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Democracia e educação do corpo em
tempos de (contra) reformas
educacionais
Gaudêncio Frigotto

Este capítulo resulta da participação na mesa de debate no XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte realizado em 18 de
setembro de 2019 em Natal3. A ementa da referida mesa, cujo tema
foi Democracia, educação do corpo em tempos de contrarreformas
educacionais, colocou para os debatedores diferentes aspetos para
serem considerados. Entre esses aspectos, as concepções de
educação do corpo, a fragilidade da democracia na América Latina,
a regressão e reafirmação da modernização conservadora e os
impactos para a educação.

O tema é central particularmente para o caso brasileiro assolado
por mais um golpe de Estado em 2016 e, em seguida, pela eleição
que deu a vitória a um bloco de poder de extrema direita, como
veremos adiante. Tratarei do tema, no escopo deste artigo, em três
tópicos. Trata-se, também, mais de um roteiro para debate e
aprofundamento do que uma análise exaustiva.

No primeiro tópico, tratarei das concepções de ser humano, do
corpo e da educação do corpo. Em seguida, abordarei 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 os filhos e filhas da classe trabalhadora; a partir desses dois
aspectos, a análise das contrarreformas em curso e seus impactos
na sociedade e na educação.



Concepções de ser humano, o corpo e a educação do
corpo

Um retrospecto histórico nos indica três concepções básicas de
ser humano que se confrontam e, com maior ou menor ênfase,
coexistem e incidem sobre as concepções do corpo e de educação
do corpo: concepções metafísica, burguesa e materialista histórica.

Do mundo grego até o filósofo Hegel, a natureza humana se define
por uma essência sem história. O que define essa essência vem de
forças externas onipotentes, fixas e que não podem ser modificadas
pelos seres humanos. Para Platão, filósofo da Grécia antiga, a
história é feita pelos seres humanos, mas em referência a um
modelo acabado do mundo cuja essência é a ideia, o pensamento ou
o espírito. Para outro filósofo, Aristóteles, o modelo acabado é o
cosmos, no qual cada um ocupa o seu lugar natural, efêmero e
pequeno. O que se enfatiza é o mundo das ideias e do espírito
perfeito e imutável. O corpo teria a sua origem no espírito e, como
tal, inferior, imperfeito e mutável. Os governantes deveriam ser
aqueles que cultivaram o espírito, os filósofos (amigos do
conhecimento) e, a partir daí se estabeleciam hierarquia da vida
social, diferenciação na educação e valor do corpo entre governantes
e governados.

Na Idade Média, a metafísica cristã incorpora a ideia do espírito,
da alma. A essência está em um ser único e criador de todas as
coisas, um ser supremo e terno. O ser humano é concebido como
um grão de areia finito à espera do juízo final. Instaura-se a
separação entre o sagrado e o profano, entre o corpo e a alma. O
corpo é concebido como algo efêmero, um depositário da alma ou do
espírito que deveria ser submetido ao sacrifício, pois nele residiria a
fraqueza dos prazeres mundanos.

Portanto, cabe impor ao corpo castigo, mortificações etc. As
relações sexuais passam a ser defendidas unicamente como ato de
procriação e que, fora deste, seriam pecado. Na própria narrativa da
criação do ser humano se estabelece uma hierarquia entre o homem
e a mulher, sendo que esta é parte do corpo do homem e, como tal,



a ele submissa. Ela, também, aparece como fonte do ‘pecado’ ao
seduzir o homem. Traços que perduram até hoje em determinadas
crenças e que, mesmo que não seja a intenção, reforçam o
machismo e, no limite, o feminicídio.

Também da metafísica teocêntrica derivam a ideologia do dom e a
da vocação que perpassam os imaginários social e educacional.
Igualmente, deriva desta visão a subordinação da ciência à crença
que custou muitas perseguições e mortes pela Inquisição. Esse
aspecto assume relevância central no contexto das forças de
extrema direita que governam atualmente o Brasil e que misturam
política com crença. Com a tese da Terra plana, regride-se à
subordinação da ciência à crença. Temas como sexualidade e aborto
são tomados pelo lado moral do pecado e do crime. Isso se traduz
nas mais desumanizadoras formas em que ocorrem os abortos com
profundas consequências para a vida e saúde corpórea e psíquica
da mulher, mormente dos estratos mais pobres da população.

A burguesia, como classe revolucionária, rompeu com a concepção
metafísica de ser humano das Idades Antiga e Média, mas apoiou-se
em uma outra visão – a histórica – da ‘metafísica da natureza e da
razão’, como as caracteriza Karel Kosik (1986). O pensamento
liberal burguês parte do pressuposto de uma natureza humana sem
história, uma natureza comum a todos e que conduz a cada um
buscar o bom, o útil e o agradável. A busca do bem e interesse
próprio e individualismo como motores do progresso. Uma natureza,
portanto, utilitarista, competitiva e, nos termos atuais,
‘empreendedora’.

