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apreSentação

A Igreja diz: o corpo é uma culpa.  
A Ciência diz: o corpo é uma máquina.  

A publicidade diz: o corpo é um negócio.  
E o corpo diz: eu sou uma festa

Eduardo Galeano. “Janela sobre o corpo”. 
 In: As palavras andantes. 4. ed. São Paulo: L&PM, 2004, p. 138.

Caros/as leitores/as, essa obra faz parte de um trabalho docente 
de criar gestos pedagógicos atentos à plenitude da vida, percorrendo 
o caminho de desnaturalizar as formas como o corpo e as práticas 
corporais hegemonicamente são encaminhados no contexto socio-
educacional. Nossa conjuntura já era preponderantemente adversa, 
pela opressão, exploração, hierarquização de pessoas, saberes, insti-
tuições etc. Hoje, diante de uma pandemia, percebemos que essas 
situações estão agudizadas, amplificando o descaso com a vida. Esse 
contexto nos exige mais vigor e urgência para modificarmos as cau-
sas dessa realidade e, nesse processo, constituir uma docência vin-
culada às corporeidades potentes e plenas de biografias singulares 
e coletivas. Mas, nessa situação, como o corpo pode afirmar-se em 
festa, no sentido filosófico da alegria como força da vida?

No movimento de responder a essa pergunta, sistemati-
zando novas formas, inventando outras possibilidades, dando 
visibilidade a diversas narrativas, necessitamos identificar por 
que são construídos apagamentos de algumas histórias. Proce-
dimento que conclama alianças e nos aproxima da contínua 
construção (inicial e continuada) da docência em que o estudar 
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torne-se ato contra-hegemônico, de resistência e enfrentamen-
to às estratégias de colonização e contraposição ao pleno viver; 
trazendo novos paradigmas.

Com esse cuidado, o Grupo de Pesquisa Educação física esco-
lar; Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades (ELAC) vem 
problematizando e aproximando corpo e educação, consideran-
do a corporeidade a constituição sócio-histórica de corpo, a qual 
pode integrar um trabalho docente comprometido com a modi-
ficação de um contexto adverso à plenitude da vida, de todos/
as e de qualquer um/a. Transformação, então, não como modis-
mo, mas como resultado da interrogação da obviedade e/ou dos 
maus-tratos dado à vida de alguns e algumas. Como indicam: a 
naturalização da nossa inserção no mundo (por exemplo, as mas-
culinidades e feminilidades serem referenciadas apenas pela geni-
tália de nascença e, com isso, criarem padrões e hierarquizarem as 
pessoas); o descarte de tipos de pessoas (como alguns anunciam a 
tranquilidade de que morrerão “apenas” os mais velhos, no início 
da pandemia do coronavírus); a organização de instituições de 
acordo com os usuários das mesmas (como significa pensar tipos 
de escolas, de acordo com a condição financeira – anunciando que 
uns terão formação para “sucesso”, enquanto outros mantidos em 
condições de “fracasso”).

A universidade pública federal, reconhecendo que a formação 
humana faz parte e impacta o desenvolvimento econômico de uma 
cidade e de um país, exerce papel fundamental na efetivação de 
docentes compromissados com a responsabilidade social de apro-
ximar a atuação pedagógica com as formas de proteção ao viver. 
Por isso, a obra Corporeidades e processos formativos: contundências 
e resistências em defesa da vida e da escola pode se tornar material 
de referência para estudantes da graduação e da pós-graduação em 
que os cuidados com cada um/a e suas respectivas profissionaliza-
ções se constituem na afirmação do direito à educação como parte 
do direito à vida.
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O material formativo, aqui apresentado, é desdobramento 
da edição comemorativa pelos dez anos de existência do Grupo 
de Pesquisa ELAC. Cadastrado no CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em 2009, no ano de 
2019 o ELAC organizou encontros abertos, fazendo panorama 
dos projetos de ensino, pesquisa, extensão que vêm sendo rea-
lizados como exercício do devir de uma vida não colonizada e 
não oprimida. Para isso, uma base de sustentação é a formação 
para uma atuação docente que indague, construa e problematize 
a força e a importância de gestos pedagógicos que expressem a 
educação como direito de todos e todas, sejam crianças, jovens 
ou adultos. Ou seja, ao organizar a forma como fazemos o que 
fazemos como professores e professoras, tornam-se fundamentais 
a atenção e o interesse dos estudantes ao objeto em estudo – colo-
cando-o em diálogo e em relação com a vida. O direito do estudar, 
ao ser negado, junto com a negação das histórias de cada um/a, 
cria situações de necropolítica, pela exclusão e opressão.

Assunto, portanto, de interesse a diversas áreas. Na cons-
trução de uma pedagogia de alianças, em 2019 o ELAC realizou 
quatro encontros abertos, os quais trouxeram alguns resultados 
dos projetos vinculados ao grupo, assim como desdobramentos 
de projetos lá iniciados e outras vozes, de distintos grupos de 
pesquisa. Em março de 2019, no mês que principia o ano aca-
dêmico e no qual os desafios e lutas para ser mulher é colocado 
em evidência, o Grupo de Pesquisa ELAC abriu as comemora-
ções pela década de sua existência com o encontro intitulado 
“Corporeidades femininas nas linhas e nas telas”. Em junho, 
amplificando os sujeitos que compõem a trajetória desse cole-
tivo, foram compartilhadas duas produções em vídeo, as quais 
trouxeram estudantes de universos de atuação docente de três 
integrantes do ELAC.

No segundo semestre, em setembro, o encontro destacou a 
“Educação física escolar: contundência e resistência em prol do 
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jogo democrático” – explorando as vinculações com o contexto. 
E, em novembro, finalizando esse movimento comemorativo, 
acentuamos a necessidade de composição com outros coletivos 
e realizamos o encontro “Grupos de pesquisas e a docência: 
ideias, afetos e projetos em que a escola e a universidade pública 
são bens comuns”.

Essa publicação, portanto, é pensada a partir desse conjunto 
de encontros abertos do ELAC. E, aqui, o grupo expõe o que faz, 
organizando seus registros, avaliando e compartilhando o reali-
zado, objetivando contribuir com os pesquisadores da temática 
e com docências que pensem, sintam, indaguem, materializem a 
concepção de corporeidade e de cultura corporal como saber cole-
tivamente construído e uma forma de constituirmo-nos, mesmo 
em contextos adversos. Importância hoje acentuada, requerendo 
professores e professoras em vigoroso diálogo com a conjuntura e 
com diversos atores, pois a pandemia causada pelo novo corona-
vírus expõe um contexto que convoca a pensar na relação com os 
conhecimentos como aprendizagens, interação e questionamento 
da/com a realidade, como formação e contribuição da nossa pre-
sença objetiva no mundo – cuidando-o e preservando-o. Assim, 
esta obra objetiva dialogar com as formações iniciais e continua-
das de docentes comprometidos/as com uma inserção profissional 
que seja criação/transformação de novas realidades e de si, não de 
submissão e adequação ao hegemônico. A atuação nas escolas para 
um pensar autêntico/ético e não para antigas e novas convenções.

O que nos indica a importância do fazer pesquisa como 
princípio educativo nas formações para questionar a obviedade 
da vida, colocando o ato/gesto de estudar como um tempo e 
espaço de proteção, no qual momentaneamente nos afastamos 
das forças hegemônicas e, ao mesmo tempo, pelas indagações, 
geramos novas formas de interações, pela criação de brechas e 
fissuras, colocando-nos em diálogo, mesmo quando o contexto 
não é favorável para isso.



13 

Corporeidades e proCessos Formativos

Com essas considerações e objetivos, esta obra se organiza 
em quatro seções, as quais podem ser lidas por diferentes en-
tradas, pois expressam uma organização que pretende ser um 
convite, indicando uma possibilidade de leitura, especialmente 
aos leitores e leitoras que iniciam os estudos relacionados à cor-
poreidade. Seções que são antecedidas pelo prefácio da professo-
ra Márcia Soares de Alvarenga, à qual agradeço pela contribui-
ção acadêmica e parabenizo pela trajetória intelectual que tem 
a marca da generosidade e do afeto, não somente nesta escrita, 
mas no convívio em diferentes fóruns.

Considerando a corporeidade enquanto temática disparado-
ra para pensarmos a escola nos dias atuais, em Corporeidades 
entrelaçando diferentes tempos e espaços, os/as leitores/as en-
contrarão três artigos que trazem a intensidade do corpo na or-
ganização docente. Com o artigo “A corporeidade e a construção 
rizomática do conhecimento na escola”, a professora Andreza Berti 
compartilha parte da dissertação de mestrado, cuja estrutura sur-
ge da problemática emergida das experiências como docente dos 
anos iniciais na rede pública municipal de educação da cidade do 
Rio de Janeiro. Em “Educação física escolar e jogos eletrônicos”, 
a professora Carolina Palma apresenta a pesquisa realizada como 
trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Educação Físi-
ca, pelo qual buscou compreender os jogos eletrônicos (JEs) como 
possibilidade na educação física escolar. Já a professora Regiane 
Costa, em “Corporeidade e possibilidades inventivas: experiências 
formativas entre diálogos, sentidos e impressões”, sistematiza um 
conjunto de ações formativas desenvolvidas pela atividade docen-
te exercida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Fluminense (IF Fluminense), Campus Avançado Maricá.

Corporeidades e educação física escolar constitui uma se-
ção com quatro artigos em que esse elemento curricular é o foco. 
As professoras Nathália da Rocha Corrêa Barros e Rosangela Sil-
veira de Carvalho , com o artigo “A corporeidade na educação 
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física na EJA Manguinhos: memórias dos processos e desafios 
da práxis pedagógica” apresentam como os saberes são atravessa-
dos por relações de poder, sendo identificados como socialmente 
construídos. Já a professora Vera Diniz, com “Educação física e 
gênero: problematizar para desconstruir” indaga a inscrição dos 
gêneros nos corpos, por meio de desigualdades e exclusões nas es-
colas. Com “Corporeidade negra e a educação física na educação 
de jovens e adultos” a professora Lara Holmes Serrano busca dis-
cutir o impacto do racismo nas aulas de educação física oferecidas 
na educação de jovens e adultos. Finalizando esta seção, a profes-
sora Claine Nery, através do texto “Professores e corporeidade: um 
diálogo além da prática pedagógica” indaga sobre a corporeidade 
dos professores de educação física, e como esta interage, produz, 
cria no espaço escolar.

Como os desafios fazem parte da constituição e mobilização 
do ELAC, na seção Corporeidades e provocações no instituí-
do, diferentes artigos expressam essas inquietações nos cotidia-
nos escolares. O professor Helio Eduardo Silva de Moura, com 
o texto “ELAC e as práticas circenses: uma aliança libertária” nos 
apresenta uma prática pedagógica desenvolvida em uma Escola 
Técnica Estadual situada no município de Niterói. Já “Desafios 
da pesquisa no cotidiano escolar: fatores e possibilidades que favo-
recem a democracia”, texto originado da dissertação de mestrado 
da professora Cintia de Assis Ricardo da Silva, apresenta como 
professores, gestores, estudantes, funcionários e responsáveis exer-
cem ações democráticas em uma instituição. E o professor André 
Cavalcanti, no artigo “O ideal de branqueamento e a fertilidade 
da cultura corporal na construção de práticas antirracistas”, narra 
algumas experiências educativas, discutindo os processos de cons-
trução das corporeidades negras brasileiras.

E, finalizando esta obra, três grupos de pesquisas compar-
tilham o que constitui cada um, em movimento de avaliar cada 
trajetória e, ao mesmo tempo, perspectivar futuras ações con-
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juntas, possibilidades de (novas) alianças, com e pelos corpos, 
nos cenários públicos. Integrando a seção Grupos de pesquisas 
e a docência: corpos, ideias, afetos e projetos em que a es-
cola e a universidade pública são bens comuns, a professo-
ra Adriana Machado Penna, por meio do texto “Solidariedade 
e unidade de classe: fortalecendo “ideias, afetos e projetos” em 
defesa da universidade pública”, expõe a trajetória percorrida, 
assim como os objetivos a ser alcançados pelo Grupo de Pes-
quisa NUPETE. Em seguida, o professor Elionaldo Fernandes 
Julião, com a produção “A experiência política e pedagógica do 
Núcleo de Estudos e Documentação em Educação de Jovens e 
Adultos da Universidade Federal Fluminense”, homenageando 
o professor Osmar Fávero, apresenta as principais experiências 
político-pedagógicas do NEDEJA. E, como coordenadora do 
ELAC, apresento, com o artigo “O Grupo de Pesquisa ELAC 
como potência criadora”, os caminhos percorridos pelo grupo 
e, nesse movimento, explicito por que a corporeidade constitui 
categoria central de discussão e pesquisa do grupo.

Cada artigo, brevemente apresentado, possui um resumo que 
pode ser identificado como “janela” aberta para entrar na discus-
são. No final do livro também encontrarão uma breve descrição 
da formação dos autores e das autoras, além dos respectivos ende-
reços eletrônicos – favorecendo dar continuidade ao encontro e ao 
diálogo aqui iniciado.

Convido-os/as, então, à leitura atenta, pois as narrativas im-
pressas trazem a possibilidade de ecoarem problemas e objetivos 
comuns, nos auxiliando a unir esforços na criação, na visibilidade 
e na defesa de uma educação que afirma e prioriza a vida – como 
um momento pandêmico convoca.

Cuidemo-nos.
Sigamos.

Rosa Malena de Araújo Carvalho (org.) 
Outono de 2021, em plena pandemia da Covid-19.
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Com muita honra e alegria, aceitei o convite da professora 
Rosa Malena de Araújo Carvalho para a escrita do prefácio do li-
vro Corporeidades e processos formativos: contundências e resistências 
em defesa da vida e da escola. Conheço a organizadora desde o Fó-
rum EJA do Rio de Janeiro e, mais proximamente, no Programa 
de Pós-graduação Processos Formativos e Desigualdades Sociais, 
na FFP/UERJ, onde temos compartilhado trabalhos e afirmado 
posições em defesa do direito à educação de jovens e adultos tra-
balhadores. Quanto ao livro, ele celebra uma década de encontros 
potentes de autoras e autores que contribuem para exitosa traje-
tória do Grupo de Pesquisa Educação física escolar; Experiências 
lúdicas e artísticas; Corporeidades (ELAC), na UFF.

Um traço que se inscreve neste prefácio é – como a origem 
da palavra nos lega – a primeira face de um convite feito pela 
organizadora; convite este que é tomado como um afeto que ex-
perimentamos de diferentes modos, já que este livro representa 
movimentos de aproximações entre modos de viver, sentir, reali-
zar, pensar sobre corporeidades e processos formativos na urgência 
do contexto da pandemia do coronavírus, reverberando na defesa 
da vida e da escola.

Ao receber o manuscrito, com especial alegria pude constatar 
que os artigos documentam trajetórias de formação, trabalho e 
pesquisas nos territórios da docência, seja na universidade, seja na 
escola básica, ou em ambas, em que professoras/es pesquisadoras/
es de diferentes gerações e instituições se encontram no ELAC. 
Este encontro entre universidade e escola básica, como tão bem 
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nos inspira Paulo Freire, forma um elo ético necessário para os 
enfrentamentos contra todas as manifestações e tentativas discri-
minatórias de raça, de gênero, de classe, cujos corpos em profusão 
de rebeldias, de resistências, de lutas cotidianas, mesmo assim, são 
alvos do capitalismo em aliança com o reacionarismo patriarcal. 
Mas, resistem! Reexistem!

Sob a insígnia da ousadia, estes corpos de desejos, afetos, ra-
cionalidades travam lutas das mais dramáticas que confrontam 
visões de mundo, modos de ver, sentir e de se fazerem contra o 
projeto civilizatório do sistema do capital que, no limite, tem na 
eliminação física do outro diferente e desigual sua expressão mais 
visível. Lembramos, aqui, Florestan Fernandes em sua análise so-
bre os processos de formação social dos países latino-americanos 
que têm, no capitalismo periférico e dependente, uma maneira 
peculiar de se inserir no projeto do sistema mundial do capital, 
combinando o arcaico e o moderno numa forma estrutural da ex-
clusão em suas diferentes clivagens de raça, gênero e classe social.

Nesta obra, professoras e professores falam sobre experiências 
suas, ouvem colegas, examinam documentos, reconstroem memó-
rias e compartilham práticas políticas em diálogos com campos da 
educação, em especial com a educação física escolar, expondo di-
mensões do fazer docente, e cuidam de situar distintas formas de 
pensar os corpos nominados pelas clivagens sociais perquiridas em 
diferentes tempos e espaços. Nos estudos, vemos a relação dialéti-
ca entre instituído e instituinte em abordagens de estratégias teó-
ricas contemporâneas que buscam construir conhecimentos sobre 
corporeidades em continuum formativo feito em diálogos e em 
confrontos, de diferentes compreensões sobre práticas do viver e 
da (re)produção da vida.

Em cada texto, vislumbramos percursos reconstituídos em 
conversas, pesquisas, manifestos de denúncias e anúncios, de ten-
sões trazidas pelos movimentos do vivido e do pensar, de resis-
tências “em defesa da vida e da escola” em um contexto em que a 
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crise política, fundada em negacionismos da história, da ciência, 
do racismo, do sexismo, da luta de classes, rivaliza com a própria 
crise sanitária em processos de exclusão e marginalização de cor-
pos e materializa vontades de alimentar as desigualdades sociais.

A emergência do interesse pelo tema das corporeidades pode 
ser vista como uma oportunidade para voltarmos às bases epis-
temológicas e ontológicas de formas de interpelação de estudos 
sobre o corpo, destacando os acúmulos dos estudos feministas que 
inovaram em análises sobre questões de gênero e de sexualidade 
no diálogo entre teoria e práticas políticas.

Também uma filosofia das relações internas e da dialética 
tem contribuído para formulações que interpelam concepções 
relacionais entre o corpo e o mundo do trabalho. Para tanto, 
dispomos de leituras críticas que questionam os efeitos do corpo 
na dinâmica da circulação e como poderosa estratégia de acumu-
lação do capital.

Sobre isto, estudos realizados por David Harvey fazem 
um convite a voltarmos a Marx quando, em breves exercícios 
analíticos realizados, o autor d’O Capital registra sua compre-
ensão de que, para além de os corpos estarem diferenciados e 
marcados por diferentes capacidades e qualidades produtivas de 
cunho físico (a depender da história, da geografia, da cultura e 
da tradição), as clivagens de raça, de etnia, de idade e de gênero 
são usadas como medidas externas sobre aquilo de que um/a 
trabalhador/a é capaz ou daquilo que lhe é possibilitado pela 
expansão/resistência ao capital.

Quanto a isto, os textos reunidos nesta coletânea nos insti-
gam a pensar possibilidades de interrogar os corpos, não apenas 
como discursos produzidos por quem deles falam, mas falados 
pela materialidade da vida. Afinal, “contundências e resistências 
em defesa da vida e da escola” é o chamamento que Rosa Malena 
de Araújo Carvalho lança às autoras e aos autores congregados 
neste livro.
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O que o livro nos traz é mais do que um conjunto bem orga-
nizado de produções em diálogos com objetos bem configurados, 
ele nos apresenta várias causas e um convite enfático a lutar por 
elas. Em atos de mediações sobre corporeidades trazidas pelos tex-
tos que cerzem a forte textura do livro, as pesquisas são fundadas 
por disposições para criar, inventar caminhos e soluções, tanto 
para influir na disposição de outros, como para receber influências 
e inspirações daquelas e daqueles com quem se convive, no dia a 
dia, por meio de seus gestos, palavras, obras, jeitos de pensar, tra-
balhar no campo político-social.

O que a obra, em seu conjunto, nos traz é muito mais do que 
articular resultados de movimentos de pesquisa sobre objetos bem 
recortados ou no gênero ensaístico, é um convite a retomarmos 
os nossos esforços em cotejar o que as corporeidades, como pon-
to de partida conceitual destes movimentos percorridos, têm sido 
transformadas pelos sujeitos que as enunciam. Muito mais, ainda, 
questiona sobre como este campo de saber poderá continuar con-
tribuindo para processos formativos emancipatórios, no sentido de 
superarem discursividades ensimesmadas e que dificultam reparar-
mos as dinâmicas de interrelações dos sistemas de opressão.

As professoras e professores que, de uma forma ou de outra, 
se fazem presentes por meio dos capítulos deste livro, mostram 
com intensidade e entusiasmo que tudo o que concerne a um gru-
po, seus objetivos, suas inquietações, acabam por colaborar para a 
feitura do seu próprio inventário.

Para além de um convite/efeito para dialogarmos sobre dispo-
sições teórico-discursivas sobre corporeidades, o livro é expressão de 
um principal enlace das disposições tratadas, ou seja, processos for-
mativos em pluralidades acionadas contra grandes sistemas de opres-
sões operados pelo capital, em que a exploração dos corpos, nas pala-
vras da indiana Spivak,1 é o universal a ser confrontado e superado.

1 SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010 [1985]. 133p.
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Prefácio

O presente livro se abre como importante referência à não 
capitulação ao fetiche do discurso sem materialidade. Os autores 
e autoras, ao abordar problemáticas sobre o corpo como categoria 
analítica, trazem perspectivas e possibilidades de compreender a 
sociedade contemporânea em suas dinâmicas, conflitos, mas, tam-
bém, modos de esperançar. Na defesa da vida, da escola, leitoras 
e leitores são exortadas/os a juntarem-se às autoras e aos autores 
deste livro em atos de “contundências e resistências”.

Na expressão de uma síntese possível do que se espera de um 
prefácio, como um convite à leitura, é importante ressaltar as pes-
quisas minuciosas das fontes trazidas na comemoração da criação 
do ELAC. Tratam-se de memórias das vozes, pretéritas e do tem-
po presente, que afirmam e justificam lutas para uma educação 
como “prática da liberdade”, nas palavras/atos de Paulo Freire, da 
emancipação humana através de projetos que há dez anos nutrem 
o Grupo de Pesquisa ELAC e nos exortam à construção de soli-
dariedades necessárias ao enfrentamento das faces renovadas da 
barbárie. Venceremos!

Marcia Soares de Alvarenga 
UERJ/FFP 

Outono em quarentena, 2021
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Capítulo 1

a Corporeidade e a 
ConStrução rizomátiCa 

do ConheCimento na eSCola1

Andreza Berti

Resumo: Este artigo tem como objetivo compartilhar parte 
da dissertação de mestrado, a qual foi estruturada a partir 
da problemática emergida das experiências como docente 
na rede pública municipal de ensino da cidade do Rio de 
Janeiro, tendo como questão central “como as atividades 
escolares cotidianas dos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal se referem à questão da corporeidade e potencializam a 
construção do conhecimento?”. A pesquisa buscou afirmar 
a relevância da corporeidade e sua contribuição nas ativi-
dades pedagógicas, por meio de uma proposta rizomática 
do conhecimento e de formação plena do estudante. Nesse 
sentido, o texto apresenta argumentações fundamentadas 
nas análises de Foucault (2003), no que diz respeito ao dis-
ciplinamento como método eficaz para a docilização dos 
corpos, desdobrando nas questões em torno da corporei-
dade aprendente, tendo como base as reflexões acerca das 
experiências educativas (comentadas e analisadas na íntegra 
da pesquisa), em interlocução com os enunciados de Deleu-

1 Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado A corporeidade no espaçotempo 
escolar: uma possibilidade na construção rizomática do conhecimento, desenvolvida no 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracica-
ba, no Núcleo de Estudo e Pesquisa de História e Filosofia da Educação, entre os 
anos de 2007 e 2009. Disponível para acesso em: http://iepapp.unimep.br/biblio-
teca_digital/pdfs/2006/HOHGHTUJHOLC.pdf.

http://iepapp.unimep.br/biblioteca_digital/pdfs/2006/HOHGHTUJHOLC.pdf
http://iepapp.unimep.br/biblioteca_digital/pdfs/2006/HOHGHTUJHOLC.pdf
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ze e Guattari (1995, 1997) sobre a não definição do corpo 
pelo que o compõe e o conceito de rizoma, delineado em 
torno do projeto rizomático de conhecimento. Portanto, as 
noções de rizoma e de corporeidade podem viabilizar múl-
tiplas produções de conhecimentos e sentidos.

introdução

A proposta deste texto é compartilhar parte da pesquisa de 
mestrado em uma edição comemorativa do ELAC. Celebrar uma 
década de trabalho coletivo, potente e contundente é uma bela 
oportunidade para renovarmos princípios (éticos e estéticos), for-
talecer laços (acadêmicos e afetivos) e, sobretudo, produzir, divul-
gar e popularizar conhecimentos.

