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A toda classe operária, trabalhadora e explorada:

Que tanto sofre nas mãos da burguesia,

Mas que vê com esperança o futuro próximo.

A todos os professores de Educação Física:

Que continuam na luta

Contra um sistema que lhes tira direitos

E que deslegitima a profissão,

Com todo fervor, dedico.
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Negro e nordestino constroem seu chão

Trabalhador da construção civil conhecido como peão

No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento ou o que lava o chão de uma 

delegacia

É revistado e humilhado por um guarda nojento

Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino e a todos nós

Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói

O preconceito é uma coisa sem sentido

Tire a burrice do peito e me dê ouvidos

Me responda se você discriminaria

O Juiz Lalau ou o PC Farias

Não, você não faria isso não

Você aprendeu que preto é ladrão

Muitos negros roubam, mas muitos são roubados

E cuidado com esse branco aí parado do seu lado

Porque se ele passa fome

Sabe como é:

Ele rouba e mata um homem

Seja você ou seja o Pelé

Você e o Pelé morreriam igual

Então que morra o preconceito e viva a união racial

Quero ver essa música você aprender e fazer

A lavagem cerebral

Racismo é burrice

Gabriel O Pensador



RESUMO

O presente estudo objetivou analisar as contribuições da Executiva Nacional de Estudantes de
Educação  Física  (EXNEEF)  para  o  debate  crítico  dentro  da  área  de  Educação  Física,
utilizando  as  bandeiras  levantadas  pelo  Movimento  Estudantil  de  Educação  Física  como
objeto norteador do trabalho. Para tal, a princípio, debruça-se em uma pesquisa sobre quais as
bandeiras levantadas pelo movimento, assim como a sua história dentro da Educação Física.
Explicitou-se, ainda, a historicidade dos movimentos sociais no mundo e a sua luta constante
contra o capital, além de uma breve introdução na história da Educação Física. A pesquisa foi
desenvolvida  qualitativamente,  de  finalidade  exploratória,  com  base  nos  procedimentos
metodológicos  de  pesquisa  documental  e  bibliográfica.  Conclui-se,  com base  no presente
trabalho, a importância do Movimento Estudantil e suas bandeiras para a Educação Física,
assim como para um reordenamento através do debate crítico tanto da sociedade quanto da
área, que ao longo de sua história serviu para a classe dominante ao invés de servir à classe
trabalhadora.

Palavras-chave: Educação Física. Movimento Estudantil. Historicidade.



ABSTRACT

The present study aimed to analyze the contributions of the national executive of Students of
Physical Education (EXNEEF) to the critical debate within the area of physical education,
using the flags raised by the student movement of physical Education, as the guiding object
from work. In principle, it deals with research on which flags raised by the movement, as well
as  their  history  within  physical  education.  It  has  also  explained  the  historicity  of  social
movements in the world and its constant struggle against capital, and a brief introduction in
the history of physical education. Research was developed qualitatively, exploratory purpose,
based on the methodological and bibliographical research procedures. It is concluded, on the
basis  of  this  work,  the  importance  of  the  student  movement  and  its  flags  for  physical
education, as well as for a reordering through the critical debate of both the society and the
area,  which  throughout  its  history  served for  the  class  dominant,  rather  than  serving the
working class.

Keywords: Physical Education. Student Movement. Historicity.
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1.INTRODUÇÃO

O ser humano vive em constante movimento contra ou a favor de algo/alguém, na

condição de se consistir em um ser culturalmente composto por sentimentos e pensamentos

dinâmicos, conflituosos e coletivo. Moldados em uma sociedade na qual valoriza mais o bem

material  do que o ser social,  suas ações se individualizaram, seu dinamismo adaptou-se á

flexibilização do trabalho assalariado exploratório ao invés de rebelar-se contra o mesmo, e

seus conflitos passaram a existir a favor dos que o oprime e contrários a classe oprimida. 

No presente estudo, denomina-se de pensamento dinâmico o que Sennet (2009) vai

chamar de flexibilidade, por entender que o pensamento dinâmico é aquele que se modifica

constantemente podendo ou não evoluir. O autor acredita em um ser “livre e adaptável”, isto

é,  um  ser  flexível,  mas  fora  da  sociedade  capitalista  exploratória,  na  qual  visa  uma

flexibilização do trabalho para gerar mais lucro á burguesia. “Em nossa época, porém, a nova

economia política trai esse desejo pessoal de liberdade.  A repulsa à rotina burocrática e a

busca da flexibilidade produziram novas estruturas de poder e controle, em vez de criarem as

condições  que  nos  libertam”  (SENNET,  2009,  p.54).  Essa  falsa  liberdade,  que  faz  o  ser

humano flexibilizar seu trabalho, acaba tornando-o escravo do mesmo e corroborando com a

exploração do ser pelo ser, mantendo as estruturas capitalistas intactas, embora lhes traga um

certo tipo de alento no aperfeiçoamento de seu trabalho, como nos mostra Lukács (1978):

E, no próprio trabalho, o homem muitas vezes sabe que pode dominar apenas uma

pequena faixa de elementos circunstantes; mas sabe também - já que o carecimento

urge  e,  mesmo nessas  condições,  o  trabalho  promete  satisfazê-lo  -  que  ele,  de

qualquer modo, é capaz de realizá-lo (LUKÁCS, 1978, p.9).

A  satisfação  no  decurso  do  trabalho  assalariado,  que  serve  de  instrumento  de

exploração  do  Capital  (LÊNIN,2017),  não  deve  ser  vista  como  normal  para  a  classe

trabalhadora em razão desta ser pré-estabelecida mediante a uma sociedade voltada apenas

para o lucro e que detém como forma de trabalho a exploração do indivíduo. O trabalho deve

ser entendido pelo trabalhador como “[...] um ato de pôr consciente e, portanto, pressupõe um
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conhecimento  concreto,  ainda  que  jamais  perfeito,  de  determinadas  finalidades  e  de

determinados meios” (LUKÁCS, 1978, p.9) e não como uma forma alienante e exploratória

do trabalhador. Compreendendo o trabalho como uma categoria ontológica, que faz parte do

ser humano, não se pode flexibilizar seu trabalho em prol do capital, mas sim, das condições

do indivíduo com a natureza para uma transformação real do ser através do trabalho. 

Esta  transformação  só  será  atingida  pela  classe  trabalhadora  quando  o  indivíduo

entender que a sociedade capitalista usa a força de trabalho como uma mercadoria e, através

disso, se torna imprescindível o rompimento com essa força opressora marchando na direção

de uma sociedade, na qual o trabalhador, e acima de tudo o ser humano, seja valorizado e toda

produção seja destinada a sociedade e não apenas para uma pessoa. “[...] quando se estiver tão

habituado a observar as regras primordiais da vida social e o trabalho tiver se tornado tão

produtivo que todo mundo trabalhará voluntariamente conforme sua capacidade” (LÊNIN,

2017, p.122), pode-se dizer que o trabalho alcançou sua forma mais completa, na qual é capaz

de satisfazer o ser humano ontologicamente. 

O  ser  humano  é conflituoso por  essência,  desde  seu  entendimento  como  agente

transformador do meio em que habita. Com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia,

foram surgindo novas culturas que se distinguiam em diferentes aspectos. Graças ao sistema

desigual  -  onde poucos são privilegiados  por  possuírem grande parte  da renda mundial  e

muitos concentram pequena parcela dela -  no qual vive a sociedade de hoje, conflitos entre as

diferentes  classes  existentes  (como  a  camponesa,  proletária  e  burguesa)  se  acentuaram

tomando uma proporção inimaginável, onde proporcionou a disseminação do ódio entre as

classes, criando uma espécie de guerra entre elas. 

Não se pode deixar de lado os conflitos entre culturas ocasionados pelo processo de

globalização e reforçados diariamente pela grande mídia que, a todo momento, busca impor

normas, de convívio ou de etiquetas, nos indivíduos para criar um único padrão de sociedade.

Esses conflitos atendem ao interesse apenas de uma classe, a burguesa, visto que a mesma

impõe seus padrões culturais com intuito de vender seus produtos e ao mesmo tempo acabam

por marginalizar  culturas locais e regionais (no caso do Brasil,  o exemplo mais claro é a

extinção de grande parte da cultura indígena).

O coletivo “[...] pode ser entendido como rede social, desde que se garanta o princípio

da heterogeneidade do social, assim como de toda e qualquer entidade, seja ela um indivíduo,
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uma  comunidade,  um  texto  ou  um  objeto  técnico”  (CALLON  &  LAW,  1997  apud

ESCÓSSIA e KASTRUP, 2005, p. 301). A heterogeneidade social trazida pelas autoras, ajuda

na compreensão de que todo indivíduo se mostra como um sujeito histórico possuidor de um

papel  na  sociedade  e  que  “todos  esses  materiais  (indivíduos)  contribuem  à  criação  e  à

transformação  da  ordem  social”  (CALLON  &  LAW,  1997,  p.  101  apud  ESCÓSSIA  e

KASTRUP, 2005, p. 301). 

Analisando mais a fundo os indivíduos desse coletivo, chega-se à conclusão que eles

são moldados  por  meio  de intervenções  externas  aplicadas  pela  sociedade,  chamados  por

Durkheim (2007) de coerção externa. Segundo o autor, a coerção provém de fatores sociais

intrínsecos – crenças, tendências e práticas em grupo tomadas coletivamente – os quais ditam

a  sociedade.  O indivíduo,  em algumas  circunstâncias,  se  torna  capaz  de  violar  as  regras

sociais,  a ele impostas,  com intuito de transformar os fatores sociais,  mas acaba sofrendo

punições da força coercitiva, por não ter seguido as regras da sociedade. Um exemplo claro

desta coerção está na força do Estado burguês que a todo momento impede trabalhadores do

mundo  de  se  libertarem  das  mazelas  do  capitalismo  e  transformarem  a  sociedade.  E  é

utilizando-se dessa coerção que status quo se mantém, a partir do momento em que o Estado

interfere nas leis e na educação aumentando o controle e a violência simbólica (BOURDIEU,

1989) ou até mesmo a violência física sobre a população. 

 É importante destacar que as transformações em nossa sociedade se dão por ações

coletivas, nas quais os indivíduos com mesmo objetivo se juntam para pleitear direitos em

comum. Mas essa ação só é coletiva “[...] se for comum a todos os membros da sociedade ou,

pelo menos, a maior parte deles, portanto, se for geral” (DURKHEIM, 2007, p. 9). Quando as

ações  coletivas  não  são  atendidas,  inúmeras  pessoas  se  sentem  oprimidas  e  acabam  se

reunindo em prol  de  resolver  os  conflitos  existentes  na sociedade,  formando-se  assim os

movimentos sociais. 