Essa compreensão se apoia em uma visão fenomênica da
realidade social que serve de argumento pseudocientífico para se
justificar a desigualdade social. Se estivermos com fome, queremos
comer. Se for muito calor, queremos ambiente mais ameno. Ao
colocar o pé ou a mão em água fervente, todos rapidamente querem
se livrar. Daí deriva a tese de que nascemos com uma mesma
natureza munida dessas tendências e de que o sistema capitalista se
constitue na forma de relações sociais que correspondem à natureza
humana. Ou seja, a visão ideológica de natureza humana da



burguesia passa ser defendida como única, universal e eterna. Nisso
reside a sua crença ou metafísica.

É sob essa concepção que Adam Smith desenvolveu a tese do
livre mercado como forma ideal de sociabilidade. O mercado, como
um ‘deus’, uma mão invisível que se encarregaria de coordenar as
escolhas individuais. Escolhas estas que são feitas livremente por
indivíduos que têm a mesma natureza a qual tende ao bom, ao útil e
à busca do bem próprio.

Daí se deriva a ideologia da meritocracia, tão realçada atualmente
no Brasil. Dentro dessa concepção de ser humano, os 210 bilionários
existentes hoje no Brasil ou os 1% que detém metade das terras do
Brasil resultariam unicamente das escolhas e do mérito. E, se você é
pobre, desempregado, semiempregado, sem-terra, sem teto,
analfabeto e pertence aos 50 milhões de brasileiros que vivem no
nível de pobreza, sendo mais de 13 milhões em miséria absoluta, tal
resultaria das más escolhas. O que fica de fora é a história da
humanidade que até o presente foi a história de exploração de uma
classe sobre as demais. É como não tivesse havido no Brasil
escravidão, colonização e, a partir daí as imensas desigualdades
entre as classes sociais. Em outros termos, não houve história de
dominação.

Sob o sistema capitalista, as relações entre os seres humanas
tendem a se reduzir a relações mercantis. O trabalhador, ao vender
a sua força física e intelectual de trabalho, torna sua corporeidade
uma mercadoria. Cada vez mais as relações capitalistas de trabalho
são relações deformadoras de corpos e mentes, tanto pela
superexploração quanto pela angústia do desemprego e do
subemprego. Cada vez mais entram na lógica da mercadoria a
saúde, a educação, o entretenimento e a cultura do corpo.
Poderíamos afirmar que a concepção e a educação dominantes do
corpo, sob o capitalismo, se pautam pela lógica da mercadoria.

A ruptura das visões metafísica e burguesa de ser humano e de
natureza efetiva-se mediante a concepção materialista histórica.
Marx e Engels desenvolveram as bases para a compreensão
materialista histórica do ser humano ou uma ontologia do ser social.



A tese central é de que não nascemos humanos, mas nos tornamos
humanos em sociedade. Um ser que produz e reproduz a sua vida
corpórea e psíquica em sociedade mediante a atividade vital do
trabalho em intercâmbio com a natureza. Essa atividade vital não se
confunde com as formas históricas que assumiu de trabalho escravo,
trabalho servil e venda de força de trabalho (emprego). Em O
Capital, Marx explicita a unidade diversa entre homem e natureza.

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um
processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla
seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais
pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de
se apropriar da matéria natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar, por
meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (Marx, 1983, p. 149).

É dentro dessa compreensão que Marx e Engels sustentam que
não existem duas ciências separadas, a dos seres humanos e a da
natureza, embora os métodos de análise sejam distintos. “Nós
conhecemos uma única ciência singular, a ciência da história.
Podemos encarar a história de dois ângulos e dividi-la em história da
natureza e em história dos homens. Os dois ângulos são, entretanto,
inseparáveis” (Marx; Engels apud Fernandes, 1983, p. 31). Somos,
assim, ao mesmo tempo, seres sociais e biológicos.

A unidade entre o ser humano e a natureza é separada pela
ciência burguesa. Essa separação conduziu a um sociometabolismo
das relações capitalistas de produção destrutiva das bases da vida.
As consequências para a vida do planeta e saúde humana não
poderiam ser mais desastrosas. O desmatamento sem controle e o
descontrole de emissão carbono trazem o aquecimento global; a
contaminação do solo e da água por venenos na produção agrícola;
rações que aceleraram a engorda de gado, suínos e aves degradam
os alimentos. As pandemias resultam dessa lógica associada à
produção da pobreza e da miséria. Referindo-se à pandemia do
coronavírus (Covid-19), Fritjof Capra (apud Mena, 2020), autor dos
livros O Tao da Física e Ponto de Mutação, sintetiza em uma frase o
que acabo de sinalizar: ‘A pandemia é resposta biológica do planeta’.



Certamente uma resposta dolorosa, mas que deve nos ensinar
algo para a ciência e a educação. Normalmente a arte e a literatura
captam a realidade humana em suas múltiplas dimensões e
anteveem sinais que a ciência e a filosofia não captam de imediato. A
resposta que o romancista Mia Couto deu à revista IstoÉ à pergunta
‘O que podemos aprender com a pandemia?’ situa-se nessa visão de
totalidade do que nos constitui como seres humanos.

A espécie humana notou que não é o centro de tudo, mas apenas a
pequena parte de algo maior. Como Darwin, quando descobriu que somos
um entre muitos seres livres, ou Freud, ao perceber que não somos feitos
só de consciência. Ele viu que ali havia um inconsciente, espécie de sótão
escuro que não dominamos. Ou ainda como Copérnico e Galileu, quando
constataram que a Terra não era o centro do universo (Machado, 2020).