A participação em um grupo de pesquisa cujas temáticas in-
vestigativas congregam a cultura corporal, as experiências lúdicas, 
artísticas e corporeidades é consequência de um processo formati-
vo contínuo em que o “discurso sobre o corpo” surge como uma 
inquietude ainda em uma formação incipiente – tanto em nível 
médio (na Escola Normal Carmela Dutra) quanto em nível su-
perior (no Curso Normal Superior do Instituto Superior de Edu-
cação do Rio de Janeiro) –, aguçada no último ano do Ensino 
Superior quando comecei a trabalhar com uma turma do 5o ano 
do Ensino Fundamental de uma escola pública periférica carioca.

Tal impacto pôde ser percebido em meu primeiro trabalho 
monográfico, intitulado “Reflexões sobre o movimento corpo-
ral na escola”, orientado pela professora Rosa Malena de Araújo 
Carvalho – atualmente líder do Grupo de Pesquisa Educação 
física escolar; Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades 
(ELAC). A partir desse trabalho inicial trilhei um caminho in-
vestigativo permeado pelos atravessamentos (práticos e discur-
sivos) sobre o corpo, o que depois assumiu uma configuração 
teórica em torno da corporeidade, culminando no recorte da 
dissertação de mestrado que será apresentado neste texto.
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A investigação foi estruturada a partir da problemática emer-
gida das experiências como docente na rede pública municipal de 
ensino da cidade do Rio de Janeiro, por meio da pergunta “como 
as atividades escolares cotidianas dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental se referem à questão da corporeidade e potencializam 
a construção do conhecimento?”. A dissertação buscou afirmar a 
relevância da corporeidade e sua contribuição nas atividades peda-
gógicas, por meio de uma proposta rizomática do conhecimento e 
de formação plena do estudante.

As experiências analisadas na pesquisa pretenderam diluir 
práticas dicotômicas, acentuando a importância de se reconhecer 
e de viver a corporeidade nos diferentes espaçostempos do contexto 
escolar, coerente com uma perspectiva emancipatória e contra-he-
gemônica do que predominantemente entendemos como corpo. 
Compreender o estudante como produtor do conhecimento que 
ocupa diversos lugares e existe de corpo inteiro é reconhecer a cor-
poreidade. Desse modo, a discussão da corporeidade – entendida 
não só como corpo biológico (sistemas, reflexos e sensações), or-
ganismo que reproduz características hereditárias, mas como ação 
de estar no mundo, participar e estabelecer relações resultantes 
de um processo sócio-histórico que vai constituindo o sujeito – 
contribui para fomentar o debate pedagógico referente ao corpo.

Nesse sentido, a pesquisa se desenvolveu a partir de uma re-
visão bibliográfica do tema, em profícua interlocução com autores 
do campo da educação e da filosofia, em diálogo com as minhas 
experiências enquanto professora dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e nas reflexões iniciadas em diferentes espaçostempos 
de construção do conhecimento.

É importante destacar que essa dissertação é defendida no 
mesmo ano em que o Grupo de Pesquisa ELAC é fundado. O 
movimento que marca o encerramento de um ciclo prenuncia, 
ao mesmo tempo, um movimento de recomeço. As inquietações 
da pesquisa continuaram me acompanhando por um longo 
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tempo, o que desdobrou na minha participação sistemática no 
recém-criado ELAC. Desde 2009, atuo como integrante-pesqui-
sadora desse coletivo. Durante esse tempo, seguimos em processo 
de coformação, aprofundando discussões, debatendo, investigan-
do, escrevendo, apresentando trabalhos em congressos científicos, 
produzindo seminários e promovendo encontros (entre pessoas e 
conhecimentos).

Na primeira seção deste artigo apresentarei uma breve in-
terlocução com Foucault (2003), ressaltando o disciplinamen-
to como método eficaz na docilização dos corpos. Na temática 
da disciplinarização e controle dos corpos este autor constrói 
uma análise minuciosa do poder, investigando suas técnicas 
sobre o corpo, estendendo-se ao corpo social (coletividade); 
resultando na normalização e adequação dos sujeitos. A dis-
ciplina então surge para atender à demanda de corpos mais 
eficientes, mais pragmáticos.

Em seguida, abordarei algumas ressignificações do corpo e 
do conhecimento, em torno da corporeidade aprendente e sua re-
levância no campo educativo. Para isso, referir-me-ei às experiên-
cias educativas comentadas e analisadas na dissertação, de maneira 
concisa, tendo como interlocução teórica a assertiva de Deleuze e 
Guattari (1997) sobre a não definição do corpo pelo que o com-
põe. Como desdobramento, apresentarei o conceito de rizoma e 
seus princípios, sistematizado em torno de um projeto rizomático. 
Finalizarei com breves considerações finais.

Em suma, por que estudar a corporeidade? Porque a con-
sidero como ponto de partida (não no sentido de origem, mas 
como um ponto de conexão rizomática) para se problematizar 
os conceitos dualistas que insistem em “ditar as regras” no ce-
nário educacional, separando o eu e o mundo, o eu e os outros, 
o eu e o corpo.
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corpo tênue, corpo intenso

Tomando como ponto de partida as análises de Michel Fou-
cault na obra Vigiar e Punir (2003) sobre o “poder disciplinar” nos 
séculos XVIII e XIX nas mais diversas instituições sociais (escolas, 
igrejas, famílias, prisões, quartéis etc.), percebemos a presença de 
muitos valores legitimadores de controle do corpo, cuja finalidade 
é subordiná-lo, controlá-lo e aprisioná-lo. Identificamos, portan-
to, a existência de um poder diferente do poder do Estado, porém 
a ele articulado na medida em que age nos corpos, sobrecarregan-
do-os e oprimindo-os. O controle da sociedade sobre os indiví-
duos não opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, 
mas começa no corpo e com o corpo. De acordo com o autor, o 
corpo é uma realidade biopolítica. Isto é, há vínculo direto entre 
as sujeições corporais (dominação) e as relações econômicas (força 
de produção) – o que significa dizer que somos ao mesmo tempo 
corpos produtivos e corpos submissos.

Foucault (2003) analisa no livro a apropriação do tempo do 
indivíduo, de como foi transformado em controle. Do controle 
ao adestramento (ao poder disciplinar e suas técnicas). Nesse sen-
tido, o sucesso disciplinar se afirma através do olhar hierárquico, 
do castigo normalizador e de uma combinação que é específica 
do castigo, o exame. A vigilância precisa do olhar. Os observató-
rios multiplicam-se e favorecem uma arte do visível para preparar 
o homem e sujeitá-lo, utilizá-lo. No acampamento militar, por 
exemplo, o poder é exercido pela vigilância. A disposição das ten-
das, as filas, as colunas permitem uma rede de olhares que contro-
lam uns aos outros e o monitor controla a todos. A visibilidade 
geral propicia o exercício do poder. As instituições passam a fun-
cionar em arquiteturas planejadas para favorecer a vigilância, com 
planejamento de aberturas, transparências, vazios e passagens.

Com o passar do tempo, surge uma preocupação em traba-
lhar o corpo em cada detalhe: movimentos, atitudes e exercí-
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cios constantes. Assim, nos séculos XVII e XVIII a disciplina foi 
a convenção para todas as formas de dominação. “Esses métodos 
que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 
realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma re-
lação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as ‘dis-
ciplinas’” (FOUCAULT, 2003, p. 118). Desse modo, a disciplina 
corporal nasce como uma arte do corpo humano, pois legitima a 
relação obediência/utilidade. Surgindo, então, uma “anatomia 
política” que define o poder sobre o corpo dos outros, aumentan-
do a potência econômica, em termos de utilidade, e diminuindo a 
potência em termos de obediência.

A disciplina é marcada pela distribuição dos indivíduos no 
espaço. O ‘encarceramento’ dos indivíduos é visível nos espaços 
como as escolas, prisões, fábricas, hospitais e exército. No que me 
cabe neste texto, o espaçotempo escolar, trago uma citação do filó-
sofo sobre a escola do século XVIII.

[...] a classe torna-se homogênea, ela agora só se 
compõe dos elementos individuais que vêm se colo-
car uns ao lado dos outros sob os olhares do mestre. 
A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a 
definir a grande forma de repartição dos indivíduos 
na ordem escolar: filas de alunos na sala, nos corre-
dores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em 
relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele 
obtém de semana em semana, de mês em mês, de 
ano em ano; alinhamento das classes de idade umas 
depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, 
das questões tratadas segundo uma ordem de difi-
culdade crescente (FOUCAULT, 2003, p. 125-126).

Esta organização espacial dos alunos permitiu o controle 
de cada um e as atividades concomitantes de todos. Diante 
desta arrumação escolar, foi possível imaginar uma grande es-
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truturação do ensinar e uma extrema organização para vigiar, 
hierarquizar e recompensar.

Há controle de atividades através do horário (nas escolas a 
divisão de tempo representa o excesso de disciplina). O tempo 
é sempre de “boa qualidade”, repleto de atividades ordenadas, 
treinamentos por etapas e exercícios prescritivos e específicos 
às hierarquias e às subdivisões. Dessa forma, “o tempo penetra 
no corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder” 
(FOUCAULT, 2003, p. 129). Como consequência disso, sur-
ge uma profunda relação corpo-objeto. E é o próprio Foucault 
(2003) que traz um exemplo escolar destas definições, articula-
ções e sujeições ao citar Conduite des écoles chrétiennes, de 1828, 
de J. B. de La Salle:

[...] manter o corpo direito, um pouco voltado e solto 
do lado esquerdo, e algo inclinado para a frente, de 
maneira que, estando o cotovelo pousado na mesa, o 
queixo possa ser apoiado na mão, a menos que o al-
cance da vista não o permita; a perna esquerda deve fi-
car um pouco mais avançada que a direita, sob a mesa. 
Deve-se deixar uma distância de dois dedos entre o 
corpo e a mesa; pois não só se escreve com mais ra-
pidez, mas nada é mais nocivo à saúde que contrair o 
hábito de apoiar o estômago contra a mesa; a parte do 
braço esquerdo, do cotovelo até à mão, deve ser colo-
cada sobre a mesa. O braço direito deve estar afastado 
do corpo cerca de três dedos, e sair aproximadamente 
cinco dedos da mesa, sobre a qual deve apoiar ligeira-
mente. O mestre ensinará aos escolares a postura que 
estes devem manter ao escrever, e a corrigirá seja por 
sinal seja de outra maneira, quando dela se afastarem 
(FOUCAULT, 2003, p. 130).

Dessa maneira, surge a disciplina como método de controle 
minucioso dos corpos supondo um binômio de docilidade-utili-
dade, esquadrinhando o espaço, o tempo e os movimentos. Nos 
séculos XVII e XVIII convinha formular mecanismo que a um 
só tempo transformava os corpos em obedientes e úteis. Exercita-
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dos para o trabalho e inertes politicamente. As disciplinas são ao 
mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicas. Marcam 
lugares, definem valores, garantem a individualidade e a obediên-
cia. Aos poucos, a ordenação deixa de demandar explicação, basta 
apenas que todos tenham o comportamento desejado de acordo 
com a sinalização emitida,

[...] o treinamento das escolares deve ser feito da mes-
ma maneira; poucas palavras, nenhuma explicação, 
no máximo um silêncio total que só seria interrompi-
do por sinais – sinos, palmas, gestos, simples olhar do 
mestre, ou ainda aquele pequeno aparelho de madeira 
que os Irmãos das Escolas Cristãs usavam; era cha-
mado por excelência o “Sinal” e devia significar em 
sua brevidade maquinal ao mesmo tempo a técnica 
do comando e a moral da obediência (FOUCAULT, 
2003, p. 140).

Há uma relação pedagógica fiscalizadora em que o poder dis-
ciplinar está em toda parte. Não é apenas o professor que vigia, é 
toda a escola (alunos, inspetores, direção). A partir disso, surge a 
“sanção normalizadora”, pois cada coisa deve ser punida (atraso, 
desatenção, desobediência, sujeira, indecência). Todas as manifes-
tações que escapam do padrão de comportamento devem ser pu-
nidas, corrigidas. “O castigo disciplinar tem a função de reduzir 
os desvios” (FOUCAULT, 2003, p. 150).

Mas não é somente por uma via que o castigo passa. Existe a 
“gratificação-sanção”, na qual as coisas são colocadas como boas/
más, positivas/negativas. Por exemplo, há sempre valorização do 
bom comportamento para depois haver más notas em relação ao 
desvio comportamental. Ou seja, apresenta-se uma recompensa e, 
se não funcionar, pune-se! A disciplina recompensa pela promo-
ção de lugares e ascensão hierárquica, entretanto, pune rebaixando, 
exercendo sobre os alunos um poder constante “para que se sub-
metam todos ao mesmo modelo, para que sejam obrigados todos 
juntos ‘à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos 
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exercícios, e à exata prática dos deveres e de todas as partes da disci-
plina’. Para que, todos, se pareçam” (FOUCAULT, 2003, p. 152).

A disciplina então aparece atendendo à demanda de extrair 
dos corpos um aparelho mais eficiente, mais pragmático. As or-
dens não precisam ser entendidas, apenas decodificadas, algo que 
decorre da correlação de forças que adestram os sujeitos: atrasos, 
erros, negligência e insolência são atitudes que são reprimidas por 
micromecanismos de sanção que não são contemplados por leis 
sociais. Daí a possibilidade de a punição desembocar no estabe-
lecimento de normas. A norma se estabelece como princípio de 
coerção a partir de uma educação estandardizada, conjugando vi-
gilância e regulação, homogeneizando os indivíduos.

Na escola isso é evidenciado pelas provas. Um método eficaz 
de avaliar os alunos estabelecendo um parâmetro comum a todos. 
Essa medição condiciona gratificações e sanções. Mas a prova não 
se limita a isso. Ela tem um duplo aspecto importante: se por um 
lado visa ratificar um conhecimento transmitido do professor para 
o aluno, por outro permite ao primeiro reconhecer uma série de 
saberes do último. Nesse caso, todo um novo campo de saber é 
erigido como uma metodologia própria.

O que fica patente é que existe uma generalização da disci-
plina para todas as células sociais, devido à facilidade de transpo-
sição de seus arranjos (eis aí o grande legado do panoptismo!). O 
panóptico de Bentham se constitui a partir de uma construção 
periférica em anel; no centro uma torre com janelas que permite a 
visão das celas, mas que impossibilita sua própria visão por parte 
dos encarcerados. Apenas uma pessoa pode vigiar várias, então o 
espaço pode ser repartido individualmente, evitando as massas, 
pois os muros laterais impedem a comunicação entre os detentos.

Todavia, o efeito mais importante refere-se ao sentimento do 
detento de estar sendo observado constantemente, o que assegura 
o funcionamento do poder automaticamente. O poder é visível e 
inverificável, sabe-se de sua existência, mas não se pode comprová
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-la. Não é mais necessário impor penas e sanções aos vigiados para 
obter bom comportamento, basta o temor de ter todos seus atos 
vistos e analisados pela hierarquia daqueles que detêm o poder.

Ademais, o panóptico engendra uma observação que vai além 
da questão apenas da vigilância para alcançar a posição de formação 
de saberes, pois a observação do operário, do louco, do enfermo 
leva à percepção de sintomas e comportamentos que suscitam ques-
tões aos examinadores. Com isso, experiências são feitas, indivíduos 
treinados e remédios experimentados. Um laboratório de poder, 
onde novos objetos de saber são descobertos em função do poder 
que lhes precede. No bojo dessa discussão, é perceptível a nova face 
da disciplina – que busca aumentar a utilidade dos indivíduos, fa-
zendo crescer suas aptidões, seus rendimentos, moralizando cada 
vez mais as condutas e, consequentemente, associando corpo a ob-
jeto, aproximando a discussão do sujeito à mercadoria e produto.

Nos últimos anos é possível observar o crescimento da expo-
sição dos corpos na mídia. A multiplicidade de imagens segue a 
ordem da visibilidade máxima. Esta sociedade do “ver e ser visto” 
parece criar experiências subjetivas vazias de sentidos. Quase que 
com vida própria, o corpo se transforma em uma máquina de 
reparação. Nesse sentido, o ideal do corpo perfeito e a busca inces-
sante pela beleza física, em nome da saúde e do bem-estar, soam 
como um culto de aprisionamento, prevalecendo o corpo-ima-
gem-espetáculo como o indicador da verdade do sujeito. Estar em 
forma, bonito e jovem significa ser feliz e estar integrado social-
mente (SANT’ANNA, 2001).

São assustadoras as afirmações do corpo pelos discursos tec-
nológicos que elaboram “falas sobre o corpo”, divulgando a todo 
o momento modelos estéticos e um arsenal de produtos para 
modelagem do mesmo. Sem esquecer as modificações diretas no 
corpo, como os implantes, transplantes e cirurgias plásticas – 
que apresentam uma falsa promessa de liberdade. Estes “progres-
sos”, embasados pelos discursos mecanicistas e instrumentaliza-
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dos, introduziram os alicerces do pensamento hegemônico do 
corpo sob o viés da biologização e da moralização, constituin-
do-se como lócus de investigação da medicina, da estética, da 
arte, da nutrição, da mídia, da psicologia, da moda... Na con-
temporaneidade, há uma difusão da moral e da lei deslocando 
o imperativo “você deve” da modernidade, para o “você pode” 
da pós-modernidade. Somos agora consumidores para além da 
jurisprudência, pois a máxima “você deseja” predomina sobre 
todas as ações dos projetos individuais (amorosos, profissionais, 
sociais ou familiares). Passamos, então, para o axioma mercado-
lógico do controle-estimulação dos desejos.

Essas transformações têm apontado para movimentos que 
cultuam a boa forma corporal como expressão máxima do “sen-
tir-se bem” como fruto do ideário capitalismo contemporâneo. 
As representações midiáticas dos corpos vão formatando o olhar 
a ponto de interferir (e até moldar) o nosso julgamento sobre o 
“belo” e o “saudável”, por exemplo. A desnaturalização do olhar, 
portanto, é fundamental para repensar o lugar (ou lugares) desig-
nado ao corpo na sociedade.

Em se tratando do espaço reservado ao corpo na escola con-
temporânea, convivemos com movimentos que ora os corpos são 
vinculados às práticas do passado (quando são renunciados, com-
parados, controlados e reduzidos a meros objetos), ora assinalam 
ações futuras que caminham rumo a uma liberalização dissimulada 
pelas promessas de um processo de globalização, cuja orientação 
política e econômica neoliberal impõe as regras do jogo. A par-
tir dessa dupla percepção, como podemos resistir nos cotidianos 
escolares a estes padrões disciplinares de docilização dos corpos? 
Por que insistir em práticas pedagógicas que silenciam os corpos 
(individual e coletivamente)? Quais caminhos de resistência (bio-
política) podemos trilhar na construção de outras possibilidades 
pedagógicas e de relações com o mundo?
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corporeidAde Aprendente

Tentando encontrar pistas de resistência na escola, as expe-
riências pedagógicas narradas na dissertação ocupavam diversos 
espaços: sala de aula, corredores, pátio, quadra, sala de multi-
mídia, sala de leitura e laboratório de informática – até porque 
entendo que é característico do processo dialógico a expressão, 
a contestação, a excitação e a movimentação. Nesse processo, 
as atividades artísticas, o brincar, as trocas de experiências, os 
centros de estudos, as aulas-passeio, as mostras de trabalhos, as 
campanhas, as oficinas e as parcerias com a comunidade (reu-
niões socioeducativas e assembleias) criaram condições para a 
produção e circulação de conhecimentos.

A partir das experiências educativas com turmas do 1o ano 
do Ensino Fundamental e de progressão (classes de estudantes 
com defasagem na relação entre idade e ano de escolarização), 
delineou-se uma proposta teórico-metodológica a fim de pro-
mover a ressignificação das abordagens da leitura e da escrita, 
enfatizando a formação de leitores/escritores, visto que o texto 
na escola não é um objeto fora do mundo real, ele é um texto 
de circulação social. E para que faça realmente sentido para os 
usuários da Língua, é necessária uma proposta de valorização da 
identidade local.

É com este foco que surgem as oficinas “aluno-escritor”. 
Estas oficinas surgiram juntamente com as vivências diárias de 
contação de histórias e “escuta” da realidade dos estudantes 
para iniciar e/ou consolidar a alfabetização. As histórias orais 
serviram como ponto de partida para despertar a fala/leitura/
escrita dos mesmos, ao passo que permitiam a introdução de 
temas, palavras e fonemas. Ou, nas palavras de Paulo Freire 
(1988), como temas geradores a fim de impulsionar a aprendi-
zagem. Os estudantes gostavam de ouvir, recontar e criar his-
tórias (muitas vezes a partir de suas próprias). E neste ir-e-vir 
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de formas, estruturas, ritmos, significados, significantes, ideias 
e emoções, pouco a pouco se revisitavam os temas surgidos 
na sondagem inicial. Restituía-se o contexto sociocultural com 
experimentações artísticas.

No desenrolar das histórias os estudantes apropriavam-se 
da linguagem e entravam em contato com diversas tipologias 
textuais (literárias, jornalísticas, histórias em quadrinhos, cor-
respondências, textos não verbais etc.). À medida que expres-
savam impressões e valores, elaboravam e criavam, ao mesmo 
tempo, suas próprias fantasias. Nesse movimento, as crianças 
se familiarizavam com o registro escrito das ideias e aumen-
tavam o número de leituras, pois percebiam que a leitura dos 
livros aprimorava a escrita e aguçava ainda mais a imaginação. 
As produções ficaram cada vez mais instigantes e preciosas e, 
claro, não gostaria de perdê-las. Então, como compilar todo 
este material?

Busquei apoio no projeto “Abrace um aluno escritor”2 
para saber quais encaminhamentos seriam necessários para a 
turma publicar um livro e “embarcar nessa aventura” literária 
de produção de textos (individual e coletivamente). Ao longo 
dos dias, fomos traçando ideias e perfis, compondo capítulos, 
ilustrando fragmentos, descrevendo lugares e personagens, ele-
gendo eixos de análises até chegar a um tema que seria desen-
volvido por toda a turma.

A produção coletiva persistiu por semanas, ocupando os 
mais variados espaços da escola – desde ambientes capazes de 
provocar a inspiração até lugares silenciosos para aumentar a 
concentração. A cada capítulo escrito revisava-se o texto e o des-
tino das personagens. Ao fim da correção, abria-se o debate para 

2 É um projeto social e pedagógico, criado no ano de 2001 por um grupo de pro-
fessores do ensino público do Rio de Janeiro com o intuito de aproximar o jovem 
e a criança do livro. Não só como leitor, mas, principalmente, como produtor dos 
seus próprios textos, através de oficinas de produção textual, ilustração e editoração.
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o grupo, com a intenção de dar continuidade às outras partes do 
livro, ou voltar ao início. Este processo de composição perma-
neceu até a aprovação e edição do livro pela editora do projeto 
“Abrace”. Com o passar do tempo, neste ir-e-vir do texto, a tur-
ma foi reduzindo o número de não alfabetizados. E, com a fina-
lização da obra, fizemos um grande evento na comunidade, no 
qual os alunos-escritores puderam conversar com a comunidade, 
explicaram o processo de produção do texto e autografaram os 
livros.

Ainda na linha das oficinas, em outra escola, desta vez não 
mais como responsável por um grupo, mas como professora de 
sala de leitura – transitando por várias turmas –, a experiên-
cia com a leitura e escrita se configurou de maneira diferente. 
Inicialmente, a mim cabia o “papel” de mobilizar a escola para 
a importância da leitura. Entretanto, como desempenhar esta 
função? De que leitura falaria?

Indagando como iniciaria o processo, ao reparar3 na escola 
pichada pensei que este poderia ser um ponto de partida: enten-
der a pichação como forma de expressão e de entendimento do 
mundo de determinado contexto. Para isso precisava compreen-
der que manifestação era essa e como legitimava as experiências 
escolares. Junto com isso, busquei tornar a sala de leitura um 
espaço acolhedor, no qual os estudantes gostassem de ficar. Nes-
se processo de aproximação do-discente, consegui apoio de um 
grupo de alunos-colaboradores para iniciar a pesquisa e a refle-
xão acerca do tema.

