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Apresentação

A proposta de publicação da obra Educação física e ciências do
esporte no tempo presente: desmonte dos processos democráticos,
desvalorização da ciência, da educação e ações em defesa da vida
foi resultante de Assembleia do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE), durante a realização do XXI Congresso Brasileiro
de Ciências do Esporte (Conbrace) e VIII Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (Conice), na cidade de Natal/RN. A finalidade
desta obra é ampliar o debate acerca da educação física, da
educação e das ciências do esporte na conjuntura social e política
brasileira, a qual é fortemente delineada pelo negacionismo e pelo
ataque à ciência, aos direitos humanos e à própria vida.

Especificamente, em 19 de setembro de 2019, o Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte (CBCE) e seus/suas associados/as
problematizavam a necessidade de enfrentamento de ações
relacionadas ao desmonte dos processos democráticos, da ciência,
da educação, das conquistas relacionadas aos direitos trabalhistas e
ao reconhecimento da diversidade e pluralidade de formas de
expressão social. Não tínhamos ideia, naquele momento, de que o
tempo presente a que nos referíamos, já tão inóspito, seria
ferozmente agravado por uma pandemia e por um acentuado e
crescente desgoverno que fere nossa cidadania, nossa subjetividade,
nossa dignidade e nosso direito ao conhecimento e à existência.

A origem dos males sociais e individuais que assolam a
humanidade é a ignorância. Talvez por conta do esclarecimento mal-
acabado, questões mal resolvidas vinculadas às crises sanitárias e
sociais encontram terreno fértil para proliferarem. A ignorância é
também matriz de preconceitos sociais, do racismo, das tentativas
de contenção e de disciplinamento dos corpos, da discriminação das
mulheres, da agressão às orientações diversas de masculinidades e
feminilidades, da criminalização de movimentos sociais.



A falta de informação e as crendices, sempre desprovidas de
evidências fáticas, circulam livremente nos diferentes âmbitos da
cultura, quando não, são disseminadas com propósitos mascarados,
potencializando o dissenso, os conflitos e as ações autocráticas e
irracionais. Para se fazer o contraponto à ignorância é que se exige a
presença da/s ciência/s e das sociedades científicas: produzir,
expandir e divulgar os conhecimentos socialmente produzidos a todos
os extratos da população, lutar pela democracia e pela afirmação de
todas as maneiras de vida e de racionalidade científica. É o que faz
o CBCE ao organizar e publicar esta obra, aberta ao escrutínio de
todos/as como aposta no esclarecimento social, no enfrentamento da
ignorância e na emancipação dos sujeitos. Esclarecer, refletir, resistir
é sua pretensão.

O tempo do CBCE (1978-2021) é entrelaçado aos tempos sociais,
e sua presença na educação física e nas ciências do esporte
compõe até aqui uma história que se inicia em um tempo sombrio e,
paradoxalmente, encontra-se em outro: a ditadura civil-militar,
quando nasceu na década de 1970, e as circunstâncias políticas
nacionais do presente, em meio aos desdobramentos da pandemia
mundial. Na travessia desse tempo, muitos investimentos foram
realizados para se pensar e produzir a educação física e as ciências
do esporte como direitos sociais, assumindo, então, compromissos
com a edificação de uma sociedade que seja, de fato, uma
comunidade pública, justa e igualitária, condição para que esses
direitos sejam garantidos a todos/as.

Esta obra representa oportunidade para a leitura dos tempos
sociais que experimentamos no presente, de modo a vislumbrarmos
expectativas de trabalho e de posicionamentos políticos que orientem
nossos esforços de estudo e de pesquisa e nossas práticas
profissionais, projetando agendas que possam emergir e se
configurar a partir das circunstâncias que nos afetam: as disputas em
torno das políticas sociais, os temas e os objetos de interesses
histórico, cultural e acadêmico que sustentam nossos trabalhos nas
quatro grandes áreas de produção de conhecimento na educação
física e ciências do esporte: saúde, educação, lazer e esporte.



Nessa direção, pensar o ‘presente do passado’ (a experiência), o
‘presente do presente’ (a percepção do real) e o ‘presente do futuro’
(a expectativa para outras experiências de sociabilidade que
podemos viver, que é nosso direito), como nos ensina Agostinho de
Hipona (354-430) (Agostinho, 2000), é uma forma de enfrentamento
do real.