São os seres humanos, portanto, e não forças metafísicas ou uma
natureza dada que produziram as formas de dominação e exploração
de uma classe sobre as demais sob o modo de produção antigo,
medieval e capitalista. Formas de relações sociais que limitam, à
maioria dos seres humanos, os desenvolvimentos intelectual,
psíquico e corpóreo integrais.

O desenvolvimento das potencialidades e qualidades humanas de
forma igualitária implica a superação do sistema capitalista.
Superação que se desenvolve pela luta da classe trabalhadora e dos
oprimidos na construção de sua emancipação e na construção de
uma sociedade sem a exploração, o socialismo. A educação que
concorre para essa tarefa busca desenvolver todas as dimensões do
ser humano – intelectuais, corpóreas, psíquicas e dos próprios
sentidos. Trata-se de uma educação omnilateral ou por inteiro do ser
humano4.

Uma condição fundamental para essa educação integral ou por
inteiro é a redução da jornada de trabalho, pois a esfera da
liberdade, da escolha e da fruição não se dá sobre o tempo de
trabalho explorado, mas sobre o tempo livre. Este não se confunde
com feriado, fim de semana ou até mesmo férias, mas uma
conquista histórica para todos os seres humanos.



É no tempo efetivamente livre que o ser humano pode dedicar-se a
dilatar suas potencialidades de criação e educar os sentidos
humanos para a fruição do belo, da arte e do gosto. Também
somente sob o reino do tempo efetivamente livre, mundo de
ampliação da liberdade, o ato cotidiano do comer pode ganhar
dimensões que vão além de satisfazer a fome. “Para o homem que
morre sob a fome, não existe a forma humana do alimento, mas só o
seu caráter abstrato de alimento” (Marx, 2001, p. 144).

Essa concepção de ser humano que o entende como ser que se
produz em sociedade e que não é separada da natureza, mas é
parte da mesma, interpela as concepções idealistas e visões
mercantis do corpo e os processos educativos que as reproduzem.

A debilidade da democracia sob a modernização
conservadora e o capitalismo dependente na América
Latina

O continente latino-americano não é homogêneo em seus
processos histórico, social, político e cultural. Todavia, todos os
países têm em comum processos de colonização e de escravidão, e
suas burguesias não buscaram construir nações autônomas
plasmando sociedades de modernização conservadora e de
capitalismo dependente.

A colonização se expressa mediante a imposição dos
colonizadores de sua visão de mundo, de seus valores e de suas
crenças e pela expropriação das riquezas dos colonizados. Os povos
originários foram concebidos como selvagens e ímpios e, portanto,
sem alma. As suas crenças, seus deuses, seus saberes e valores
não tinham legitimidade. A tarefa era convertê-los a qualquer preço,
vale dizer, colonizá-los e, em grande medida, dizimá-los. Toda a
América Latina teve longos períodos de colonização por espanhóis
em sua maioria e, no caso brasileiro, pelo domínio dos portugueses.

Também todos os países latino-americanos tiveram as marcas da
escravidão moderna que concebia o escravo como um animal que
falava, um meio de produção ou coisa e, portanto, um meio de



produção ou uma mercadoria disponível no mercado para compra e
venda. O Brasil conviveu por quase quatro séculos com a escravidão
e as marcas desta perduram até o presente de forma brutal, quer
pelo racismo ou pela descriminação dos negros em todas as esferas
da vida social. Mas o mais cruel é a violência que se concretiza pelo
extermínio de negros, sobretudo de jovens, pelo Estado, por milícias
ou por grupos do tráfico de drogas que lutam entre si.

No livro Raízes do conservadorismo brasileiro, Juremir Machado
da Silva expõe como a classe dominante brasileira incorpora
mudanças na lei, mas não rompe com a defesa de seus interesses e
com as formas de dominação e exploração para mantê-los. Desse
modo, a escravidão foi abolida apenas formalmente.

A abolição da escravidão inaugurou simultaneamente o longo ciclo de
marginalização do negro. Uma marginalização nova, em relação ao que
acabava de extirpar, a marginalização do homem livre como suspeito por
antecipação de crimes que poderia ou não cometer. O crime maior seria o
de ser negro (Silva, 2018, p. 25).

No parágrafo final de sua obra, evidencia a continuidade da
escravidão sob novas formas de violência. Uma interpelação à
sociedade brasileira e um alerta. “A história não para de exumar
cadáveres. Não há mais trégua para a infâmia. O ano esquecido,
1888, é um espectro que ronda” (Silva, 2018, p. 436).

A colonização e a escravidão produziram classes dominantes
despóticas e violentas e um processo específico de consolidação do
sistema capitalista, com democracias restritas, no continente latino-
americano. Vários autores tratam dos processos de dependência na
América Latina. Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira,
entretanto, são os autores que analisam, a partir da herança do
método materialista histórico, com mais acuidade, as determinações
estruturais dessa dependência.

Em um contraponto às análises dualistas do pensamento liberal
conservador que defende a tese de que o impasse dos países para
se desenvolverem situa-se nos setores arcaicos e atrasados,
Fernandes e Oliveira, pelo contrário, desvelam a imbricação dos
elementos díspares: − acumulação primitiva e acumulação



capitalista, atraso e moderno, tradicional e avançado e campo e
cidade que se reiteram, mesmo com especificidades em todos os
países da América Latina.