Esses movimentos são constituídos por pessoas dispostas a mudar a sociedade em sua

volta,  como  disserta  Jasper  (2016,  p.23)  em  seu  livro  sobre  o  protesto  “[…] esforços

persistentes e intencionais para promover ou obstruir mudanças jurídicas e sociais de longo

alcance, basicamente fora dos canais institucionais normais sancionados pelas autoridades”.

Alguns movimentos sociais começam de uma maneira mais desorganizada, por serem algo

não estruturado,  e com o passar do tempo esses movimentos  ganham mais  notoriedade e

consequentemente  mais  integrantes.  Trazendo  para  realidade  da  Educação  Física,  pode-se
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observar  que  foi  nesse  contexto  de  mudanças  que  surgiu  o  primeiro  Movimento  dos

Estudantes de Educação Física (MEEF), no ano de 1956.

A Educação Física, nessa época, carregava traços das ciências médicas e dos militares,

além de servir para os governos como uma área que pudesse potencializar os corpos para o

trabalho  e  docilizar  o  mesmo,  evitando  uma  revolta  da  população.  Feita  esta  breve

contextualização da Educação Física em meados do século passado, que será destrinchada de

uma  maneira  mais  profunda  posteriormente,  volta-se  a  construção  do  movimento  dos

estudantes.

Insatisfeitos com o diretor, que era médico1, da Escola Nacional de Educação Física e

Desporto  (ENEFD)  o  Diretório  Acadêmico  da  Escola,  junto  com  União  Nacional  dos

Estudantes (UNE), o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade do Brasil e os

alunos da Escola, aderiram à greve para melhorias nas instalações da ENEFD e a saída do

diretor.  Para  Victor  Andrade  de  Melo  (1997),  este  movimento  é  considerado  o  primeiro

movimento grevista na área de Educação Física feito inteiramente por alunos. 

Com o passar do tempo, esse movimento foi crescendo e se estruturando até a criação

da  União  Nacional  dos  Estudantes  de  Educação  Física  (UNEEF),  que  passou  a  ganhar

notoriedade dentro da área de Educação Física em âmbito nacional, aumentando assim suas

pautas e lutas. A partir daí, criaram-se encontros regionais e nacionais, os quais buscavam

reunir  a  maior  quantidade  de estudantes  de Educação  Física  para  debater  criticamente  os

problemas acerca do mundo em que vivem e da área que atuam. Com o aporte dos diretórios

acadêmicos de cada Faculdade ou Escola, que sempre colaboram com as discussões obtidas

durante esses encontros. Entre o fim da década de 70 e começo da década de 80, a UNEEF

encerra seus trabalhos iniciando um período de ausência “[...] de uma estrutura organizativa

que  representasse  o  momento  da  aglutinação  e  coordenação  de  suas  forças  políticas”

(ExNEEF, 1995, p. 35). Uma década mais tarde, sentindo a necessidade da criação de um

órgão gestor, datado mais precisamente nos anos de 1991/922 funda-se, então, a Executiva

Nacional dos Estudantes de Educação Física (ExNEEF) no XII ENEEF/USP, que passa a

comandar o rumo do Movimento Estudantil de Educação Física (MEEF).

Pode-se dizer que a ExNEEF marcha lado a lado com os ideais anteriormente listados,

em que enxerga  o  ser  humano  como dinâmico,  flexível  e  coletivo  longe dos  anseios  do

1 A Educação Física vivia um momento de sua história chamado Higienista, onde a presença médica era 
marcante, por isso um diretor que tinha como formação a medicina. 

2 A indefinição sobre o ano se dá pela incompatibilidade dos cadernos de debates dos anos de 1995 e de 2012,
em que o primeiro aborda o início da ExNEEF no ano de 1991 e o segundo comemora 20 anos de ExNEEF
como se a mesma surgira em 1992. 
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capitalismo. Muito se deve ao projeto de sociedade e de Educação Física que almejam chegar,

em que a valorização capital é abolida e transformada em relações igualitárias entre os seres

humanos, entendendo que todos os seus cidadãos possuem os mesmos direitos, valorizando

assim  seu  trabalho  e  sua  formação  social  como  um  indivíduo  omnilateral  “[...]  de  um

desenvolvimento  total,  completo,  multilateral,  em todos os sentidos,  das faculdades  e  das

forças  produtivas,  das  necessidades  e  da  capacidade  da  sua  satisfação”  (MONACORDA,

2007, p.87).  Para isso,  se torna imprescindível  a união das forças de todos os indivíduos

explorados rumando a uma sociedade mais justa, onde cada um consiga se desenvolver por

completo e livre da exploração do Capital, que a todo momento busca uma separação dualista

em prol da formação unilateral. 

2. OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é analisar as contribuições da Executiva Nacional de

Estudantes de Educação Física (ExNEEF) para o debate crítico dentro da área de Educação

Física. Objetiva-se, também, estimular novos estudos acerca dos movimentos sociais dentro

da área de Educação Física, além de compreender e refletir sobre as reivindicações levantadas

pela ExNEEF em suas bandeiras ao longo da trajetória de todo o movimento.  Assim como

contribuir para discussão sobre a sociedade em que a Educação Física está inserida e o projeto

de sociedade mais justo que se almeja chegar – projeto este capaz de contrapor o modelo

social vigente –  no qual explora o trabalhador e delimita seu conhecimento exclusivamente

ao desenvolvimento material de uma sociedade exploradora, contrapondo a democratização

do conhecimento. Por fim, busca contribuir no entendimento de algumas bandeiras do MEEF

no que tange a seu histórico de reivindicações ao longo de sua trajetória.
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 3. JUSTIFICATIVA

Com o acúmulo dos debates acerca de temas que dizem respeito à Educação Física, e

por não possuir literaturas suficientes sobre a ExNEEF e suas bandeiras, tornou-se necessário

o debate epistemológico e estruturado, entendendo a ausência do mesmo na área. Diante desse

fato, torna-se um desafio ao futuro professor/pesquisador analisar a conjuntura atual em que

se envolve essa temática.

Este trabalho foi motivado pela inquietude que me nutre sobre um tema de extrema

importância para uma área, em que ao longo de sua existência, vem sempre sendo legitimada

por governos com a finalidade de controlar a população e docilizar seus corpos e não por sua

importância no desenvolvimento do ser humano e de suas propriedades. Porém, atualmente,

dentro da área, há grupos que se opõem a esse modelo neoliberal de governo imposto – no

qual oprime o indivíduo – e assim, com sua bagagem de estudos e debates, buscam romper

com essa sociedade desigual. 

4. METODOLOGIA

Este trabalho debruça no tipo de pesquisa exploratória que, segundo as ideias de Gil

(2008), busca propiciar uma visão geral de um determinado fato, por entender que o presente

estudo aprofunda em conceitos de uma certa temática anteriormente não explorada ou pouco

explorada, como no caso da ExNEEF e suas bandeiras. Sendo assim, “o produto final deste

processo  passa  a  ser  um  problema  mais  esclarecido,  passível  de  investigação  mediante

procedimentos mais sistematizados” (GIL, 2008, p. 27). 

Para  a  continuidade  do  trabalho  foram  escolhidos  os  procedimentos  de  pesquisa

documental por entender que os cadernos de debates da ExNEEF são documentos relevantes

para realização da pesquisa e no entendimento acerca do Movimento Estudantil na área de

Educação Física e bibliográfico de maneira que permita “(...) ao investigador a cobertura de

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”

(GIL, 2008, p.50). 
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Mediante a isso, foram escolhidos, para a continuidade da pesquisa, os cadernos de

debates da ExNEEF entre os anos de 2009/2010 até os anos de 2014/2015, entendendo a

confluência de suas bandeiras  levantadas,  assim como o momento político em que o país

atravessava. A fim de completar a pesquisa, foi preciso fazer o levantamento dos dados de

toda sua história e de suas principais bandeiras, através de uma revisão bibliográfica de forma

qualitativa  que,  segundo  Gil  (2008),  aprofunda  o  estudo  das  relações  e  dos  fenômenos

valorizando a individualidade e os contatos múltiplos e visando demonstrar um diagnóstico

profundo do tema para a Educação Física. 

Dentro  dos  cadernos  de  debates  foram  escolhidas  quatro  principais  bandeiras

abordadas ao longo da história e que estão presentes na atual gestão, da ExNEEF, assim como

em gestões anteriores, são elas: (I) Somos contrários a todas as formas de opressão à classe

trabalhadora,  seja ela  política,  social,  econômica,  religiosa,  em relação ao gênero,  sexo,

identidade de gênero, etnia, entre outras; (II) A defesa da Universidade pública, gratuita e

de  qualidade, referenciada  nas  demandas  da  classe  trabalhadora, e  que  portanto  nos

colocamos  na  contrariedade  à  atual  Contra-Reforma  Universitária,  implementada  pelo

governo  PT;  (III) A  defesa  da  Licenciatura  Ampliada  enquanto  projeto  de  formação

humana, que se contrapõe à atual fragmentação da área entre Licenciatura e Bacharelado; e

(IV)  A  regulamentação  do  trabalho,  em  contraponto  à  regulamentação  da  profissão

defendida  pelo  sistema  CONFEF/CREF. Primeiramente,  os  dados  encontrados  nos

cadernos de debate de 2009/2010 até os anos de 2014/2015 foram expostos, visto que essas

quatro  bandeiras  são  debatidas  em  todos  cadernos  citados  anteriormente  para

posteriormente serem analisados de uma forma mais aprofundada neste trabalho, buscando

entender sua relação com a Educação Física. 

Para o entendimento mais globalizado e de qualidade da temática,  foi  necessária a

coleta de dados em áreas diferentes. Assim, pesquisando literaturas que dialogavam com os

movimentos sociais, de uma forma geral, as quais traziam o materialismo histórico dialético

para dentro do debate,  além de temáticas referentes a Educação Física e aos Movimentos

Estudantis de Educação Física construídos ao longo do tempo.     
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5. MOVIMENTOS SOCIAIS

No Brasil, como na maioria dos países do mundo, vive-se em um sistema político e

econômico voltado para o capital, que individualiza o ser humano, o explora dividindo seu

modo de trabalho e separa a sociedade em classes sociais desiguais. Classes estas que com a

ajuda  do  Estado  se  mantém  no  encalço  de  constantes  conflitos  para  sustentar  o  sistema

capitalista. 

