
60

 na Educação 

Física. 

 

A desobediência é um direito quando o que se quer impor é a brutalidade, a 

incivilidade, a barbárie. Não sucumbir nem tampouco aceitar a servidão voluntária. 

 

Desobedecer é uma experiência estética potente. 

 

Se querem nos impor a barbárie, temos o direito –  e eu diria que temos também 

o dever ético –  de desobedecer. E resistir. Em nome e em defesa da vida em comum. 

 

É possível desobedecer civilmente a quem pretenda definir o que pensamos, o 

que sentimos, o que desejamos, o que podemos ler, o que podemos assistir, como 

podemos usar nosso corpo: porque, afinal, “o corpo é nosso”.
61

  

                                                           
57

 Por exemplo, cf. Valter BRACHT, 2012. “Corpo, Movimento, Conhecimento, Educação e Educação 

Física: uma exploração filosófica”. Trata-se de seu Relatório de Estágio de Pós-doutoramento, realizado 

na UFSC, sob orientação do Professor Alexandre Vaz. O último tópico desse Relatório é intitulado “A 

Educação Física e a educação estética”.  
58

 “Insubmissão estética” é expressão inspirada no memorialista Pedro Nava, que retomo aqui, depois de 

já tê-la usado em minha tese de doutoramento (Cf. VAGO, 2002).  Nava registra em seu livro Beira-mar, 

Memórias 4 (Nova Fronteira, primeira edição de 1978) as várias reações, nos anos 1920, de seu grupo de 

amigos de Belo Horizonte, ao qual chamava de  “insubmissos estéticos e políticos”, para sobreviver e 

rebelar-se contra práticas conservadoras naquela que fora uma cidade planejada e construída 

racionalmente em finais do século XIX para ser a nova capital de Minas Gerais.  
59

 O “Bloco Sem manicômios e sem Prisões” é de Belo Horizonte (MG), e assim se apresenta: “é um 

bloco de carnaval antimanicomial, antiprisional, antiproibicionista, antipunitivista, anticapitalista: anti 

tudo que segrega, oprime, explora. Nosso objetivo é lutar, dançar, pular, revolucionar, brilhar, cantar, 

libertar.” (Cf. https://www.facebook.com/blocosemprisoes)  
60

 Esta expressão eu a ouvi de um estudante da UFMG, durante o movimento de Ocupação que realizaram 

em várias unidades da Universidade, de outubro a dezembro de 2016. Eu a incorporei a meu vocabulário, 

pela poesia que contém. 
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Uma Educação Física insubmissa esteticamente é o que também podemos 

oferecer às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos envelhecentes.  

 

Desobedeçam, Professoras. Desobedeçam, Professores.  

 

Educar – e educar os corpos – é também desobedecer e ensinar a desobedecer. É 

também ensinar a desaprender: desaprender a brutalidade.  

 

É urgente desobedecer.  

 

Esse é o ponto: rebelar-se contra toda tirania que pretenda se impor sobre nossos 

corpos. Porque tudo se revela, tudo está contido aí: querem nos regular no mais íntimo 

de nós. E o mais íntimo de nós é o nosso corpo. Ele é nossa maior e mais radical 

ambiguidade: nele, a liberdade, nele a servidão.
62

  Então, o que desejamos potencializar 

na Educação Física? 

 

Insubmissão estética que se realiza também em nossa alegria, na festa que é o 

corpo, como na poesia de Eduardo Galeano.
63

 A festa de estarmos juntos, porque “mais 

que nunca é preciso cantar e alegrar a cidade”,
64

 as praças, as ruas, as escolas, onde 

estivermos com nosso trabalho, promovendo experiências partilhadas, de ocupação dos 

tempos e dos espaços para propor e praticar o que nos aproxima, nos humaniza, nos faz 

(re)conhecer o outro e se reconhecer no outro, como parceiros em interação. 