Nessa imbricação centram-se as análises do subdesenvolvimento e
desenvolvimento; do Estado, em sua forma dominante autocrática,
autoritária, patrimonialista, clientelista e com práticas de nepotismo;
da natureza das classes sociais e dos conflitos de classe; da
modernização conservadora e das mudanças dentro da ordem, mas
contra a ordem capitalista; e da contrarrevolução e configuração do
capitalismo dependente.

Florestan Fernandes (1973) trata especificamente da constituição
do capitalismo dependente e da natureza das classes sociais na
América Latina. Conceito que emerge, para o autor, em um processo
diverso, mas reiterado de dominação externa. Primeiramente, isso se
conformou por quase três séculos de colonização. Com o fim da
colonização, os países colonizadores dominaram o processo de
importação e exportação, obtendo vantagens comerciais. Finalmente,
indica Fernandes, com a Revolução Industrial, a dominação externa
se tornou imperialista.

Com esse processo histórico, o capitalismo e a sociedade de
classes não resultaram na América Latina de uma evolução interna
autossustentada e autônoma. Com o conceito de capitalismo
dependente e de desenvolvimento desigual e combinado, Fernandes
mostra, ao mesmo temo, a opção das burguesias locais de se
associarem subordinadamente aos grandes centros hegemônicos do
capital como estratégia de manter seus privilégios e, como tal, não
investindo em ciência e tecnologia e em educação de qualidade; nos
planos político e jurídico, a constituição de um Estado autocrático
onde as velhas oligarquias agrárias se articulam aos novos grupos da
classe burguesa industrial e de serviços formando uma ordem social
que beneficia a plutocracia. Ou seja, estruturas sociais, políticas,
econômicas e jurídicas que favoreçam os ricos. Fernandes e Oliveira
tomam o conceito de Trotsky de desenvolvimento desigual e
combinado que expressa o processo de concentração de capital e



de riqueza na América Latina na mão de minorias à custa da
ampliação da pobreza e da miséria da maioria.

Como assinala Michel Löwy, as análises do desenvolvimento
desigual e combinado introduzem uma diferença crucial com os
teóricos da dependência, pois, diferente destes últimos, afirmam
“[...] o caráter exclusivamente capitalista das economias latino-
americanas, desde a época da colonização − na medida em que [...]
trata-se mais de um amalgama entre relações de produção desiguais
sob a dominação do capital” (Löwy, 1995, p. 8).

Analisando o caso brasileiro, Francisco Oliveira (2003) mostra que
os setores denominados de atrasados, improdutivos e informais
constituem-se em condição essencial para a modernização
conservadora do núcleo integrado ao capitalismo orgânico mundial.
Mediante a metáfora do ornitorrinco, traduz a particularidade
estrutural de nossas formações econômica, social, política e cultural,
em que a ‘exceção’ se constitui em regra, como forma de se manter
o privilégio de minorias.

O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de permanecer como
subdesenvolvido e aproveitar as brechas que a Segunda Revolução
Industrial propiciava; não há possibilidade de avançar, no sentido da
acumulação digital-molecular: as bases internas da acumulação são
insuficientes, estão aquém das necessidades para uma ruptura
desse porte. [...] O ornitorrinco capitalista é uma acumulação
truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão (Oliveira,
2003, p. 150).

Nas análises de Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira, está
presente o conceito de desenvolvimento desigual e combinado ao
mostrarem a imbricação necessária, em nossa formação histórico-
social, do moderno e do arcaico.

É dentro desse percurso histórico que as burguesias locais da
América Latina se associam, de forma subordinada, mas com
ganhos à custa da nação, ao imperialismo econômico e cultural que
até o presente só Cuba rompeu. Nos termos de Florestan
Fernandes, “O que está em jogo é antes o estabelecimento de



limites e explicar porque uma ordem social burguesa, na periferia do
mundo capitalista, enfrenta na esfera cultural as mesmas
impossibilidades que se concretizam na esfera econômica”
(Fernandes, 1977, p. 230-231).

A manutenção dessa estrutura social somente se mantém por
processos de contrarrevolução e manutenção da modernização
conservadora. Ao longo da segunda metade do século XX, a maioria
dos países latino-americanos teve ditaduras militares sangrentas e
sempre com a ajuda do imperialismo americano violando a frágil
construção de processos democráticos. As ditaduras frearam as
demandas e lutas da classe trabalhadora e seus intelectuais
mediante prisões, tortura, exílio e mortes.

Mas, como as ditaduras expressam falta de hegemonia e
engendram em seu seio contradições, a luta de classe reconquistou
processos de redemocratização, mas isso em um contexto de
colapso do socialismo real e da apropriação privada pelo capital de
um novo salto tecnológico que altera a forma de se operar com a
matéria. Essas duas determinações impuseram novas formas de
dominação, agora nos planos econômico e ideológico e cultural
mediados pelos Estados nacionais que se transformam em Estados
de exceção5.