No percurso investigativo sobre o tema, descobrimos as ten-
sões entre os grupos e seus praticantes. Para alguns, a pichação é 
a mesma coisa que o grafite, já que ambas as expressões apresen-
tam a ideia de “enfeitar” muros se utilizando de tintas spray. Para 

3 Expressão utilizada por Saramago no Ensaio sobre a cegueira ao dizer: “se podes 
olhar, vê. Se podes ver, repara”. 
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outros, a pichação é transgressão, e o grafite uma arte urbana. 
E foi exatamente com base nessas contradições que o debate na 
sala de leitura começou a emergir.

A grafitagem, como “arte autorizada”, começou a tomar for-
ma na escola. À medida que conhecíamos alguns artistas e perce-
bíamos a maneira pela qual eles exploravam o espaço urbano para 
denunciar processos de exclusão e de desigualdade, os estudantes 
se sentiam mais próximos daquele sentimento de revolta e indig-
nação dos grafiteiros. Durante o estudo dessa prática multicul-
tural, fomos capazes de compreender as referências às pequenas 
coisas do cotidiano, cujo traço forte (visceral) revela questões ur-
banas reinterpretadas de maneiras variadas, assumindo-se como 
livre expressão, que não ignora a estética, a ética, a ideologia, a 
coerência e a forma.

No decorrer dos encontros na sala de leitura, a formação 
em grupos permitiu a realização de algumas práticas artísticas 
e corporais (jogos dramáticos, encenações, desenhos, mímicas 
versos e sons), revelando uma multiplicidade de saberes mobi-
lizados pela diversidade e singularidade dos sujeitos aprenden-
tes. A culminância deste trabalho ocorreu com a grafitagem de 
espaços internos e externos da escola que, ao abordar as ques-
tões socioculturais presentes no cotidiano escolar, estampou 
marcas individuais e coletivas nos muros. Por meio de ações 
alegres, prazerosas, solidárias e cidadãs, foi possível perceber a 
instituição escolar como importante lócus de construção das 
realidades, pois ao dialogar com seus diversos sujeitos (estu-
dante, professor, família, funcionários), evidenciou o caráter 
emancipatório do processo educativo. Afinal,

[...] não existe um mundo lá e uma escola aqui que 
dê respostas a esse mundo que parece estar lá. Existe, 
certamente, uma instituição chamada ‘escola’ que está 
implicada neste mundo no sentido mais profundo, no 
sentido mais íntimo, no sentido até de estabelecer o 



37 

Corporeidades e proCessos Formativos

que é este mundo. A rigor, não existe essa dicotomia 
de uma instituição dando resposta ao mundo (VEI-
GA-NETO, 2003, p. 113).

As experiências brevemente narradas revelam diferentes pos-
sibilidades de expressão, de ocupação e de organização do espa-
çotempo escolar e de agenciamentos com saberes e sujeitos. Todo 
este processo é um convite para rompermos com as corporeida-
des fragmentadas, aprofundando e reconhecendo a corporeidade 
como eixo fundante na base da construção de uma lógica não 
hegemônica no discurso educacional, de outro tipo de prática pe-
dagógica – que prioriza a multiplicidade do sujeito, ampliando o 
conceito de vida. Portanto, “sem uma filosofia do corpo, que per-
vada tudo na Educação, qualquer teoria da mente, da inteligência, 
do ser humano global enfim, é de entrada falaciosa” (ASSMANN, 
1995, p. 77).

Nessa direção, com o intuito de potencializar a corporeidade 
no espaçotempo escolar, a argumentação investigativa desenvolvi-
da na dissertação teve como base teórica a assertiva de Deleuze e 
Guattari (1997), quando não definem o corpo pelo que o com-
põe. De acordo com os autores, “um corpo não se define pela 
forma que o determina, nem como uma substância ou sujeitos 
determinados, nem pelos órgãos que possui ou pelas funções que 
exerce” (idem, p. 47). Parti da premissa de que o corpo é muito 
além de um somatório de fragmentos, na tentativa de não mais 
vê-lo como um objeto de manipulação científica, ou mesmo edu-
cativa, a qual determinava (ou ainda determina?) o corpo apenas 
como residência da mente.

Nesse movimento, apresento aos leitores a interlocução de 
Deleuze e Guattari (1996) com Antonin Artaud,4 com suas po-

4 Antonin Artaud (1896-1948) foi poeta, ator, roteirista e diretor de teatro fran-
cês. Para Artaud, o teatro é o lugar privilegiado de uma germinação de formas 
que refazem o ato criador, formas capazes de dirigir ou derivar forças. Por algum 
tempo (basicamente os anos 1930), o teatro para ele era o local de exaltação à vida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1896
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor_de_teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
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tentes contribuições para o debate em torno das questões sobre 
o corpo, mais precisamente sobre um Corpo sem órgãos (CsO)5 
– declamado e anunciado no poema “O homem-Árvore” (1988). 
O organismo é uma leitura que se pode fazer do corpo e deriva da 
ideia de que, por dentro, obedecemos a uma organização sistemá-
tica, a qual nos explica e nos determina. O poema retrata, portan-
to, o avesso do organismo, uma intensa “declaração de guerra aos 
órgãos”. Eis um trecho da poesia:

[...] o tempo em que o homem era uma árvore sem 
órgãos nem função, mas de vontade e árvore de von-
tade que anda, voltará. Existiu, e voltará. Porque a 
grande mentira foi fazer do homem um organismo, 
ingestão, assimilação, incubação, excreção, o que exis-
tia criou toda uma ordem de funções latentes e que 
escapam ao domínio da vontade decisora, a vontade 
que em cada instante decide de si; porque assim era a 
árvore humana que anda, uma vontade que decide a 
cada instante de si, sem funções ocultas, subjacentes, 
que o inconsciente rege. Do que somos e queremos 
na verdade pouco resta, um pó ínfimo sobrenada, e o 
resto, Pierre Loeb, o que é? Um organismo de engolir, 
pesado na sua carne, e que defeca e em cujo campo, 
como um irisado distante, um arco-íris de reconcilia-
ção com deus, sobrenadam, nadam os átomos perdi-
dos, as idéias, acidentes e acasos no total de um corpo 
inteiro... (ARTAUD, 1988, p. 105).

Segundo Artaud (1988) neste poema, os órgãos nos foram 
extraídos, estudados, classificados e registrados minuciosamente, 
ou seja, (re)conhecidos como órgãos aos quais correspondem fun-

e, um pouco depois disso (após alguns incidentes pessoais), o teatro passou a ser o 
local onde se “refaz o corpo”. O “corpo sem órgãos” é o nome deste corpo refeito 
e reorganizado que uma vez libertado de seus automatismos se abre para “dançar 
ao inverso”.
5 “(...) Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de 
práticas. Ao Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba 
de chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto – CsO – mas já se está sobre ele...” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 9).

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
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ções. Assim, passamos a ter uma inscrição em nós que permite o 
discurso “sobre o corpo” – uma representação que nos aprisiona. 
Ora, dizem Deleuze e Guattari (1996): “o corpo é o corpo [...] O 
corpo sem órgãos grita: fizeram-me um organismo! Dobraram-me 
indevidamente! Roubaram meu corpo!” (idem, p. 21).

Neste processo de descoberta do corpo, de um caminhar 
rumo à corporeidade, no diálogo com as pistas apontadas por es-
ses autores, é possível tecer fios de possibilidades à construção de 
uma teoria da corporeidade no espaçotempo escolar que fortaleça 
projetos educativos em que possamos ser plenos, possamos ser

[...] necessariamente um lugar, necessariamente um 
plano, necessariamente um coletivo (agenciando ele-
mentos, coisas, vegetais, animais, utensílios, homens, 
potências, fragmentos de tudo isto, porque não existe 
‘meu’ corpo sem órgãos, mas ‘eu’ sobre ele, o que resta 
de mim, inalterável e cambiante de forma, transpon-
do limiares) (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 24).

Ao retorquir a leitura reducionista, a partir da qual a “grande 
mentira foi fazer do homem um organismo, ingestão, assimilação, 
incubação, excreção...” (ARTAUD, 1988, p. 105), assumo um 
compromisso com a corporeidade na expressão dos sentidos, nas 
imagens refletidas, nos silêncios falantes, nos vestígios exibidos, 
na expressão dos corpos individuais e coletivos. Em um vai-e-vem 
constante de possibilidades inventadas e experenciadas.

Deleuze e Guattari (1997), na busca pela compreensão da 
potência do agir dos sujeitos, afirmam: “assim como evitávamos 
definir um corpo por seus órgãos e suas funções, evitamos defini
-lo por características Espécie ou Gênero: procuramos enumerar 
afectos6” (idem, p. 42). E, movidos pelo questionamento espino-
sista7 “o que pode um corpo?”, os autores são enfáticos:

6 Afecto – “Pois o afecto não é um sentimento pessoal, tampouco uma caracterís-
tica, ele é a efetuação de uma potência de matilha, que subleva e faz vacilar o eu” 
(1997, p. 21).
7 Benedictus de Spinoza (1632-1677), importante filósofo racionalista holandês 
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Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabe-
mos o que pode ele, isto é, quais são seu afectos, como 
eles podem ou não compor-se com outros afectos, 
com os afectos de um outro corpo, seja para destruí
-lo ou ser destruído por ele, seja para trocar com esse 
outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele 
um corpo mais potente (DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 43).

Desse modo, Deleuze e Guattari (1997) afirmam ser possível 
ultrapassar a questão das dualidades, classificações e organizações 
existentes na compreensão do mundo. Basta incluir nas obser-
vações cotidianas a noção de multiplicidade. Segundo eles, não 
cabe mais a ordem: “os corpos serão disciplinados, a corporeidade 
desfeita” (idem, p. 49) porque encontramo-nos “cheios” de multi-
plicidades. Não somos mais um ou dois, mas tantos (vários) que 
se articulam, se interpretam, se relacionam, se afectam.

Portanto, na perspectiva de não negligenciar a “corporifica-
ção” do corpo-sujeito, sugiro pensar a corporeidade como proces-
so não linear e não estático; como corpo manifestado e múltiplo; 
como devir (vir-a-ser, sendo!). Refletir. Mas não somente isto. Vi-
ver e manifestar com toda a intensidade a corporeidade, assumin-
do e estabelecendo agenciamentos com o que somos, habitamos, 
coabitamos, existimos.

proJeto rizomático

Tomando por base as conceituações formuladas por Deleuze 
e Guattari (1995), a pesquisa fortaleceu a compreensão da corpo-

que questiona o monoteísmo dualista e o autoritarismo. Para ele, tudo o que existe 
é ao mesmo tempo corpo e ideia. Tudo o que ocorre no pensamento tem seu equi-
valente na extensão e vice-versa. De acordo com o filósofo, o corpo opera por meio 
de estados de movimento e repouso (ou de velocidades e lentidões, como prefere 
dizer Deleuze). E assim, Deleuze e Guattari compreendem que Espinosa quer ate-
nuar a superioridade da alma sobre o corpo; pois existe a alma E o corpo. E ambos 
exprimem a mesma coisa: um atributo do corpo.
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reidade como uma escolha teórico-metodológica potente. Apre-
sentou como resultado um projeto rizomático do conhecimento, 
agenciado a partir de um conceito desenvolvido pelos autores: o 
rizoma. Ainda que saibamos, como nos alerta o próprio Deleuze 
(1992) na obra O que é Filosofia?, da não preexistência dos concei-
tos, pois eles precisam ser inventados/criados; procurei articular 
este conceito filosófico às experiências com a corporeidade no es-
paçotempo escolar. Isto posto, afinal, o que é o rizoma?

Inicialmente, a ideia de rizoma vem contrapor a imagem ar-
borescente do conhecimento.8 Segundo estes autores, a configuração 
arbórea produz a dualidade, a compartimentalização, a causalida-
de e a sucessividade, cujo tronco principal representa um elo de 
ligação, isto é, o tronco é o conceito que permeia e guia todos os 
outros segmentos da árvore.

[...] a árvore ou a raiz inspiram uma triste imagem do 
pensamento que não pára de imitar o múltiplo a par-
tir de uma unidade superior, de centro ou de segmen-
to. Com efeito, se se considera o conjunto galhos-raí-
zes, o tronco desempenha o papel de segmento oposto 
para um dos subconjuntos percorridos de baixo para 
cima: um tal segmento será um ‘dipolo de ligação’, 
diferentemente dos ‘dipolos-unidades’ que formaram 
os raios que emana de um único centro (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 26).

A fim de romper com esta imagem arborescente, Deleuze e 
Guattari (1995, p. 37) são categóricos ao afirmar: “Um rizoma 
não começa nem conclui, ele se encontra no meio, entre as coisas, 
inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança.” Daí a ideia de que o rizoma procede por 
variação, conquista, reversão e conexão; pois ele está entre (inter-

8 A ideia de arborescência do conhecimento tem relação direta com aquelas ima-
gens do pensamento que apresentam pontos de origem, hierarquias, elementos bi-
nários, estruturas e linearidades.
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mezzo), no meio. E estar no meio nada tem a ver com estabelecer 
uma média entre pontos de determinados segmentos. Visto que 
o rizoma se constitui em novas formas de multiplicidades que se 
entrecruzam a todo instante (escapando de configurações prévias). 
Não apresentando, portanto, uma estrutura definida – como no 
exemplo da árvore.

Dito isto, o conceito de rizoma possibilita pensar a multipli-
cidade. Uma vez que o rizoma é a maneira pela qual a multipli-
cidade se expressa, sem ter que se agregar à unidade. Através do 
termo multiplicidade, é possível desmedir o esquema binário uno-
múltiplo, como bem explicam Deleuze e Guattari (1995, p. 46):

[...] voltemos a esta história de multiplicidade, por-
que foi um momento muito importante quando foi 
criado tal substantivo, precisamente para escapar da 
oposição abstrata entre o múltiplo e o uno, para esca-
par da dialética, para chegar a pensar o múltiplo em 
estado puro, para deixar de fazer dele o fragmento nu-
mérico de uma Unidade ou Totalidade perdidas ou, 
ao contrário, o elemento orgânico de uma unidade ou 
totalidade por vir – e, sobretudo, para distinguir tipos 
de multiplicidade.

As multiplicidades transbordam as dicotomias, porque per-
mitem pensar entre o pensamento, tecendo linhas de fugas através 
dos acontecimentos. No entanto, a fim de se ter uma compreen-
são mais ampla do conceito de rizoma, abordado por Deleuze e 
Guattari (1995), apresento abaixo os seus princípios básicos:

1o – Princípio de conexão: qualquer ponto de um rizoma é 
conectado a qualquer outro. Uma das principais características de 
um rizoma é a ausência de um centro fixo.

2o – Princípio de heterogeneidade: os saberes se desterritoriali-
zam e se interpenetram produzindo novas abordagens conceituais. 
O rizoma é heterogêneo, porque é atravessado por várias moda-
lidades (políticas, biológicas, linguísticas, culturais, econômicas 
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etc.), não existindo superioridade de uma em relação à outra, mas 
agenciamentos que conectam coisas de natureza heterogêneas em 
um mesmo plano.

3o – Princípio de multiplicidade: o rizoma é sempre multipli-
cidade e não pode ser reduzido à unidade. As multiplicidades são 
linhas, nunca pontos fixos: “uma multiplicidade não tem sujeito 
nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16). Ou ainda, “as multipli-
cidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou 
desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 
conectarem às outras” (ibidem, p. 17).

4o – Princípio de ruptura a-significante: o rizoma não sugere 
qualquer processo de significação. Este princípio diz respeito aos 
processos de territorialização e desterritorialização. Implica que, 
no rizoma, estão contidas não só linhas de fuga e rupturas, mas 
também árvores e raízes. Deste modo, o rizoma pode tanto acabar 
produzindo uma árvore numa linha de fuga, quanto produzin-
do linhas de fuga em sistemas hierarquizados. Tais processos de 
territorialização e desterritorialização fazem parte um do outro, 
porque “um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar 
qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas 
e segundo outras linhas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18), 
sem que haja linearidade.

5o – Princípio de cartografia: o rizoma possui entradas múlti-
plas, ou seja, ele pode ser acessado a partir de inúmeros pontos, 
podendo remeter a quaisquer outros. “Cartografar” um aconte-
cimento é um processo de invenção, não de representação. Por-
tanto, o rizoma é um mapa e, como tal, ele é aberto e conectável.

6o – Princípio de decalcomania: o decalque traduz o mapa em 
imagem, passando por um sistema de hierarquização, binaridade 
e transcendência, tornando-o um modelo a ser seguido. Acontece, 
então, a supervalorização do sistema que se criou a partir do decal-
que, sendo a dinâmica do mapa descartada. No entanto, para não 
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imobilizar o mapa é necessário projetar o decalque sobre o mapa, 
porque o “inverso é novidade: colocar o mapa sobre as cópias, os 
rizomas sobre as árvores, possibilitando o surgimento de novos 
territórios, novas multiplicidades” (GALLO, 2003, p. 95).

A noção de rizoma, com seus princípios, auxilia pensar a não 
hierarquização dos saberes – por relações oblíquas – que remetem 
à articulação entre os conhecimentos, para além das propostas 
inter/pluri/multidisciplinares, uma vez que o rizoma apresenta-
se como uma circulação de estados, atravessado por diferentes li-
nhas, com combinações anômalas difíceis de prever.

A metáfora do rizoma subverte a ordem da metáfo-
ra arbórea, tomando como imagem aquele tipo de 
caule radiciforme de alguns vegetais, formado por 
uma miríade de pequenas raízes emaranhadas em 
meio a pequenos bulbos armazenatícios, colocando 
em questão a relação intrínseca entre as várias áreas 
do saber, representadas cada uma delas pelas inúme-
ras linhas fibrosas de um rizoma, que se entrelaçam 
e se engalfinham formando um conjunto complexo 
no qual os elementos remetem necessariamente uns 
aos outros e mesmo para fora do próprio conjun-
to. Diferente da árvore, a imagem do rizoma não se 
presta nem a hierarquização nem a ser tomada como 
paradigma, pois nunca há um rizoma, mas rizomas; 
na mesma medida em que o paradigma, fechado, pa-
ralisa o pensamento, o rizoma, sempre aberto, faz 
proliferar pensamentos (GALLO, 2003, p. 93).

No cotidiano escolar é possível identificar a concepção ar-
borescente do conhecimento no que se aplica ao currículo das 
disciplinas. A forma predominante do ensino de uma disciplina 
que apresenta conceitos fragmentados e dicotômicos, não relacio-
nando o aprender com a experiência do pensamento.

É de se notar que o problema da fragmentação excessiva 
dos saberes resultou em uma questão epistemológica muito de-
batida na educação: é possível integrar os diversos conhecimen-



45 

Corporeidades e proCessos Formativos

tos? E para se responder esta questão, geralmente surge um argu-
mento que, “cartesianamente”, estabelece uma diretriz linear de 
onde se deriva os demais conhecimentos; acreditando-se que para 
dar conta desta incorporação basta agrupar as disciplinas em áreas 
afins. E, nesta crença, incide-se no relativismo da “integração das 
diversidades dos saberes”, pretendendo ser universal.

Através do entendimento do rizoma esta perspectiva inte-
gralista se dilui, pois as diversas linhas que formam o rizoma se 
entrelaçam formando vários pontos (por onde passam os fluxos 
do conhecimento) que avançam como linhas de fuga para fora do 
próprio conjunto, no caso aqui, as áreas do conhecimento. Adotar 
o conceito de rizoma na organização do currículo pode conduzir 
a outra composição escolar, tendo em vista que os saberes se cons-
tituem de diferentes estilos (entre si, horizontalmente, atravessan-
do-se e de modo heterogêneo).

Essa composição rizomática conduz a desenhos diferentes da 
verticalidade da epistemologia arbórea, congregando as diferenças 
e mobilidades no processo de ensino-aprendizagem. E mais, possi-
bilita viabilizar uma parceria com o meio sócio-histórico-cultural 
do sujeito aprendente, inaugurando um espaçotempo da conecti-
vidade, da heterogeneidade e da multiplicidade. Portanto, a ideia 
de rizoma atravessa diversas (outras) linhas do conhecimento, já 
que “não existem pontos ou posição num rizoma como se encon-
tra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente 
linhas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17).

Compreender que o conhecimento não é resultado de infor-
mações isoladas, mas construídos através de informações prévias 
e de abordagens críticas cotidianas é um primeiro passo para di-
ferentes tessituras de saberes e novas expressões de corporeidades.

Com o reconhecimento da corporeidade dilui-se o modelo 
cartesiano, não havendo dicotomias, mas sim multiplicidades; 
como argumenta Lins (2005) em seu texto Mangue’s School ou por 
uma pedagogia rizomática. Para o autor, só uma pedagogia rizomá-
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tica se apresenta como possível no processo educativo que prioriza 
a ética e a estética na (re) construção da existência, uma vez que “a 
vida assim compreendida é um contínuo fluxo e refluxo, potência 
de interação e produção de sentidos” (LINS, 2005, p. 1.232).

Portanto, diante de inúmeras possibilidades epistemológicas, 
a corporeidade surge como mais um ponto de conexão (rizomá-
tica). Por isso, viabilizar uma proposta pedagógica comprometida 
com a corporeidade complexa, múltipla e contextualizada é assu-
mir a responsabilidade com práticas educativas que potencializam 
devires, afetos, sonhos, vidas, conhecimentos...

considerAções finAis

Ao reconhecer as diferentes formas de existência, novas 
perspectivas se abrem para outras direções, espaços e lugares 
que acolham a corporeidade e sua contribuição nas atividades 
escolares cotidianas e nos processos de singularização – afir-
mando a multiplicidade – em um mundo que se apresenta cada 
vez mais plural.

Afirmar a multiplicidade é um caminho para sairmos das 
causalidades e das ordens. O percurso argumentativo percorrido 
em torno da noção de rizoma possibilitou apontar indicativos 
à criação de espaçostempos potentes. De fato, Deleuze e Guatta-
ri (1995) explicitam os caracteres rizomáticos que possibilitam 
conexões de qualquer ponto com outro ponto, por não apresen-
tarem nem começo nem fim. Por possuírem múltiplas entradas, 
em contínua ligação e religação com outros elementos. Assim 
sendo, a opção epistemológica pelo rizoma traz profundas im-
plicações para se pensar a educação.

O estudo foi construído a partir da relação com os autores 
e minha experiência docente, cujo foco de atuação (e reflexão) 
esteve comprometido com o fortalecimento da corporeidade 
no espaçotempo escolar, em articulação com os princípios ri-
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zomáticos e seus fluxos constantes. Nessa direção, os sujeitos 
da pesquisa, em sua expressão máxima das corporeidades, fo-
ram investigados sob o princípio da multiplicidade. Tentei, ao 
longo do processo investigativo, destituir a noção de unidade, 
cujo desdobramento aponta para além do que já conhecemos 
sobre quando dois ou mais elementos se conectam, visto que 
eles não apenas se complementam como se constituem em 
um novo elemento, em uma nova intensidade – que já po-
dem se modificar novamente. Portanto, ao potencializar o en-
contro dos estudantes nos múltiplos espaçostempos escolares 
(e mesmo na fronteira) foi nítida a construção destes elemen-
tos, com intensidades capazes de modificar afetos, conceitos, 
atitudes e aprendências.

Desse modo, do ponto de vista epistemológico, a corporeida-
de desmede a secular divisão binária corpo-mente e cede lugar à 
compreensão do ser humano como um ser que se auto-organiza e 
se autoconstrói permanentemente através da articulação de todas 
as suas dimensões. E assim volto à questão central da dissertação: 
que sentido a corporeidade assume nas práticas pedagógicas? E 
mais, temos condições de entender a corporeidade como potência 
criativa de construção do conhecimento no espaçotempo escolar? 
Pautada nestes questionamentos, percorri o caminho de visibilizar 
a corporeidade como reveladora de linguagens possíveis, produ-
zindo sentidos aos acontecimentos.