 

Insubmissão estética em nossas aulas de Educação Física: para interditar a 

‘estética da brutalidade’ em nossos programas de ensino, impedindo que a força bruta 

nos oriente, oriente o nosso trabalho com as pessoas, e nas experiências com seus 

corpos que organizamos e oferecemos a elas. 

 

                                                                                                                                                                          
61

Cf. Documentário “O Corpo é nosso”, 2019, com roteiro e direção de Theresa Jessouroun. 

“Documentário sobre a trajetória da liberação do corpo da mulher brasileira ressaltando as diferenças 

desta trajetória para as mulheres brancas e negras. O filme apresenta entrevistas, imagens de arquivo que 

ilustram alguns dos fatores que contribuíram para esta liberação no Brasil - como a música, a dança, a 

moda e a pílula anticoncepcional - e propõe uma discussão sobre o feminismo através da desconstrução 

do masculino. O filme incorpora cenas ficcionais onde os homens não se dão conta de seus 

comportamentos machistas e racistas e plenos de preconceitos de classe, enraizados e aceitos pela 

sociedade.” (Ver: https://globofilmes.globo.com/filme/o-corpo-e-nosso/) 
62

 Cf. Jorge CRESPO, 1990, A História do Corpo.  Ele propõe já na Introdução deste livro que o corpo 

seja “considerado, ao mesmo tempo, principal meio de expressão e de liberdade e lugar eminente da mais 

profunda censura e servidão do homem [e da mulher]. (p. 8). 
63

 O poeta e escritor uruguaio nos ofereceu essa maravilhosa quadra: 

 “A Igreja diz: o corpo é uma culpa. 

A Ciência diz: o corpo é uma máquina.  

A publicidade diz: o corpo é um negócio. 

E o corpo diz: eu sou uma festa.” 
64

 Vinícius de Morais e Carlos Lyra, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, de 1963, ano anterior ao golpe 

civil-militar que instaurou a ditadura que duraria 21 anos, até 1985. Um pouco mais de sua letra 

‘premonitória’: “E no entanto é preciso cantar / Mais que nunca é preciso cantar / É preciso cantar e 

alegrar a cidade / A tristeza que a gente tem / Qualquer dia vai se acabar / Todos vão sorrir / Voltou a 

esperança / É o povo que dança / Contente da vida / Feliz a cantar.” 

https://globofilmes.globo.com/filme/o-corpo-e-nosso/
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Sim, penso que o que salva é uma Educação Física que mobilize sua potência de 

insubmissão estética. E lembro outra vez Belchior cantando: “Enquanto houver espaço, 

corpo, tempo e algum modo de dizer não... eu canto!”  

 

 

Segunda Proposição: Educação Física que deseja “outrar-se” 

                                  e criar empatia com seu público de destino 

 

 

“Outrar-se” é criação do poeta Fernando Pessoa, que podemos compreender  

como uma vontade, um desejo de colocar-se em lugar do outro.
65

 Buscar uma 

experiência de alteridade.  

 

“Empatia”  vem do grego empatheia –  “paixão”. 

 

Então, uma Educação Física com vontade de “outrar-se”, de ir ao encontro do 

outro. Outrar-se para ver, ler, ouvir o outro. Outrar-se para reconhecer o outro e se 

reconhecer no outro. Para interagir com o outro. Viver experiências compartilhadas. 

 

Uma Educação Física com desejo de “empatia”: que vê, que escuta, que tem 

afeto, que tem “paixão” pelo seu público de destino – as pessoas, todas as gentes. 

 

E assim pensar os vínculos da Educação Física com seu público de destino, 

tantos “outros”, especialmente os que têm suas vidas (seus corpos) minorizadas e 

ameaçadas.   

 

É então que penso que a Educação Física pode aprofundar a sua própria 

experiência estética, como área de estudo, de pesquisa e de ensino. Ir onde ainda não 

foi, pensar o que ainda não pensou, buscar quem ainda não buscou...  