 Em países de terceiro mundo, como o nosso, existe um abismo gigantesco entre a

classe dominante (burgueses) e a classe proletária (trabalhadores), no qual se mantém com a

ajuda do Estado através de leis ou de políticas públicas, que visam atender aos interesses do

capital. Leis que acabam tirando direitos de uma enorme parcela da população em detrimento

do  desenvolvimento  de  grandes  empresas  e  investimento  mínimo  nas  políticas  públicas

básicas do país, que acabam culminando na diminuta evolução da sociedade ou até mesmo em

sua estagnação com o objetivo  de  manter  a  liberdade  do mercado  e  consequentemente  o

capital.  Por sua vez, o capital banaliza o proletariado segmentando o modo de produção e

transformando o trabalhador em não-proprietário dos meios de produção, dando esse título ao

patrão dono da fábrica (Marx e Engels, 2015). 

Ao mesmo tempo em que esse sistema transforma o ser humano em sujeito individual

e  competitivo  capaz  de  potencializar  suas  virtudes  para  se  diferenciar  nessa  lógica

mercadológica de trabalho, ele coletiviza o indivíduo e o transforma em um sujeito capaz de

dividir  o  modo  de  produção  sem  ver  o  outro  como  concorrente.  Para  interpretar  essa

dicotomia  na  qual  estamos  mergulhados  na  sociedade  capitalista,  se  faz  importante

compreender  que  existe  “uma  dupla  separação  do  trabalhador,  em relação  aos  meios  de

produção e ao produto” (ALMEIDA, 2000, p.3). Com intuito de se inserir nessa sociedade, o

trabalhador é obrigado a vender sua força de trabalho para o capital que, por sua vez, escolhe

o preço que deseja “comprá-lo” reduzindo assim o trabalho a lógica de mercado. Esse preço é

estipulado pela lei da oferta e da procura, no sentido de quanto mais tiver demanda de um

certo produto, que no caso é a mão de obra, menor será seu custo para o mercado. E para se

chegar a esse acordo, o sujeito acaba por individualizar-se no intuito de competir por uma

vaga nos meios de produção. Ao se inserir na máquina capitalista de produção, esse sujeito

antes individualizado passa a ser coletivizado, de modo que o produto final é fruto de um

18



trabalho coletivo, já que todas essas etapas da fabricação de um certo produto passam na mão

de diversos trabalhadores e ás vezes de diversas fábricas como nos explicita Almeida (2000):

Se tomarmos, por exemplo, a produção de uma lapiseira, como esta aqui, veremos
que ela é produto de um trabalhador coletivo transnacional, o que implica furar poço
de petróleo na Arábia Saudita, retirá-lo, refiná-lo, transportá-lo, transformá-lo em
determinada resina, ao mesmo tempo que implica a produção de um determinado
metal.  Sabemos  também  que  ela  tem  que  ser  montada  e  isso  não  acontece,
necessariamente,  na  Arábia  Saudita.  Muito  pelo  contrário,  os  componentes  são
transportados até um determinado local (ALMEIDA, 200, p.2-3).

Não  é  de  hoje  que  esse  sistema  desigual  –  o  capitalismo  –  vem  explorando  o

trabalhador e o transformando-o em refém do capital. Desde a criação do Estado na antiga

Atenas  até  a  substituição  total  da  constituição  gentílica  (divisão  da  sociedade  por

grupos/tribos)  pelos  poderes  governamentais  (ENGELS,  1984),  que  a  sociedade  e  suas

instituições, principalmente a família, giram em torno do capital, como nos diz Marx e Engels

(2015) “A burguesia rasgou o véu de emoção e de sentimentalidade das relações familiares e

reduziu-as a mera relação monetária”. Essa forma de exploração do trabalhador ao longo do

tempo  foi  apenas  se  especializando  até  chegarmos  nos  dias  atuais,  onde  o  mesmo  não

consegue mais se alforriar das mãos do capital. 

Engels  (1984)  denomina  essa  transição  entre  as  sociedades  que  viviam  em

grupos/tribos (gentílica) até o advento da criação do capital, de processo civilizatório, onde a

humanidade sai da barbárie e entra na civilização. Civilização esta que o autor critica pela

individualização do ser e por sua competitividade, deixando de lado a sociedade cooperativa e

menos desigual que se vivia, em que graças a internacionalização do mercado, a burguesia

conseguiu explorar diversas populações bárbaras que ainda não haviam entrado no processo

civilizatório, ou seja, não detinham em suas relações o capital.  Ficando bastante claro quando

Marx e Engels escrevem no Manifesto Comunista que:

Pelo  rápido  desenvolvimento  de  todos  os  instrumentos  de  produção,  pelas
comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia impele todas as nações, mesmo
as mais bárbaras, para a torrente da civilização. Os preços baixos e suas mercadorias
são  a  artilharia  pesada  que  derriba  todas  as  muralhas  da  China,  que  obriga  os
bárbaros xenófobos mais renitentes a capitularem. Obriga todas as nações, sob pena
de  arruinarem-se,  a  adotarem  o  modo  de  produção  burguesa;  obriga-as  a
introduzirem em seu seio a chamada civilização, isto é, compele-as a tornarem-se
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burguesas. Em suma, plasma um mundo à sua própria imagem (MARX e ENGELS,
2015, p.30-31).  

Ainda  segundo  Engels  (1984),  é  nesta  transição  do  último  nível  da  sociedade  da

barbárie  para a  civilização que a  propriedade privada passa a  existir,  ganhando um papel

importante na constituição e criando o processo de escravidão, onde o espirito coletivo da

sociedade se transforma no espirito competitivo e individualista, principalmente dos membros

do alto  escalão das tribos que acabam virando nobres nessa nova sociedade,  chamada de

civilização. A criação da propriedade privada trouxe a possibilidade do indivíduo enriquecer,

tanto através da comercialização de suas terras quanto a comercialização dos produtos que ela

oferece.  Mas  esse  enriquecimento  muitas  vezes  se  dá  de  forma  exploratória  do  cidadão

operário ou camponês que depende da venda da sua força de trabalho para sobreviver, e foi

isso que o capital juntamente com a propriedade privada trouxe para o trabalhador: a troca da

força de trabalho para a subsistência (escravidão). Durante anos essa prática foi disseminada

mundo a fora levando diversos povos,  até mesmo coirmãos,  escravizarem uns aos outros,

como no caso das tribos africanas na época da mercantilização ou até mesmo das sociedades

atenienses gentílicas de Engels. 

Porém, como dito anteriormente, o capital ao longo dos anos foi se reinventando e, por

conseguinte,  mudando  sua maneira  de explorar  o  trabalhador  chegando na sociedade que

vivemos atualmente,  onde o trabalhador vende sua força de trabalho para no final do mês

receber seu pagamento. Isso para o capital foi visto com bons olhos, pois os burgueses não

precisavam mais pagar para o trabalhador escravizado sobreviver, obrigando o mesmo se auto

sustentar  gerando  ainda  mais  lucro  para  o  capital.  E  é  nessa  lógica  perversa  que  nossa

sociedade caminha desde a Revolução Industrial até os dias atuais. 

É nessa era de Revolução Industrial, em que a burguesia revolucionou os métodos de

trabalho e produção, que começam a surgir movimentos de trabalhadores operários contra a

exploração capitalista, como piquetes e até mesmo a quebras de máquinas. Através desses

movimentos  os trabalhadores,  foram, com o passar do tempo,  conquistando direitos  antes

inimagináveis  tais  quais  melhoraram suas  condições  de  trabalho e  de  vida.  Mesmo tento

conquistado algumas vitórias importantes, os trabalhadores ainda continuam sendo explorados

pelo Capital burguês. Quando se fala de capital burguês não se exclui o papel do Estado na

exploração do trabalhador,  pelo contrário,  se faz necessário entender  que o mesmo está a

serviço da manutenção do status quo dessa sociedade burguesa desigual, regulamentando leis
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ou até mesmo dando incentivos que protejam o capital, tanto estrangeiro quanto nacional, para

a continuidade do poder da classe dominante. 

Entendendo  a  relação  do  Estado  como  regulamentador  do  poder  burguês  sob  os

proletariados, é importante dizer que as lutas dos movimentos sociais não são apenas pela

cidadania, mas sim política, teórica, econômica e prática (Lênin, 1902). “A cidadania civil

tem sido um requisito essencial para reprodução da sociedade capitalista, então, o movimento

social, não necessariamente luta pela cidadania” (ALMEIDA, 2000, p.56). Se partirmos do

princípio  que  na  sociedade  em que vivemos  somos  indivíduos  livres  e  por  consequência

cidadãos, não faria sentido algum lutar apenas pela cidadania, pois este é um princípio básico

da sociedade burguesa. Por isso, Almeida (2000) se fez feliz em suas palavras ao falar que é

um equívoco atribuir a cidadania como objetivo de todos os movimentos sociais. 

Por isso torna-se importante entender quando Lênin (1902) em seu livro  Que fazer?

nos revela que aos poucos a espontaneidade revolucionária estava perdendo espaço para a

consciência reformista sindical ajudado por instituições burguesas como a polícia e o Estado,

instituições estas que impedem ou acabam impedindo o crescimento dos movimentos sociais.

Além disso, os intelectuais ao longo do tempo, amparados pelo Estado, ajudaram na transição

de  ideias  revolucionárias  para  ideias  reformistas,  que  procuravam  implantar  princípios

burgueses na liberdade crítica dos trabalhadores. Por meio disso, a consciência reformista, de

que é preciso reformar o Estado burguês e não acabar com ele, apenas ajuda a burguesia a se

fortalecer e continuar explorando o proletariado somente de uma forma diferente da qual já

explora.  

As  ideias  de  reformas  da  sociedade  não  foram forjadas  somente  por  intelectuais:

alguns setores sociais tiveram uma participação grande nessa empreitada burguesa de manter

a sociedade desigual. Setores como o sindicalismo, até os dias atuais, possuem uma enorme

contribuição  para  a  manutenção  da  sociedade  que  vivemos  hoje  como  sendo  instituições

burocráticas que cumprem o papel do Estado como controlador dos trabalhadores. É certo que

existem  sindicatos  que  quebram  essa  lógica  burguesa  e  vão  de  desencontro  á  lógica  da

sociedade  atual,  mas,  de  uma  forma  geral,  os  sindicatos  não  procuraram quebrar  com o

paradigma social, apenas procuraram reformar a sociedade burguesa. 

Se fez necessário o entendimento da sociedade e como ela se organiza para podermos

compreender que os movimentos sociais não lutam somente pela cidadania do indivíduo, mas

que extrapolam esse conceito  e lutam pela sua emancipação política,  social  e econômica.
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Emancipação esta  que dará  aos  operários  todas  as  armas  necessárias  para lutar  contra  as

opressões impostas e reforçadas pela sociedade capitalista. 