Ao entender o espaçotempo escolar como um conjunto de 
possibilidades, volta-se à questão do rizoma como conectivo, he-
terogêneo e revelador, que não impõe um pensamento único, ou 
descarta a corporeidade. É necessário, portanto, ressaltar mais 
uma vez que a corporeidade rizomática não corresponde apenas a 
um aporte teórico para renovar as concepções pedagógicas, mas, 
antes de tudo, abrange um complexo projeto de mundo, incluídos 
os diferentes tipos de realidades que o constitui.
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Capítulo 2

eduCação fíSiCa eSColar 
e joGoS eletrôniCoS

Carolina Palma

Resumo: O presente artigo contém a pesquisa realizada como 
trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Educação 
Física. O trabalho originalmente intitulado Jogos eletrônicos: 
o player 2 da educação física escolar1 buscou compreender os 
jogos eletrônicos (JEs) como possibilidade na educação físi-
ca (EF) escolar, e tem como pergunta de partida: a utilização 
dos JEs beneficiaria, de alguma maneira, novas vivências para 
alunos e alunas condizendo com a realidade tecnológica atual? 
A partir dessa questão, o objetivo foi aproximar os jogos ele-
trônicos da educação física, discutindo sua contribuição nas 
vivências escolares e possibilidades na ampliação do conteúdo. 
Para atingir esse propósito, foi escolhida uma metodologia ex-
ploratória descritiva, realizando pesquisa e investigação biblio-
gráfica para coleta de materiais e fontes de informação e dados. 
A trajetória da pesquisa buscou aspectos do jogo e do jogo 
eletrônico, além da análise de conteúdo de três abordagens da 
educação física escolar. As considerações provisórias para este 
artigo consistem nos dois primeiros capítulos do trabalho ori-
ginal, que propõe investigar a presença do jogo e a viabilidade 
do jogo eletrônico como ampliação do conteúdo, bem como 
possíveis indicações ou dificuldades para o seu ensino.

1 Pesquisa concluída do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em educação 
física da Universidade Federal Fluminense com o título: Jogos eletrônicos: o player 2 da 
educação física escolar”, apresentado/aprovado em julho de 2019.
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introdução

Motivada por minhas experiências de vida, permeada por vi-
deogames e inúmeros jogos eletrônicos, os avanços tecnológicos 
desse meio sempre fizeram parte das minhas vivências. Sendo as-
sim, o presente trabalho parte da hipótese de que o jogo é uma 
atividade lúdica inerente à vida humana, reconhecendo que “o 
jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 
definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade huma-
na” (HUIZINGA, 2005, p. 3). Interligado pela cultura e pela 
época, esse fenômeno é criado como facilitador de comunicação, 
aprendizagem e desenvolvimento pois, de maneira lúdica, se 
aprende normas de comportamento do próprio mundo em que 
se está inserido.

Ainda de acordo com Huizinga, podemos identificar o jogo 
por algumas características, que seriam: liberdade, tendo partido 
da vontade do participante; não é real, no sentido de ser literal-
mente a realidade; limitado, pois ocorre em um período determi-
nado com tempo de duração; fenômeno cultural, pois há trans-
missão desse assunto (jogo) de geração para geração; criação da 
ordem, ter regras e não obedecê-las acabaria com o próprio jogo.

Os avanços da tecnologia modificaram o contexto social e 
cultural nos últimos anos, os impactos das novas gerações de tec-
nologia aumentaram a velocidade com a qual a informação che-
ga a todos. Destacando-se a internet com maior ênfase, como a 
tecnologia de informação e comunicação (TICs) que auxilia na 
ressignificação da transmissão de informação/comunicação que se 
tornou instantânea.

Portanto, o jogo como parte da cultura não esteve isento 
nas transformações proporcionadas pelo avanço das mídias ele-
trônicas. A partir da sua primeira aparição na década de 1960, os 
jogos eletrônicos (JEs) não pararam mais de evoluir, tornando-se 
assim a mais nova forma de expressão de jogo caracterizado pelo 
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meio eletrônico. Os JEs, atualmente, são amplamente consumi-
dos. Não modificando suas características fundamentais, apenas 
sua forma de utilização através de meios como computadores, 
consoles e celulares.

A geração imersa no contexto sociotecnológico que vivencia-
mos, nas últimas três décadas, não encontra dificuldade em lidar 
com as novidades e aprende a usá‐las sem necessidade de leitura 
de manuais, bem como aprendendo a jogar, jogando. Esse uso, 
que nos faz identificar uma naturalidade intrínseca desses usuá-
rios tão novos, nos coloca a necessidade de pensar possibilidades 
diferenciadas para sua aprendizagem escolar, mais especificamente 
na Educação Física, em que o jogo é um dos elementos para atuar 
no desenvolvimento da criança. Portanto, “ele deve ser entendido 
como ‘fator de desenvolvimento’ por estimular a criança no exer-
cício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais 
e levá-la a agir independentemente do que ela vê” (COLETIVO 
DE AUTORES, 2009, p. 44).

Entendendo a educação física como prática social que atua 
na escola através da cultura corporal, tendo Bracht (1995) como 
uma das bases que a define por “uma prática social com as carac-
terísticas de uma prática pedagógica, com a especificidade de que 
tematiza manifestações da nossa cultura corporal/movimento” (p. 
II), tratando essas especificidades em diálogo com as tenções da 
sociedade, ela não pode, então, estar alheia às modificações pro-
venientes das tecnologias atuantes na sociedade. A utilização dos 
JEs pode ser um método de ampliação do conteúdo na educação 
física escolar, contribuindo para a formação do aluno e gerando 
novas experiências nas aulas.

Portanto, a partir do que foi exposto, a proposta é aproximar 
os jogos eletrônicos da educação física, discutindo sua contribui-
ção nas vivências escolares e possibilidades na ampliação de con-
teúdo na escola. Investigando, a partir do olhar da Educação Físi-
ca e de diferentes abordagens pedagógicas, se a utilização dos JEs 
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beneficia de alguma maneira novas vivências para os alunxs2 que 
condizem com a realidade tecnológica atual. Além dos autores 
já citados, propomos utilizar outros que se aproximam do tema 
a fim de auxiliar na discussão e aproximação entre JEs e prática 
pedagógica da educação física escolar.

Para a realização deste trabalho foram utilizados passos me-
todológicos caracterizados por Santos (2001) cujos objetivos pro-
põem aproximação em relação aos fenômenos estudados. Optei, 
para esta pesquisa, pela abordagem exploratória descritiva, consi-
derada exploratória por ser “a primeira aproximação com o tema e 
visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno” 
(op. cit., p. 26), e descritiva, pois “a pesquisa descritiva é um le-
vantamento das características conhecidas, componentes do fato/
fenômeno/problema” (ibidem, p. 26). Segundo os procedimentos 
de coleta, foi realizada uma pesquisa bibliográfica indicada pelo 
mesmo autor como “conjunto de materiais escritos/gravados, me-
cânica ou eletronicamente, que contém informações já elaboradas 
e publicadas por outros autores” (ibidem, p. 29). Finalmente, se-
gundo as fontes de informação, foi escolhida a investigação atra-
vés da bibliografia, visto que “constitui-se numa preciosa fonte de 
informações, com dados já organizados e analisados” (p. 31).

É indispensável para a análise dos JEs e da educação física 
escolar a contextualização de cada um dos temas, sua inserção e 
compreensão na sociedade. A começar pelos jogos, suas influências 
e transformações pelas novas tecnologias de informação até o 
surgimento dos jogos eletrônicos. Conduzindo pela mesma linha 
de análise, convoco para o outro tema em foco seguindo para o 
que se entende como Educação Física, recuperando sua constru-
ção histórico-social e problematizações, e reconhecendo sua in-

2 O uso do termo “alunx”, com o “x” no final, segue a tendência de não escolher a 
palavra “aluno”, no masculino, para determinar o termo neutro. Essa tendência tem 
sido seguida por alguns grupos que debatem questões de gênero e criticam as termi-
nologias masculinas como neutras, sem questionar a superioridade do masculino.



53 

Corporeidades e proCessos Formativos

corporação na escola com a contribuição de três abordagens peda-
gógicas com o intuito de aprofundar em seus conteúdos, a fim de 
aproximar a educação física escolar e os jogos eletrônicos.

Jogos eletrônicos

O jogo é um tema bastante pesquisado por autores de áreas 
variadas, portanto, diversos são os olhares para a definição do 
mesmo. Considerando essa diversidade, sem pretensão de fixar 
uma identidade, como ponto de partida convido para a refle-
xão do jogo, a partir das características abordadas por Huizinga, 
Brougère e Kishimoto – autores que são referência em educação 
e educação física.

Partindo da hipótese de Huizinga (2005), em seu livro 
Homo Ludens, de que o jogo é uma atividade lúdica inerente 
à vida humana, reconhecemos que “o jogo é fato mais antigo 
que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos ri-
gorosas, pressupõe sempre a sociedade humana” (p. 3).  Nessa 
concepção, o jogo é descrito como elemento da cultura, sendo 
uma categoria primaria à vida, que acontecia antes mesmo da 
civilização humana. Dessa forma, o autor expressa que o jogo 
já acontecia fora da cultura humana, pois é visto entre os ani-
mas. Contudo, no jogo “existe alguma coisa em jogo” (p. 3), que 
ultrapassa a função física e biológica, de comum entre os seres 
vivos (humanos e animais). A atribuição de sentido à prática é o 
que determina seu significado na sociedade.

Huizinga busca pesquisar o jogo como “forma significante”, 
enquanto fenômeno cultural –fundamental para o desenvolvi-
mento da sociedade. Para o pesquisador, a cultura surge e se de-
senvolve sob a forma de jogo. Nesse sentido, para ele a civiliza-
ção humana não acrescentou uma característica fundamental à 
natureza lúdica do jogo, na medida em que, por ser específico do 
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ser humano, temos seu desenvolvimento em aspectos que são as 
características de “função social”.

Entre os autores que discutem as características do jogo, 
Brougère (1998) parte da hipótese da existência da cultura lúdica, 
em que o jogo está inserido. Sendo jogo um

[...] conjunto de regras e significações próprias do 
jogo que o jogador adquire e domina no contexto de 
seu jogo. Em vez de ver no jogo o lugar de desenvol-
vimento da cultura, é necessário ver nele simplesmen-
te o lugar de emergência e de enriquecimento dessa 
cultura lúdica, essa mesma que torna o jogo possível 
e permite enriquecer progressivamente a atividade lú-
dica (op. cit., p. 2).

O autor trabalha o jogo como produto cultural, possuindo 
características essenciais como: aspecto fictício, no sentido de faz de 
conta; inversão dos papeis, indicando o elemento fantasia; a repeti-
ção, pois não modificaria a realidade e sempre pode-se voltar para 
o início; por fim, um breve acordo para participar.

Compartilhando de uma concepção próxima, Kishimoto 
(1994) traz a função social como característica do jogo. Segundo a 
autora, o jogo é um fato social e enquanto tal assume a imagem, 
o sentido que cada sociedade lhe atribui. Por isso, dependendo 
do lugar e da época o jogo pode assumir significações diferentes. 
Assim, cada contexto social constrói uma imagem de jogo segun-
do seus valores e seu modo de vida, que é expresso por meio da 
linguagem. Portanto, o sentido do jogo depende da linguagem de 
cada contexto social.

Além do fato social, Kishimoto (1994) complementa com mais 
duas características: o sistema de regras: “são estruturas sequenciais de 
regras que permitem diferenciar cada jogo, ocorrendo superposição 
com a situação lúdica, uma vez que, quando alguém joga, está exe-
cutando as regras do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma 
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atividade lúdica” (op. cit., p. 108); e o jogo como objeto: “tais as-
pectos permitem uma primeira exploração do jogo, diferenciando 
significados atribuídos por culturas diferentes, pelas regras e ob-
jetos que o caracterizam” (ibidem, p. 108), ou seja, seria um con-
junto de materiais não somente físicos que facilita identificarmos 
tal jogo, como, por exemplo, peças do xadrez ou bola no futebol.

Acrescentando às características já levantadas, Huizinga 
(2005) considera características essenciais ao jogo:

Uma atividade livre, conscientemente tomada como 
‘não-séria’ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira inten-
sa e total. É uma atividade desligada de todo e qual-
quer interesse material, com a qual não se pode obter 
qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais 
e temporais próprios, segundo certa ordem e certas 
regras (p. 16).

A partir desses autores, identifico cinco características que 
são: liberdade, pois uma atividade para ser considerada um jogo 
tem que ser livre, partindo da vontade do jogador; não real, sen-
do um hiato no cotidiano, mas não sem seriedade; limitado, pois 
ocorre em um período determinado, acontecendo em um tempo 
e espaço; fenômeno cultural, por ser conservado na memória e 
transmitido de geração para geração; criação da ordem, afirman-
do que a característica mais marcante do jogo é a existência de 
regras servindo para ordenar e conduzir o jogo, não obedecê-las 
acabaria com o próprio jogo.

Podemos analisar que existem algumas características co-
muns aos autores citados na identificação do jogo e a principal 
é a cultura como parte integral do jogo, visto de formas dife-
rentes, mas com proximidade de conceitos, como fato social, 
fenômeno cultural ou produto cultural. Portanto, o jogo possui 
marcas socioculturais.
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As regras também possuem fortes apontamentos nas caracte-
rísticas do jogo, aparecendo como criação da ordem, sistema de 
regras e acordo entre participantes, mostrando que sem elas o jogo 
não acontece.

Outro caráter que sobressai entre os autores é o “não-sério”, 
esse aspecto fictício que também está ligado à ludicidade do mo-
mento do jogo. Importante ressaltar sobre essa característica é sua 
relação com as regras, pois a seriedade ao realizar o jogo é evidente 
para que o mesmo aconteça, assim como o acompanhamento das 
regras aferidas a ele. Considerando as características mais indica-
das para a identificação do que é um jogo, podemos então situar 
os jogos em nosso contexto atual, com os avanços da tecnologia 
que modificam ou modificaram o contexto sociocultural nos úl-
timos séculos.

O século XX marcou a história como um período extrema-
mente dinâmico e transformador. Dessa forma, é facilmente per-
ceptível a rapidez com a qual as mudanças de cunho tecnológico 
vêm ocorrendo em nossa sociedade a partir desse período.

A tecnologia é também um aspecto da cultura, entendida 
como facilitadora para um determinado problema. Para Kenski 
(2003), a tecnologia está presente em todos os lugares e ações do 
nosso cotidiano – papel, caneta, pratos, talheres, medicamentos 
etc. Tecnologia seria, então, o “conjunto de conhecimentos e prin-
cípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e 
à utilização de um equipamento em um determinado tipo de ati-
vidade” (op. cit., p. 18). Por isso, não é de hoje o período tecnoló-
gico, pois cada período da história da humanidade é caracterizado 
por determinados recursos tecnológicos, já que sua criação tem o 
objetivo de suprir ou facilitar uma necessidade.

Diferente das tecnologias anteriores, os recursos criados a 
partir do século XX dão início a uma nova geração de tecnologias, 
com impactos enormes na sociedade, pois aumentou a velocidade 
que a informação chega a todos, permitindo a um número relati-
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vamente pequeno de pessoas se comunicar, rápida e simultanea-
mente, com um grande número de pessoas (BETTI, 1998).

Essas mudanças socioculturais muitas vezes representam as 
próprias adaptações dos indivíduos ao seu meio. Segundo Laraia 
(2001), a tecnologia é um dos principais fatores desencadeado-
res de processos adaptativos, a partir dos quais outras mudanças 
adaptativas se ramificaram. As tecnologias criadas no século XX 
limitaram progressivamente as barreiras de comunicação e acesso 
à informação, por isso são nomeadas como: Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC).

O termo TIC vem sendo incorporado por alguns autores para 
contextualizar o processo de transformação cada vez mais acelerado. 
Moran (2012) justifica TIC como a área que utiliza ferramentas 
tecnológicas com o objetivo de facilitar a comunicação e o alcance 
de um alvo em comum. Assim, entendemos que todos os recursos 
midiáticos e tecnológicos utilizados na sociedade contemporânea, 
seja para armazenar, transmitir, reproduzir ou produzir informações 
e conteúdos, e para comunicar, são entendidos como TICs.

Dentre as inovações das tecnologias de informação e comu-
nicação, a internet claramente se destaca como o ponto principal 
em que todo o processo acontece, pois auxilia na ressignificação 
da transmissão de informação e comunicação, tornando-a instan-
tânea. Hoje é frequente obter respostas em pesquisas complexas 
mais rapidamente ou até juntar todas as pesquisas já feitas sobre 
qualquer assunto e acessá-las em qualquer local, além de conver-
sar com pessoas que estão em outros países como se estivesse no 
mesmo cômodo. Esse deslocamento de informação e comunica-
ção sem estar no mesmo espaço físico é o que considera Lemos 
(2004, p. 19) as TICs, “as novas tecnologias de comunicação e in-
formação estão reconfigurando os espaços urbanos, bem como as 
práticas sociais destes mesmos espaços”. Todo esse estreitamento 
das relações e agilidade que a informação leva para chegar a todos 
caracteriza o atual contexto sociocultural das tecnologias.
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Retornando ao ponto de partida e tendo articulado os jogos 
com as relações da cultura, tecnologia e sociedade, é possível vis-
lumbrar que eles foram ampliados e modificados para atender a 
uma demanda sociocultural através da tecnologia. Tomados pelos 
avanços das mídias eletrônicas, os jogos tiveram suas transforma-
ções, culminando, na década de 1960, na primeira aparição dos 
jogos eletrônicos (JEs). Segundo Amorin (2006), no livro Jogos 
eletrônicos interativos: A origem dos jogos eletrônicos, que traz a his-
toricidade dos JEs, a primeira manifestação de JE foi em 1958 
pelo físico Willy Higinbotham, e recebeu o nome de Tennis Pro-
graming, também conhecido como Tennis for Two. No entanto, 
por não ter sido patenteado pelo criador e por não possuir apa-
relho exclusivo para o uso, não é reconhecido por alguns autores 
como o pioneiro dos JEs.

O desenvolvimento de chips de silício, que fizeram com que 
os computadores, que na época tinham o tamanho de um car-
ro, ficassem menores, mais rápidos e potentes, possibilitou que, 
em 1961, estudantes do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) produzissem o jogo Spacewar! cujo tema era uma guerra 
espacial, estando o jogador no controle de uma das naves que 
enfrentava naves inimigas. A partir desse JE e utilizando-se de 
sistemas primitivos e rudimentares que despertaram o interesse 
de estudantes, pesquisadores e vendedores criaram uma indústria 
que não parou mais de evoluir.

Assim como os jogos tradicionais, anteriormente identifica-
dos por suas características mais marcantes, alguns outros autores 
procuraram características para os JEs. Partindo da análise feita 
por Nasguewitz e Freire (2014), de que “Jogos eletrônicos são ati-
vidades lúdicas, com regras preestabelecidas, feitas por algoritmos, 
que quantificam automaticamente resultados, sendo assim impar-
cial e que dependem do esforço mental e físico do jogador para 
que o jogo prossiga” (p. 3), é possível avaliar que os JEs têm pro-
ximidade com os jogos tradicionais, pois dependem de regras para 
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sua realização. O diferencial é que nos jogos tradicionais as regras 
são combinadas em acordo prévio entre os participantes, logo, 
podem ser alteradas, caso alguma impeça a realização do jogo. As 
regras nos JEs, no entanto, são padronizadas por um programador 
que as traduz em algoritmos, não podendo ser alteradas, obrigan-
do a serem seguidas sistematicamente.

Para Juu (2005), os jogos eletrônicos se tornam reais quando 
as regras apresentadas são próximas às do mundo real, existindo a 
chance de perder ou ganhar. A imersão do jogador no mundo fic-
tício possibilita ter sensações reais, produzindo outras formas de 
vivenciar os jogos e os deixando mais atrativos. Essa proximidade 
com a realidade estando num mundo fictício mostra que os JEs, 
assim como os tradicionais, têm função sociocultural, diferencia-
dos por seu local fantasioso e pela plataforma eletrônica, onde o 
erro é aceito mais facilmente que na vida real.

De acordo com Schuytema (2008), um jogo eletrônico é uma 
atividade lúdica formada por ações e decisões que resultam numa 
condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um con-
junto de regras e por um universo, que, no contexto dos JEs, são 
regidos por um programa de computador. A ludicidade também 
é uma característica citada para os JEs, que representa o prazer e o 
envolvimento do jogador pela atividade.

Adicionando outras características, Battaiola (2000) afirma 
que o jogo é composto de três partes: enredo, motor e interface 
interativa. O enredo seria a trama, juntamente com o objetivo e 
toda a sequência de acontecimentos relacionados ao tema. O mo-
tor é o mecanismo que controla todo o jogo, desde o ambiente, 
ações e decisões do jogador que irão fazer as mudanças durante o 
jogo. A interface interativa é a relação jogador e motor, sendo o 
caminho de respostas audiovisuais referente a cada alteração feita. 
Os autores aproximam os JEs dos jogos tradicionais por suas ca-
racterísticas principais, relação objeto-participante, e até a intera-
ção do jogo na aprendizagem sociocultural. Para Juu (2005), isso 
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contribui com a característica da existência de mundos fictícios, 
que são essencialmente abstratos e onde os JEs se desenvolvem. A 
característica de não real que vimos por partes dos jogos tradicio-
nais anteriormente é limitada ao imaginário de cada participante; 
nos JEs, o aspecto fictício é compartilhado entre os jogadores e 
delimitado pelo jogo.

Por fim, analisando as características apresentadas é possível 
identificar que os elementos dos JEs e dos jogos tradicionais são 
os mesmos: o caráter fictício, as regras a ser seguidas e sua forma 
lúdica que interage e contribui com a cultura dos participantes. 
Entendemos, assim, que os JEs são uma nova forma de expressão 
dos jogos caracterizados pelo meio eletrônico. Não modificando 
suas características fundamentais, apenas sua forma de utilização, 
como afirma Moita (2007), que entende os JEs como uma for-
ma de assimilação do mundo permeado pelas tecnologias com as 
quais convivemos.

Portanto, é evidente que os JEs necessitam do meio eletrôni-
co como condição de sua execução. Esse meio é organizado por 
plataformas (computador, videogame, microcomputador, conso-
les) para o processamento de informações e sintetização da ima-
gem em vídeo (televisão, monitor, tela) e solicita que os jogadores 
participem e interajam com o jogo através de algum dispositivo 
(mouse, teclado, controle, joystick).

educAção físicA

A Educação Física no Brasil aparece na escola no século XX, 
tomada de influências internacionais pelos métodos bastante di-
fundidos na Europa. Segundo Magalhães (2005), a Ginástica, em 
1854, tornou-se obrigatória no ensino primário. Os instrutores da 
prática eram militares que estudaram na Academia Militar Real. 
A Educação Física já estava presente na escola marcada pelo mo-
mento histórico do Estado Novo, visto que “No Brasil, especifi-
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camente nas quatro primeiras décadas do século XX, foi marcado 
no sistema educacional a influência dos Métodos Ginásticos e ins-
tituição militar” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 53). A 
facilidade em sua implementação no âmbito escolar, no período 
de Ditadura civil-militar da década de 1930, foi pela sua proposta 
principal, que propunha um projeto de sociedade ideal partin-
do do ensino para as crianças, que seria um ensino centrado em 
posturas e atitudes moralistas, gerando uma prática estilizada e 
direcionada, com foco na saúde, estética e beleza.

A inserção das instituições militar e médica na escola tinham 
alvos específicos, e refletiam o momento da sociedade naquele pe-
ríodo. A Educação Física colaborava com o cenário político, eco-
nômico e social brasileiro, segundo Bracht (1999):

O nascimento da EF se deu, por um lado, para cum-
prir a função de colaborar na construção de corpos 
saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma educação es-
tética (da sensibilidade) que permitisse uma adequada 
adaptação ao processo produtivo ou a uma perspecti-
va política nacionalista, e por outro, foi também legi-
timado pelo conhecimento medico-cientifico do cor-
po que referendava as possibilidades, a necessidade e 
as vantagens de tal intervenção sobre o corpo (p. 73).

A educação física sofreu objetificação, ou seja, foram retira-
dos seus sentidos e significados para servir apenas para aprimo-
ramento físico com a função de gerar saúde. E assim fazer com 
que a população contribuísse para o país em forma de trabalho, 
exercício relacionado à guerra, prosperidade da pátria etc. Todo o 
caráter dado à educação física pela tendência militarista e higienis-
ta foi endossado para sua afirmação na escola.

Outra forte influência nesse momento foi o esporte de cul-
tura europeia, seguindo o mesmo padrão de aptidão física, me-
lhoria da saúde e agregando a preparação de atletas jovens para 
promover uma imagem do país em competições e alto rendi-
mento, sendo dessa forma mais um conteúdo usado por pro-
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fessores e que difundia na época as características marcantes do 
esporte hegemônico.