Para expandir a reflexão coletiva que nos apresente e indique
horizontes para o enfrentamento e a superação das circunstâncias
que experimentamos, convidamos pesquisadores/as vinculados/as
aos Grupos de Trabalho Temático (GTT) do CBCE, assim como
pesquisadores/as associados/as ou não ao colégio para, juntos/as,
(in)formarmos com análises críticas de questões que afetam
especialmente a educação física, as ciências do esporte e a
educação, na dinâmica complexa das realidades diversas nas quais
temos a responsabilidade de intervir. Assim, este livro é constituído
por capítulos de responsabilidade de pesquisadores/as vinculados/as
aos 13 GTTs do CBCE, os quais oferecem contribuições a partir de
seus objetos de estudo e pesquisa, bem como por quatro nomes de
reconhecida presença nos debates nacionais, convidados/as a nos
interrogar sobre a educação, o corpo, o racismo e a educação física.

No capítulo que abre a coletânea, intitulado Movimento Negro
Educador: questões para a educação física e as ciências do
esporte, Nilma Lino Gomes explora formas de enfrentamento e
superação do racismo estrutural, ao mesmo tempo em que discute
identidade negra, escola e formação de professores/as. A
pesquisadora realiza provocações no intuito de contribuir com
debates que ocorrem na comunidade que se organiza em torno da
educação física e das ciências do esporte, especialmente no CBCE,
afirmando a necessidade de se enfrentar o racismo que a atravessa
e que oprime. Ao fazê-lo, a pesquisadora pergunta se homens e
mulheres brancos, progressistas e produtores de conhecimento da
educação física e das ciências do esporte refletem acerca de sua
história na conformação racial dos corpos e se problematizam a
urgência de se educar para a superação da regulação do corpo



negro, em uma posição política e intelectual de parceria que possa
culminar na emancipação social e racial dos corpos negros.

Em Democracia e educação do corpo em tempos de (contra)
reformas educacionais, Gaudêncio Frigotto propõe reflexões
relacionadas à educação do corpo, à fragilidade da democracia na
América Latina, à regressão e à reafirmação da modernização
conservadora e seus impactos para a educação. O autor explora
concepções de ser humano, corpo e educação do corpo, aborda a
herança histórica da negação de relações democráticas robustas na
América Latina e os limites da educação em geral e da educação do
corpo para filhos e filhas da classe trabalhadora. Por fim, o autor
analisa as (contra) reformas em curso e seus impactos na sociedade
e na educação, afirmando a nossa tarefa política no intuito de
estancar o bolsonarismo, romper com a modernização conservadora
e construir o socialismo.

Pedro Goergen, no capítulo A formação humana em tempos
incertos, afirma que a educação enfrenta um conflito (de orientação
e de sentido) entre a subserviência aos interesses do sistema
econômico e o ideal da formação humanista. O autor entende que,
em se tratando de duas dimensões essenciais ao humano (a cidadã,
relativa aos direitos inalienáveis de formação integral; a econômica,
sujeita às expectativas da lógica econômico/empresarial) e, portanto,
também do processo formativo das novas gerações, o desafio é
encontrar um equilíbrio entre esses objetivos, visando ao
desenvolvimento de pessoas profissionalmente competentes e
humanamente íntegras. Nessa direção, propõe-se a fundamentar o
argumento de que é possível e essencial se alcançar um equilíbrio
formativo, em termos humanistas e técnicos, integrando essas duas
dimensões como vertentes do mesmo processo educacional escolar.

Em Diagnósticos de época, (auto)crítica e educação (física),
Valter Bracht procura articular diagnósticos de época com elementos
pontuais da vida política brasileira, ressaltando a complexidade e as
controvérsias que as envolvem. O autor analisa as relações entre os
diagnósticos de época e os movimentos políticos, privilegiando
aqueles denominados convencional e, genericamente, de ‘esquerda’.



Bracht parte da ideia de que seria importante se revisar as
dificuldades teóricas e práticas das forças políticas progressistas,
discutindo-se temas considerados fundamentais como democracia,
economia, educação estética e religião.

O capítulo intitulado Críticas à não liberdade como característica e
exercício epistemológico essencial e necessário para a produção,
apropriação e análise do conhecimento da sociedade e da
educação física/ciências do esporte, escrito por André Malina, busca
discutir a questão da não liberdade como expressão do tempo atual,
ancorada na visão social de mundo oposta ou contraditória à ideia de
liberdade. O autor evidencia aproximações entre o discurso atual do
governo capitaneado por Bolsonaro, por funcionários do governo e
por apoiadores com o nacional-socialismo proposto na Alemanha, o
que culminou, no século XX, na Segunda Grande Guerra. Malina
avalia que o avanço do bolsonarismo e da disseminação da
concepção de mundo da extrema direita dificulta a propagação de
ideias e de crítica ao conhecimento, ao mesmo tempo em que
prejudica a organização de debates de diferentes ordens, inclusive o
epistemológico.