 

O que faz crescer o que salva na Educação Física, em sua responsabilidade de 

participar da ‘educação generosa/amorosa dos corpos’ de todas as pessoas é sua 

potência de ousar  “outrar-se”, é sua ousadia de “empatia”.  

 

Relembro aqui Miguel Arroyo: “Os corpos nos trazem o outro como presença.”  

 

Nessas ousadias, o que salva é (re)conhecer os sujeitos diversos (ou a 

diversidade de sujeitos, ao mesmo tempo singulares e sociais), suas experiências e seus 

conhecimentos produzidos em suas lutas por identidade, por direitos, por visibilidade, 

lutas por seus corpos, lutas para compartilhar o mundo e a vida em comum. E então, 

partindo dos sujeitos em suas experiências – marcada em seus corpos – organizar nossa 

prática docente para participar de suas vidas, para enriquecer sua experiência com o rico 

conhecimento que a Educação Física pesquisa, planeja e ensina.  

                                                           
65

“Outrar-se pode ser, também, definido, como deixar-se contagiar por algo de sentido novo e diferente 

(por exposição a culturas, climas, linguagens, pensamentos…), deixando-se transformar num ser novo, 

distinto, que veste uma nova personalidade ou forma de estar no mundo. (...)”. (Cf. 

https://www.infopedia.pt). 
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Trata-se de tática que considero ainda mais pertinente para esse momento tão 

complexo: voltar-se centralmente para os sujeitos: sujeitos em luta, sujeitos em seus 

corpos: acolher aqueles e aquelas que não aceitam o chicote social, o açoite da 

opressão,
66

 não se submetem a eles, e querem viver seu direito ao corpo – ao seu corpo 

indócil e insubmisso.  

 

Penso que essa ‘vontade de outrar-se’ e esse ‘desejo de empatia’ devem ser 

pilares de sustentação e de orientação de um ‘projeto 

generoso/amoroso/democrático/emancipador de educação dos corpos’ que a Educação 

Física possa chamar de seu, de nosso. 

 

Com esse projeto nos comprometemos contra o genocídio do povo negro e o 

epistemicídio de suas culturas, assumindo e trazendo para nosso ‘projeto generoso e 

amoroso de educação dos corpos’ as lutas ancestrais e também as práticas corporais 

ancestrais da cultura brasileira-africana: tirar do esquecimento (inclusive em nossa 

área), a sua cultura imensa e bela – com a qual temos tanto a aprender.  

 

Nos comprometemos também contra o genocídio dos povos indígenas e o 

epistemicídio de suas culturas, reconhecendo a luta dos povos indígenas por suas terras, 

suas culturas, seus direitos, ao mesmo tempo em que acolhemos em nosso ‘projeto 

generoso e amoroso de educação dos corpos’ as  criações culturais que realizaram com 

seus corpos (sua “cultura corporal de movimentos”). 

 

À Educação Física, aos seus professores e professoras, cabe também o desafio 

contemporâneo de enfrentar e de superar o seu próprio racismo acadêmico, como área 

de pesquisa, de conhecimento e de ação pedagógica: sim, superar, em todas essas suas 

atividades acadêmicas e práticas de ensino, o apagamento e a invisibilidade de tantas 

culturas ancestrais de matriz indígena e africana que nos constituem como povo, mas 

que ainda não estão presentes e não participam de nossos programas – tanto nos 

programas de formação acadêmica (Licenciatura e Bacharelado) como nos programas 

de ensino para a formação cultural de nossos/as estudantes, nas escolas. Ainda temos 

um programa de ensino muito europeu e muito branco.  

 

É tempo de ‘descolonizar’ o ensino de Educação Física. É tempo de a Educação 

Física enfrentar o seu racismo cultural, estrutural e acadêmico
67

. É tempo de enfrentar o 

epistemicídio de culturas afro-ameríndias na Educação Física. É mais que tempo de 

“enegreSer”
68

 a Educação Física brasileira. 

