
 
Não há dúvidas de que o pensamento de Wilhelm Reich (1897-1957) oferece a todo aquele interessado em seu conhecimento 
um amplo rol de temas, fatos e curiosidades a serem investigados. Ainda que não fosse pedagogo de profissão, mas, médico - 
inicialmente psicanalista -, Reich revela ser a  educação alvo constante de suas preocupações e investidas críticas, 
encontrando-se, não à toa, diluída entre  seus mais de vinte livros e dezenas de artigos, integrados a discussões diversas acerca 
da sexualidade infantil, da moral sexual, entre outras problemáticas concernentes à sua teoria da economia sexual. Eterno 
preocupado com a tríade: sexualidade, criança e educação, Reich, ainda que praticamente desconhecido no campo educacional, 
oferece contribuições que merecem ser investigadas, sobretudo por vincularem  a educação à aposta na possibilidade de 
profilaxia das neuroses,  quiçá, a um futuro melhor.  
Com a intenção de investigar esse particular, a tese, para fins de organização didática, foi  dividida  em três grandes momentos. 
Primeiro: dedicou-se à apresentação de alguns elementos essenciais  para o conhecimento do homem Reich, particularmente 
no que diz respeito à sua formação  cultural de base judaico-alemã,   pautando-se, para tanto, numa análise biográfica e 
autobiográfica reveladora da sua educação, a qual, ao menos em parte, inspirou suas elaborações teóricas e críticas; segundo:  
procurou  inseri-lo  na discussão reinante entre psicanálise e educação averiguando,  com base em textos de Sigmund Freud, as 
interferências da psicanálise freudiana em suas próprias preocupações educacionais; terceiro: analisou sua obra a fim de 
apreender, no âmbito da teoria da economia sexual, o espaço  da educação, que em consonância com a sexualidade e sua 
conseqüente repressão    sobretudo infantil  , e mediante intensos envolvimentos institucionais e sociais   como a 
Associação Psicanalítica Internacional e o Partido Comunista  ,  delineou aquilo que, talvez, pudesse ser considerado como 
uma teoria educacional de base reichiana. Ainda que a educação assuma na  obra reichiana uma  perspectiva ampla, de  
médio/longo prazo, cujo  sucesso dependeria de fatores diversos, isso  não  impede Reich de  revelar afinidades pedagógicas 
entre os princípios daquilo que  denominou como “pedagogia econômico-sexual” e o trabalho no campo educacional  de 
autores como Alexander Sutherland Neill, fornecendo-nos subsídios para refletirmos acerca da educação contemporânea. 
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Este estudo tem como ponto de partida uma história de vida envolvendo o Voleibol como uma prática educacional, esportiva e 
de pesquisa acadêmica. Nesse contexto, definimos a história do Voleibol brasileiro nas últimas três décadas como objeto de 
estudo. Analisando as peculiaridades contidas na história dessa modalidade, que foram detectadas desde sua criação, 
percebemos que o Voleibol apresentou transições. Denominamos de viradas as passagens do período de amadorismo para o de 
profissionalismo e posteriormente de espetacularização do esporte. Da problematização dessas viradas decorre a hipótese de 
que as estruturas atuais do Voleibol, assim como de outras modalidades que percorreram os caminhos da espetacularização, 
não estão perspectivando exclusivamente a criação de um contingente populacional de praticantes, e sim um emergente 
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mercado consumidor de símbolos e signos sociais circunscritos nos capitais de uma prática esportiva distintiva. Em termos de 
objetivos do estudo, buscamos identificar como e por que ocorreram essas transições na história da modalidade, além de 
explicitar as relações, conseqüências e interdependências estabelecidas nesse trajeto, que, num sentido lato, redirecionou e 
metamorfoseou o sentido e a lógica do consumo e da prática do Voleibol. Para tanto, pesquisamos o maior número de fontes 
possível para recuperar, constituir e analisar a história recente do Voleibol brasileiro. Como referencial teórico-metodológico, 
utilizamos os principais conceitos da teoria dos campos de Pierre Bourdieu e, complementarmente, o modelo do jogo 
competitivo de Norbert Elias. Na análise do material pesquisado, encontramos subsídios teóricos e empíricos que 
corroboraram a leitura do processo de resignificação do Voleibol, em consonância com as disposições e perspectivas da 
sociedade de consumo. 
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Professores, dirigentes universitários e Governo, ao discutirem a Universidade Pública brasileira nos anos 80, defendiam que a 
Extensão Universitária, como instrumento acadêmico, deveria articular o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 
viabilizar transformações sociais. Tendo por pressuposto que a Pesquisa e o Ensino deverão respeitar a relação direta com a 
sociedade, num processo interdependente de experiências, independentemente da função Extensão Universitária, esse novo 
repensar sobre os rumos da Universidade por tal função, como possibilidade concreta para efetivar uma nova instituição 
universitária, apresentou-se de modo questionável para a pesquisadora. Portanto, constituiu a preocupação desse trabalho a 
hipótese de que Pró-Reitores de Extensão, com sua política administrativa universitária, ao procurarem enfatizar a Extensão 
Universitária como principal responsável pela articulação entre o Ensino e a Pesquisa, põe em evidência a crise da 
Universidade brasileira, tornando público, ainda, que o desempenho acadêmico e científico está desconectado dos objetivos 
sociais, curriculares e institucionais e, diante disso, professores universitários de Educação Física, impregnados do discurso de 
que essa função prioritariamente garante a relação Sociedade – Universidade e atua como redentora dos problemas sociais e 
acadêmicos (formação profissional), contribuem para um processo de descaracterização das funções do Ensino e da Pesquisa. 
Nessa perspectiva, constituiu-se objetivo desse trabalho analisar o processo de construção da concepção Extensão 
Universitária que sustenta as políticas implantadas no percurso histórico da Universidade brasileira, desde sua origem até os 
dias atuais e, especialmente, averiguar como está sendo caracterizada a Extensão Universitária em Educação Física na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro).  A coleta dos 
depoimentos se efetivou por meio da realização de entrevistas semi – estruturadas com 05 docentes do Departamento de 
Educação Física da UNESP/Rio Claro e 05 da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. Registrou-se no tempo presente, 
mediante fonte oral, o pensar de um grupo de docentes na história das relações entre as forças intelectuais, políticas, 
econômicas e sociais da Universidade. Concluiu-se que se hegemonia significa estabelecer lideranças política e intelectual na 
vida social, que correspondam ao interesse da sociedade em geral, distante está a Universidade desse princípio e a análise dos 
depoimentos evidenciou tal fato. Projetar uma outra Universidade significa uma nova orientação acadêmica de Extensão, 
Ensino, Pesquisa, Universidade, Sociedade, Ciência, Comunidade, Professor, Alunos, Indivíduos e suas inter-relações; 
significa também a necessidade de uma reforma intelectual, ligada a uma orientação político – cultural mais ampla e a 
Extensão não revela essa dimensão ampliada que, muitas vezes, os depoimentos pretendem. A relação teoria e prática da 
Educação Física somente se concretizará através de uma reavaliação do que tem sido o ensino de graduação e dos cursos de 
pós – graduação com relação às suas pesquisas. Aí, sim, vislumbrar-se-á um intelectual orgânico, que dará coesão à relação 
Universidade e Sociedade. 
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