No plano ideológico, as teses ultraconservadoras reverberam que
o colapso do socialismo se constituiu na prova cabal de que o
capitalismo é a forma de organização social que corresponde à
natureza dos seres humanos. O livre mercado o define como o
espaço onde, cada um buscando o bem próprio, promove o bem-
estar de todos. É sob esse credo, a despeito das evidências do
aumento da desigualdade, que se inaugurou o ciclo do que foi
cunhado de neoliberalismo. Trata-se de um conjunto de medidas
formuladas em novembro de 1989 por economistas de instituições
financeiras baseadas em Washington D.C., liderados pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) e que visavam ao ajuste das
economias dos países da periferia do sistema capitalista.



A adoção das novas tecnologias de natureza digital molecular no
processo produtivo permitiu à classe detentora do capital substituir
contingentes de trabalhadores, gerando desemprego e aumentando
a produtividade mediante a superexploração e espoliação destes.
Essas tecnologias, por outro lado, permitiram em tempo real o livre
movimento do capital especulativo, este sob a proteção das leis dos
Estados nacionais. Para isso, efetivaram uma sangria de grande
parte de seu orçamento nacional para pagar juros e amortizações
das dívidas internas e externas ao capital financeiro mundial.

Para termos uma ideia do que isso representa, tomando como
exemplo o caso brasileiro, mais de 50% do orçamento anual de 2020
ficou reservado para pagamento de juros da dívida pública para o
capital financeiro. Isso, como veremos no próximo item, se
concretizou mediante contrarreformas que atingiram criminosamente
os direitos universais do emprego e renda, da saúde, da educação,
da habitação e dos transportes etc. Mas o Brasil não é certamente
uma exceção.

Por fim, a fragilidade da democracia latino-americana se expressa
no fato de que os países que elegeram governos que, muito embora
não confrontassem o grande capital, mas que buscaram menor
dependência e submissão ao império dos Estados Unidos, foram
sendo desestabilizados pelo que Andrew Korybko (2019) abordou
em Guerras hibridas – das guerras coloridas aos golpes. Trata-se
de novas estratégias destrutivas, inauguradas no início do século XXI
pelos EUA, na disputa geopolítica do mundo. Denomina-se híbrida
não porque elide guerras convencionais, mas pelo fato de que seu
custo material e político busca promover, inicialmente, manifestações
internas em países onde os governos não se alinham à política dos
EUA.

Os casos de Honduras, do Paraguai, do Brasil, da Venezuela e da
Bolívia se enquadram nessa estratégia, mas que não foi analisada
por Korybko (2019) que trata do leste europeu. Trata-se de
estratégias que financiam e fomentam a organização de protestos
internos para derrubar governos sob temas, como no Brasil, da
corrupção, criação de milícias internas, bloqueio econômico e, em



último caso, guerra convencional, após avaliadas as possibilidades
reais de sucesso.

É nesse particular que as mesmas tecnologias de informação que
produziram as maiores fortunas do mundo, nas últimas décadas, são
as mesmas para eleger governos de extrema direita dos Estados
Unidos e do Brasil, entre outros, com eleições que, como indicam
diferentes análises, se efetivaram mediante a produção massiva de
fake news direcionadas por meios eletrônicos a milhões de pessoas
para manipular estas6. Portanto, fora dos padrões das instituições
políticas coletivas em que se moviam as eleições nos marcos do jogo
democrático, por mais restrito que fosse.

Vale registrar que há duas décadas o historiador Eric Hobsbawm
percebeu essa tendência ao detectar que as fortunas bilionárias
estavam alterando os processos eleitorais.

Nos Estados Unidos, já vimos que indivíduos particulares podem, com seus
próprios meios, tanto financiar suas próprias campanhas à presidência
como influenciar decisivamente na campanha de outros. Hoje, os ricos
podem fazer aquilo que antes estava ao alcance apenas de grandes
organizações coletivas. Não tenho certeza de que entendemos plenamente
todas as implicações desse fenômeno (Hobsbawm, 1999, p. 100).

O golpe de Estado de 2016, arquitetado pelas forças políticas de
centro direita e de direita para voltarem ao poder, elucida a
interpelação do historiador sobre o entendimento do que está em
jogo na América Latina. A seguir nos detemos na análise dos efeitos
do golpe de Estado de 2016 e sua radicalização sob o bloco de
poder de extrema direita que governa atualmente o Brasil.

As contrarreformas, o ultraconservadorismo e a
educação no Brasil

Do que apresentamos até aqui, o caso brasileiro expressa na
América Latina a regressão mais radical na reiteração da
modernização conservadora. O atual momento certamente é o mais
regressivo, pois se assenta sob práticas fascistas. Mas isso resulta
da reiteração da conciliação do arcaico, o atraso como o moderno. A



manutenção dessa simbiose é mantida mediante ditaduras ou golpes
institucionais que interrompem ciclos de luta democrática e de
mudanças nas ordens social, política e jurídica.

A ditadura Vargas conteve os movimentos de autonomia que se
expressavam pela Semana da Arte Moderna e pelas teses dos
educadores denominados pioneiros da educação. Um governo que,
no período anterior ao Estado Novo, esmerou-se na estratégia
indicada acima da não ruptura com as oligarquias, mas, ao contrário,
sua modernização e aliança com as novas frações indústrias e de
serviços da classe dominante. Foi durante o seu governo que Vargas
entregou a gestão e a formação profissional da classe trabalhadora
ao patronato, iniciando, na década de 1940, pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) e que hoje se constitui em um
sistema (Sistema S) que abrange uma dezena de instituições que
representam ramos da economia.