    

A propósito: Luiz Antônio Simas, Professor de História no ensino médio no Rio 

de Janeiro, diz: “o Brasil historicamente nega que é indígena-africano. Mas o Brasil  

                                                           
66

 Cf. o artigo do cantor e compositor Nêggo Tom no Jornal Brasil 247, de 04/09/2019: 

https://www.brasil247.com/blog/o-chicote-do-fascismo-e-o-acoite-da-dignidade-humana. 
67

 Pensemos sobre esse fato por si só muito emblemático: até aqui, em sua história de 41 anos (1978-

2019), o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte ainda não teve um/uma presidente/a negro/a.  
68

 Inspiro-me aqui no “Projeto “EnegreSer”, um grupo de estudos e práticas que reúne estudantes de 

Licenciatura em Dança da Escola de Belas Artes da UFMG, propondo o diálogo e a reflexão relacionadas 

às temáticas Étnicos-Raciais, Resistência e Afirmação em perspectiva artística.                                       

(Cf. https://www.facebook.com/pg/EnegreSer)  

https://www.brasil247.com/blog/o-chicote-do-fascismo-e-o-acoite-da-dignidade-humana
https://www.facebook.com/pg/EnegreSer


28 

 

 

precisa reconhecer que, sem pretos e índios, não há salvação.”
69

 O Brasil precisa 

reconhecer isso: a Educação Física brasileira, também. 

 

Assim, nesse reconhecimento, uma inspiração para a Educação Física: diálogos 

estéticos com os saberes e as práticas corporais brasileiras-afro-ameríndias. Os saberes 

de matriz africana e dos povos indígenas enriquecerão grandemente nossas práticas de 

pesquisa, de estudo, de ensino. 

 

Ainda, é tempo também de nos comprometer contra o extermínio das pessoas 

LGBTTQI+, respeitando e fortalecendo suas lutas por reconhecimento e por equidade 

de direitos, dialogando com suas maneiras de estar no mundo.   

 

“Outrar-se” cria também a possibilidade de a Educação Física encontrar e 

estabelecer aproximações e diálogos estéticos com os saberes das ruas, da sociabilidade 

das pessoas e suas práticas inventivas nas ruas das cidades: experiências com o corpo 

forjadas nos becos, nas encruzilhadas, nas praças, nas avenidas, nas ruas da cidade – ir 

ao encontro d’O corpo encantador das ruas (título do livro de Luiz Antônio Simas
70

).  

 

“Outrar-se” para encontrar a alteridade das diversas “culturas corporais” de 

todos os povos (especialmente do eixo Sul-Sul: América Latina e África, por razões de 

identidade histórica – conhecer experiências corporais de povos irmãos, tirá-las da 

invisibilidade ditada pela colonização europeia). E justamente para não ficarmos 

restritos à ‘cultura corporal europeia’, muito branca e muito esportivizada... 

 

E é então que a Educação Física poderá ser tempo e lugar do direito à fruição 

estética das criações culturais de tantos povos... 

      

O que salva então é um programa de Educação Física que acolha todos os 

corpos: os corpos invizibilizados, os corpos vulneráveis, os corpos minorizados, os 

corpos ‘deficientes’, os corpos subalternizados, os corpos das quebradas: que todos 

possam viver, existir e falar na e para a Educação Física: porque “não há vida 

minúscula, nem vida maiúscula.” 

 

Ora, aqui podemos entrelaçar Democracia e Educação Física. Novamente 

retomo Christian Dunker, afirmando a história da Democracia como história da inclusão 

de mais sujeitos, como realização de projetos de emancipação, como expectativa de 

futuro. Pois que assim seja a Educação Física: tempo e lugar de inclusão de mais 

sujeitos para contribuir em seus projetos de vida, em seus projetos de emancipação, em 

suas expectativas de futuro. Só é possível pensar em projeto de educação do corpo 

acolhedor, inclusivo, amoroso e generoso na Educação Física se pensarmos e 

realizarmos a Educação Física como signo e prática da Democracia.  