Para  isso,  torna-se  imprescindível  aos  grupos  de  trabalhadores  ou  até  mesmo  os

sindicatos, criarem uma unidade para um trabalho de base voltado a revolucionar os meios de

produção e da sociedade onde o indivíduo possa lutar pelos seus direitos de uma forma mais

global, em vez de se deterem tão somente na reforma da sociedade capitalista burguesa. Esta

unidade não pode ser feita como nos dias de hoje, que restringe a uma certa categoria de

trabalhadores, ela deve ser feita com todas as categorias em comunhão. À vista disso, com

esta união e através de agitações da classe trabalhadora, torna-se inevitável a construção de

um movimento social capaz de combater qualquer tipo de opressão em todos os âmbitos e

romper com a sociedade burguesa e desigual na qual vivemos atualmente.     

6. Movimento de Estudantes de Educação Física 

Para  podermos  compreender  como  surgiu  o  Movimento  Estudantil  na  Educação

Física, precisa-se compreender e interpretar – fora do senso comum – a trajetória da Educação

Física  no  âmbito  da  sociedade  brasileira,  haja  visto  que  a  mesma  sofreu  influências  por

políticas  governamentais  as  quais  ditaram  sua  legitimidade  no  campo  escolar  como

universitário. Dessa maneira, partiremos de uma forma mais global de análise até chegarmos

ao Movimento Estudantil de Educação Física, entendendo a importância da historicidade para

uma melhor compreensão.

Ao investigar a história da Educação Física no Brasil – desde sua criação até meados

da década de 50 do século passado, onde se nasceu o Movimento Estudantil  de Educação

Física – observa-se uma grande influência militar, até mesmo em sua primeira escola (Escola

de Educação Física da Força Policial do Estado de São Paulo, 1907), a qual Castellani Filho

(2015)  chama  de  “Escola  embrião”.  Mas  para  além  das  influências  militares  de  formar

cidadãos com corpos atléticos capazes de proteger a nação, houve uma grande influência da

medicina higiênica que transformaria  esses corpos,  apenas atléticos,  em corpos atléticos e

saudáveis, no sentido de eliminar doenças para que o sujeito pudesse render mais em seu

trabalho, consequentemente trazendo um lucro maior ao seu patrão.  Contrariando a lógica

colonial  em  que  a  atividade  física  estressante  para  o  corpo  e  a  mente  era  vista  como
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prejudicial, pois entendia-se a mesma como parte do trabalho manual voltado as classes mais

baixas, mas compreendida como “[...] atividade de não trabalho, em seu sentido lúdico, de

preenchimento do ócio e do tempo livre, pelo contrário,  sempre foi valorizada pela classe

dominante” (Castellani Filho, 2015, p.35). 

A Educação Física ao longo de sua história no Brasil adquiriu um papel importante na

tentativa  de  embranquecimento  da  sociedade  brasileira  (Eugenia),  através  dos  médicos

higienistas com o falso argumento de melhorar as condições de vida da população, mas que

na verdade estavam na tentativa de controlar a população, de maioria negra, a não se rebelar

contra a classe dominante por meio “[...] da disciplinarização do físico, do intelecto, da moral

e da sexualidade [...]”, como nos conta Castellani Filho (2015, p33). 

Pincelando o quadro da Educação Física até a criação de seu Movimento Estudantil,

observamos que todas as Escolas superiores da área nasceram do militarismo e do higienismo,

com intuito de controlar a população através de práticas para a manutenção do corpo saudável

e do adestramento do corpo. Nessa mesma ótica foram criados os diretórios acadêmicos na

Escola  Nacional  de  Educação  Física  e  Desporto  (ENEFD),  conforme  nos  revela  Victor

Andrade de Melo (1997):

Mais especificamente, o artigo 122 oportunizava a organização de associações do
corpo discente, estabelecendo como objetivo o desenvolver do "convívio social e das
relações" com os estudantes de outras escolas/faculdades da Universidade do Brasil
(UB).  Isso  efetivamente  não  significava  o  estímulo  à  participação  política  e  à
intervenção  nos  assuntos  inerentes  à  Escola  ou  à  Universidade.  O  regimento
inclusive  previa  que  os  alunos  poderiam  ser  punidos,  com  penas  que  iam  de
advertência  até  expulsão.  Para  isso,  bastava  que  "desrespeitassem"  e/ou
“desobedecessem”  ao  diretor  ou  qualquer  membro  do  corpo  docente  ou
"perturbassem a ordem da Escola". Tais punições, no contexto totalitário da época,
podiam  ser  perfeitamente  aplicadas  a  qualquer  forma  de  reivindicação  ou
descontentamento  interpretados  como  mais  exacerbados.  A  representação  dos
estudantes  nascia  assim  com  suas  possibilidades  de  atuação  reduzidas  (MELO,
1997, p.10).

Essas  instituições  por  muito  tempo  compactuaram  com  o  que  lhes  era  imposto,

pincipalmente da ENEFD por serem constituídas de alunos advindos dos cursos de ensino

básico, correspondentes ao Fundamental II nos dias atuais (MELO, 1997).  Ainda segundo o

autor era exigido uma forte disciplina de seus alunos para que os mesmos pudessem defender

com o espírito nacionalista a sociedade, mesmo desigual, em que viviam. 
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Como o retrato da Educação Física em meados do século passado se espelhava na

medicina, o diretor da ENEFD não poderia ser alguém além de um médico. Seu nome era Dr.

Pelegrino Júnior e sua experiência na Educação Física era diminuta. Corroborada pela sua

péssima gestão das estruturas da Escola, o mesmo gerou um descontentamento nos alunos

daquela  instituição  perante  ao  diretor  que  culminou  em  uma  greve  discente  enquanto

Pelegrino esteve no comando da direção.

A greve se deu por a Escola não possuir uma piscina e utilizar as dependências de um

clube que não aceitava  a  entrada de negros;  em consequência  disso,  um aluno negro era

reprovado várias vezes por ser impedido de frequentar as aulas. Este movimento dos alunos é

visto por Victor Andrade de Melo como “uma das ações mais contundentes e interessantes,

retrato de como se organizava crescentemente o movimento estudantil na ENEFD” (MELO,

1997, p. 13).

Para além do descontentamento com o diretor, a greve dos estudantes nos mostra uma

mudança de comportamento dessa classe perante ao sistema vigente e até mesmo na relação

com a  Educação  Física,  na  qual  os  estudantes  puderam trazer  a  política  para  dentro  das

Escolas. Se faz importante ressaltar o papel da UNE nessa primeira trajetória do MEEF, que

por meio de alguns integrantes do Diretório da ENEFD, deu aporte político para os discentes

de Educação Física daquela Escola na continuidade do movimento,  sendo assim “a greve,

como era de se esperar, contou com apoio do DCE e da UNE” (ExNEEF, 1995, p.34). 

 Esse movimento grevista fez destruir toda relação de poder que via o estudante como

um ser apolítico, abalando as estruturas que ao longo do tempo utilizou-se da Educação Física

como um instrumento  de  controle  do  Estado.  Depois  de  tal  acontecimento,  em um “(...)

Congresso da UNE, em Friburgo, no Rio de Janeiro, os estudantes decidiram criar a União

Nacional dos Estudantes de Educação Física, UNEEF” (ExNEEF, 1995, p.34).

Com a criação do UNEEF o debate sobre Educação Física deixou de ser discutido

apenas dentro da ENEFD e passou a ser discutido em âmbito  nacional  na perspectiva  de

mudança da área assim como na formação do alunado. 

Foi  a  UNEEF que  organizou  o  Primeiro  Congresso  de  Estudantes  de  Educação
Física, nas dependências da ENEFD. Realizado entre os dias 15 e 24 de outubro de
1957, contou com a presença de representantes do Rio Grande do Sul, Paraná, São
Carlos, Minas Gerais e Distrito Federal, além de representantes da própria ENEFD.
Entre  as  discussões  se  encontravam  preocupações  com  a  elevação  do  nível  da
formação,  criação  da  cadeira  de  recreacionista  e  cursos  de  especialização  entre
outras (MELO, 1995, p. 46). 
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A  UNEEF  e  os  congressos  no  qual  promoviam,  com  o  passar  do  tempo,  foram

substituídos pela Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física (ExNEEF) – dividida

em seis coordenações regionais e uma coordenação nacional – e pelos Encontros Nacionais de

Estudantes de Educação Física (ENEEF), que passaram a se responsabilizar pela gerência do

Movimento Estudantil de Educação Física. 

“A Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física surge em meio a inserção do

neoliberalismo no Brasil no início da década de 1990 com o governo de Fernando Collor de

Mello” (ExNEEF, 2012, p.120). Nessa mesma época, a Educação Física começava a sofrer

com a tentativa de dicotomização dos saberes da área através da criação do bacharelado. Essa

discussão veio à tona pela necessidade do sistema neoliberal de intensificar a mão de obra

barata e flexível para um mercado de trabalho competitivo, terceirizado e sem garantias de

direitos que estava sendo forjado por esse novo modelo de sociedade.

 Mediante a  esse quadro alguns teóricos  começam a discutir,  em um âmbito  mais

crítico  e  próximo  com as  ciências  humanas,  uma  Educação  Física  que  compreendesse  o

sujeito como um ser cultural e transformador do meio. Com essa mesma linha de pensamento

a ExNEEF foi criada em contraposição a sociedade neoliberal em defesa da formação de um

indivíduo  omnilateral  e  da  Universidade  Pública  gratuita  de  qualidade,  sendo  esta  uma

bandeira histórica da ExNEEF como podemos observar no Caderno de Debates do ano de

2012:

A ExNEEF sempre se postou sendo contrária a estas propostas de precarização do
ensino  superior  público  e  de  mercantilização  da  educação  oriundas  do  governo
Collor.  Mas,  precisamente  em  relação  a  esses  pilares  da  reforma  universitária
proposta  pelo  governo  FHC,  a  Executiva  de  Estudantes  de  Educação  Física,
juntamente com outras Executivas e Federações de cursos, promoveram sucessivos
boicotes ao Exame nacional de Cursos (Provão) instituído através da lei 9.131/95,
por entender que está avaliação não avalia a realidade concreta dos estudantes, dos
cursos  e  das  instituições  de  ensino  ao  desrespeitar  os  aspectos  regionais  e  a
autonomia universitária,  por ser uma única prova para todo o Brasil,  por ter um
caráter punitivo para aqueles que não conseguiram alcançar a nota ideal, além de
divulgar  as  notas  das  instituições  por  uma  questão  de  status,  beneficiando
principalmente as instituições privadas que propagandeiam quando recebem boas
notas (ExNEEF, 2012, p.121).