O caráter utilitário dado à educação física por meio do 
esporte começou a decrescer na década de 1980, no contexto 
da abertura política e com o surgimento do Movimento Re-
novador, que tinha como base as ciências sociais e humanas, 
iniciando a educação física como prática pedagógica, mudando 
as perspectivas antigas com abordagens novas, dando outra vi-
são do que é a educação física, definida por Bracht (1992 apud 
BETTI, 2005) como:

Prática pedagógica que tem tematizado elementos da 
esfera da cultura corporal/movimento [...] prática so-
cial de intervenção imediata, e não uma prática social 
cuja característica primeira seja explicar ou compreen-
der um determinado fenômeno social ou uma deter-
minada parte do real (p. 186).

Concordando com a educação física vista por Bracht como 
prática social que atua através da cultura corporal, também nos 
é referência o Coletivo de Autores (2009), que mostra que “os 
temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam um 
sentido significado onde se interpenetram, dialeticamente, a in-
tencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da 
sociedade” (p. 41). Assim, a educação física passa a ser entendida 
como prática pedagógica, que estando no âmbito escolar, trata 
de intervir socialmente de forma pedagógica, a partir da cultura 
corporal, os seus conteúdos, contribuindo para essa perspectiva. 
Por isso, Bracht (1999) “a caracteriza como prática de interven-
ção caracterizada pela intervenção pedagógica com quem trata 
um conteúdo” (apud BETTI, 2005, p. 186).

Para entender a educação física como prática pedagógica, 
muitos autores estudaram e propuseram novas tendências para a 
educação física, vinculando-a a uma teoria crítica da educação, 
buscando entender o ser humano em seu contexto social, para 
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contrapor os modelos militaristas e higienistas. Segundo Darido 
(2003), as abordagens pedagógicas da educação física escolar po-
dem ser definidas como movimentos engajados para renovação 
teórico-prática, com o objetivo de estruturação do campo de co-
nhecimentos que são específicos da educação física, os quais ca-
racterizam momentos históricos e políticos, modelos pedagógicos, 
enfim, a forma e estrutura da educação física em ambiente escolar 
em diferentes momentos e contextos históricos.

Levando em consideração a pluralidade e número conside-
rável de abordagens criadas com o intuito de superar uma visão 
reducionista de ser humano, mas buscando englobar toda sua 
complexidade para nortear a educação física, nesta pesquisa esco-
lhi expor um pouco de três abordagens: construtivista, crítico-su-
peradora e crítico-emancipatória. Não buscando rotular ou qua-
lificá-las em algum grau de relevância, mas apontar as abordagens 
da educação física escolar que surgiram mais recentemente e são 
utilizadas ainda hoje.

A abordagem construtivista na educação física foi proposta, 
em 1989, pelo autor João Batista Freire, com o livro Educação 
Física de corpo inteiro. Este autor considera com essa abordagem 
as experiências anteriores da criança, como o aspecto cognitivo, 
motor e cultural, na intenção de construir o conhecimento a par-
tir da interação do sujeito com o mundo. Analisado por Darido e 
Sanches (2005), “representa uma alternativa aos métodos direti-
vos de ensino, pois o aluno constrói o seu conhecimento a partir 
da interação com o meio, resolvendo problemas” (p. 11). A abor-
dagem explora as diversas possibilidades educativas de atividades 
lúdicas espontâneas, propondo tarefas cada vez mais complexas 
visando construir conhecimento.

O autor indica que a aprendizagem deve ocorrer num am-
biente lúdico e prazeroso, e o jogo é considerado o principal meio 
de ensinar. Conforme Freire (1989) enfatiza, o fundamental é que 
todas as situações de ensino sejam interessantes para a criança e 
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que “corpo e mente devem ser entendidos como componentes 
que integram um único organismo” (p. 14).

Expondo assim, a interação do aluno com o meio necessita 
de mediação, feita pelo professor, que conduzirá a base de conhe-
cimento prévio do aluno ao objetivo, que é criar novas possibili-
dades de vivências e conhecimentos.

Já o livro Metodologia do ensino de educação física, do Coletivo 
de Autores, publicado em 1992, marca o surgimento da aborda-
gem crítico-superadora. Ele propõe o entendimento da Educação 
Física como disciplina que trata do conhecimento denominado 
Cultura Corporal, norteando seus objetivos e conteúdos. Bracht 
(1999) “entende essa proposta que o objeto da área de conheci-
mento EF é a cultura corporal que se concretiza nos seus diferen-
tes temas, quais sejam, o esporte, a ginastica, o jogo, as lutas, a 
dança e a mimica” (p. 79).

Além disso, a abordagem valoriza a questão da contextuali-
zação e do resgate histórico com ênfase na formação de um su-
jeito critico quanto a sua realidade social. Para Darido e Sanches 
(2005), “entender os dados da realidade, interpretá-los e emitir 
um juízo de valor, elucidando os interesses de determinadas clas-
ses sociais, dependerá da perspectiva de classe de quem reflete” 
(p. 13). E essa leitura dos dados da realidade à luz da crítica social 
embasa o contexto da prática, confrontando os conhecimentos 
do senso comum que são as informações cotidianas que xs alunxs 
trazem com o conhecimento cientifico. Sobre isso:

O confronto do saber popular (senso comum) com 
o conhecimento científico universal selecionado pela 
escola, o saber escolar, é, do ponto de vista metodo-
lógico, fundamental para a reflexão pedagógica. Isso 
porque instiga o aluno, ao longo de sua escolarização, 
a ultrapassar o senso comum e construir formas mais 
elaboradas de pensamento (COLETIVO DE AUTO-
RES, 2009, p. 33).
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Esse movimento de levar informações cotidianas ao conheci-
mento científico tem a função de fazer com que xs alunxs enten-
dam a dinâmica real que envolve suas vidas, para buscar a trans-
formação da sociedade.

A percepção possibilita ao alunx compreender que a produ-
ção da humanidade expressa determinada fase e que é possível 
existir mudanças ao longo do tempo. Por fim, essa reflexão pe-
dagógica é compreendida como sendo um projeto político peda-
gógico, pois conforme o Coletivo de Autores (2009), encaminha 
propostas de intervenção e possibilita reflexões sobre a realidade 
dos homens.

A abordagem critico-emancipatória tem como principal au-
tor Elenor Kunz, que, influenciado pela pedagogia de Paulo Frei-
re e pelas reflexões fenomenológicas de Merleau-Ponty, produziu 
o livro Transformação didático-pedagógica do esporte (1994). Essa 
abordagem objetiva a formação de sujeitos críticos e autônomos 
para transformação da realidade em que estão inseridos, por meio 
de uma educação de caráter crítico e reflexivo. Como defende 
Kunz, por acreditar que a partir desse ensino, alunxs compreen-
dem estruturas autoritárias dos processos institucionalizados na 
sociedade – o que dá aos alunxs condições para que as estruturas 
autoritárias sejam suspensas e o ensino encaminhado ao sentido 
de emancipação e possibilitado pelo uso da linguagem.

Linguagem essa do movimento, que é a forma como nos ex-
pressamos socialmente, explicado por Bracht (1999), onde o “mo-
vimento humano é entendido aí como uma forma e comunicação 
com o mundo” (p. 80). Portanto, essa abordagem defende o ensino 
crítico e com sentido de emancipação do sujeito, sendo este um 
ser-no-mundo e o movimento humano o diálogo com o mundo.

O esporte também é apontado como proposta de reverter sua 
imagem hegemônica, objetificada pela aptidão física e tecnicista. 
O esporte hegemônico, como vinha sendo feito, se tornou o prin-
cipal questionamento do autor, por estar impregnado de valores 
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dominantes, ou seja, de uma classe com ideologia dominante. Es-
tes valores são os da competitividade, da eficácia, do consumismo, 
do selecionamento, ou seja, valores básicos do esporte de rendi-
mento que era apresentado como um dos poucos conteúdos na 
educação física escolar antes do Movimento Renovador.

A reprodução do esporte hegemônico na educação física es-
colar acabaria por ressaltar valores que não cabiam ao objetivo 
do ensino crítico, como a questão da seletividade à qual o rendi-
mento está intrinsecamente ligado e onde o professor é entendido 
como treinador e o aluno como um praticante irracional, submis-
so, fazendo a prática pela prática, portanto, objetificando a edu-
cação física apenas para fins pontuais e reduzindo seus sentidos e 
significados como prática pedagógica.

Kunz (1994) se apoia nas análises fenomenológicas de Mer-
leau-Ponty para priorizar os movimentos livres e espontâneos, e 
também considera a importância de se pensar no sujeito, que se 
movimenta respeitando as dimensões afetivas, cognitivas, sociais e 
motoras, acreditando na subjetividade no ensino, pois a essência 
e a existência do sujeito é como ele trata e interpreta o mundo, 
mostrando que a subjetividade consiste no indivíduo expressar-se 
livre e espontaneamente com o mundo que o cerca.

considerAções provisóriAs

As três abordagens mostram como a Educação Física mudou 
suas ideias e percepções do que era antes. Brevemente, o que pode 
ser concluído a partir dessas análises é que as abordagens críticas 
dão ênfase à formação de um sujeito crítico quanto a sua realidade 
social. Já na abordagem construtivista, o objetivo é que através da 
interação com o mundo o ser humano crie novas possibilidades 
de vivências.

A contribuição dessas abordagens, e de outras não citadas, foi 
para superar a visão da Educação Física preocupada com aptidão 
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física, a fim de entender o ser humano e buscando englobar toda 
a sua complexidade e o mundo que o cerca, colaborando para o 
processo de formação do sujeito.

A partir do entendimento de que todas colaboraram de for-
ma significativa para a Educação Física e que ainda movimentam 
a reflexão e a transformação enquanto prática pedagógica, escolho 
seguir o trabalho não defendendo uma ou outra abordagem, pois 
não é esse o objetivo desta pesquisa. Mas considero que cada uma 
faz parte do processo de construção da Educação Física e que se-
rão base para, futuramente, criar-se novas abordagens. Foi impor-
tante identificar como cada abordagem apresenta seus conteúdos, 
refletindo a partir das perspectivas que cada uma traz à inserção 
do Jogo Eletrônico como conteúdo da educação física escolar.

Como pesquisadora, fiquei mobilizada a pensar outra pro-
posta, dando continuidade ao pensar os JEs na educação física 
escolar como os conflitos de gerações dessa tecnologia, que é mais 
próxima de alunxs do que de professores; tentar entender dificul-
dades e possíveis implementações dos JEs na formação de profes-
sores; acompanhar o movimento entre os JEs e o atual contexto 
histórico, político, econômico, social, cultural.
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Capítulo 3

Corporeidadade e poSSibilidadeS
inventivaS: experiênCiaS formativaS

entre diáloGoS, SentidoS e impreSSõeS

Regiane de Souza Costa

Resumo: O presente trabalho sistematiza um conjunto 
de ações formativas desenvolvidas durante a atividade 
docente compreendida entre 2015 e 2019, no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
(IFFluminense), Campus Avançado Maricá, consideran-
do a Corporeidade enquanto disparadora temática para 
pensarmos a escola nos dias atuais. Problematizamos os 
paradigmas configurados na dinâmica escolar e as ten-
tativas para reconhecer o sujeito e a sua integralidade, 
mobilizados pela questão Qual é o lugar do Corpo na Es-
cola, no Ensino integrado e na articulação entre o Ensino, 
a Pesquisa e a Extensão? Como desdobramento, tecemos 
outras indagações, convidando a pensar sobre a relação 
entre Corporeidade, Escola e Experiência, fortalecendo 
os processos formativos construídos pelas relações entre-
laçadas no cotidiano escolar. Nesse cenário, os afetos, os 
sentidos e os saberes imprimem ao conhecimento as suas 
possibilidades dialógicas, pautando o corpo como prin-
cipal interlocutor, ecoando as suas necessidades e seu(s) 
lugar(es) na escola, no mundo e na vida.
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introdução

O presente artigo reúne considerações construídas ao longo 
do percurso docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense (IFFluminense), perpassando as ativida-
des relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão na Educação 
Profissional.

Em defesa da Educação Profissional e seu potencial forma-
tivo técnico-humanístico, os Institutos Federais consolidam as 
suas ações e intenções no tripé formativo ensino-pesquisa-exten-
são, dialogando com o mundo do trabalho, com as demandas e 
inserções tecnológicas e com os arranjos sociais, políticos, eco-
nômicos, educacionais, culturais e ambientais. Tal perspectiva 
ofertada em diversos níveis da formação (permanente e conti-
nuada) que se verticalizam e horizontalizam conferem a defesa, 
o zelo e a reinvenção das ações desta Instituição no cenário e 
pensamento educacional brasileiro. Nesse sentido, compreender 
uma educação pautada na análise de conjuntura, mediando ex-
periências com estudantes da educação básica, no caso, Cursos 
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, é reconhecer a sua rique-
za e desdobramentos para os sujeitos que interagem no processo 
ensino-aprendizagem. É com esse público, brevemente apresen-
tado, que as conversas se desenrolarão, imprimindo sentidos 
nossos – docente e estudantes, especialmente –, e comunidade 
acadêmica, como um todo, considerando o transbordamento 
das ações realizadas.

Pensando nas justificativas que abraçam a escrita, desta-
camos três argumentos relevantes para o acompanhamento 
do texto. O primeiro é a escola enquanto espaço propulsor 
de ações formativas tantas. Como trabalhadora da/pela/com 
a Educação reconhecer esse espaço-tempo como uma segunda 
casa (para além de uma visão romantizada, vocacional e/ou 
contemplativa) é fortalecê-lo enquanto pauta de luta, de trans-
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formação, de criticidade, de dinamicidade e de multirreferen-
cialidade. Nesse contexto, salientamos o trabalho enquanto 
princípio formativo docente, que compõe uma importante 
dimensão da vida humana, seja pelo tempo dedicado, seja 
pelas atividades desempenhadas. A formação docente, que se 
constrói e reconstrói cotidianamente, possibilita uma prática 
pedagógica reflexiva, produzindo com os sujeitos da escola os 
traços do conhecimento. Destas produções tanto se aprende, se 
ensina, reverbera, discorda, discursa e argumenta. A escola é o 
local de onde falamos; de onde este texto se manifesta, ganhan-
do vida simbolizada em palavras.

O segundo argumento relaciona-se aos Corpos, as Cor-
poreidades na escola. Esta proposição considera que somos 
corpos, somos corporeidades em um determinado local de en-
contro: a escola. Demarcamos a contração ‘na’ para reforçar a 
ideia de que cada pessoa é uma corporeidade e estabelece suas 
relações com a escola. Assim, chamamos a atenção para não re-
produzirmos a ideia de corpos, corporeidades da escola – como 
algo preparado por um conjunto de normatizações escolares. 
Compreendendo que não se trata de um jogo de palavras, ao 
contrário, admitimos tamanha complexidade nessa composição 
da escrita; da mesma maneira que também reconhecemos que 
os corpos, as corporeidades, ao interagirem na escola, podem 
configurar outros entrelaçamentos que subvertem a relação na/
da, tensionando-a e recriando-na no movimento de pensar a 
vida em formação constante.

Nesse sentido, problematizamos as naturalizações sobre o 
corpo, visando contribuir para a superação das dicotomias corpo-
mente, corpo-alma, razão-emoção, dentre outras, agregadoras de 
preceitos ao conjunto simbólico que moldou e ainda contribui 
para a estruturação da escola. Contrapomos a noção que reduz os 
corpos as suas demandas biológicas, atreladas a coerções discipli-
nares nas políticas corporais escolares.
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Apresentamos a corporeidade como uma interpretação que 
pode reinventar essa lógica reducionista, acolhendo o corpo como 
algo que engloba os aspectos psicológico, afetivo-emocional, físi-
co-biológico, sociocultural, ambiental e político-econômico, in-
clinando-se em direção às variações do homem, as suas múltiplas 
dimensões constituintes. Repensar a relação dos corpos, das cor-
poreidades com a escola é militância neste texto, ainda que pareça 
reiterar o óbvio. Enquanto a obviedade escorregar das mãos, am-
pliaremos o coro.

Corporeidade enquanto disparadora temática discorre sobre os 
processos relacionais impressos na escola, onde floresce um conjun-
to de ações, afetações e contradições, sendo o corpo um potente ins-
trumento de mediação da experiência, carregando nossas marcas, 
história, formação, transformação e nossas ações no mundo.

Corporeidade admite perceber o corpo escolar (corpos na es-
cola) como lugar de construção de sentidos, espaço de investiga-
ção e criação e produtor de linguagem.

Na Educação Profissional acrescentamos às interfaces da cor-
poreidade a percepção do corpo como instrumento de trabalho 
– força social, política e econômica –, por onde as competências 
técnicas trilharão as associações com o mundo do trabalho mutá-
vel, dinâmico e disputado por interesses tantos.

O desafio é conjugar na escola, que se propõe a mediar Edu-
cação Profissional, as dimensões formativas humanas (interfaces 
da Corporeidade), a integração dos conteúdos e interpretações 
técnico-científicas e humanísticas (curso integrado), e os aspectos 
da educação integral na compreensão do sujeito e sua integralida-
de. Neste desafio, somos um corpo, somos corporeidade; vivemos 
a imprevisibilidade da vida, do curso do mundo.

Para a pausa necessária e reflexiva neste tópico introdutório, 
apresentamos a terceira argumentação que abraça, cria laços, per-
mite esperançar e dobrar-se entre tantos no exercício de pensar a 
docência, a Educação, a Educação Física, a escola e o afeto nos en-
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caminhamentos acadêmicos: o Grupo de Pesquisa Educação física 
escolar; Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades (ELAC). 
Participar de um grupo de pesquisa que tem a escola como eixo 
temático principal revigora os propósitos da docência em tempos 
em que precisamos afirmar a educação como direito, revisar as in-
terpretações sobre o mundo e seus tantos conhecimentos, fortale-
cer as lutas (coletivamente), intensificar o olhar atento, sensível e 
cuidadoso com o próximo, afinar o ouvido e o que sentimos com 
as palavras dos outros, produzir com contundência ações nas quais 
possamos interrogar as certezas, as polarizações e as ocorrências no 
cenário atual. Nesse contexto, uma década não apenas passa, como 
sugere uma ordem cronológica, mas ganha uma inteireza naquilo 
que se fez consolidado: um coletivo (que se reinventa, agrega novos 
colegas e sentidos) e a mediação de um processo formativo que agu-
ça, encoraja e provoca a necessidade de partilharmos ideias e ideais, 
inquietações e produções acadêmicas com a escola.

Assumindo a escrita como organização do pensamento e do 
sentimento, ampliação das interpretações teóricas, relação dialó-
gica com o tema e a sua capilaridade, e espaço para revisitarmos as 
referências, bem como fazermos novas perguntas, faz-se objetivo 
neste texto a circulação de algumas experiências vividas na escola, 
no IFFluminense, desejando contribuir para o debate com os cor-
pos, as corporeidades e a Educação Física Escolar.

corporeidAde, escolA e experiênciA

Era uma contemplação 
Como com lente que aumenta; 

Era o espaço em expansão 
E o tempo em câmara lenta. 

Era tudo em comunhão 
Com o um e tudo à solta; 

Era uma outra visão 
Das coisas à nossa volta 

E as coisas eram as coisas: 
A folha, a flor e o grão, 
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O sol no azul e depois as 
Estrelas no preto vão. 

E as coisas eram as coisas 
Com intensificação, 

Que as coisas eram as coisas 
Porém em ampliação

Chico César, “Experiência”, 2002

Num recorte temático, destacaremos a escola como campo de 
estudo – local onde constantemente revisitamos os propósitos da 
formação humana, dialogando com as referências que nos situam 
no mundo e na cultura em que vivemos. Um espaço provocador 
da ordem e das lógicas que emudecem, normatizam, naturalizam, 
padronizam e velam os (tantos) processos constitutivos humanos 
que borram as fronteiras do que se pode falar, vestir, entoar, sentir, 
manifestar, estar e ser.

Nesse contexto, defendemos a escola propulsora da vida 
presente e um corpo que, ao se manifestar, dá sentido à con-
dição comunicativa humana, ou seja, potencializamos os sen-
tidos à Educação que garantam uma formação para a plurali-
dade (enquanto multiplicidade expressiva), para a alteridade 
(enquanto o direito de sermos diferentes, sermos o outro e não 
o mesmo) e para a integralidade, podendo ser entendido como 
Educação Integral – um direito e um devir de todo estudante.

Pensamos ser a Corporeidade uma parceira das práticas es-
colares, possibilitando transbordar os campos consagrados do 
que entendemos como “inteligibilidade”, vislumbrando o corpo 
como vivo, único, inteiro; o corpo do encontro, da experiên-
cia para tantas ações inventivas, criativas e interpretativas; um 
corpo de cores, costuras, pontos, significados e afeto. Discutir a 
Corporeidade no cenário educativo é relacionar o corpo às cons-
truções sociais, culturais, ambientais, políticas, éticas, estéticas e 
econômicas. Como sugere Giovanina Gomes de Freitas:
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A corporeidade implica, portanto, a inserção de um 
corpo humano em um mundo significativo, a relação 
dialética do corpo consigo mesmo, com outros corpos 
expressivos e com os objetos do seu mundo [...]. O cor-
po torna-se a permanência que permite a presença das 
“coisas mesmas” manifestar-se para mim em sua pers-
pectividade; torna-se o espaço expressivo por excelên-
cia, demarca o início e o fim de toda a ação criadora, 
o início e o fim de nossa condição humana. Mas ele, 
como corporeidade, como corpo vivenciado, não é o 
início nem o fim: ele é sempre o meio, no qual e por 
meio do qual o processo da vida se perpetua (FREITAS, 
1999, p. 57).

Um corpo relacional, compreendido a partir da Corporeida-
de, estabelece redes de interação, constrói conhecimento, agrega 
sentidos, reformula saberes, sente o seu meio, ou seja, experimen-
ta a vida. Assim, acrescentamos à produção humana e cultural sig-
nificados para além da lógica dicotômica, a partir da abordagem 
cartesiana e dos seus binarismos, elucidando a dialeticidade da 
dimensão cultural do corpo, da sua história, da sua resistência, das 
suas invenções nas articulações itinerantes em fluir pelo cotidiano.

Com Jorge Larrosa, pensamos no par corporeidade/experi-
ência na tentativa de buscar um encontro para este trabalho e sua 
proposta teórico-prática:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça 
ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto 
que é quase impossível nos tempos que correm: requer 
parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar; parar para sentir, sentir mais deva-
gar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, sus-
pender o juízo, suspender a vontade, suspender o auto-
matismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 
do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço (2014, p. 25).
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Observamos que corporeidade e experiência ao se permitirem 
encontrar, expor e atravessar na escola poderão captar as variações 
da complexidade do conhecimento para além de um conjunto gran-
dioso de informações a ser absorvidas. Perceber a corporeidade e a 
experiência, a partir da perspectiva apresentada, é possibilitar outros 
arranjos escolares; é situar o estudante como “sujeito da experiência”, 
que se transforma com a experiência que lhe toca, ou seja, “o saber 
da experiência se dá na relação entre conhecimento e a vida humana” 
(idem, p. 30), de acordo com cada corporeidade (sua singularidade, 
sensibilidade, subjetividade, previsibilidade). A escola precisa pensar 
nessa relação, pois a sua organização através da estrutura física, curri-
cular ou didática não pode mensurar o aprendizado, a experiência, as 
relações interpessoais de “corpos” que se assemelham biologicamente. 
Reconhecer a Corporeidade como algo que nos escapa, sobre a qual 
não temos controle quanto as suas causas e efeitos, talvez seja descon-
fiar ser o espaço-tempo para que a experiência floresça.