O que indicavam os cadernos de orientação pedagógica do Senai
expressa a filosofia do sistema no seu conjunto até hoje: formar e
educar para o ‘que serve aos industriais’7. Da limpeza e manutenção
das máquinas aos horários de chegada e à disciplina, o foco era
educar para o que servia ao patronato ou ao mercado8. Veremos
adiante que as contrarreformas, desde a década de 1990 e
retomadas com o golpe de 2016, buscam implantar essa filosofia
para o sistema educacional no seu conjunto.

Finda a ditadura Vargas, iniciaram-se intensos movimentos de
democratização e de lutas que indicariam um processo que Florestan
Fernandes definiu como mudanças dentro da ordem capitalista,
contra essa ordem. Nesse processo relacionam-se lutas por
reformas estruturais nas ordens econômica, social, política e jurídica
reforçadas por intensos movimentos culturais na arte, cinema novo,
teatro popular, bossa nova e música popular brasileira. A educação
passou a ser concebida como fundamental neste processo. A
primeira grande luta seria da alfabetização, mas não uma
alfabetização qualquer. O livro de Paulo Freire, hoje traduzido em



três dezenas de idiomas e um dos mais lidos no mundo, expressa a
concepção de educação que tinha como objetivo a formação de
sujeitos emancipados. Um marco na educação superior foi a criação
em 1972 da Universidade de Brasília (UNB).

No curto governo de João Goulart, sendo o ministro do
Planejamento Celso Furtado, a educação e a ciência e tecnologia
passaram a ser encaradas como condição necessária para se
romper o subdesenvolvimento. Furtado, em sentido oposto ao
pensamento conservador, mostrou em suas obras que o
subdesenvolvimento não era uma etapa do desenvolvimento, mas
uma forma específica de desenvolvimento na periferia do sistema
capitalista. Paulo Freire foi convidado a coordenar a Campanha
Nacional de Alfabetização em março de 1963. Não conseguiu
assumir, pois, no dia 31de março ou, para outros, 01 de abril, foi
deflagrado o golpe empresarial militar que implantou uma ditadura
que durou 21 anos. A modernização conservadora retornou como
garantia do privilégio dos ricos imposta pelo arbítrio da lei e pela
força bruta das armas.

A ditadura prendeu, torturou, exilou e matou em nome da ‘pátria,
liberdade, da religião e da família’, mas de fato em defesa da
propriedade privada. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Celso Furtado,
Teotônio dos Santos, Carlos Nelson Coutinho, Florestan Fernandes,
Leandro Konder são alguns dos intelectuais que amargaram o exílio.
A ditadura efetivou contrarreformas em todos os níveis de ensino,
então sob a ideologia do capital humano9. Duas disciplinas
demonstravam não apenas o cerceamento da autonomia de pensar e
de ensinar, mas a imposição para crianças e a juventude da doutrina
militar. No ensino de primeiro e segundo graus (atual ensino básico)
era obrigatória a disciplina de moral e cívica e, no ensino de
graduação e pós-graduação, a disciplina de estudos de problemas
brasileiros, ambas ministradas por professores autorizados pela
ditadura.

A luta de classe, entretanto, nunca parou e por isso a história
seguiu. Luta que se expressava por diferentes formas e com
horizontes também diversos, mas que buscava superar a ditadura e



o projeto conservador e excludente desta. Um novo período de
intensa mobilização pela redemocratização. A conquista da
Constituinte expressou os ganhos dessas lutas. No campo da
educação, a crítica ao economicismo da ideologia do capital humano
e das visões tecnicistas e pragmáticas de educação foi intensa. As
concepções de educação integral e politécnica, da herança marxista
passaram a ser debatidas e estudadas nas universidades, em
especial na pós-graduação. Uma educação que envolvia a mente, o
corpo, a arte, a cultura e o trabalho socialmente produtivo como
formação do caráter do homem e mulher novos para novas relações
sociais. A educação física, nesse contexto, rompeu com as visões
militarizadas ou mercantis de educação do corpo.

Essas lutas retardaram no Brasil a doutrina neoliberal. Mas tão
logo foi promulgada a Constituição de 1988, a classe burguesa
brasileira buscou não regulamentar as conquistas, reiterando uma
velha estratégia dissimuladora que incorporara na lei demandas
populares, mas em seguida as protelou para impedi-las ou
descaracterizá-las. O processo de tramitação da nova Lei de
Diretrizes e Bases, aprovada em 1997, nove anos depois da
Constituição, é um exemplo emblemático a esse respeito. O
contraponto às conquistas de direitos sociais e subjetivos na
Constituição inaugurou-se com a eleição de Fernando Collor de
Mello, um autêntico filho das velhas oligarquias. Opção da burguesia
brasileira que confirmava, uma vez mais, as teses de Florestan
Fernandes e de Francisco de Oliveira da simbiose entre o atraso e o
moderno. A incapacidade de Collor de conduzir as contarreformas da
doutrina neoliberal lhe valeu o impedimento.