Outro marco importante da História da ExNEEF foi seu rompimento com a UNE, no

ano  de  2008,  sua  aliada  histórica  desde  a  criação  do  primeiro  Movimento  Estudantil  de
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Educação  Física,  mas  que  desde  o início  da  gerência  do Estado brasileiro  pelos  PTistas,

decidiu fazer parte dos governos Lula/Dilma e se contrapor aos movimentos estudantis. Vale

ressaltar  que  os  movimentos  estudantis  sempre  estiveram  do  lado  da  Educação  Pública

contrários ás reformas e austeridades que o sistema neoliberal as impõe, contrapondo-se a

esse paradigma, a UNE preferiu se aliar aos governos neoliberais em troca de regalias. Por

esse  motivo  a  ExNEEF  decide  romper  com a  UNE/PT,  por  entender  que  a  mesma  não

representa mais o Movimento Estudantil, apesar de seu antigo histórico de lutas em prol da

sociedade trabalhadora, como podemos observar em um dos trechos do caderno de debate de

2012 da ExNEEF:

Por mais redundante que seja dizer que o passado de lutas da UNE ficou para trás,
reafirmamos  isso  para  expressar  que  a  entidade  teve  seu  peso  histórico  para  o
Movimento Estudantil de luta no país, mas que hoje não cumpre mais esse papel,
colocando-se contrária a luta dos trabalhadores e agindo como um dos agentes do
capital no Movimento Estudantil (ExNEEF, 2012, p. 34).

Fica claro que o movimento dos estudantes da ENEFD foi o pontapé inicial para a

progressão  do  debate  por  uma  Educação  Física  capaz  de  entender  o  indivíduo  em  sua

totalidade,  como um agente  transformador  de uma sociedade classista  e  desigual  na qual

vivemos, buscando sempre quebrar com o paradigma da dicotomização do indivíduo, que o

forma apenas para o mercado de trabalho. Desse modo torna-se importante o entendimento

histórico do Movimento Estudantil de Educação Física desde sua criação até os dias atuais

para podermos compreender suas bandeiras e suas lutas. 

7. ANÁLISE DE DADOS

A partir da obtenção do recorte sobre os movimentos sociais de Educação Física e sua

história,  expõe-se algumas lacunas em aberto sobre o papel do MEEF na área.  Com isso,

torna-se importante a análise das bandeiras levantadas pela ExNEEF ao longo de sua história

para entender de forma mais completa como se vem dando a atuação dos movimentos sociais

na área de Educação Física.
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As bandeiras levantadas confrontam-se diariamente com os rumos que a Educação

Física tomou ao longo de sua história, assim como o rumo tomado por nossa sociedade. Se

nos atentarmos para esta trajetória testemunharemos com clareza a tentativa do MEEF de

rompimento junto a essa sociedade burguesa na qual vivemos atualmente, por entender que a

mesma prejudica o ser humano e implica de forma negativa nas relações sociais e no trabalho,

transportando  esses  anseios  para  qualquer  área  profissional  de  atuação,  inclusive  a  de

Educação Física. 

Pode-se  constatar  a  necessidade  do  entendimento  dessas  contribuições  do  MEEF

através  de  suas  bandeiras.  Em  função  dessa  exigência,  nos  seguintes  capítulos,  serão

analisadas as quatro principais bandeiras da ExNEEF na direção de obter respostas sobre o

papel dos movimentos sociais na Educação Física.  Esta análise se dará pela exposição do

objeto  de  pesquisa  (as  bandeiras  da  ExNEEF),  através  da  concepção  de  seus  autores  e

posteriormente se fará uma investigação minuciosa sobre a relevância do mesmo no debate

crítico acerca da Educação Física. 

7.1 A consolidação das opressões no capitalismo contemporâneo

“Vivemos em uma sociedade onde a opressão e a exploração de trabalhadoras e

trabalhadores andam lado a lado para a manutenção da ordem imposta por uma classe

dominante”  (ExNEEF, 2013, p.31).  É entendendo essa relação de desigualdade que a

sociedade capitalista impõe aos indivíduos que iremos discutir as opressões.

Sem sombra de dúvidas o capitalismo foi o sistema que mais lucrou e ainda lucra

com as  opressões.  Desde  a  era  da  escravidão  até  os  dias  atuais,  principalmente  com

classes que ao longo do tempo vem sempre sendo perseguidas, como: negros, mulheres,

LGBTs, índios e entre outros – grupos que não constituem a norma de homem branco

heterossexual e Europeu. 

A opressão contra a mulher se intensifica no surgimento de instituições como a

Igreja  e  a  propriedade  privada,  que  tiram  a  mulher  de  determinadas  funções  e  a

transformam como meras geradoras de filhos e cuidadoras da instituição familiar, onde o

homem é colocado pelo Estado como sujeito produtivo. Nesse contexto, surgem teorias

como a monogamia para consolidar a tarefa da mulher de progenitora modificando toda
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constituição social e fazendo com que as mesmas fossem dominadas pelos homens por

serem sujeitos que detinham o poder econômico e social.

A partir da década de 30, as mulheres, através de lutas e reinvindicações, foram

conquistando espaços na sociedade e ganhando direitos como o voto e a sua inserção no

mercado  de  trabalho.  Mas  esses  direitos  em nada  impossibilitaram que  as  opressões

continuassem, elas apenas foram modificadas. Com a inserção da mulher no mercado de

trabalho, na Revolução Industrial, o valor da mão de obra desvalorizou aumentando ainda

mais  os  lucros  dos  burgueses,  pois  as  mesmas  não  tinham  qualificação.  Além  de

ganharem menos as mulheres ainda possuem a dupla ou tripla jornada de trabalho, uma

vez que o capital transfere para a mulher o trabalho de cuidar da casa e da família. 

O Brasil  ainda vive em uma sociedade racista que se manifesta de uma forma

mais  discreta  e  velada.  O  racismo  está  dentro  de  instituições  públicas  que  buscam

embranquecer a população através de políticas públicas que visam o extermínio étnico da

população negra. 

Por não ter sido feito um projeto de reintegração dos negros depois da abolição da

escravatura, muitos deles foram viver ás margens da sociedade e encontraram no crime

uma forma de sobreviver, com isso a incidência de negros nas favelas é muito grande. O

Estado  ao  invés  de  recuperar  essa  população  prefere  fazer  políticas  de  militarização

dessas  favelas  como  a  Unidade  de  Polícia  Pacificadora  (UPPs),  que  aos  poucos  vai

exterminando a população negra. Essa repressão do estado fica clara quando assistimos

notícias como chacinas de jovens negros por serem moradores de rua ou por viverem em

comunidades. 

A  questão  da  heteronormatividade  e  do  machismo  na  sociedade  ultrapassa  a

opressão  contra  a  mulher  e  respinga  na  opressão  contra  os  LGBTs.  A  sociedade

capitalista criou papéis apenas para homens e mulheres em sua estrutura não deixando

que  outras  práticas  sociais  fossem  aceitas,  marginalizando  assim  os  homossexuais  e

disseminando ódio contra eles. O governo tem um papel importante na manutenção da

opressão contra os LGBTs quando abdicam de fazer campanhas pela conscientização da

população, pois os mesmos servem para manter as estruturas da sociedade capitalista que

nada interessa de romper com a dicotomia entre homens e mulheres, na qual cada vez

mais continua explorando o trabalhador e mantendo seus lucros. 

As opressões contra a população indígena não fogem do contexto de sociedade em

que vivemos. A cada dia que passa a este grupo vem decaindo muito, porque grandes
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latifundiários, em busca de aumentar suas terras, entram em guerra contra a população

indígena  transformando  o  cenário  em um grande genocídio  indígena  subsidiado  pelo

governo por se isentar na demarcação das terras indígenas. Além disso, vemos ataques de

governos  neoliberais  passando  por  cima  dos  direitos  dessa  população  em  prol  da

manutenção da sociedade capitalista, esquivando-se ao máximo de seus deveres, como a

Reforma Agrária.

Para mudar esse cenário de opressões contra grupos marginalizados ao longo da

história, faz-se necessário primeiro lutar por um modelo de sociedade mais igualitário que

rompa com as estruturas do capitalismo. Para isso, é dever da esquerda debater todas

essas opressões com o intuito de emancipar o trabalhador e ajudá-lo a não se aliar a quem

busca oprimir, através de políticas, a classe trabalhadora.    

Levando em conta que essa temática dialoga constantemente junto a sociedade de

classes na qual vivemos, faz-se primordial a análise mais global com intuito de entender

onde surgiu e a quem serviu durante todo esse tempo.

Discute-se, atualmente,  a opressão contra a mulher no âmbito da sociedade na

qual a oprime diariamente, para tal é preciso entender que a luta contra a opressão deva

dialogar  com a  luta  em prol  de  uma  sociedade  igualitária  onde  todos  possuam seus

direitos assegurados. Para Engels (1984), com o surgimento da família, do Estado e da

propriedade privada,  a mulher  aos poucos foi perdendo espaço em nossa sociedade e

começou a ser subjugada pelo sistema. Como vimos anteriormente no presente trabalho,

este advento ocorreu com a transição entre o estado da barbárie para a civilização, onde

com a criação da propriedade privada em conjunto com a instituição família transformou

a sociedade, antes dividida em comunidades onde todos possuíam os mesmos direitos, em

monogâmica e patriarcal. Engels (1984) nos relata uma nova divisão familiar, em que o

trabalho doméstico, exercido pela mulher que muitas vezes sustentava a família, perdia

sua  importância  em  contraponto  ao  trabalho  produtivo  no  qual  o  homem  passou  a

desempenhar. 

Mesmo com a modernidade e a conquista da mulher pelo seu espaço nos meios

produtivos,  nada  mudou  em  relação  á  opressão.  Muitas  delas  possuem  uma  certa

dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho e, quando conseguem, ganham menos

do  que  os  homens;  a  divisão  do  trabalho  familiar  continua  desigual,  pois  além  de

trabalharem  fora  de  casa  elas  ainda  trabalham  dentro  de  casa,  com  os  afazeres

domésticos;  e  são  julgadas  constantemente  por  se  vestirem  “fora  dos  padrões”  da
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sociedade. “A emancipação da mulher só se torna possível quando ela pode participar em

grande escala, em escala social, da produção, e quando o trabalho doméstico lhe torna

apenas um tempo insignificantes (ENGELS, 1984, p.182)”. Ou seja, a mulher só deixará

de sofrer opressões quando a sociedade se emancipar e entender que o Estado burguês

retira os direitos das mulheres e as oprime. Além disso, faz-se necessário o rompimento

com os  valores  da  família  monogâmica  e  patriarcal,  que  prejudicam  a  emancipação

feminina na luta contra as opressões. 