Corporeidade, Experiência e Escola formam um tripé que 
se propõe a deixar ‘vazar’ o corpo, experimentando interlocuções 
tantas com os objetos do conhecimento das áreas formativas e sua 
relação com o mundo habitado, favorecendo um espectro para 
interpretações dos seus sujeitos.

experiênciAs formAtivAs e diálogos nA/dA/com A escolA

A perspectiva docente adotada durante a mediação nas ati-
vidades buscou permitir recursos dialógicos com a comunidade 
acadêmica, especialmente com os estudantes. Não caberá aqui 
elencarmos os devidos quesitos componentes dessa “postura” 
docente. Recorrer a esta elaboração não se configura objetivo 
deste trabalho, tampouco a sua conclusão. Entendemos que o 
campo de estudo voltado para as questões que atravessam o tra-
balho docente é muito mais complexo e requer os devidos dis-
positivos científicos para tanto.
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Preferimos a aventura docente de Simón Rodríguez, como 
mestre errante, enternecida por Walter Kohan, como inspirado-
ra para pensar o propósito/ação/postura docente:

Uma vida errante como a de Simón Rodríguez é er-
rante não tanto porque tenha se mudado de um lu-
gar para outro permanentemente, mas porque justa-
mente afirma cada uma dessas figuras, por sua forma 
densa, intensa, persistente e permanente de romper 
com as formas de pensar e de viver o seu tempo, por 
não aceitar a tirania do estabelecido, pela sensibili-
dade para pensar e viver aberto inteiramente a re-
volucionar uma realidade educacional e social mar-
cada pela exclusão e pela submissão, e por afirmar 
a errância no corpo, em seu encontro com outros 
corpos e outras vidas, na intensidade de uma vida de 
rupturas, de hospitalidade e compromisso contínuo 
com novos inícios de inconformidade, resistência e 
nascimentos carregados literalmente do peso dessa 
postura errante diante do estado de coisas, começan-
do quase sempre de novo, como se cada estação, cada 
cidade, cada etapa de suas viagens significasse rever-
ter tudo ao início. [...] É tão intensa a vida errante 
de Simón Rodríguez que nada parece perdurar ante 
a vertigem de cada um de seus movimentos por dar 
vida à vida, por colocar o corpo para errantizar a vida 
(KOHAN, 2013, p. 61-62).

Discutimos a prática pedagógica como caminhos percorri-
dos, apreendidos e aprendidos, podendo, também neste texto, re-
conhecê-la como instrumento metodológico orientador das ações 
no ensino, na pesquisa e na extensão de uma determinada escola, 
enviesando pelas referências da Pesquisa em Educação, Pesquisa 
Social e Pesquisa com/nos/dos Cotidianos nos seus aspectos des-
critivos, argumentativos e propositivos. Esse é o contexto da es-
crita, uma realidade inserida num tecido social amplo, com suas 
emendas, retalhos e costuras.
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Assim, expressamos que mediar cursos formativos é pro-
porcionar que os resultados apareçam ao longo do processo, 
desfazendo-se da ideia principal de que o ponto de chegada 
deverá ser único e ao mesmo tempo. Entendemos que o propó-
sito é fomentar vivências, onde as possibilidades de tradução/
reflexão/produção de sentidos fujam do nosso alcance enquan-
to proponente de aula, de um projeto, de uma ação escolar. A 
relação com os estudantes envolvidos nas ações do ensino, da 
pesquisa e da extensão ratificou esse entendimento ao longo da 
mediação docente. Certamente, uma composição privilegiada 
em discutir corpo-corporeidade-escola nas três esferas de atua-
ção das instituições federais, com os estudantes do ensino bási-
co, a partir das noções que (me) formam e transformam (junto 
à) a Educação Física Escolar.

Compartilhando como se deu tal composição, apresenta-
remos o eixo temático comum às ações realizadas no ensino, 
na pesquisa e na extensão: problematização do corpo multifa-
cetado e presente na escola; questionamento do espaço-tempo 
escolar quanto ao lugar do corpo na escola; fortalecimento da 
legitimidade dos projetos que estudam o Corpo, a Corporei-
dade nas instâncias acadêmicas da pesquisa e da extensão, bem 
como reforçar o espaço-tempo da Educação Física Escolar como 
um dos lugares ocupados pelo corpo na escola; consolidação e 
intensificação das redes colaborativas com as Secretarias Munici-
pais e Estaduais de gestão pública; ampliação de espaços-tempos 
corporais/culturais e do repertório da Cultura Corporal como 
incentivo à atividade física na composição da vida; provocação 
cotidiana impressa na necessidade de se movimentar, comple-
xificada pela Organização Mundial da Saúde no que se refere 
à crescente inatividade física e suas consequências para a qua-
lidade de vida; participação em eventos acadêmicos; e troca de 
saberes em Grupo de Estudo e Rodas de Conversa

Como o fio condutor teórico-prático é o Corpo, a Corpo-
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reidade, foi possível agregar estudantes do ensino, bolsistas e 
voluntários de pesquisa e/ou de extensão e servidores colabo-
radores (docentes e técnico-administrativos) ao interrogarmos 
Qual o lugar do corpo na escola?, nos propondo a refletir sobre a 
escola, a sociedade e a presentificação da vida no Curso Técni-
co Integrado ao Ensino Médio, no trabalho, no lazer, na casa, 
nas constituições familiares e afetivas, nos espaços públicos, 
dentre outros.

Por fim, trazemos a referência da cultura enquanto uma dis-
cussão cara, simbólica e militante aos profissionais da Educação 
e aos companheiros civis e de movimentos organizados, que a 
defendem, incisivamente, em tempos de subtração de direitos e 
espaços (para além do físico) públicos.

Os eixos temáticos apresentados, os quais também poderiam 
ser descritos como “as maneiras de fazer” (CERTEAU, 2011, p. 
41), integraram as práticas cotidianas discutidas nas propostas 
que apresentaremos, ou melhor dizendo, que conversaremos no 
sentido da arte de conversar: “[...] criações de uma comunicação 
que não pertence a ninguém. A conversa é um efeito provisório e 
coletivo de competências na arte de manipular ‘lugares-comuns’ e 
jogar com o inevitável dos acontecimentos para torná-los ‘habitá-
veis’” (idem, p. 49).

Assim, seguem algumas ações realizadas na escola, enfatizan-
do alguns pontos analisados durante o processo de construção das 
experiências no ensino, na pesquisa e na extensão, entendendo os 
limites deste trabalho quanto a sua proporção teórica.

proJetos de extensão

“Corpo, meu ser inteiro e único: movimentos e diálogos” e 
“Corpo, meu ser inteiro e único: compartilhando sentidos e sabe-
res em Corporeidade” foram dois projetos complementares que 
deram o ponto de partida nas ações extensionistas, favorecendo 
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o diálogo com a sociedade maricaense durante a recém-chegada 
do campus. Com a vigência de um ano e aprovados em Edital 
Interno do IFFluminense (2015 e 2016), esses projetos contaram 
com bolsistas e voluntários, professores e técnico-administrativos 
colaboradores, formando uma equipe que se reunia semanalmen-
te para planejar, formar-se, mediar as atividades com o público 
participante, avaliar, refletir, discutir e reiniciar o processo.

Pensado para os estudantes das redes públicas e privadas do 9o 
ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de 
Jovens e Adultos, o objetivo foi desenvolver um Ciclo de Vivência 
em Cultura Corporal, a partir de intervenções lúdicas, esporti-
vas, cooperativas, circenses, artísticas, folclóricas e ambientais, em 
encontros semanais de duas horas nos espaços públicos localiza-
dos no centro da cidade e na sede provisória do campus. Assim, o 
projeto assumia um caráter itinerante, ocupando as áreas públi-
cas, além de aproximar os participantes da nova instituição que se 
consolidava no município. Nesses processos coletivos, trabalha-
mos bimensalmente, no primeiro ano, com os eixos temáticos 1. 
Jogos Esportivos Coletivos; 2. Jogos Cooperativos; 3. Atividades 
com Roda, 4. Ginástica Acrobática; e 5. Trilhas e Caminhadas.

No segundo ano, através da avaliação realizada em ano ante-
rior e seus instrumentos de reflexão junto à equipe e participantes 
do projeto, optamos por oportunizar vivências a partir de três eixos 
temáticos: 1. Trilhas e Caminhadas, 2. Circo, Arte e Movimento, 
3. Jogos Esportivos e Populares. Tais itens foram estruturados com 
base na pesquisa de opinião – naquilo que mais acrescentava aos 
participantes – e formulados de maneira a ser inseridos novos ele-
mentos da Cultura Corporal. Como praxe, mantivemos os veícu-
los de comunicação com os participantes do primeiro ano, que 
colaboraram com a divulgação no segundo ano, mantiveram-se 
participantes e/ou retornavam sempre que possível.

Salientamos que as atividades do projeto contribuíram para 
que os estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental soubessem 
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do processo seletivo da instituição e no ano seguinte pudessem 
compor a comunidade acadêmica.

Metodologicamente, buscamos mediar experiências a partir 
dos olhares-sentidos-saberes da equipe que construía as ações, 
junto à coordenação, que trazia os textos e autores orientadores, 
os recursos imagéticos ilustrativos e disparadores das invenções 
coletivas, e o exercício de saber e permitir que outras inserções 
fossem feitas no decorrer de cada vivência/encontro pelo público 
participante – suas limitações, suas potencialidades, suas ideias, 
seus “jeitos de se movimentar” e suas críticas.

A riqueza e os desafios do processo coletivo davam vida ao 
que pretendíamos tecer a cada reunião da equipe e a cada en-
contro com o público participante. Assim, propomos para cada 
encontro atividades após a roda de conversa inicial, apresentando 
alguns critérios e desafios a ser vivenciados em grupo – jogos te-
atrais e jogos esportivos reinventados (simultaneidade de equipes 
no mesmo espaço, criação e reformulação das regras, inserção de 
elementos dificultadores ou facilitadores considerando o conteú-
do do dia, manifestação/expressão corporal a partir de imagem, do 
outro, dos outros, descoberta orientada, resolução de problemas 
coletivamente etc.); na sequência mediamos as fases da proposta, 
culminando na construção final (recriação do coletivo para a pro-
posta inicial, moldando, assim, o seu próprio jogo e/ou atividade); 
finalizamos com a roda de discussão.

Os ciclos de vivência apresentados como estratégias metodo-
lógicas dos projetos fortaleceram o afeto, os conhecimentos prove-
nientes das experiências coletivas, as construções de movimentos 
que captavam as peculiaridades dos participantes, potencializando 
adaptações para o sentido cooperativo, para o reconhecimento das 
demandas do outro, e para o conhecimento de si a partir da sua 
singularidade, compondo, assim, um conjunto de vivências dia-
logando com a Cultura Corporal – patrimônio histórico, social e 
cultural da humanidade.
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Mantendo a perspectiva descrita, recriamos a proposta ex-
tensionista por mais duas vigências – duas anuais com uma pror-
rogação de seis meses (2017, 2018 e 2019) –, migrando para o 
Edital de Projetos Culturais, que inseriu a arte e a cultura no 
mote das ações institucionais numa reformulação da estrutura 
organizativa da Reitoria do IFFluminense. Para fortalecer o pro-
jeto junto à interface cultural (conquista que precisa ser reafir-
mada constantemente), submetemos a temática “Cultura Cor-
poral e atravessamentos cotidianos: a Corporeidade enquanto 
produção de ‘entrelugares’”.

Nesse período, sistematizamos as ações do projeto em dois 
eixos temáticos 1. Trilhas e Caminhadas; e 2. Circo, Arte, Cul-
tura Popular e Movimento. Para o eixo 1, mantivemos o público 
participante, informado por grupo de aplicativo de mensagem 
de celular sobre o cronograma, devendo comparecer à reunião 
informativa para as devidas orientações sobre as características da 
trilha ou caminhada (local, altimetria, grau de dificuldade, cui-
dados prévios com a alimentação anterior e durante, vestimentas 
e calçados, transporte e documentos para maiores e menores de 
idade). Essas reuniões também tinham o objetivo de renovar o 
grupo – os novos interessados frequentavam e acompanhavam 
as informações, bem como a disponibilização de vagas de acor-
do com as demandas de cada trilha. Agregamos às mediações 
anteriores trilhas e caminhadas em outros municípios, além 
de Maricá, e conjugamos a visitação em parques e projetos de 
cunho ambiental como, por exemplo, no Parque Nacional Ser-
ra dos Órgãos, acesso por Teresopólis (PARNASO); na Área de 
Preservação Ambiental no Sana, Distrito de Macaé (APA-Sana); 
no Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), acesso por 
Itaipuaçu e Itaipu, a partir das Trilhas da Pedra do Elefante e 
do Morro das Andorinhas, conhecendo o Museu Arqueológi-
co de Itaipu e o Projeto Aruanã, de preservação das tartarugas 
marinhas; na Travessia Tomascar (Maricá-Tanguá); e Morro da 
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Urca (RJ). Estendemos as ações desse eixo temático às turmas 
do 3o ano do IFFluminense (que não possuíam aulas de Edu-
cação Física, conforme matriz curricular do Curso Técnico em 
Edificações Integrado ao Ensino Médio) e inserimos as trilhas na 
Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC), que 
acontece anualmente no campus.

Para o eixo temático 2, mantivemos encontros semanais 
ou quinzenais com um grupo de adolescentes interessados – 
estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental e do Ensino Mé-
dio de Maricá –, visando problematizar o Circo, construindo 
propostas de oficinas temáticas para serem circuladas dentro 
do campus (oficinas temáticas em horários posteriores às au-
las, na SEPEC, na Semana de Recepção dos Novos Estudan-
tes), em escolas municipais e estaduais de primeiro e segundo 
segmentos do Ensino Fundamental e em outros campi do IF-
Fluminense (eventos acadêmicos extensionistas ou culturais e 
Semana de Integração em Quissamã, Santo Antônio de Pádua, 
Cabo Frio, Campos dos Goytacazes).

Promovemos atividades ligadas à cultura circense, discutin-
do o imaginário infantil, a relação entre tecnologias midiáticas e 
a subtração do movimento infantil, e o brincar como um direito 
e um devir da criança (e do adolescente), fortalecendo o popular 
e o lúdico em tempos nos quais o brincar tem sido substituído 
por dimensões do aprendizado em que a “seriedade” e a forma-
ção para o futuro são os principais fundamentos. Contamos com 
elementos das ginásticas artística e acrobática, slack line, malaba-
res, dança e teatro, releitura de histórias populares e folclóricas, e 
atividades que estimulavam a consciência corporal.
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proJetos de pesquisA, trAbAlhos de conclusão de curso 
integrAdo (tcci) e ensino de educAção físicA escolAr

Apresentaremos considerações abreviadas das pesquisas realiza-
das na tentativa de costurar o fio condutor teórico-prático, seus pro-
pósitos, sua organização metodológica e os seus encaminhamentos. 
Tais ações contaram com estudantes-bolsistas de pesquisa – inicia-
ção científica – e estudantes em fase de conclusão de curso – tendo a 
exigência do TCCI como componente para aprovação e conclusão 
do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio.

Na construção das pesquisas, através da relação orientado-
ra-orientandos, tivemos uma fase importante voltada para o en-
tendimento central do objeto de estudos, seu levantamento bi-
bliográfico, as questões norteadoras e o estudo dos instrumentos 
metodológicos, inserindo o estudante do Ensino Médio no uni-
verso científico – propósito dos programas de iniciação à pesquisa 
fomentados pela FAPERJ, CNPq e IFFluminense.

Na condição de única docente de Educação Física do cam-
pus (de 2015 até o ano letivo de 2020), a mediação das aulas de 
Educação Física Escolar (EFe), bem como as ações que transitam 
entre esporte, atividade física e saúde foram direcionadas tendo 
como embasamento teórico-prático a perspectiva formativa que 
este trabalho discute: afirmação contundente dessa área do co-
nhecimento a partir das noções sobre corporeidade e revisitação 
das abordagens e tendências, após o processo de ressignificação 
da Educação Física, adentrando meados da década de 1980 e se-
guindo até os dias atuais.1 Por isso, e talvez por outros motivos 
(reflexão feita frequentemente e sem uma resposta fechada), quan-

1 Fazemos menção ao processo vivido pelo país motivado pela redemocratização da 
sociedade brasileira, após o período da Ditadura civil-militar. Citamos, brevemente, 
as orientações pedagógicas, políticas e filosóficas que contribuíram para a produção 
do ementário da disciplina Educação Física no Curso Técnico em Edificações Inte-
grado ao Ensino Médio do campus. Reconhecemos que a análise mais aprofundada 
esmiuçaria este documento e possibilitaria discutir as tensões curriculares durante 
a sua elaboração e dinâmica cotidiana. Todavia, não a faremos, sabendo dos limites 
do que propomos neste texto. 
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do algum estudante pretende estudar, discutir, pesquisar, pensar 
sobre o corpo e suas relações visualizam essa referência como uma 
tentativa (persistente) de apostar no pensamento inventivo que 
“problematiza a lógica binária do pensamento abstrato, formal, 
separado do corpo, dos afetos” (KOHAN, 2013, p. 75). Entre 
erros, desobediências e invenções, temos ações; temos sentidos; 
somos afetados; somos corporeidades na escola.

“Manifestações da Cultura Corporal no município de Mari-
cá: corpo, memória e o saber da experiência”, fomentado pelo Pro-
grama Jovens Talentos/FAPERJ e pela Iniciação Científica Júnior/
CNPq/IFFluminense, contou com dois estudantes-bolsistas nos 
anos de 2015 e 2016, reiterando as ações voltadas para o conheci-
mento e diálogo com o município onde o IFFluminense se inseria.

Objetivando esboçar um levantamento dos registros histó-
ricos do conjunto de manifestações a respeito da Cultura Cor-
poral no município de Maricá (referências orais e escritas, visitas 
a espaços esportivos e entrevistas com as secretarias municipais), 
esse projeto contribuiu para conhecermos as atividades corporais 
existentes, no âmbito da cultura, do esporte e da educação, seus 
programas financiadores, o período de duração, o público partici-
pante e os locais onde eram realizadas. Com isso, organizamos um 
quadro descritivo, acrescentando a vigência da ação e o seu tipo 
de financiamento (iniciativas do governo federal, estadual e/ou 
municipal, organizações não governamentais e privada).

Para tanto, analisamos documentos disponibilizados pelas se-
cretarias municipais, consultamos os arquivos municipais disponi-
bilizados em mídia informativa (site oficial) e realizamos entrevis-
tas com gestores. Com os dados pesquisados, observamos que o 
município ofertou atividades corporais diversificadas, abarcando, 
principalmente, estudantes das escolas municipais, inserindo-se nas 
políticas federais e estaduais para aproximar as iniciativas e propos-
tas, bem como caminha para ampliar o seu espectro de ação públi-
ca municipal, projetando ações esportivas (centro de treinamento, 
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espaços públicos como praças e arenas esportivas) e iniciativas em 
prol do movimento, do lazer e da prática de atividade física.

Analisamos um conjunto de modalidades esportivas com 
base nos esportes tradicionais (futebol, futsal, basquete, handebol 
e voleibol), bem como dança, ginásticas, lutas, capoeira, atletis-
mo, xadrez, atividades aquáticas, teatro, tiro com arco, atividades 
ambientais para crianças (com oficinas de manipulação corporal 
de temas ambientais – pintura, escultura), além de eventos de 
Showbol, Beach Soccer, FUT7, Futvôlei, Festival Estudantil de 
Esquetes Teatrais, Trilhas e Montain Bike.

Tais ações voltavam-se para crianças e adolescentes em idade es-
colar, aconteciam em período alternado ao estudado (contraturno), 
em espaços escolares, praças públicas e espaços que estavam em pro-
cesso de estruturação, como o Centro de Artes e Esportes Unificados 
(CEU), sendo financiado por ações federais como o projeto Mais 
Educação, ações municipais como o projeto “Atleta na Escola” e pro-
jetos sociais. Os eventos realizados, com maior ênfase, nos esportes 
que variam do Futebol tiveram iniciativas de divulgação e parcerias 
com ex-atletas e organizações estaduais e federais esportivas.

“Corpo na/da escola: qual o lugar do corpo que pensa, sen-
te, (se) afeta e (se) manifesta?”, fomentado pelo Programa Jovens 
Talentos/FAPERJ, contou com uma estudante-bolsista no ano de 
2017, preocupando-se com o corpo na/da escola, problematizando 
alguns olhares discentes, a partir de experiências em processos esco-
lares e no cotidiano do IFFluminense, Campus Avançado Maricá.

Objetivando compreender como se dava a produção de sen-
tidos das experiências que caracterizam os indivíduos no mundo 
e seus mecanismos de subjetivação quanto às manifestações da 
cultural corporal, conhecendo as interpretações sobre a corpo-
reidade dos estudantes do IFFluminense, consideramos as refe-
rências teóricas que sinalizavam a subtração do tempo livre, a 
inatividade corporal/física, a padronização do tempo e daquilo 
a ser feito nele, a dicotomia (separação) corpo e mente, e os en-
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frentamentos quanto à naturalização cultural dos “jeitos” de ser/
estar no mundo.

Contamos com uma metodologia que possibilitou a fa-
miliarização da bolsista com os elementos iniciais da pesquisa, 
avançando na elaboração de um questionário intitulado “Qual 
o lugar do CORPO na escola?”, utilizando a plataforma de 
Formulários Google, on-line, gratuito, de compreensão facili-
tada, contemplando recursos que atendiam às demandas da 
proposta e possibilitando a sua circulação para o público par-
ticipante, através da criação de um link, que, por sua vez, foi 
compartilhado pelas redes sociais, e-mails e as vias comunica-
tivas de aplicativos pelo celular. Estas características, além de 
reduzirem o uso do papel e impressão, possibilitavam um fácil 
acesso dos participantes e um significativo registro das respos-
tas no que se refere à tabulação das mesmas em análises por 
porcentagem para as questões, prioritariamente, fechadas (de 
respostas definidas – objetivas), bem como para a organização 
das respostas abertas.

Este instrumento foi compartilhado com o Trabalho de 
Conclusão de Curso Integrado (TCCI) intitulado Educação Pro-
fissional, Ensino Integrado e o Lugar do Corpo na Escola: olhares 
discentes, contando com três estudantes, os quais integraram al-
guns espaços-tempos comuns de orientação, com ações durante 
o desenvolvimento deste instrumento e a análise das categorias 
comuns. Para as categorias mais específicas de cada temática, 
tivemos blocos de análise para cada pesquisa, podendo, ainda, 
agregarmos outros instrumentos metodológicos, como no caso 
do TCCI: estudos e oficinas para a produção de um curta-docu-
mentário intitulado Qual o lugar do corpo na escola?.2

2 Curta-documentário produzido pelos estudantes do TCCI, com a orientação de 
um técnico-administrativo em audiovisual, do campus. A ideia do curta foi retratar 
a rotina de um estudante do IFFluminense, Campus Avançado Maricá, com ques-
tionamentos sobre a relação corpo e escola, contando com câmeras não profissionais 
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Voltado para os estudantes do campus – Curso Técnico em 
Edificações Integrado ao Ensino Médio –, o questionário siste-
matizou 25 questões, em sua maioria objetivas, que permitiam o 
acréscimo de resposta por extenso (escrita pelo participante), caso 
não tivesse sido listada, desdobrando-se nas categorias de análi-
se: dados descritivos dos participantes; dados sobre Qualidade de 
Vida; e dados sobre Corporeidade.

Os dados parciais, bem como as suas considerações provisó-
rias foram apresentados em eventos acadêmicos interno e exter-
nos: II Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC) 
do IFFluminense, Campus Avançado Maricá e XVIII Jornada do 
Programa Jovens Talentos para a Ciência da FAPERJ.

Finalizando as ações, discutimos os resultados, dialogando 
com autores, e encaminhamos as conclusões em relatórios finais 
para a FAPERJ e apresentação de TCCI para a banca avaliadora.

Os encaminhamentos das duas pesquisas apontaram a necessi-
dade de atenção para os componentes que integram a Qualidade de 
Vida cuja noção foi pensada pelos estudantes do TCCI como

[...] um conceito complexificado pelos saberes multi-
disciplinares, envolvendo noções das áreas da saúde, da 
arquitetura e urbanismo, dos direitos constitucionais 
para a vida em sociedade garantidos pelas políticas pú-
blicas e pelo Estado, dos aspectos nutricionais, da práti-
ca de atividade física, do lazer, do acesso à informação, 
da cultura, do trabalho e de toda e qualquer condição 
que, avaliada subjetivamente, conduz à satisfação, à fe-
licidade e ao equilíbrio da vida (NORONHA; FON-
TES; SILVA, 2017, p. 12).

e/ou de smartphones e recursos de gravação e edição gratuitos, sob supervisão do 
técnico-administrativo; sistematização de roteiro a partir de discussões durante as 
orientações; consulta e análise de filmes como Nunca me sonharam (de Cacau Ro-
dhen, 2017) e Super Size Me – A dieta do palhaço (de Morgan Spurlock, 2004); 
e colaboração teórica de autores da área, seja para a consolidação do enredo, seja 
como integrante do curta, como no caso das considerações sobre Corporeidade e 
Escola da professora da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Educa-
ção Física, Rosa Malena de Araújo Carvalho.
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Considerando que os estudantes passam a maior parte da sua 
carga horária semanal na escola (horário integral em todos os dias 
da semana, com exceção da quarta-feira – somente aulas na parte 
da manhã, mas ações no turno da tarde de projetos de pesquisa, 
extensão, orientações de TCCI, reuniões de Grêmio Estudantil, 
dentre outras; extravasando, parcialmente, dependendo da inser-
ção em projetos e eventos acadêmicos – e alguns sábados letivos), 
destacamos que a relação da escola com a qualidade de vida se faz 
íntima e interdependente.