 

                                                           
69

 Cf. https://www.facebook.com/luizantonio.simas   Ele continua: “Você pode achar que não é ‘racista’ 

porque não tem problema com pretos e indígenas. Mas, se você opera na desqualificação e na 

invisibilidade das culturas ‘brasileiras-afro-ameríndias’ está operando no campo do racismo, sim.” Penso 

esta reflexão possa ser trazida para dentro da Educação Física.    
70

 Certamente que com esse título de seu livro, lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2019, o 

autor está fazendo um trocadilho com outro livro muito interessante, A alma encantadora das ruas, de 

João do Rio, publicado em 1921. 

https://www.facebook.com/luizantonio.simas


29 

 

 

Enquanto isso, nas escolas...  São mais de 50 milhões de estudantes espalhados 

pelas escolas de todo o Brasil. A cada dez deles e delas, nove estão em escolas públicas 

– uma de suas principais e mais decisivas portas de entrada para a vida em comum, para 

a vida cidadã.  

 

Com seus corpos vivem, amam, brincam, sofrem.  Todas nossas, todas presentes 

em aulas de Educação Física. 

 

Para que lhes serve a Educação Física? 

 

Serve para isso: para viver, para existir, para aprender o respeito a si, ao seu 

corpo, e ao outro, ao corpo do outro. Para usufruir das muitas criações humanas, 

inventadas com a mobilização de nosso corpos.   

 

E então, desejo para eles e elas... 

 

Uma Educação Física que recuse e  confronte a educação dos corpos do Brasil 

Brutal, representada em um “ridículo tirano”
71

.  

 

Que recuse e enfrente o racismo. Que recuse e enfrente a violência. Que recuse e 

enfrente a opressão. Que recuse e enfrente o preconceito. Que recuse e enfrente a 

homofobia. Que recuse e enfrente a misoginia. Que recuse e enfrente o sexismo. Que 

recuse e enfrente o machismo. Que recuse e enfrente toda forma de opressão. 

 

Desejo para eles e para elas... 

 

Uma Educação Física que declare amor aos corpos: aos corpos infantis; aos 

corpos adolescentes; aos corpos jovens; aos corpos adultos; aos corpos envelhecentes; 

aos corpos mulheres; aos corpos homens; aos corpos trans.  

 

Que declare amor aos corpos dos vulneráveis; aos corpos minorizados; aos 

corpos periféricos; aos corpos das quebradas; aos corpos indóceis; aos corpos 

insubmissos; aos corpos transgressores.  

 

Desejo para eles e para elas... 

 

Uma Educação Física que acolha, respeite, reconheça e proteja a maravilhosa 

diversidade de pessoas com seus corpos: seus corpos negros; seus corpos quilombolas; 

seus corpos indígenas; seus corpos femininos; seus corpos masculinos; seus corpos 

trans: porque são seus corpos, suas experiências de estar no mundo – e na Educação 

Física.   

 

Que a todos e a cada um desses corpos, a Educação Física ofereça 

reconhecimento, respeito, dignidade, afeto, afeição, alegria, empatia, doçura, porque são 

pessoas, lindas pessoas... E isso é tudo, e é o que basta. 

 

Desejo a eles e a elas... 

                                                           
71

 Caetano Veloso, Podres Poderes, de 1984. 
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Uma Educação Física que “no tempo da maldade” em que estamos vivendo, seja 

um tempo e um lugar da coragem de dizer a cada estudante: “ – Ei, estou aqui, sou 

seu/sua Professor/a de Educação Física, e você é bem-vindo, você é bem-vinda à nossa 

aula,  e a nossa aula será nosso “tempo da delicadeza”.
72

 

 

Enfim, diante do perigo, o que salva é continuarmos juntas e juntos, refinando 

um ‘projeto generoso e amoroso de educação dos  corpos’: este Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte (com seus Congressos), tem sido um dos lugares decisivos de sua 

invenção, elaboração e permanente crítica –  uma rica produção acumulada de 

conhecimento em nossos GTTs, e também na produção de inúmeros de seus associados: 

esse é um patrimônio acadêmico coletivo, que nos orienta no caminho que vimos 

construindo, inspirados por nossa utopia – que nos ajuda a caminhar. 