A família monogâmica e patriarcal trouxe consigo valores religiosos remotos que

atrasam o desenvolvimento da sociedade no debate contra as opressões dos LGBTs. Não

se pode esquecer que o Estado tem seu papel nessas opressões, na medida em que o

mesmo evita  fazer debates  com a população acerca da temática,  pois o próprio surge

como um produto dessa sociedade heteronormativa e machista. 

As opressões contra os negros e os indígenas não fogem muito das características

das outras opressões citadas anteriormente. Elas se instituíram em nossa sociedade com o

advento da civilização dos povos através da primeira grande divisão social, onde criam-se

a  escravidão.  Com  a  criação  da  burguesia  o  processo  de  expansão  do  mercado  foi

crescendo e junto com a mercantilização ajudou a expansão do capital. Antes feita com

povos que não possuíam a propriedade privada,  a escravidão,  com a mercantilização,

começou a tomar conotações diferentes nas quais os povos ainda não civilizados (negros

e indígenas) passaram a ser alvo desse tipo de exploração. Desde então estes dois povos

vêm  sofrendo  ao  longo  da  história,  mesmo  após  o  fim  da  escravidão,  perdas  tanto

culturais  como  de  indivíduos  e  espaços  na  sociedade.  Atos  racistas  contra  negros  se

perpetuam e com a ajuda do Estado, que mata dezenas de negros ao dia, continuam se

mantendo em nossa sociedade,  assim como a guerra em que o Estado e os donos de

propriedades privadas monocultoras travam contra os índios diariamente para obter as

terras demarcadas que aos povos indígenas pertencem.

Olhando para esse quadro de opressões,  vemos  que elas  são produtos de uma

sociedade  de classes  na qual  oprime  a classe  trabalhadora  e  todos os  indivíduos  que

fogem do padrão heteronormativo, homem e branco (Europeu). Com o intuito de acabar

com as opressões se torna imprescindível á classe oprimida –  leia-se trabalhadores não

burgueses – se emancipar para pôr fim a exploração na qual vivemos e transformar a

sociedade em uma mais justa, onde todos possam ser ouvidos e seus anseios atendidos.
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 Por  isso,  uma  bandeira  como  esta,  que  luta  contra  as  opressões  à  classe

trabalhadora seja ela política, social, econômica, religiosa, em relação ao gênero, sexo,

identidade de gênero, etnia, entre outras, se torna imprescindível para a formação de um

professor de Educação Física, que a todo momento corre o risco de se deparar com esses

tipos de opressão e assim sabendo como lidar será capaz de ensinar a seus alunos a não

reproduzirem tais condutas que ferem o próximo. 

7.2 A Educação superior e a precarização das políticas públicas no governo do PT  

Como  discutida  anteriormente,  a  Educação  é  usada,  pelo  Estado,  como

mecanismo de manter a sociedade desigual em que vivemos e as Universidades não

fogem  dessa  perspectiva.  Inicialmente  foram  criadas  como  locais  rodeados  de

conhecimento universal, onde todos teriam os mesmos direitos ao ensino, pesquisa e

extensão dentro de instituições para formar profissionais, a nível superior, capazes de

atuar em diversas áreas. 

Mas essa Universidade pública para todos ficou apenas no plano das ideias e

nas mãos da burguesia, que aproveitou para difundir nessas instituições conhecimentos

necessários para a manutenção da sociedade atual. Através de políticas públicas que

visavam o sucateamento das Universidades e a descentralização das responsabilidades

do  Estado  –   como  a  ampliação  quantitativa  –   deixando-as  como  organizações

independentes com verbas diminutas, para atingirem a um único propósito: recorrer ao

setor  privado.  Garantindo  que  a  classe  trabalhadora  continue  com  uma  Educação

precária que atende ás necessidades do capitalismo, explorando ainda mais a mão de

obra trabalhadora e enriquecendo a burguesia opressora. 

No Brasil, essa máxima vem sendo corroborada ao longo de toda a história das

Universidades  brasileiras,  que sempre  serviram a burguesia.  E mesmo em governos

que buscaram atender a camada mais baixa da sociedade, especificamente no governo

Lula/Dilma, houveram ainda a manutenção dessas políticas neoliberais, com o intuito

apenas de reformar o sistema capitalista. 

Nesses governos, políticas de expansão das Universidades foram implantadas

com a falácia de que o ensino seria universal e democrático, onde todos os indivíduos

de qualquer camada social poderiam usufruir desse direito. Mas na prática vimos uma
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grande evasão de estudantes  das Universidades  por  não conseguirem se manter  nas

mesmas.  Programas  como  REUNI,  instituído  em  2007  através  de  um  decreto,

aumentaram  o  número  de  discentes,  criando  algumas  Universidades  e  aumentando

outras já existentes, porém resultou em um inchaço de alunos, com baixo investimento

das mesmas,  que cooptou em uma precarização nas condições de ensino, pesquisa e

extensão.

Para  alavancar  ainda  mais  o  modelo  neoliberal  de  privatização  das

Universidades, leis da Inovação tecnológica e Parcerias Público Privadas (PPPs) foram

criadas, permitindo que indústrias do setor privado pudessem investir em aparatos de

pesquisas nos Institutos de Educação dentro das Universidades que, em contrapartida,

ofereciam mão de obras baratas e utilizavam as estruturas  das Universidades,  assim

como seus conhecimentos obtidos através de pesquisas. Outra Política, desse mesmo

governo que buscou agregar valores neoliberais para a Educação, atende-se pelo nome

de PROUNI, criado no ano de 2004 e instituído como Projeto de Lei no mandato do

então Presidente Lula. No qual abre bolsas de estudo para indivíduos de baixa renda

em Universidades particulares, em troca as mesmas são isentas de pagar impostos, que

poderiam ser convertidos em novas vagas nas Universidades públicas. 

Além  disso,  essas  instituições  privadas  a  todo  momento  buscam  formar

cidadãos para o mercado de trabalho sem priorizar sua formação humana, reforçando

ainda  mais  as  desigualdades  sociais.  O  FIES,  então  criado  no  governo  Fernando

Henrique Cardoso e intensificado no governo Lula/Dilma, veio para corroborar com a

lógica  neoliberal  imposta  pelo  Banco  Mundial  –  principalmente  a  países

subdesenvolvidos  –  com o jargão de crescimento econômico do país contrapondo as

necessidades da classe trabalhadora. Este programa visa no financiamento, por parte do

Governo  Federal,  de  alunos  na  graduação  do  ensino  superior  em  instituições

particulares  incentivando  ainda  mais  essas  entidades,  em  vez  de  investirem  na

Educação Pública e gratuita. 

O Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) nada mais é que

uma  avaliação  quantitativa  feita  pelo  Governo  Federal  com  intuito  de  mensurar  o

desempenho das Universidades através de seus formandos. O ENADE termina assim

por assinar a sentença de precarização das Universidades Públicas. Seu intuito é avaliar

as  mesmas  através  de  uma  lógica  mercadológica  mais  perversa  do  capital:  a

competição. Em que, por meio de uma prova feita pelos alunos, as Universidades são
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avaliadas  e ranqueadas.  As instituições de menor pontuação recebem menos verbas,

descentralizando  do  Estado  a  culpabilização  pela  precarização  dessas  instituições  e

transferindo  para  gestores  e  professores,  retomando  a  discussão  de  que  as

Universidades públicas precisam ser privatizadas para melhorar o ensino, pois salva as

instituições particulares por terem obtido um ranqueamento melhor. 

Sendo assim,  o  MEEF criou  a  campanha:  “Universidade  pública,  gratuita,  de

qualidade, laica e socialmente referenciada”, para lutar contra o retrocesso armado por

governos que sustentam o sistema neoliberal e querem acabar com a educação pública de

qualidade. Pois esse modelo de sociedade tenta de todas as maneiras alienar o trabalhador

e frear sua emancipação. É imprescindível  “[…] a defesa da indissociabilidade  entre

ensino,  pesquisa e extensão faz-se necessária  a fim de aproximar a  universidade da

sociedade, possibilitando a auto-reflexão crítica e a práxis emancipatória no processo

de formação acadêmica” (ExNEEF, 2012, p.53).

Se entendemos  a  Educação Física como uma área do conhecimento,  na qual

forma o indivíduo para a vida e não apenas para o mercado de trabalho, fugindo da

velha máxima que a  Educação Física tem como objeto de estudo apenas o esporte,

precisamos  compreender  que  a  luta  por  uma  Educação  pública  e  de  qualidade  é

imprescindível para a área.  

Mas essa  luta  não pode ser  apenas  por  uma Educação que abranja  todos da

sociedade sem ao menos melhorarmos suas estruturas, tanto física quando de ensino.

Ela  não  deve  também  se  basear  na  sociedade  neoliberal  formadora  de  indivíduos

técnicos  para  o  mercado  de  trabalho  e,  sim,  formar  indivíduos  críticos  capazes  de

questionar as mazelas da desigualdade e transformá-las em uma sociedade mais igual. 

Fundamentalmente, a luta contra o sucateamento das instituições públicas deve

ser intensificada,  pois mesmo geridas pelo modelo neoliberal elas ainda se tornaram

um campo de resistência contra a privatização da Educação. Avaliações como ENADE

tendem ao benefício de instituições particulares que vendem seu produto, a Educação,

como forma de mercadoria  e necessitam desses resultados para recrutarem alunos e

lucrarem cada vez mais. Cria-se então avaliações quantitativas, como o ENADE, com

objetivo  de  incentivar  a  sociedade  a  entrar  em  instituições  particulares  –   pois  as

mesmas obtém um ótimo resultado nas provas por oferecerem cursos e/ou incentivos

aos seus  alunos  –  para cada  vez mais  o  Estado ser  mínimo e deixar  de investir  na

Educação como deveria. Mesmo sem benefícios, como das instituições particulares, e
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muitas vezes boicotando a prova, as Universidades Públicas mostram sua excelência na

formação obtendo resultados satisfatórios neste tipo de avaliação.

Mas  as  ajudas  do  Estado  neoliberal  para  as  instituições  particulares  não  se

restringem apenas nas avaliações, são dadas também através de incentivos fiscais ás

instituições que aderem a programas como o PROUNI e o PRONATEC. Programas

mergulhados  na  lógica  capital  de  formação  técnica  do  indivíduo  que  visam  os

resultados  mais  rápidos  e  direcionados  na  permanência  da  desigualdade  entre  as

classes. 