Nesse contexto, compreender a corporeidade se faz urgente 
para que possamos reverter as “políticas do corpo” (FOUCAULT, 
2008), que interferem nos padrões corporais e na subjetivação/
coletivização de seu conceito, devendo a escola buscar alternativas 
para não sustentar as coerções disciplinares oriundas das relações 
de poder sobre ele.

Os estudos sobre corporeidade e a compreensão do homem 
na sua integralidade multirrefencial e em processo de interação 
com o seu meio, associados a uma visão crítica de currículo e da 
escola possibilitam repensar as configurações formativas, nas quais 
sejam fomentadas conexões, rupturas, exploração de novos/ou-
tros territórios do saber, conflitos e argumentações diversificadas. 
As pesquisas, ao interrogarem o lugar do corpo na escola, expri-
mem o desafio de avançarmos na discussão sobre uma organização 
curricular e escolar que considera o(s) corpo(s), enfaticamente, 
através de um viés biológico e funcional, direcionando outros ca-
minhos e autores que ajudam a pensar sobre a relação corpo-cur-
rículo-escola na Educação Profissional.

O acontecimento educativo, ou seja, a experiência na esco-
la se dá em corpos que existem, atravessados por desejos e por 
necessidades que não podem ser propriedades de nenhuma dis-
ciplina. A escola precisa ser construída, cotidianamente, para ser 
espaço-tempo de acolhida da Corporeidade ou, como sugere Wal-
ter Kohan, a Corporeidade como verdade descoberta, inventada e 
praticada na escola (2013, p. 78).
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Ensino Integrado, Corpo(s) na Escola e Debate Discente consti-
tuiu-se numa segunda elaboração de TCCI no ano letivo de 2018, 
com dois estudantes envolvidos, tendo como propósito desdobrar 
os apontamentos feitos no TCCI de 2017, estudando as questões 
que surgiram durante a análise dos dados e encaminhamentos fi-
nais e das provocações dos novos orientandos ao se aproximarem 
da proposta de estudo-pesquisa da orientadora.

Partindo do desfecho do TCCI de 2017, a pergunta “Qual o 
lugar do corpo na escola?” permaneceu ecoando nas incertezas da 
escola, sendo acrescentada a ela, o preâmbulo de 2018, “Qual o 
lugar da escola no corpo?”.

Com a segunda indagação foi possível avançar (continuar pe-
las suas dobras) nos estudos anteriores, estendo-os também a uma 
nova pesquisa, “Lugar do Corpo na Escola ou Lugar da Escola no 
Corpo: pensamentos curriculares e processos formativos, fomen-
tada pelo Programa Jovens Talentos/FAPERJ, contando com dois 
estudantes-bolsistas por um período de 18 meses, iniciando-se em 
meado de 2018 e finalizando-se em 2019.

Os conceitos teóricos debruçaram-se nas referências sobre 
Corporeidade, Homem Integral e Educação Integral, sistemati-
zando dados resultantes da percepção dos estudantes do IFFlu-
minense, Campus Avançado Maricá sobre as noções de Corpo 
e seus desdobramentos no contexto da escola, costurando-os 
aos estudos curriculares como decisivos para a constituição das 
propostas formativas na Educação Profissional.

Quanto ao TCCI de 2018, demos continuidade às discussões 
levantadas pelo TCCI 2017, tendo como recurso metodológico e 
conteúdo teórico a exibição do curta-documentário Qual o Lugar do 
Corpo na Escola? – construído durante a elaboração do TCCI 2017. 
Assim, buscamos compreender como se deram os diálogos entre a 
corporeidade do estudante e as suas demandas escolares curriculares.

Exibido, pela primeira vez, em evento acadêmico interno do 
campus, SEPEC 2018, convidamos a comunidade acadêmica para 
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o debate mediado pela professora orientadora e por dois estudantes 
envolvidos com o trabalho. Ao final do curta, organizamos um Júri 
Simulado, contando com dois grupos: estudantes e docentes. Estes 
apresentaram, a partir da análise de conteúdo do curta, olhares que 
tentassem captar as impressões docentes e discentes em defesa do 
possível lugar do corpo na escola. Salientamos que tivemos apenas 
discentes participando da proposta. Esta ação foi filmada para ser 
analisada posteriormente, atribuindo às defesas de cada segmento 
simulado as interpretações sobre perspectivas que orientavam as 
noções sobre corpo e corporeidade na escola, questões curriculares, 
propósitos da escola e a relação da escola com a vida.

Destacamos a potencialidade desse espaço de discussão no 
exercício de pensar/conversar com a realidade, deslocando o olhar, 
especialmente, para aqueles que simularam a defesa supondo a 
condição docente, conjugando a ética, a sensibilidade de compre-
ender o lugar do outro e as associações do pensamento para res-
significar as motivações que impulsionavam a prática pedagógica 
– elementos didáticos, postura docente, relevância dos conteúdos 
e seus entendimentos quando se tratava de ponderar as áreas téc-
nica e propedêutica, dentre outros. Tais aspectos orientaram as 
categorias de análise, as quais escolhemos dentro de um recorte as 
que relacionasse currículo, corpo e escola.

Como não houve participação docente na proposta da SE-
PEC, realizamos tentativas de exibir o curta em Reunião Pedagó-
gica, no entanto, as demandas de tempo (para a sistematização e 
apresentação do TCCI) e conteúdo (especificidade dos assuntos 
pedagógicos) atravessaram a intenção, não sendo possível a dis-
cussão. Optamos, portanto, em convidar o Diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, naquele momento, para compor a banca de 
avaliação do TCCI. Além de contarmos com um integrante da 
gestão, tínhamos um docente que estudava as questões curricu-
lares. Essa ação cumpriu um dos objetivos do trabalho, levando 
o diretor a se comprometer em considerar os estudos do TCCI 
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nas próximas discussões pedagógicas para revisitação curricular do 
Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, através 
dos pontos analisados. Entendemos, portanto, que a revisitação 
curricular seria um passo importante, não apenas por considerar 
as demandas estruturais (espaço, laboratórios, carga horária) e de 
carga horária docente, mas trazendo a discussão da corporeidade 
dos estudantes para o curso – suas demandas fisiológicas, psicoló-
gicas, culturais, sociais conjugadas ao meio político-econômico e 
ambiental do seu curso, da sua realidade, da sua vida. Certos de 
que haveria muito o que discutir, a corporeidade começaria a ser 
visualizada/inventada nesse processo.

Pela FAPERJ iniciamos as entrevistas como instrumento me-
todológico, disparando a pergunta “O que é Corpo?” a alguns 
estudantes. O roteiro da entrevista trazia ainda a indagação orien-
tadora da pesquisa, “Lugar do Corpo na Escola ou Lugar da Esco-
la no Corpo?”, para ser refletida pelos participantes. A partir das 
informações obtidas, estruturamos um questionário,3 apostando 
neste recurso que havia trazido êxito em pesquisas anteriores.

Como compromisso inicial, previsto nos objetivos de am-
bas as pesquisas, e defesa dos pesquisadores, circulamos as con-
siderações junto à comunidade acadêmica, em eventos inter-
nos, e com os estudiosos do campo da Educação e da EFe, em 
eventos externos.

3 Questionário intitulado “CORPO NA/DA ESCOLA: ESPAÇO-TEMPO ES-
COLAR E CORPOREIDADE”, em colaboração com uma pesquisa de TCCI, 
apresentada e aprovada em banca ao final do ano letivo 2019, intitulada Alimen-
tação dos Estudantes do Ensino Integrado do IFFluminense – Campus Avançado 
Maricá. Este questionário voltou-se para os estudantes do IFFluminense, Campus 
Avançado Maricá, Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, 
também via plataforma Google Formulários, contendo três categorias de análise: 
noção sobre Corpo; Qualidade de Vida e Nutrição; e Corporeidade e Escola. A 
segunda categoria analisada foi esmiuçada no TCCI, cujo campo teórico permitia 
uma aproximação com a pesquisa da FAPERJ, numa articulação que já havíamos 
experimentado também nos anos anteriores. Todavia, optamos por não discutir-
mos nessa produção.
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No evento interno realizado no final de novembro de 2019 
no campus, uma Mesa-Redonda intitulada “Qual o lugar do Cor-
po na Escola? – A alimentação dos estudantes do Campus Avan-
çado Maricá entre diagnósticos, contexto e diálogos”, os estudan-
tes-pesquisadores abriram o espaço, expondo seus resultados sobre 
a provocação “Lugar do Corpo na Escola ou Lugar da Escola no 
Corpo”, seguidos por uma dupla de estudante que dissertou sobre 
a relação entre corporeidade e alimentação. O evento contou com 
estudantes, membros da gestão e docentes, colaborando com as 
suas perguntas e questões sobre o lugar do corpo na escola. Além 
desse evento, apresentamos as considerações para uma turma do 
campus, na disciplina Projeto Integrador denominado “Estudos 
Exemplares”, voltado para as turmas do 1o ano do Curso Técnico 
em Edificações Integrado ao Ensino Médio.

Em eventos externos, também ao final de 2019, tivemos 
participação em, respectivamente: no Simpósio de Educação Fí-
sica da Universidade Federal Fluminense, realizado na cidade de 
Niterói, e no 4o Congresso de Interdisciplinaridade do Noroeste 
Fluminense (CONINF), realizado na cidade de Itaperuna, através 
dos trabalhos acadêmicos “Corpo e Escola: (des) encontros do/no 
Curso Técnico Integrado” e “Qual é o Lugar do Corpo na Escola 
– Olhares, Ecos e Diálogos Discentes”.

Ressaltamos a necessidade de discutir constantemente o lugar 
do corpo na escola para que haja uma consonância entre as per-
cepções estudantis: 1. sobre o seu corpo, que carrega a perspectiva 
da corporeidade e do homem integral; 2. sobre como a escola pa-
rece tratar esse corpo, sob olhar de visão fragmentada, sob outros 
interesses formativos.

Salientamos que a pergunta orientadora desta pesquisa – 
“Qual o lugar do Corpo na escola?” – precisa ser cada vez mais 
reforçada e encampada por outros parceiros, visto que a mesma 
precisará ser feita e refeita constantemente considerando o coti-
diano escolar, sempre em processo de transformação e invenção.
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conclusão

As palavras apresentadas dão “sentido ao que somos e ao que 
nos acontece” (LARROSA, 2014, p. 16-17).

Reverberando os traços identitários que nos formam vêm à 
memória os olhares, as palavras, o instante que antecede a fala 
numa entrevista para seleção de bolsista, a dúvida, o franzir da 
sobrancelha, um rosto meio de lado como quem indaga o que se 
pergunta, as mãos que tanto falam, o suspiro de “estou nervoso” 
/ “estou nervosa”, as gírias que exprimem o pensamento que se 
sente, o (parecer) não saber pesquisar quando se quer falar sobre 
corpo, a inquietação com a orientação e as tantas demandas da 
ação acadêmica, questionando-se se realmente “vale à pena”...

Pensando nesses traços compreendemos que as palavras nes-
te trabalho traduzem o que somos ao que nos acontece, quando 
somos tantos na docência que nos acontece, partilhada com os 
estudantes que nos fazem existir dia após dia. Nesse processo 
formativo docente, articular e retroalimentar o ensino, a pes-
quisa e a extensão parece religar os saberes à complexidade do 
conhecimento e da experiência, que fluem quando reunimos os 
esforços, somamos as frentes de discussão, elaboramos coleti-
vamente as considerações e reconhecemos a espiralidade entre 
trabalhos realizados na composição de autores.

Com esses afazeres coletivos inserimos as nossas lutas nas 
projeções escolares: defesa dos princípios nos cursos técnicos in-
tegrados e sua discussão na Educação Profissional, no mundo do 
trabalho e na vida que vive e/ou se quer (melhor); participação 
dos estudantes-egressos e dos seus trabalhos em banco de dados 
consultivo e/ou participativo em áreas do conhecimento cons-
truídas a partir do eixo politécnico dos novos cursos do IFFlu-
minense, Campus Avançado Maricá (Curso Técnico em Meio 
Ambiente Integrado ao Ensino Médio, vigente a partir do ano 
letivo 2020); reestruturação curricular do Curso Técnico em 
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Edificações Integrado ao Ensino Médio, embasada nos estudos 
do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos Técnicos (NDE), 
nas pesquisas sobre o curso, nas políticas de Assistência Estudan-
til e nos pilares que sustentam os princípio de acesso, permanên-
cia e êxito, enquanto política institucional do IFFluminense; e 
discussão sobre o Ensino Médio na reafirmação dos Institutos 
Federais diante da conjuntura política-educacional em curso.

Com sensibilidade, enfrentamento constante e reafirmação da 
desobediência por estudar corpo (sim, um campo teórico que pauta 
o corpo, a corporeidade), este trabalho reconhece o seu debate epis-
temológico e político no pensamento educacional, os seus tensiona-
mentos e disputas, os sentidos culturais impressos nas relações sociais 
movimentadas pela dinamicidade dos contextos vividos e os impactos 
discursivos no processo de desnaturalização das referências predomi-
nantes na sociedade. Nesse contexto, a escola se torna um terreno de 
luta, de experiência, de aprendizado; um local onde reconfiguramos 
os territórios do pensar-agir-sentir; um espaço-tempo potência.

Nesse local de fala, encarnação e militância, esperamos que a 
corporeidade ocupe lugares, reconhecendo o estudante e a com-
plexidade das suas emoções, suas inquietações, suas demandas fí-
sica, psicológica, cognitiva e afetiva; e que o corpo seja fomentado 
enquanto instrumento de manifestação e mediação da experiên-
cia na escola, carregando as nossas marcas, nossa história e nossa 
constante formação e transformação.

Esperamos ansiosos e ativamente, discutindo o lugar do cor-
po na escola constantemente, construindo a vida cotidiana como 
uma conversa que não cessa, mas que sussurra reinvenções, sub-
vertendo o “formar-se para” e fortalecendo o “formar-se no entre, 
no agora e com os acontecimentos que nos afetam”. São com essas 
pistas que pensamos ampliar a escuta para o que o corpo diz e para 
o lugar onde ele quer ir ou ficar.



97 

Corporeidades e proCessos Formativos

referênciAs bibliográficAs

CARDOSO, Magno; SILVA, Yago Lannes Oliveira da. Ensino Integrado, Cor-
po(s) na Escola e Debate Discente. 2019. 21f. Trabalho de Conclusão de 
Curso Integrado (Ensino Médio Integrado) – IFFluminense, Campus 
Avançado Maricá, Rio de Janeiro.

CÉSAR, Chico. Experiência. Respeitem Meus Cabelos Brancos [2002]. Dispo-
nível em: https://www.youtube.com/watch?v=D8_aThsYkb0. Acesso em: 
7 abr. 2020.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 17. ed. Tra-
dução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 
2008.

FREITAS, Giovanina Gomes de. O esquema corporal, a imagem corporal, a cons-
ciência corporal e a corporeidade. Ijuí: Unijuí, 1999.

KOHAN, Walter Omar. O mestre inventor. Relatos de um viajante educador. 
Tradução de Hélia Freitas. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Tradução de Cristina 
Antunes e João Wanderley Geraldi. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

NORONHA, Davi Queiroz de; FONTES, Victor Muniz; SILVA, Yago Lan-
nes Oliveira da. Educação Profissional, Ensino Integrado e o Lugar do Corpo 
na Escola: olhares discentes. 2017. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso 
Integrado (Ensino Médio Integrado) – IFFluminense, Campus Avançado 
Maricá, Rio de Janeiro.

SOARES, Iam dos Santos; DUCOFF, Vinicius Ramos. Lugar do Corpo na Es-
cola ou Lugar da Escola no Corpo: pensamentos curriculares e processos 
formativos. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2019. 20 p. (Relatório de Pesquisa).

https://www.youtube.com/watch?v=D8_aThsYkb0


pARte ii 
 

CoRpoReidAdes e
eduCAção FísiCA

esColAR



99 

Capítulo 4

a Corporeidade na eduCação 
fíSiCa na eja manGuinhoS: 
memóriaS doS proCeSSoS 

e deSafioS da práxiS pedaGóGiCa1

Nathália da Rocha Corrêa Barros 
Rosangela Silveira de Carvalho

Resumo: Os saberes e práticas (e o próprio conhecimento 
científico) que escolhemos para trabalhar na escola, e é atra-
vessado por relações de poder, precisa ser identificado como 
socialmente construído, com intencionalidade e compro-
misso com a transformação da sociedade. Nesse sentido, 
promover espaços de ensino que fomentem a participação 
de estudantes e os prepare à coletividade para reivindicação 
dos direitos se faz necessário, urgente e transgressor. Ao (re)
pensar o currículo e as práticas pedagógicas não podemos 
esquecer que a escola se encontra imersa em uma sociedade 
influenciada por uma cultura de consumo, que é marcada 
pelo preconceito, racismo, patriarcalismo, pela exploração 
e exclusão social, e os nossos corpos sentem essas mesmas 
relações e opressões. E é nesse momento que iniciamos a 
nossa construção curricular decidindo: romper com o apa-
gamento de corpos não hegemônicos e valorizar a potência 
presente neles ou reforçar carência, negando a existência e 

1 Este texto é um desdobramento dos trabalhos de conclusão do curso de espe-
cialização em Educação Física Escolar da Universidade Federal Fluminense, A 
corporeidade na educação de jovens e adultos: possibilidades para a educação física 
emancipatória, apresentado e aprovado em agosto de 2020, e Educação física na 
educação de jovens e adultos: rumo a uma educação territorializada, apresentado em 
dezembro de 2019.
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possibilidades desses corpos. O presente texto tem como 
objetivo desdobrar reflexões observadas a partir do olhar das 
educadoras sobre a corporeidade. Neste trabalho, destaca-
mos os processos e desafios de ensinar e aprender envolvi-
dos na construção curricular e das práticas pedagógicas da 
disciplina de Educação Física nos anos entre 2011 e 2020 
na EJA Manguinhos.

introdução

Ao longo da história da Educação Física escolar no Brasil, 
encontramos diversas influências que, em conformidade com os 
interesses econômicos da classe política dominante, contribuíram 
para a sua construção e forneceram parâmetros para suas práticas 
pedagógicas. Houve grandes mudanças e avanços acerca de con-
teúdos e compreensão do que se deve tratar e avaliar na Educação 
Física escolar. Entendemos que o corpo é o cerne desta disciplina, 
e é ele que sofre e age com as intervenções das concepções peda-
gógicas orientadas pelo momento político e econômico vigente. 
Portanto, como diz Bracht (1999), o corpo pode assumir a fun-
ção de ser produtivo, saudável, deserotizado e/ou dócil, de acordo 
com a finalidade de adaptá-lo às exigências das formas sociais de 
organização da produção e da reprodução da vida. Aqui, neste 
texto, compreendemos que corpo é ou deveria ser a materialização 
da liberdade humana.

Pautada em princípios de saúde, a entrada da Educação Física 
no contexto escolar se deu a partir da concepção higienista, com 
influências eugenistas e militares, preocupando-se com hábitos de 
higiene e saúde para a formação de indivíduos fortes, entendendo 
o corpo como força de trabalho e fonte de lucro.

Já tivemos a ordem unida; se classificavam e rotulavam cor-
pos como aptos ou não para servir ou produzir, isto se dá por con-
ta da grande influência que a Educação Física, no Brasil, sofreu 
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das instituições militares que estavam permeadas pelos princípios 
positivistas e buscavam a manutenção da ordem social visando o 
progresso (CASTELLANI, 2008, p. 38). Neste processo, a Edu-
cação Física seleciona indivíduos que se encaixem nos padrões mi-
litares e exclui aqueles que não se encaixavam neste padrão.

Durante a Ditadura militar dos anos 1970, a Educação Físi-
ca tornou-se um modo para selecionar atletas, não tão diferente 
do modelo militarista, e esse novo modelo ficou conhecido como 
esportivista, e também visava o alto rendimento dos corpos, e a 
exclusão dos não aptos.

Com a retomada da democracia após o fim da Ditadura 
militar, nos anos 1980, rompendo com os modelos biologicista, 
esportivista e tecnicista, surgiram muitas concepções pedagógi-
cas, como a Desenvolvimentista, a Crítico-superadora, a Crítico
-emancipatória, a Construtivista-Interacionista, Sistêmica, entre 
outras (DARIDO, 1998). Estas novas tendências, sob influên-
cia das ciências sociais e humanas, permitiram ou fizeram surgir 
uma análise crítica do paradigma da aptidão física e ampliar a 
concepção de corpo.

Segundo Carvalho (2013, p. 39):

O corpo compreendido isoladamente da natureza e 
da sociedade é abstrato, distante da realidade em que 
se faz. Ao situá-lo em sua realidade histórica, cultural 
em ou e, portanto, social, percebemos que as formas 
de conhecer o corpo estão inseridas nas relações e 
sentidos sociais (produto coletivo da vida humana).

Dentro do currículo escolar não considerar o corpo uni-
camente como um dado biológico remete a uma concepção de 
Educação Física escolar emancipadora e contra-hegemônica, 
que visa o acesso e interação do conhecimento produzido pela 
humanidade e questiona a construção deste na Educação Físi-
ca inserida em uma sociedade capitalista, fortalecendo o corpo 
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como sujeito (histórico e provisório), superando o conceito de 
corpo como objeto, que é associado ao rendimento, às compa-
rações, às regulamentações, aos métodos e técnicas, aos padrões, 
à exclusão – mantendo e reproduzindo desigualdades e hierar-
quias sociais.

Freitas (2000) diz que precisamos romper com o modelo car-
tesiano, no qual o cérebro é o órgão da inteligência e o corpo não, 
destacando que o ser humano é em sua totalidade, ele não tem um 
corpo, ele é um corpo, é através de sua corporeidade que o corpo 
se manifesta no mundo, e é este corpo vivido que vai assimilando, 
apropriando e manifestando os valores, normas e costumes sociais.

O corpo é um conjunto de expressões, adquiridas e instaladas 
nele mesmo, o ser humano aprende a cultura por meio de seu 
corpo e pode ser construído diferentemente por cada sociedade, 
e não pelas suas semelhanças biológicas. Esta compreensão cul-
tural de corpo ainda é prematura na Educação Física e Daolio 
(1995) ressalta que precisamos ter o “olhar antropológico”, em 
que o olhar para o outro é o olhar para si mesmo através do outro, 
pois o ser humano é um ser cultural, e, ao mesmo tempo, fruto e 
agente da cultura.

Então, os saberes e práticas (o próprio conhecimento cientí-
fico), que escolhemos para trabalhar na escola, e é atravessado por 
relações de poder, precisam ser identificados como socialmente 
construídos, com intencionalidade e compromisso com a trans-
formação da sociedade. Nesse sentido, promover espaços de ensi-
no que fomentem a participação de estudantes e os prepare à cole-
tividade para reivindicação dos direitos se faz necessário, urgente 
e transgressor.

Portanto, neste trabalho vamos refletir sobre os desafios da 
construção curricular e da práxis pedagógica nos anos entre 2011 
e 2020, trazendo experiências, e destacando o conceito corporei-
dade presente nas aulas de Educação Física (EF) da Educação de 
Jovens e Adultos da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
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cio. É fruto de nossos trabalhos de conclusão de curso da espe-
cialização em Educação Física escolar, realizada no Instituto de 
Educação Física da UFF, sob a orientação da Profa. Rosa Malena 
Carvalho. Nas comemorações pelos dez anos do Grupo de Pesqui-
sa ELAC, esses trabalhos estavam em andamento.

o corpo dA e nA eJA mAnguinhos: corporeidAde nAs AulAs de 
educAção físicA

Estamos vivendo tempos difíceis.  
De apropriação do corpo, 

apropriação do tempo, 
apropriação do lazer, 

exaustão de corpo, 
exaustão do ser, 

é tempo de radicalizar a utopia e a esperança.2

Os corpos de estudantes da EJA são desqualificados. Suas 
identidades, suas marcas históricas, sociais e culturais são des-
consideradas. O currículo escolar e, consequentemente, as práti-
cas docentes em Educação Física, contaminadas pelos princípios 
biologicistas de corpo e da dualidade entre corpo e mente, ainda 
refletem essa visão hegemônica, e assim o corpo é classificado, 
julgado e limitado.