 

4. POR UMA OUTRA ‘CARTA DE COMPROMISSOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA’ 

 

Enquanto elaborava essa reflexão, um importante documento da Educação Física 

me veio à lembrança, escrito há 33 anos, em 1986: a “Carta de Carpina: Educação 

Física – novos compromissos: Pedagogia, Movimento, Miséria”
73

 Inspirada em sua 

lembrança, desejo propor a este CONBRACE 2019 –  que tem como tema central a 

instigante pergunta “O que pode o corpo no contexto atual?” acompanhada por um 

convite para pensarmos sobre “Controle, regulação e perda de direitos como desafios 

para a Educação Física e as Ciências do Esporte” – que nos dediquemos a escrever 

uma outra “Carta para a Educação Física Brasileira”.  

 

A Carta de Carpina foi escrita no ano seguinte ao fim da ditadura civil-militar, 

quando nossos sonhos estavam no horizonte, e um País inteiro estava por ser construído, 

quando iniciávamos nossa experiência democrática. Ao reler agora, fui tomado de 

emoção.  Ela indicava “Novos compromissos da Educação Física”, naquele Brasil que 

retomava a Democracia.
74

 Em 1986, um “novo tempo”
75

 estava em nosso horizonte. 

                                                           
72

 Chico Buarque, Nara Leão e Sivuda, João e Maria, de 1977. 
73

“Carta de Carpina: Educação Física – novos compromissos: Pedagogia, Movimento, Miséria”. 

Elaborada por Ana Maria Feitosa, Apolônio Abadio do Carmo, Celi Neuza Zulke Tafarel, Florismar 

Oliveira Thomaz, Izilda Cardoso Costa, João Batista Freire da Silva, João Bosco Araújo Teixeira, José 

Elias de Proença, José Manuel Cruz Pereira Nunes, Lino Castellani Filho, Lucy Aparecida de Godoy 

Bizzocchi, Maristela Maura Silva, Renato da Costa Donato, Tereza Luíza de França, Teresinha Maria 

Giacomim, José Ricardo Martins Araújo, César Augusto Santos Barbieri, Maria Eliene Pinheiro Peixoto 

Botelho, Person Cândido Matias da Silva e José Pinto Lapa. 
74

 Destaco algumas passagens da Carta de Carpina, que deixava evidente a defesa de um “compromisso 

social na ação pedagógica da educação física”, podendo-se nela vislumbrar, digamos, um ‘programa de 

educação dos corpos’ para orientar nosso trabalho quando a Democracia estava no horizonte; a) 

“priorizamos nosso compromisso com aqueles que (...) sofrendo os efeitos da exploração econômica, não 

têm direito a, dignamente, comer, trabalhar, morar, jogar, estudar, decidir.”; b) “As mazelas resultantes de 

uma sociedade injusta inevitavelmente fazem parte, também, do universo da educação física.”; c) “São 

muitas as ‘fomes’ dos brasileiros e, para elas, a educação física pode ter muito ‘alimento’ a oferecer. A 

criança vai à escola e, quando nela consegue permanecer, vive com fome de amor, de justiça, de 

inteligência, de sociabilidade, de movimento.”; d) os autores desejaram  “não um povo que competisse 

entre si pela sobrevivência, mas que estabelecesse relações de igualdade.” e) o professor de educação 

física deveria propor o “[exercício] que contenha em seu interior os elementos que nutram a criança de 

amor, de inteligência, de sociabilidade, de tal maneira que a consciência seja a conquista maior, para que 

o cidadão, assim formado, conquiste seu direito à justiça social. Pois que justiça, comida, participação não 

podem ser concessões do Estado, mas sim direitos inalienáveis do povo.”; f) A educação física deve 

considerar “as especificidades culturais próprias daqueles que são oriundos da classe trabalhadora”, 
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Estava no ar que respirávamos, estava em nossos corações: era um tempo de virada para 

o País. Era também um tempo de virada na compreensão sobre a Educação Física, sobre 

nosso lugar como Professores e Professoras de Educação Física. 
 