As políticas neoliberais se tornaram a diretriz de governo nos dois
mandatos do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, este filho da
burguesia paulista, que formou uma equipe de economistas
preparados, a maioria nos Estados Unidos e nos organismos
internacionais zeladores dos centros hegemônicos do capital. Foram
dois mandatos de venda do país e de obediência ao credo do ajuste
neoliberal e ataque aos direitos da classe trabalhadora. No campo
da educação, por oito anos, Paulo Renato de Souza e sua equipe



trataram não só de retomar a ideologia do capital humano, mas de
reintroduzir, mediante o Decreto nº 2.208/97 (Brasil, 1997), a
dualidade na educação básica. Concomitantemente, efetivou-se um
ataque às disciplinas de filosofia, sociologia, história e à nova
concepção de educação física e do corpo tomadas como
desnecessárias e incômodas. Na verdade, um ataque ao
desenvolvimento da análise crítica nas crianças e juventude.

Em 2003, uma ampla base social de movimentos populares,
sociais e culturais, igrejas vinculadas à teologia da libertação,
sindicatos e partidos de esquerda elegeram Luiz Inácio Lula da Silva
por dois mandatos e, em seguida, Dilma Rousseff completou um
mandato. As avaliações são controversas deste período, mas a
síntese que colho e me parece passível é de que, por diversas
razões, não se rompeu com a modernização conservadora, mas
muitas das políticas se alinharam a reformas dentro da ordem
capitalista, mas que confrontavam o interesse das frações
dominantes do capital, internas e externas.

Entre essas citaria uma política externa de não alinhamento
incondicional aos Estados Unidos. O esforço da diplomacia em
combater a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca),
proposta pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush,
durante a Cúpula das Américas em 1994, prova isso. Mas
concomitantemente, houve o esforço de criação de organismos
regionais de unidade da América Latina, como o Mercosul. O passo
mais forte, entretanto, que gerou desconfiança do Império Americano
foi a forte influência do Brasil na organização e na criação dos BRICs
em junho de 2006. Grupo formado até 2011 por Brasil, Rússia e
China, e, a partir de 2011, faz parte do grupo a África do Sul.

No plano interno, a recuperação do salário mínimo, políticas de
transferência de renda, Fome Zero, Bolsa Família, mas
principalmente a criação de 18 universidades públicas interiorizadas
e a maior parte da demanda de movimentos populares como a
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). No esforço por maior
unidade educacional e cultural, em 2005 foi criada a Universidade



Federal da Grande Fronteira do Mercosul. Mas a mais ampla política
pública de educação interiorizada foi a criação dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia com 38 reitorias e, ao
longo de 15 anos, a criação de mais de 600 campi 85% destes
interiorizados. A revogação do Decreto nº 2.208/97 (Brasil, 1997) e
com o Decreto 5.154/04 (Brasil, 2004) se retomava a perspectiva do
ensino médio integrado como travessia para o ensino politécnico e
uma educação integral ou por inteiro. Um processo que conviveu com
contradições e avanços lentos nessa direção, mas que não pode ser
comparado com os governos anteriores.

O golpe de Estado de 2016 foi arquitetado pelo bloco de poder
que governou o país nos dois mandatos de Fernando Henrique
Cardoso, com apoio, como sempre, dos Estados Unidos na
estratégia, então, acima referida, das Guerras Híbridas. O objetivo
era que o vice-presidente Michel Temer, que aceitou a conspiração
de dentro de um mandato em que se elegeu, rapidamente fizesse as
reformas contra a classe trabalhadora, a educação e a saúde. Por
isso as entendemos como contrarreformas. Em menos de dois anos,
foi aprovada a mais dura lei contra o trabalho público e as
instituições públicas, as únicas que poderiam garantir direitos
universais. A Emenda Constitucional nº 95/16 (Brasil, 2016) congelou
por 20 anos o investimento do setor público. Em seguida, de forma
articulada, vieram as reformas trabalhistas que desmantelaram o que
restava de direitos aos trabalhadores. A contrarreforma da educação
básica que sintetiza o que tiveram de nefasto a legislação da
ditadura empresarial militar e a do governo Fernando Henrique
Cardoso. No plano do ensino superior, o corte de verbas iniciou um
processo de desmantelamento das universidades públicas e dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A única
contrarreforma que não se completou foi a da Previdência.

A aposta do bloco de poder acima referido era de que todo esse
processo acabaria dando-lhe a vitória nas urnas em 2018 e que, ao
voltarem ao poder, teriam um governo em que o ‘trabalho sujo’
estaria feito pelo conspirador, barriga de aluguel do golpe – Michel
Temer. Não se perceberam, entretanto, que as estratégias



orquestradas de desestabilização dos movimentos de rua de 2014 e
2015 alimentaram o ovo de uma serpente que estava em formação,
as forças de extrema direita. Um tosco e inexpressivo capitão, com
vida pregressa no mínimo controversa nas Forças Armadas que lhe
valeu a aposentadoria, tornou-se candidato por um partido
inexpressivo e foi eleito com o apoio de grandes fortunas mediante a
manipulação por fake news.