Em Formação de professores/as de educação física: a defesa de
uma consistente base teórica, Celi Nelza Zülke Taffarel, Cássia Hack
e Márcia Morschbacher abordam a formação de professores/as de
educação física, considerando as categorias realidade e
possibilidade, em um contexto de crise do modo de produção
capitalista. Ao lembrarem o processo de destruição das forças
produtivas como mote a partir do qual o modo de produção procura
manter-se como sistema, as autoras analisam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação de professores/as, em
especial, os/as de educação física, apontando para uma proposta
que possa ampliar e unificar a formação, a partir da legislação
vigente, da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-
superadora da educação física.

O capítulo Educação física escolar no tempo presente: dilemas e
contradições para a escola pública no enfrentamento da pandemia,
escrito por Rodrigo Lema Del Rio Martins, Adriane Corrêa da Silva e



Luiz Sanches Neto, aponta contradições no enfrentamento à
pandemia e na perspectiva da educação física na escolarização
pública. Autores e autora analisam criticamente implicações do
contexto pandêmico no trabalho docente com a educação física na
educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Nessa
análise, consideram os desafios persistentes que a educação física
tem enfrentado como componente curricular da educação básica e o
agravamento da precarização das condições de vida e de trabalho
de professores/as que afetam os processos de ensino e incidem na
aprendizagem dos/as alunos/as.

Corpo, diferença e distanciamento: desafios e possibilidades em
tempos de pandemia, desenvolvido por Maria Aparecida Dias, Roseli
Belmonte Machado, Arlindo Fernando Paiva de Carvalho Junior e
Rafael Costa Martins, propõe reflexões acerca do corpo e do
diferente no cenário de pandemia, problematizando questões
educacionais do estudante com deficiência de modo a contribuir com
práticas pedagógicas dignas, éticas e inclusivas na educação física.
Autores e autoras entendem que a educação física escolar se
configura como um dos espaços no qual a experiência corporal
diversificada é possível e que a condição de não se estar na escola
pode potencializar processos de exclusão. Ao considerarem o
universo da deficiência, entendem que a condução de processos
junto e com o outro deve ser perpassada por afetividade.

Desenvolvido por Gilson Cruz Junior, Lyana Virgínia Thédiga de
Miranda, Marcio Romeu Ribas Oliveira e Paula Bianchi, o capítulo O
que está por vir?: quatro cartas sobre educação física e mídia em
contexto pandêmico apresenta estudos relacionados à pandemia
causada pelo novo coronavírus. Por meio de quatro cartas
pedagógicas, autores e autoras convidam a pensarmos acerca do
futuro próximo da educação física (situado no momento de crise
ocasionado pelo Covid-19), de modo a compartilhar experiências de
ensino e a refletir acerca das condições atuais do trabalho docente,
da sociedade e da vida cotidiana.

No capítulo Corpos em contextos pandêmicos: como experiências
decorrentes do Covid-19 evidenciam abismos socioculturais, Dulce



Filgueira de Almeida, Raimundo Nonato Viana, Tadeu João Ribeiro
Baptista e Maria Cecilia de Paula Silva discutem os impactos dos
contextos pandêmicos em corpos socioculturalmente referenciados.
Autores e autoras analisam, à luz das ciências humanas e sociais,
corpos em contextos de desigualdades sociais, os quais ganham, na
atualidade, como informam, diferentes contornos que acentuam tons
fortes e ecos amplificados. Entendem que pensar a educação física
e as ciências do esporte remete à reflexão de corpos no/do tempo
presente e à análise das conjunturas socioeconômica e política em
que se demarca a condição sanitária vivida no país.

No capítulo É possível se pensar em lazer no tempo presente?:
reflexões sobre o lazer e as condições de vida, Humberto Luís de
Deus Inácio e Giselle Helena Tavares discorrem acerca da ligação
entre o lazer e as condições de vida em geral, no tempo presente,
reconhecendo a importância do lazer como fenômeno social e direito
constitucional. O autor e a autora problematizam entendimentos
sobre o ‘tempo’, o ‘espaço’ e a ‘atitude’ como categorias
fundamentais para as discussões apresentadas e suas relações com
as condições de ‘acesso’ a elas.