Então, a Carta de Carpina convidava a assumir compromissos com esse tempo 

que (re)começava, compromissos que a partir do nosso lugar de atuação, a Educação 

Física, poderíamos praticar.
76

 
 

Estamos em 2019, um momento político diametralmente oposto àquele: se em 

1986 estávamos iniciando nossa experiência de retomada da Democracia, em uma 

ambiguidade que misturava os nossos melhores sonhos com as nossas tantas misérias 

sociais, agora, estamos vivendo a dolorosa experiência de risco de extinção da 

Democracia. É precisamente nesse tempo tão sombrio que faz sentido relembrar e 

retomar o ‘espírito’ da “Carta de Carpina”. 
 

Diante das exigências deste presente, penso ser fundamental um novo 

posicionamento orientador para nós e nossa área, agora assumido pelo CBCE. Cabe-nos 

assumir e expor nossos compromissos em momento tão complexo, quando a 

Democracia corre perigo; compromissos com os sujeitos em suas lutas, em seus 

direitos. 

 

No Conbrace em que celebramos os 40 anos do CBCE, nos pergunto neste nosso 

lugar de encontro, de reflexão, de tomada de posição: se quando reconquistamos a 

Democracia, depois das lutas tantas, escrevemos uma Carta “Por Novos Compromissos 

                                                                                                                                                                          
combatendo a “discriminação e a exclusão de um enorme contingente de crianças, impedindo-as de 

prosseguir seus estudos dentro do sistema escolar.”; g)  “Ora, se o jogo representa simbolicamente o 

mundo vivido, ou seja, o mundo trazido para o ambiente do jogo, da mesma maneira as tomadas de 

consciência ocorridas nesse ambiente da educação física serão levadas para o mundo real.”; h) 

“Independentemente da situação, a criança deve exercer o direito à compreensão do seu corpo e das suas 

relações com o seu mundo. (...) Tomar consciência de si equivale a tomar consciência do meio em que se 

vive.”; i) A Carta registra preocupação com a relação à produção científica na área defendendo a 

“necessidade de as pesquisas serem socializadas e seus resultados colocados a serviço de toda a 

população”, sem perder de vista que a “valorização do saber popular deve ser resgatada para o interior do 

pensar e do fazer ciência do movimento” [uma expressão comum àquele momento]; j) houve uma 

preocupação com uma “competência pedagógica” dos/das Professores/as de EF, que deveria oferecer uma 

“contribuição [para a] instrumentalização do indivíduo para a vida, devendo para isso “superar as 

concepções mecanicistas e reprodutivistas que se tem difundido até hoje”, entendendo que “a 

transformação da sociedade não ocorrerá sem uma pedagogia libertadora”, em evidente inspiração de 

Paulo Freire; k) também fizeram ponderações sobre “competência ética” no campo específico da 

educação física: “a competência ética não deve ser vista como um conjunto estanque de valores 

imutáveis, mas sim como a capacidade do professor de questionar os valores existentes, criticando, 

negando e denunciando as injustiças, a corrupção e todas as demais formas de violência humana.” 
75

 Ivan Lins e Vitor Martins, Novo Tempo, de 1980, também gravada por Elis Regina. 
76