Não se pode apenas lutar por uma Educação pública de qualidade sem ao menos

entender que esta luta se mistura com um ideal maior de transformação da sociedade,

pois mesmo se alcançarmos o objetivo ele ainda não será o ideologicamente desejado,

pelo simples fato do mesmo fazer parte da sociedade burguesa. Um exemplo claro foi

o REUNI, onde criou novas Universidades e expandiu outras existentes aumentando os

ingressos  dos  alunos,  mas  com  a  mesma  quantidade  de  professores,  técnicos  e

equipamentos no qual existia antes da expansão. Fica claro, aos olhos dos neoliberais,

que  essas  medidas  beneficiariam  o  mercado,  pois  mesmo  com  investimentos  na

abertura de novas vagas os repasses financeiros às Universidades não cresceram, com

isso se tornou indispensável a ajuda de empresas privadas para a manutenção de certos

projetos ou até mesmo institutos dentro da Universidade. 

Por isso a importância de uma campanha na qual lute por uma Universidade

pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada, que possa atender os

anseios de todas as classes, especialmente aquelas nas quais diariamente perdem seus

direitos por medidas do Estado neoliberal,  que forme indivíduos críticos capazes de

entender  e  transformar  a  sociedade  e  principalmente  sem  nenhuma  interferência

religiosa, na qual possa atrapalhar no conteúdo passado; além disso, uma Universidade

livre e com voz capaz de dialogar a todo momento com a sociedade, sem intervenção

do Estado burguês.

34



7.3 Educação Física unificada: dicotomia entre licenciatura e bacharelado

Para  discorrer  sobre  essa  temática  se  faz  necessário  compreender  a  Educação

dentro da sociedade em que vivemos e qual o projeto se pretende alcançar. Vemos que a

Educação em geral retrata um modelo neoliberal classista em que se apresenta nas pautas

estabelecidas pelo banco mundial, o qual visa atender os interesses das classes dominantes

– principalmente ao setor privado – delegando, a este, responsabilidades básicas do Estado

como saúde,  educação,  e  outros  deveres  que,  segundo a lei,  deveriam ser  oferecidos  à

população gratuitamente. 

Mas, para manter essa desigualdade social, o Estado neoliberal acaba precarizando

esses serviços essenciais e básicos para a população com intuito de manter o  status quo.

Esse  modelo  de  Educação  serve  para  preservar  o  sistema  que  explora  e  oprime  o

trabalhador e ajuda a sustentar uma sociedade desigual formadora de cidadãos alienados,

que  pensam  no  trabalho  como  um  fim  e  não  como  um meio  capaz  de  transformar  a

sociedade.  

A  partir  dessa  premissa  que  começou  a  ser  discutida  pelo  MEEF,  a  licenciatura

ampliada,  na qual busca formar professores mais críticos,  entendendo que o mesmo pode

atuar  em  diversas  áreas  para  trabalhar  e  formar  seres  humanos  e  não  máquinas  que

reproduziram a sociedade do capital. Visto que a sociedade que se pretende alcançar busca

compreender o trabalho em sua totalidade, rompendo com modelo classista no qual forma

trabalhadores  flexíveis  para o capital,  entende-se então que é necessário romper  com o

modelo  atual  e  formar  indivíduos,  respeitando  suas  potencialidades  e  reconhecendo  os

mesmos  como um sujeito  histórico  e  transformador  da  sociedade,  corroborando com a

proposta da ExNEEF trazida em um de seus cadernos de debate:

[…] concepção de formação que não seja determinada a partir dos interesses do
mercado.  Assim, a proposta assume a perspectiva de formação humana, que se
pretende  não  de  forma  dicotomizada  e  fragmentada  em partes,  mas  de  forma
ampla,  omnilateral,  contrapondo a unilateralidade com que somos formados no
atual  modo  de  produzir  a  vida.  Ou  seja,  uma  formação  que  vá  além  da
instrumentalidade  técnica  à  que  se  restringe  os  currículos,  proporcionando
também uma formação científica, política, cultural, artística, etc (ExNEEF, 2013,
p.55).
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É nesse contexto, onde a Educação começa a se encaixar nos moldes neoliberais,

em que iniciam a criação de um campo de trabalho mais amplo para a Educação Física.

Data-se na década de 80 do século passado, onde foram surgindo novos espaços de trabalho

com o crescimento das academias, que ajudaram a elaborar uma nova área de atuação e

formação  para  o  professor  de  Educação  Física.  Apoiado  nisso,  estratégias  político-

ideológica neoliberais  começaram  a  surgir  e  ampliar  discussões  a  respeito  da

dicotomização da Educação Física em duas áreas do conhecimento: Técnico e Pedagógico

(Bacharelado  e  Licenciatura).  Com a  criação  do Conselho  Federal  de  Educação  Física

(CONFEF), em 1998, essa separação ganhou mais força e ocorrendo de fato  em 2004, na

criação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Física (DCNEF). 

Durante essa discussão, a ExNEEF sempre esteve contrária a essa separação, por

entender  que o objeto de estudo do professor de Educação Física é a Cultura Corporal

(COLETIVO, 1992), e que em todos os momentos de ensino, em qualquer área que seja de

atuação, é preciso uma formação pedagógica do professor mais globalizada e humanizada,

e  que  possa  formar  um ser  humano  e  não uma  mão  de  obra  alienada  capaz  apenas  de

reproduzir a sociedade de classes.

 Foi  sugerida  pela  ExNEEF  uma  proposta  diferente  da  aprovada  nas  diretrizes

curriculares  de  Educação  Física  que  não  havia  sido  contemplada  e  que  virou  uma  das

bandeiras  do  MEEF  durante  mais  de  uma  década  e  que  perpetua  até  os  dias  de  hoje.

Importante destacar a postura por parte do MEEF desde o começo, que saiu do conselho

formado para criação dessa proposta de dicotomizar a área pelo fato dele ter sido discutido a

um  número  restrito  de  pessoas.  Entendendo  que  é  importante  a  formação  integral  do

professor de Educação Física, criou-se então a campanha no XXX ENEEF em São Paulo,

“Educação Física é uma só! Formação Unificada Já!”. 

Antes de analisar a bandeira aqui exposta é preciso entender o contexto em que ela se

inseriu e a proveito de quem foi criada. Nozaki (2004) nos mostra que na década de 90 a

Educação Física atravessava um momento de crise  epistemológica assim como o próprio

sistema capitalista, principalmente em países do terceiro mundo, como o Brasil. Esta crise

muito  se  deu  por  não  possuir  um consenso  em sua  conceituação,  assim  como  o  que  a

Educação Física estuda, ou seja, seu objeto de estudo. 

Diferente da crise do capital, a década para a Educação Física em um âmbito geral,

não foi uma década perdida, pelo contrário, tentou-se buscar a todo momento um objeto de

estudo que pudesse nos dar uma saída para o momento vivido. Autores como Elenor Kunz,
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João Batista Freire e até mesmo o Coletivo de Autores, tentaram transformar o momento de

crise epistemológica em que estava mergulhada a Educação Física com ideias progressistas,

mas não entenderam que para a Educação Física sair do limbo desta crise se fazia necessária

a luta contra o sistema no qual estamos inseridos. 

Entendendo isso, o próprio sistema modificou a lógica de trabalho em que se inseria

para poder sair da crise. Foi então neste momento que o mercado de trabalho começou a se

flexibilizar  com  a  ajuda  do  Estado,  o  qual  tirou  direitos  dos  trabalhadores  em  prol  do

desenvolvimento  do  capital.  Este  novo  modelo  neoliberal  tira  sua  responsabilidade  pela

miséria do trabalhador e culpabiliza o mesmo por ser incapaz de produzir o necessário para

sair da miséria, empurra a meritocracia goela abaixo da população para poder manter o lucro

dos burgueses as custas do trabalhador. 

Além disso, diz-nos a falácia que o Estado só é necessário para pôr em prática as leis

e que sua interferência no mercado deve ser mínima, mas é este mesmo Estado controlado

pelos burgueses que vendem a máquina pública para lucrar cada vez mais. É este mesmo

Estado que regulamenta leis, como a de flexibilização do trabalho, para tirar o mercado das

crises esporádicas que o mesmo passa. Observa-se que não existe, nesse sistema, Estado para

os trabalhadores e sim Estado dos burgueses, onde o mesmo só se perpetua por encontrar no

caminho o antagonismo de classes.

O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem
objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que
as contradições de classes são inconciliáveis das classes (Lenin,1917, p.3).

 Então, para o sistema neoliberal, existir é necessário o Estado, em conformidade com

a burguesia,  manter  esse antagonismo de classes que a  cada dia  prejudica o trabalhador,

explorando-o, e ajuda a burguesia lucrar as custas desta exploração. 

Assim como  ocorreu  um reordenamento  do  capital,  houve  uma  reestruturação  da

Educação  Física  nos  moldes  neoliberais.  Esse  reordenamento  nada  mais  foi  que  a

regulamentação da profissão,  no sentido  de dicotomização da mesma em duas  diferentes

áreas do conhecimento: pedagógico e técnico (Licenciatura e Bacharel). Antes da adequação

permanente  da  Educação  Física  ao  sistema  neoliberal,  entendia-se  a  mesma  como  uma

Licenciatura  Plena,  a  qual  o professor poderia  atuar  em qualquer  âmbito  do mercado de

trabalho. Esta separação da área afetou gravemente a formação do profissional restringindo o

37



mesmo a um certo tipo de mercado de trabalho:  áreas formais  (licenciando) e áreas  não

formais (bacharel). Essa regulamentação se valida através da DCNEF que teve respaldo do

CONFEF e apoio de toda comunidade neoliberal (leia-se burgueses e Estado) sem discutir

amplamente com os profissionais da área. 

Mas precisa-se entender que essa regulamentação da profissão não foi apenas culpa

da  reestruturação  do  capital  na  sociedade  brasileira;  destina-se  uma  parcela  desta

responsabilidade para crise epistemológica que a Educação Física viveu e ainda vive até a

atualidade. Como vimos anteriormente no presente trabalho, a Educação Física se legitimou,

em diversos momentos de sua história através do Estado que tentava higienizar e eugenizar a

sociedade ou até mesmo docilizar os corpos dos indivíduos que dela faziam parte para não se

rebelarem. Com o fim da ditadura no Brasil, a Educação Física necessitava de se organizar

para se legitimar em âmbito geral sem a ajuda do Estado, mas, como esse advento em sua

história não tinha ocorrido até então, a área se viu afundada nesta crise de identidade. 

Como já dito, a crise epistemológica na área deu-se pelo fato da Educação Física não

possuir um objeto de estudo predefinido. Muitos autores sugerem como objeto de estudo o

esporte ou até mesmo a prática corporal em si. Mas não se atentam a perversidade que esse

tipo  de  interpretação  traz  para  nossa  área,  pois  os  mesmos  não  entendem  que  a  mera

reprodução da pratica corporal ou mesmo do esporte atende a uma lógica do capital de uma

não criticidade tanto através  do movimento  corporal como da sociedade e  espelhados no

esporte de alto rendimento, reproduzem uma lógica mercadológica que vende produtos para

alavancar a prática corporal ou até mesmo vendem esta prática como se fosse um produto. 