Ileana Wenetz, Maria Simone Vione Schwengber, Mariana Zuaneti
Martins e Eliane Regina Crestani Tortola, no capítulo Mulheres,
experiências esportivas e de lazer (im)possíveis?, discutem como a
desigualdade de gênero e a centralização das tarefas domésticas
vêm sobrecarregando grande parte das mulheres, situação que
passa a ser agravada durante a pandemia. As autoras
problematizam como acontecem as práticas esportivas e de lazer
das mulheres e tomam como corpus de análise materiais discursivos
evidenciados em diferentes mídias digitais produzidas em dois
projetos de extensão de duas universidades diferentes. Concluem
que a pandemia afetou as mulheres em múltiplos sentidos com um
atravessamento de gênero e geração, destacando, em seus
enunciados, sentimentos, resistências, resiliências e estratégias
utilizadas por mulheres para lidarem com diferentes questões neste
tempo pandêmico.



Intitulado Políticas públicas de esporte e lazer: as marcas das
desigualdades anunciadas, o capítulo desenvolvido por Cristiano
Neves da Rosa, Ednaldo da Silva Pereira Filho, Fernando Henrique
Silva Carneiro e Rebeca Signorelli Miguel problematiza algumas
evidências da pandemia do coronavírus que trazem à tona dívidas
sociais relacionadas aos direitos ao esporte e ao lazer bem como os
impactos das interrupções de políticas públicas nessa área. O
escrito contextualiza a relação entre Estado, políticas públicas e
desigualdades sociais; problematiza o direito social ao esporte e ao
lazer; ilustra as dimensões político-administrativas e financeiras
dessa área; e, finalmente, alerta para as fortes marcas das
desigualdades de acesso ao esporte e ao lazer.

O capítulo escrito por Billy Graeff e Caroline Arnaldo Ortiz,
nominado Cultura corporal e movimentos sociais: explorando
perspectivas e possibilidades, aborda a cultura corporal no contexto
dos movimentos sociais a partir de entrevista coletiva realizada com
lideranças nacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST), do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), do
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e do Movimento
Estudantil de Educação Física (MEEF). Autor e autora informam que
discussões acerca da cultura corporal, nesse contexto, são
percebidas como relevantes, porém, secundarizadas na pauta das
organizações em função das lutas por sobrevivência e do
enfrentamento à logica social vigente.

O texto de Sergio Roberto Chaves Junior, Gustavo da Silva Freitas
e Bruno Duarte Rei, intitulado Práticas corporais, histórias e
pandemias: notas sobre distanciamentos e aproximações, debate
questões a partir de diferentes momentos históricos nos quais é
possível se estabelecer reflexões acerca do universo das práticas
corporais no tempo presente, marcado, especialmente, pela
pandemia da Covid-19. Os autores abordam os impactos do
momento pandêmico atual nas concepções e usos dos espaços
(público-privado), nos cuidados com a saúde e na realização, em
nível global, de eventos esportivos.



Impacto da pandemia de Covid-19 sobre o treinamento esportivo,
desenvolvido por Fábio Juner Lanferdini e Rodrigo Gomes da Rosa,
analisa como a pandemia mundial causada pelo vírus SARS-CoV-2
(Covid-19) persiste e altera a vida da população mundial, em nível de
comportamento e rotinas de treinamento. Com base em evidências
científicas recentes acerca dos efeitos da pandemia sobre o
treinamento esportivo, os autores discutem e informam aspectos
relacionados a essa prática, tanto no contexto do desempenho
quanto no da manutenção de variáveis fisiológicas relacionadas à
saúde.

O capítulo Educação física e saúde em tempos de pandemias, de
Alexandre Palma, Giannina do Espírito-Santo, Felipe Wachs e Victor
José Machado de Oliveira, informa como a pandemia da Covid-19
radicalizou outras três pandemias, quais sejam, o neoliberalismo, o
negacionismo da ciência e o fascismo. Autores e autora explicam que
essas pandemias são altamente nocivas à saúde das populações,
principalmente no tocante a seus grupos mais vulneráveis, com a
precarização dos serviços públicos de saúde, a disseminação de
fake news e a produção de uma necropolítica. Mediante esse
contexto, entendem serem essenciais a luta e a resistência, além da
construção de possibilidades que promovam a justiça social, a
solidariedade e o compromisso com as vidas humanas.

Ao organizarmos esta obra que institui novas formulações e
proposições para a educação física e as ciências do esporte,
demarcamos, também, o compromisso do CBCE com o seu coletivo
e com a defesa da ciência e da vida. Que ela contribua para o
enfrentamento do real, de modo responsável. Afinal, como disse
Riobaldo Tatarana, em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães
Rosa (1994, p. 86), o real “[...] se dispõe para a gente é no meio da
travessia”. Essa travessia constitui, na inspiração freireana, ‘ato
político’ para que a vida seja vivida como ‘prática da liberdade’.

Tarcísio Mauro Vago
Larissa Michelle Lara

Vicente Molina Neto
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