 Certamente podemos, à distância de 33 anos, contemplar a “Carta de Carpina” para fazer dela uma 

crítica – ou seja, uma apreciação – consistente de seus enunciados e proposições. Apenas registro minha 

compreensão de que ela foi, nas circunstâncias históricas próprias daquele momento, um documento 

marcante, uma das inspirações para orientar nossa ação na Educação Física (especialmente para tantos e 

tantas que, como eu, estavam começando  sua carreira naquele mesmo momento em que o País iniciava 

nova experiência de Democracia, após os 21 anos de horror. Desde então, a Educação Física viveria 

também seus embates internos, tantas batalhas, inclusive no interior do CBCE. Travessias difíceis – que 

nos trouxeram até aqui, fortalecidos em nossos compromissos. E eis que temos hoje um acúmulo de 

conhecimento em todos os nossos “grandes temas” (aí está a História dos GTTs e sua vasta produção de 

conhecimento), a nos orientar em nossa intervenção social. 
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da Educação Física”, que nos inspirou a ação com a Educação Física, que estabeleceu 

um norte para nós, o que vamos fazer agora, quando estamos sob sério risco de perder a 

Democracia? 

 

O que podemos fazer quando a Constituição de 1988 vem sendo erradicada? 

Quando a LDB de 1996  vem sendo esvaziada? Quando o Plano Nacional de Educação  

vem sendo abandonado? Quando se tem a PEC 95 que congela por 20 anos 

investimentos em Educação? Quando estamos sob ataque na Ciência, na Educação, na 

Cultura, nos Direitos Humanos? Não seria a ocasião para propor uma nova Carta para a 

Educação Física brasileira?
77

 
 

 

AMAR E MUDAR AS COISAS... 

 

Tudo o que está acontecendo no Brasil em alguma medida é também pelo  

“medo [que eles] tem de nós”, como canta o MPB4 em Pesadelo.
78

 
 

Então, continuemos caminhando o nosso caminho. Se em nossa vida – incluindo 

nossa vida como Professores de Educação Física – desobedecermos o ‘Brasil Brutal’, se 

não nos sujeitarmos, já teremos feito muito.  
 

Estamos, sim, em perigo. Então, façamos crescer o que salva.  
 

Continuar e expandir nossas lutas de sempre, lutas históricas, contra as 

adversidades, de continuar a não ter medo de ir contra a corrente e de continuar a 

defender o que se considera justo: desobedecer e continuar a fazer o que sempre 

fizemos. Não nos abandonarmos, não sucumbir, não esmorecer, juntos e juntas, de mãos 

dadas. 
 

Queridos Professores, Queridas Professoras: “A utopia continua!”  
 

O imponderável pode acontecer. A história tem lá suas astúcias... 
 

Enquanto isso, façamos nossa a Alucinação de Belchior. Sim, cantemos com ele, 

porque se estamos nessa perigosa “experiência com coisas reais”, o que salva, o que nos 

salva é... Amar...  

 

“Amar e mudar as coisas... 

 Amar e mudar as coisas...  

 Amar e mudar as coisas... interessa mais...” 

 

Muito obrigado pelo carinho da atenção. 

                                                           
77

 Apresentei essa proposição também na Assembléia do CBCE, realizada durante o Conbrace, que foi 

acolhida e aprovada pelo plenário. Então, três professores – Lino Castellani Filho, Pedro Athayde e eu –  

fomos indicados para, junto com a Direção Nacional do CBCE, redigir o documento. Resultou então a 

“CARTA DE NATAL, CONBRACE/CBCE, 2019, “DEMOCRACIA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 

FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE: na luta pelos direitos sociais e contra o obscurantismo!”, publicada 

pelo CBCE em sua página no simbólico dia 15 de outubro de 2019, Dia do Professor/a, podendo ser 

encontrada no endereço: http://www.cbce.org.br/noticias-detalhe.php?id=1375 
78

  Pesadelo é uma composição de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, gravada pelo MPB4 em 

1972, durante da ditadura civil-militar. 

http://www.cbce.org.br/noticias-detalhe.php?id=1375
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