Desde a sua campanha, sua agenda se pautava por três
fundamentalismos próprios de governos de extrema direita e de
práticas neofacistas e que se tornaram a agenda permanente de seu
governo: fundamentalismos econômico, político e religioso que se
relacionam e reforçam no agravamento das contrarreformas do
golpe de 2016. O fundamentalismo econômico que tem no mercado
o regulador das relações sociais subordinando a sociedade e, sob a
ideologia da meritocracia, efetivando políticas em favor do capital
financeiro e dos ricos; o fundamentalismo político, mediante o qual se
pratica a pedagogia do ódio encarando adversários como inimigos a
anular e perseguir; e, finalmente, o fundamentalismo religioso que
subordina a ciência à crença, regredindo-se à Idade Média. Este
talvez seja o mais ameaçador em médio e longo prazo10. Uma
tríade, portanto, que aprofunda o processo da educação pública e
democrática e representa um processo de desmanche célere e que
precisa ser confrontado no detalhe e no todo.

O Ministério da Educação tornou-se uma espécie de quartel
general da junção dos três fundamentalismos. Ricardo Vélez
Rodríguez defendeu a meritocracia dizendo que a universidade não
era para todos, reivindicou o retorno da disciplina moral e cívica dos
tempos da ditadura empresarial e apoiou o movimento ideológico
Escola sem Partido. Isso para combater a maioria dos docentes que,
a seu juízo, eram de esquerda e que seguiam disseminando o
marxismo cultural e a ideologia de gênero que buscavam derrubar os
valores de patriotismo, da família e da religião.

Seu sucessor, Abraham Weintraub, igualmente defendeu a
meritocracia para o acesso à universidade, acusou os professores
de maconheiros e as universidades de antros de ‘balbúrdia’. Também



apoiador explícito da ideologia do Movimento Escola sem Partido,
estimulou os estudantes a denunciarem os professores. Também fez
parte do seu legado o ataque às ciências humanas, a postura racista
com os povos indígenas e a xenofobia contra os chineses.

O atual ministro, pastor Ricardo Ribeiro, é a síntese ampliada dos
antecessores. Explicita, de forma tosca, a defesa da meritocracia
afirmando que os pobres até podem sonhar com a universidade, mas
que isso não é desejável; em relação aos professores, sua visão
preconceituosa ao dizer que é uma profissão que é quase uma “[...]
declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa”
(Grabowski, 2020). Analisa a homossexualidade como doença e
pecado e culpa a família genericamente por isso. Também ataca o
que denomina de ideologia de gênero nas escolas.

Em síntese, o governo Bolsonaro não só aprofunda as
contrarreformas do golpe, mas apresenta como ações permanentes
o enfraquecimento da educação pública em todos os níveis pelo
congelamento de investimentos, pela quebra da autonomia
universitária e dos professores de ensinar e educar. A militarização
de escolas sinaliza um caminho mais preocupante de um projeto de
educação ultra-autoritário.

A agenda de luta e resistência ativa pautada nos debates do XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte em de outubro de 2019
em Natal assume, um ano depois, uma urgência mais aguda para
todas as forças sociais democráticas, no tempo mais breve possível,
romperem com esse projeto de caráter neofacista. A direção no
campo da luta pela educação integral, dentro da qual a educação do
corpo é parte indissociável, nos é dada pelo grande defensor da
democracia, da escola pública e do projeto socialista de sociedade,
Florestan Fernandes (2020, p. 29, grifo nosso).

A pedagogia volta a ser a chave para a decifração do nosso enigma
histórico. O que a Constituição negou, o povo realizará. Mas ele não poderá
fazê-lo sem uma consciência crítica e negadora do passado, combinada a
uma consciência crítica e afirmadora do futuro. E essa consciência, nascida
do trabalho produtivo e da luta política dos trabalhadores e dos excluídos,
não depende da educação que obedeça apenas à fórmula abstrata da
educação para um mundo em mudança, mas sim da educação como



meio de autoemancipação coletiva dos oprimidos e de conquista do poder
pelos trabalhadores.

Mas ele mesmo nos ensina que essa possibilidade implica uma luta
concomitante no plano político para romper com a modernização
conservadora, agora de caráter neofacista. A abrangência do campo
de forças sociais necessária para essa tarefa podemos tomá-la de
Antonio Gramsci, autor com o qual Florestan dialoga. Em um texto
de balanço da história do Partido Comunista Italiano, Lucio Magri
salienta que Antonio Gramsci foi o único intelectual, político e
militante que entendeu em profundidade, e sem julgamentos morais,
a amplitude de forças necessárias para se enfrentar o fascismo e a
construção do processo revolucionário. Para Gramsci, isso implicava
um processo constituído por

[...] um bloco histórico entre classes diferentes, cada qual portadora não
apenas de interesses diversos, mas de raízes culturais e políticas própria.
Ao mesmo tempo, esse processo social não constitui o resultado gradual e
unívoco de uma tendência já inscrita no desenvolvimento capitalista e na
democracia, mas, ao contrário, é o produto de uma vontade organizada e
consciente que intervém no processo de uma nova hegemonia política e
cultural e de um novo tipo de ser humano em formação progressiva (Magri,
2014, p. 56).

Essa parece ser a nossa tarefa política, no curto prazo, para
estancar o bolsonarismo e, em médio prazo, romper com a
modernização conservadora e, no longo prazo, com a construção do
socialismo. E isso pressupõe luta.
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