Outros autores  apontam a cultura  corporal  como o objeto de estudo da Educação

Física, procurando entender o aluno como um ser que traz consigo uma bagagem cultural

enorme e que através do seu corpo ele consegue se expressar e através dessas expressões

corporais o professor é capaz de captar as necessidades do aluno formando-o para sociedade

e não para o mercado de trabalho. Já que “(...) a regulamentação da profissão diz respeito

simplesmente a uma demarcação territorial destinada a uma parcela dos trabalhadores –

para  este  caso,  os  assim  chamados  profissionais  de  educação  física  –  sem,  contudo,

considerar as relações mais profundas de confronto entre trabalho e capital, no interior do

contraditório modo de produção capitalista (NOZAKI, 2004, p.166)”.

Compreendendo  todo  o  contexto  da  Educação  Física  desde  a  regulamentação  da

profissão até os dias atuais, conclui-se que a bandeira “A defesa da Licenciatura Ampliada

enquanto  projeto  de formação  humana,  que  se contrapõe à  atual  fragmentação  da  área
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entre  Licenciatura  e Bacharelado” é  um importante  instrumento  de luta  dentro da área,

para a Educação Física poder encontrar seu rumo e sair desta crise epistemológica que a

interrompe  de  se  legitimar  como  uma  área  do  conhecimento  capaz  de  ajudar  na

transformação da sociedade. 

7.4  A regulamentação do trabalho, em contraponto à regulamentação da profissão

defendida pelo sistema CONFEF/CREF

A regulamentação da profissão trouxe consigo um projeto perverso da sociedade

neoliberal contra os professores e os alunos em formação de Educação Física, que foi a

criação do sistema CONFEF/CREEF: 

Diante desta conjuntura de transformações tanto no âmbito mais geral  quanto no
específico da profissão é enviado à câmara dos deputados um conturbado projeto de
lei (PL 330/95) que começou a ser discutido só depois de um ano já em tramitação
na câmara dos deputados, foi aprovado no senado (PLC 33/98), e posteriormente no
dia 1° de setembro de 1998 sancionado pelo presidente da república, a Lei 9696/98,
que regulamenta a profissão de educação física e cria os conselhos federal e regional
de EF (Nozaki, 2003). Este projeto sustentado pelo setor dominante da área que se
organizava através das APEF’s (Associação dos professores de educação Física) tem
o claro objetivo de reserva de mercado e de construção de um aparato legal  que
sustente as políticas delineadas pelo campo hegemônico da área, através de medidas
coercitivas (EXCUTIVA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2012, p.226).

Este projeto se torna perverso por representar os anseios do setor dominante da

sociedade  em  contraponto  aos  desejos  dos  trabalhadores,  em  que  há  uma  clara

fragmentação da profissão, no qual licenciados são restringidos á escola e bacharéis se

restringem  ás  áreas  fora  do  âmbito  escolar.  Essa  divisão  muitas  vezes  confunde  os

próprios formados mostrando que os mesmos não são professores e sim profissionais,

mas essa construção se torna errônea, pois mesmo com o nome de professor, o sujeito

ainda é profissional de uma determinada área. 

Além de servir ao capital, estas duas organizações, com o tempo, precarizaram a

profissão e colocaram os trabalhadores um contra o outro na disputa de uma vaga no

mercado de trabalho, para desvalorizarem ainda mais o trabalhador da área. 
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São mais  de  12  anos  e  não  vimos  nenhuma ação  deste  conselho  que  visasse  à
valorização da profissão, argumento principal  utilizado para a criação do sistema
CONFEF/CREF.  Pelo  contrário  o  que  vimos  é  mais  precarização,  divisão  dos
trabalhadores  já  em sua formação,  o  que não  os  identifica  enquanto  classe  e  os
coloca uns contra os outros quando os mesmos disputam os espaços de trabalho
entre  licenciados  e  bacharéis.  No  âmbito  do  mercado  de  trabalho  não  obtemos
nenhuma garantia de um salário digno, direitos trabalhistas respeitados, problemas
históricos em nossa área e nada disso foi alcançado, pelo contrário o que vemos é
uma  ação  coercitiva  do  sistema  CONFEF/CREF  que  prende  trabalhadores  nas
academias, cobra anuidades que lhes dão um lucro de 8 milhões de reais por ano
podendo  assim  sustentar  este  aparato  a  serviço  do  capital  na  EF  (EXCUTIVA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2012, p.226-227).

Contudo não foi apenas no âmbito do trabalho que as modificações foram feitas

pelo sistema CONFEF/CREEF; a formação deste trabalhador também mudou. Deixou de

ser uma formação ampla – Licenciatura plena – que abarcava conhecimentos tanto da

área  social  quanto  da  área  técnica  para  se  tornar  uma  formação,  na  qual  via  uma

dicotomia  entre  essas  duas  áreas  e,  que  para  isso,  era  necessária  a  separação  em

Licenciatura e Bacharel. 

A partir desses preceitos, os movimentos sociais combativos e de luta trazem à tona
o  debate  contrário  à  regulamentação  da  profissão  e  se  engajam  na  luta  pela
regulamentação  do trabalho,  por entender que a regulamentação das profissões  é
fruto  do  neoliberalismo  que  desvincula  o  papel  do  estado  para  com os  direitos
sociais, entre eles os direitos trabalhistas historicamente conquistados pela luta da
classe trabalhadora. Entendemos que o surgimento dos conselhos profissionais está
diretamente ligado a reestruturação produtiva que interessa aos ditames do capital,
que  visam  formar  uma  mão  de  obra  cada  vez  mais  precária  e  que  esteja  em
condições de se amoldar as necessidades do mercado, assim que este requerer, tudo
no sentido de aumentar as taxas de lucro e alimentar um sistema que transforma tudo
em mercadoria (EXCUTIVA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2012, p.227).

A  análise  desta  temática  se  faz  de  uma  maneira  profunda  pela  complexidade  e

delicadeza  que  o  tema  nos  oferece,  pois  perpassa  a  atuação  do  profissional  da  área  e

interferindo assim na formação do indivíduo, tanto como profissional quanto ser humano.

Para isso, precisamos entender que a formação do indivíduo deve ser integral, para além do

mercado de trabalho, e na Educação Física não pode tornar-se diferente. Não devemos separar

a área social da área técnica, igualmente não reconhecer um professor como não sendo um
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profissional e ademais não se pode separar uma área para atender apenas os anseios de um

sistema que constantemente tira direitos da população trabalhadora. 

E  a  criação  de  um  sistema,  CONFEF/CREEF,  que  visa  lucrar  em  cima  dos

trabalhadores, sem ao menos oferecer algo em troca, torna-se um meio da classe burguesa em

explorar cada vez mais o operário. Para isso, é preciso tomar cuidado quando se fala em um

projeto de regulamentação da profissão, visto que o mesmo serve com intuito de atender os

anseios da sociedade capitalista.

Como observado anteriormente no presente trabalho, a Educação Física sempre serviu

como instrumento do Estado a serviço do capital e até hoje não mudou. Diferentemente do

que ocorria  no passado,  nos  dias  atuais  esta  servidão ao  capital  se  tornou mais  explícita

através da criação de leis que se contrapõe ao arcabouço teórico no qual ao longo dos anos se

obteve por meio de debates críticos dentro da área. Leis que fragmentam a profissão em duas

diferentes áreas de atuação e transformam a formação dos profissionais da área, através da

divisão de seus conhecimentos.

Precisa-se quebrar  este  paradigma de subordinação da Educação Física  ao Estado,

necessitando a  criação  de  uma área  profissional  que regulamente  o trabalho e  valorize  o

trabalhador dando-lhe uma formação omnilateral, na qual abranja todas as necessidades do

indivíduo com a finalidade de formá-lo para a sociedade e não para o capital/mercado de

trabalho. 

Por este motivo, torna-se imprescindível uma bandeira como esta, que a luta contra a

regulamentação da profissão e o sistema que a gere (CONFEF/CREEF), como um aparato de

enfrentamento em oposição a um modelo econômico no qual nos traz retrocessos em todos os

âmbitos de nossa sociedade. E um movimento social que busca a todo momento romper com

medidas prejudiciais ao ser humano, em qualquer esfera de nossa sociedade, e que valoriza

sua formação como um ser completo capaz de modificar o espaço e o sistema onde vivemos,

em contrapondo da formação do ser humano técnico e para o mercado de trabalho.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente trabalho teve como objetivo analisar as contribuições

do Movimento  Estudantil  de  Educação  Física,  em especial  a  ExNEEF,  acerca  do  debate

crítico dentro da área. Compreende-se que tal área vive mergulhada em uma crise profunda de

identidade com a qual não consegue nem determinar um objeto a ser estudado.  A partir dessa

reflexão, tornou-se importante uma análise sobre a temática dos movimentos sociais dentro da

Educação Física, assim como as suas contribuições para a área. 

Buscou-se compreender a sociedade na qual está mergulhada, assim como o contexto

de  sua  criação  e  evolução.  Para  tal,  foi  de  suma  importância  o  aprofundamento  da

historicidade da sociedade capitalista e de sua influência na Educação Física, que por muitos

anos só a legitimou pelo simples fato da mesma atender aos anseios da classe burguesa. 

Contrariando  a  esta  lógica  do  capital,  os  Movimentos  Sociais  de  Educação  Física

procuraram maneiras de transformar a sociedade através de seus ideais políticos, tal quanto a

área através de suas lutas diárias. Um destes instrumentos de luta se tornou o objetivo do

presente trabalho e como pôde-se observar contribuiu de forma positiva para uma área que

ainda busca seu objeto de estudo.

 Mas  é  importante  ressaltar  que  essas  lutas,  em  alguns  momentos,  encontram

concentradas em determinadas regiões do país em vez de estarem pulverizadas, deixando de

abraçar certas regiões que são de extrema importância para o diálogo com a sociedade e com

os estudantes. É preciso que a ExNEEF chegue em todos os campos de luta e resistência para

conseguir alcançar seu projeto de sociedade e de Educação Física progressista.

É importante que se façam novos trabalhos como este para a continuidade do debate

crítico dentro da Educação Física e seus movimentos sociais, visando incrementar a discussão

de qual mundo queremos e, além disso, de qual maneira queremos que a Educação Física seja

legitimada dentro da sociedade.

Além do mais, as discussões realizadas por essas bandeiras não se reduzem apenas

para a Educação Física, extrapolam-na com a finalidade de emancipar a classe operária por

meio de um debate crítico capaz de transformar a sociedade em que vive, rompendo com a

classe burguesa e pondo fim ao Estado que tanto oprime os trabalhadores.
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