Louro afirma que “o corpo parece ter ficado fora da escola” 
(2000, p. 60), e é nesse sentido que, ao pensarmos as práticas 
pedagógicas de Educação Física que são relatadas pelos alunos e 
alunas que retornam à escola, e suas expectativas com a disciplina, 
corroboramos a autora e reforçamos: sim! O corpo está fora da 
escola e há inúmeras tentativas de mantê-lo fora dela.

Essa situação podemos observar já no primeiro dia de aula, 
quando conversamos sobre o que é a Educação Física (e o que se 

2 Por Rosangela Silveira em reflexões sobre o cotidiano de trabalho/ensino em 
2020, no cotidiano pandêmico.
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espera da disciplina) e resgatamos como eram as aulas em outros 
momentos da vida escolar deles. Muitos alunos e alunas já se an-
tecipam e descarregam uma sequência de justificativas e inquie-
tações, antes mesmo de começar a conversa, sobre as aulas: “não 
posso correr, saltar, fazer esforço” ou “não gosto de esportes, dessas 
coisas de competir” ou “meu tempo de jogar já passou, agora tô 
gordo(a)” ou “venho direto do trabalho e fico exausta(o)” ou “não 
vou colocar roupa colada porque minha religião não permite” ou 
“oba! Agora vou perder minha barriga!”,3 entre outras várias fra-
ses-situações em que podemos identificar o julgamento e limite 
que é dado/esperado ao corpo do sujeito da EJA.

Até mesmo os(as) professores e a coordenação também da-
vam “sugestões” sobre os conteúdos e estratégias práticas para as 
aulas de Educação Física, demostrando uma tensão e fragilidade 
em relação aos objetivos e especificidades dos conhecimentos e as 
possibilidades da disciplina e da atuação docente na escola. A par-
tir de falas carregadas de “boas intenções” na sala de professores, 
nas reuniões semanais e até mesmo nos conselhos de classe, tais 
como “você poderia fazer um alongamento né?! Porque os alunos 
trabalham o dia todo e chegam aqui cansados e ficam sentados 
novamente nas aulas...” ou “que bom que agora temos Educação 
Física, os alunos vão amar jogar bola, até eu vou querer também!” 
ou “quando vamos marcar uma pelada alunos x professores?”, 
percebemos que a grade curricular e docente revela contradições 
sobre o que se espera do(as) aluno(as) e da Educação Física, an-
corando a disciplina, seus conteúdos e práticas apenas no fazer 
corpóreo, para compensação de esforço, relaxamento e preparação 
para as outras disciplinas e/ou trabalho, e totalmente isenta de 
discussões críticas sobre cultura corporal e corporeidade.

Essa classificação baseia-se, segundo Daolio (1995), na con-
cepção de Educação Física e de corpo que a sociedade em geral 

3 Frases ouvidas durante o primeiro dia de aula de Educação Física.
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constituiu. Formadas a partir do senso comum, da ditadura de 
padrões de corpo, da compreensão ainda imatura sobre a cultura 
do corpo e sobre as lembranças que os alunos e alunas possuem 
sobre os conteúdos da Educação Física escolar. O currículo esco-
lar de Educação Física, quando estruturado segundo a tendência 
biologicista, valoriza a aptidão física e atribui ao corpo o sentido 
funcional, utilizando a anatomia e a fisiologia para a explicação e a 
justificativa das atividades, e seus objetivos, conteúdos e avaliações 
são pautados no desenvolvimento da aptidão física, da técnica e 
do rendimento desportivo. E é por isso, também, que é compreen-
sível que não tenha identificação por parte dos/as estudantes com 
o corpo que lhes é apresentado tradicionalmente no currículo, em 
seus objetivos e processos avaliativos.

Mas, afinal, o que pode um corpo? O que pode o corpo das 
e dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos? Qual o lugar 
deste corpo dentro das aulas de Educação Física?

O corpo, ao longo da história da humanidade, foi marcado 
por dissociação de corpo-alma, corpo-espírito e outras diversas 
significações marcadas pelo legado histórico, social, político, ideo-
lógico, econômico e cultural. Trindade (2002), em seu texto “Do 
corpo da carência ao corpo da potência: desafios da docência”, 
mostra que a prática docente pode se dar através da Pedagogia da 
Falta, mantendo corpos docilizados, disciplinados e controláveis, 
ou da Pedagogia da Potência, que aceita diferença, não hierarquiza, 
que valoriza e permite a diversidade. A escolha entre uma ou outra 
pedagogia vai depender da compreensão de corpo e da intencio-
nalidade pedagógica que a(o) professora(o) possui. Segundo a au-
tora, há corpos que lutam por visibilidade e por direitos humanos, 
sociais e político; que reduzem e negam o corpo do outro; e há 
outros que escondem seus corpos. Assim como os projetos políti-
cos pedagógicos podem ser hegemônicos ou contra-hegemônicos; 
tradicionais ou críticos; alienantes ou libertadores.
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Então, ao (re)pensar o currículo e as práticas pedagógicas não 
podemos esquecer que a escola encontra-se imersa em uma socie-
dade influenciada por uma cultura de consumo, que é marcada 
pelo preconceito, racismo, patriarcalismo, pela exploração e ex-
clusão social, e os nossos corpos sentem essas mesmas relações e 
opressões. E é nesse momento que iniciamos a nossa construção 
curricular decidindo: romper com o apagamento de corpos não 
hegemônicos e valorizar a potência presente neles ou reforçar ca-
rência, negando a existência e possibilidades desses corpos.

Na EJA, os alunos retornam com muito desejo de aprender 
e o entusiasmo permite promover práticas pedagógicas liber-
tadoras e revolucionárias, mas, muitas vezes, a partir do olhar 
preconceituoso, descontextualizado e de tédio, nossas práticas 
pedagógicas trabalham para reforçar a dominação e a hegemo-
nia, desperdiçando toda a potência presente nesses corpos não 
padronizados e da resistência.

Então, a partir da roda de conversa inicial com as turmas, ao 
conhecer os interesses dos(as) educandos(as) e os objetivos que a 
Educação Física possui, sabemos que o papel da Educação Física 
na EJA é ser instrumento de inserção social, de exercício da cidada-
nia ativa e de melhoria da qualidade de vida, promovendo a saúde 
compreendida como resultante de determinantes sociais, estimu-
lando os indivíduos a usar criativamente o tempo de lazer como 
forma de expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de 
convivência (BRASIL, 2002). O Projeto Político Pedagógico da 
EJA Manguinhos entende que a atuação das(os) professoras(es) 
deve atender às demandas específicas do território, além de pro-
mover a participação ativa das(os) alunas(os) no espaço, promo-
vendo a mobilização política para combater as iniquidades sociais 
por meio de uma pedagogia crítica. Nesse contexto, a disciplina 
de Educação Física na EJA Manguinhos aponta, como proposta, 
para uma educação pelo movimento, visando à compreensão do 
corpo em sua totalidade, através da reflexão deste.



107 

Corporeidades e proCessos Formativos

E por isso optamos pela abordagem pedagógica Crítico Su-
peradora, por acreditar que estaremos alcançando a proximidade 
com a totalidade do aluno durante o processo ensino-aprendiza-
gem, promovendo, assim, a reflexão ampliada, preocupada com 
os interesses das camadas populares, em especial o território de 
Manguinhos. Esta abordagem propõe trazer para o interior da 
Educação Física peculiaridades e críticas de uma sociedade capi-
talista, através da análise da função social da educação – particu-
larmente da Educação Física – na sociedade (BRACHT, 1999).

A organização dos conhecimentos procurou seguir a compre-
ensão dos princípios da lógica dialética materialista: totalidade, 
movimento, mudança qualitativa e contradição, organizado de 
modo a ser compreendido como provisório, produzido historica-
mente e de forma espiralada, a fim de ampliar a referência do pen-
samento do aluno (COLETIVO DE AUTORES, 1992). A dis-
cussão, vivência e a problematização ocorre sob o viés da cultura 
corporal, apresentadas no livro Metodologia do Ensino da Educação 
Física (1992), dialogando com os conteúdos da Educação Física: 
esporte, jogos, danças, lutas, capoeira e ginástica. Sendo assim, a 
disciplina Educação Física na EJA Manguinhos, sob a perspectiva 
histórica e territorializada, tem como objetivo principal incentivar 
a participação ativa dos alunos no território e promover a cultura 
corporal, compreendendo seus limites e possibilidades dentro e 
fora do espaço escolar.

A partir das reflexões e das provocações que ocorreram da 
conversa inicial, como: O que é Educação Física; Qual a relação 
entre Educação Física e Saúde; Qual a relação entre Educação Física 
e Corpo; Qual a importância social e política da Educação Física na 
Educação; Quais os temas e conteúdos possíveis para a Educação Fí-
sica; O que é Lazer, entre outros, desdobramos as questões princi-
pais, identificando o conhecimento sobre esses temas e a relevân-
cia deles no cotidiano dos(as) alunos(as). Assim, esse momento foi 
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um marco dialético do avanço e de identificação dos rumos da/
para prática docente e da construção do plano de curso.4

Em 2011, o plano de curso se consolidou da seguinte maneira:

•	 Educação Física e saúde: Definir o termo SAÚDE e 
compreender sua evolução histórica e seus determinan-
tes sociais, problematizando sua relação com a Educação 
Física.

•	 Educação Física e educação: Definir o termo EDUCA-
ÇÃO FÍSICA, contextualizando com sua evolução his-
tórica.

•	 Educação Física e cultura corporal: Discutir as repre-
sentações do CORPO na sociedade, contextualizando-o 
com a cultura e período histórico e problematizar o ape-
lo midiático e ideológico que o corpo sofre na sociedade.

•	 Educação Física e sociedade: Compreender criticamente 
o cenário produzido nas relações entre Educação Física, 
mídia esportiva, políticas públicas e megaeventos, con-
textualizando com as mudanças territoriais em função 
dos megaeventos esportivos.5

E sabendo que, na educação libertadora, o ser é temporá-
rio por sermos sujeitos históricos, na relação dialética, em nos-
sa incompletude, nos constituímos de conhecimento de forma 
consciente em nossa práxis, e em estado de libertação. Ou seja, 
nós somos incompletos e em nosso inacabamento estamos cons-
tantemente aprendendo e reaprendendo a pensar a pessoa e o 
mundo, e a pessoa no mundo. A construção do currículo escolar 
também reflete essa transformação.

4 Este processo iniciou em 2011, com a professora Rosangela Silveira de Carvalho 
e foi retomado em 2014, com a professora Nathália da Rocha Corrêa Barros, (re)
construindo-se e tomando/ganhando corpo em 2017.
5 Trecho retirado do plano de curso de Educação Física de 2011.
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hooks6 (2013), na obra Ensinando a transgredir, baseada nas 
obras de Paulo Freire, faz a seguinte formulação:

Quando a educação é a prática da liberdade, os alu-
nos não são únicos chamados a partilhar, a confessar. 
A pedagogia engajada não busca simplesmente forta-
lecer e capacitar alunos, Toda a sala de aula em que 
for aplicado um modelo holístico de aprendizado será 
também um local de crescimento para o professor, que 
será fortalecido e capacitado por esse processo (p. 35).

Então, o plano de curso da EJA Manguinhos atual propõe 
o eixo estruturante Território, Saúde e Participação Social, en-
quanto pilar de todo o curso, no qual será trabalhado a cada 
semestre por meio de eixos de trabalho, a seguir: a) Movimentos 
Sociais e luta por Direitos Humanos; b) Identidade e Cultura 
local; c) Meio ambiente e desenvolvimento local; e d) Trabalho.7 
Esses eixos, inseridos na organização curricular, pressupõem 
uma relação interdisciplinar enquanto prática pedagógica co-
letiva, logo, a abordagem dos conteúdos em cada disciplina 
deverá orientar-se pela concepção, pelos objetivos e conceitos 
de tais eixos. A partir da definição dos conteúdos, pretende-se 
realizar uma interconexão com os eixos temático presentes no 
currículo da EJA Manguinhos.

E avançando na práxis pedagógica curricular, destacamos 
uma pesquisa de campo realizada com e pelas(os) as(os) es-
tudantes para analisar os espaços públicos de esporte e lazer 

6 Com uma intensa influência do brasileiro Paulo Freire, a escritora defende a plu-
ralidade dos feminismos e compreende a prática pedagógica como um lugar fun-
damentalmente político e de resistência nas lutas antirracista e anticapitalista. Nesse 
sentido, valoriza todo o tipo de conhecimento e pedagogia, incluindo aqueles que 
nascem fora dos ambientes acadêmicos, a partir das práticas cotidianas. Para ela, 
nada tem mais importância do que as ideias e o conhecimento: “o mais importante 
em meus livros é a substância e não quem sou eu.” Por isso, bell hooks escreve seu 
nome desta forma: somente com letras minúsculas.
7 Atuais eixos estruturantes do projeto político da Eja Manguinhos.
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da comunidade de Manguinhos em 2011. Diante da necessi-
dade de (re) conhecer os espaços para a prática da Educação 
Física educacional e/ou de lazer para jovens e adultos, realiza-
mos uma pesquisa sobre os espaços de lazer do Complexo de 
Manguinhos. Este processo se deu em quatro momentos: (1) 
enumeração em sala de aula dos principais espaços de lazer que 
os estudantes conheciam; (2) elaboração do questionário com 
questões sobre a administração, conservação e público frequen-
tador dos espaços; (3) realização da caminhada para visitação 
aos espaços e aplicação dos questionários; e (4) problematiza-
ção e análise dos dados, buscando compreender a relação en-
tre os objetivos da política setorial de esporte (no contexto de 
remoções para a preparação para os megaeventos) e a realidade 
dos espaços de lazer em Manguinhos.8

O resultado desta pesquisa-ação culminou na apresentação 
do trabalho final do semestre no Laboratório do Livre Saber9 
e se desdobrou nos semestres seguintes, por conta dos desta-
ques e questionamentos feitos pelos alunos sobre condições es-
truturais e financeiras, de mobilidade e de acesso, e de direito 
à saúde e práticas de lazer em Manguinhos, além de destacar 
as diferenças em relação a outros espaços da cidade do Rio de 
Janeiro, e como os corpos dos alunos e alunas de Manguinhos 
circulam (ou não) por eles.

8 As(os) estudantes de outras localidades trouxeram análises dos espaços onde mo-
ram e com isso debatemos sobre o lazer da classe trabalhadora.
9 O Laboratório do Livre Saber é um evento interdisciplinar que ocorre no fim 
do período letivo organizado pela escola, onde são apresentados os trabalhos que 
foram produzidos (no decorrer do semestre) sobre os eixos temáticos, dialogando 
com outras disciplinas da grade curricular. Esta etapa consiste na expressão de 
aprendizado dos alunos no decorrer do semestre, com a realização de um tra-
balho interdisciplinar que é construído no decorrer do semestre. Aqui podemos 
avaliar a capacidade de organização da turma, a apreensão e contextualização do 
conteúdo vivenciado no semestre, a interação dos conteúdos rompendo com as 
disciplinas e a visão sobre o território. Podemos dizer que este trabalho versa na 
culminância do semestre. 
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Dessa forma, corroborando Saviani (2000, p. 41), que afirma 
que o caminho do conhecimento “é perguntar dentro da cotidia-
nidade do aluno e na sua cultura; mais que ensinar e aprender 
um conhecimento, é preciso concretizá-lo no cotidiano, questio-
nando, respondendo, avaliando, num trabalho desenvolvido por 
grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o fazem por 
si mesmos”, acreditamos que esta dinâmica foi um marco funda-
mental para a construção curricular, para o reconhecimento da 
identidade enquanto classe trabalhadora moradora de espaço de 
favela e valorização deste território.

O comprometimento com a coletividade e a transformação 
social necessária é uma práxis docente, mas também é militância. 
E esse comprometimento com a coletividade e com a educação li-
bertadora é um trabalho, um esforço constante que geram muitas 
tensões, dentro e fora do corpo-escola, devido a sua oposição aos 
conceitos hegemônicos e suas artimanhas de dominação e explo-
ração da classe trabalhadora.

Então, não temos como não formular o currículo sem cogitar 
uma pedagogia que também dialogue com os contextos locais. Ao 
realizar uma reflexão sobre a Pedagogia Decolonial, Walsh (2018), 
embasada na perspectiva do grupo Modernidade/Colonialidade, 
faz o seguinte apontamento:

Essa pedagogia se opera além dos sistemas educa-
tivos (escolas e universidades), ela convoca os co-
nhecimentos subordinados pela colonialidade do 
poder e do saber, dialoga com as experiências críti-
cas e políticas que se conectam com as ações trans-
formadoras dos movimentos sociais, é enraizada 
nas lutas e práxis de povos colonizados e é pensada 
com e a partir das condições dos colonizados pela 
modernidade ocidental. Assim, o pedagógico e o 
decolonial se constituem enquanto projeto político 
a serem construídos nas escolas, nas universidades, 
nos movimentos sociais, nas comunidades negras e 
indígenas, nas ruas etc. (p. 5).



112 

A corporeidAde nA educAção FísicA nA eJA MAnguinhos

A educação tem a ver com a prática da liberdade e estimular o 
entusiasmo naqueles(as) que carregam consigo diversos enfrenta-
mentos e barreiras, como é o caso dos alunos(as) da EJA, é, antes 
de tudo, um ato de transgressão.

hooks (2013) sugere que devemos ter o compromisso políti-
co para educar, rompendo a dominação e lições que reforçam os 
estereótipos racistas e hegemônicos.

No desdobramento do eixo Identidade e Cultura Local 
apresentamos representações da luta por direitos dos indíge-
nas, das mulheres, LGBTQIA+ e dos negros, desnaturalizando 
conceitos racistas (influenciados pela ciência, pelos valores eu-
rocristãos e pelo evolucionismo positivista, branco e patriar-
cal),10 e se identificando como pertencentes dessas pautas. Fo-
ram trabalhadas lutas, danças e manifestações culturais de luta 
e resistência da cultura afro brasileira e as trajetórias históricas 
e contextualizadas de tais manifestações. Debatemos sobre suas 
influências e importâncias para construção da identidade da 
classe trabalhadora brasileira.

Ainda sobre esta temática, a EPSJV criou o projeto pedagógi-
co e interdisciplinar “SANKOFA”, para avançar, instituir e tornar 
orgânico na escola os estudos, as pesquisas, as atividades escola-
res e extraescolares sobre as questões e relações étnico-raciais. O 
nome Sankofa (Sanko = voltar; fa = buscar, trazer) origina-se de 
um provérbio tradicional entre os povos de língua Akan da Áfri-
ca Ocidental, em Gana, Togo e Costa do Marfim. Em Akan “se 
wowerefi na wosankofa a yenki”, que pode ser traduzido por “não 
é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu”. No ano de 2017, 

10 Sabemos que o colonialismo europeu, nos termos que hoje o definimos, con-
figura-se no decorrer da segunda metade do século XIX. Nesse mesmo período, 
o racismo se constituía como a “Ciência” da superioridade eurocristã (branca e 
patriarcal), na medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação que 
viria a ser não apenas o referencial das classificações triádicas do evolucionismo 
positivista das nascentes do homem, como ainda hoje direciona o olhar da pro-
dução acadêmica ocidental (GONZALES, 2019, p.343).
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realizamos uma pesquisa sobre a temática étnico-racial no espor-
te e a naturalização da invisibilidade da negritude dentro deste 
cenário. A culminância foi a visita de duas atletas negras de fu-
tebol feminino para uma roda de conversa com os alunos. Já em 
2018, tivemos como produção um videodocumentário que foi 
exposto na tv da escola11 com o objetivo de resgatar a memória 
de atletas negras e negros do cenário esportivo brasileiro, e seu 
desdobramento na EJA foi no Sankosarau, onde cada aluno pôde 
se inscrever e apresentar suas impressões e experiências na temá-
tica étnico-racial vivenciadas e desenvolvidas por eles mesmos. A 
experiência em mediar esse processo de aprendizagem promoveu 
uma aproximação entre os alunos e os atletas através da discussão 
sobre identidade negra. Segundo Gomes (2002, p. 42),

O tornar-se negro enquanto uma construção social e 
individual se materializa na concretude de sujeitos so-
ciais, dotados de identidade, corporeidade e memória. 
Esses sujeitos, ao se relacionarem com o mundo, o 
fazem a partir de uma diferença que não é só cultural 
e histórica, mas está inscrita num corpo, na cor da 
pele, nos sinais diacríticos que, mesmo sendo trans-
formados por meio de uma intensa miscigenação, 
continuam carregados de africanidade.

Durante a construção da pesquisa, a maior parte dos alunos 
esboçou um desconhecimento sobre a trajetória dos atletas e os 
marcos que estes representaram para o esporte brasileiro. Muitos 
pontos foram debatidos entre os alunos como possibilidades para 
a invisibilidade desses atletas, como a prática de esportes não po-
pulares, porém, o coletivo se debruçou sobre o recorte racial como 
fator central para invisibilidade, pois a negritude era inerente en-
tre os atletas pesquisados.

11 A construção do videodocumentário foi realizada nas aulas de Educação Física 
– Desporto, do curso de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz. Os alunos da EJA não 
participaram desse momento, mas este vídeo fazia parte da contextualização da 
temática étnico-racial e Educação Física na escola em todos os turnos.
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No eixo Movimentos Sociais e Lutas por Direitos Humanos 
construímos, por meio de estudos dos movimentos humanos, 
um aprendizado que se desenvolveu em pesquisa e trocas com 
movimentos sociais. As(os) alunas(os) desenvolveram pesquisas 
e entraram em contato com movimentos sociais do território e 
de outras localidades. Essa pesquisa foi construída e orientada 
nas aulas da disciplina. Ao final, os grupos apresentaram os re-
sultados entre si e, posteriormente, para toda a escola no Labo-
ratório do Livre Saber.

Sobre a avaliação, ainda que avaliar sugira alguma espécie 
de medição, é muito mais ampla que isso. Luckesi (2005) afirma 
que a avaliação deve diagnosticar a situação da aprendizagem, 
visando auxiliar na escolha dos caminhos para melhorar o de-
sempenho do educando. Nesse contexto, é processual e dinâ-
mica. Na medida em que busca meios pelos quais todos possam 
aprender o que é necessário para o próprio desenvolvimento, é 
inclusiva. Sendo inclusiva é, antes de tudo, um ato democrático. 
A avaliação no componente curricular de Educação Física almeja 
a concepção de Avaliação Emancipatória/ Participativa. Segun-
do Abramowicz (1994, p. 88),

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um 
processo de descrição, análise e crítica de uma dada 
realidade, visando transformá-la. Destina-se à ava-
liação de programas educacionais ou sociais. Ela é 
situada numa vertente político-pedagógica cujo in-
teresse primordial é emancipador, ou seja, libertador, 
visando provocar crítica, de modo a libertar o sujeito 
de condicionamentos deterministas. O compromis-
so principal dessa avaliação é o de fazer com que as 
pessoas, direta ou indiretamente envolvidas em uma 
ação educacional, escrevam a sua “própria história” e 
gerem as suas próprias alternativas de ação.

Nesse sentido, a avaliação não é pautada no desempenho físi-
co e sim na participação da(o) aluna(o) durante o processo ensino
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-aprendizagem, por meio dos critérios estabelecidos pela docente, 
expostos e debatidos com as(os) alunas(os) no início (e decorrer) 
de cada semestre. Esta proposta de avaliação vai em sentido opos-
to ao que foi historicamente realizado (quando ocorre) em avalia-
ção na disciplina de Educação Física nas escolas regulares.

Visando um processo de avaliação formativa, a dinâmica de 
avaliação estrutura-se a partir de subeixos que se complementam 
e não se sobrepõem, pois são igualmente cruciais no processo de 
avaliação. São divididos em etapas: 1) avaliação diagnóstica – aco-
lhimento das(os) educandas(os); 2) avaliação processual – debate 
e teorização; 3) laboratório do livre saber; e 4) avaliação participa-
tiva –  autoavaliação e avaliação coletiva.

Destacamos a etapa de autoavaliação e avaliação coletiva do 
processo ensino-aprendizagem por acreditar que é neste momento 
que se concretiza e amplia o conhecimento, além de ser o ponto 
de divergência com as formas tradicionais de avaliar. No processo 
de autoavaliação se almeja o exercício da autonomia da(o) edu-
canda(o), onde esta(e) avalia todo o caminho percorrido por ela(e) 
durante a disciplina. Para que esta avaliação ocorra de forma efe-
tiva, a(o) educanda(o) precisa estar ciente da sua situação durante 
todo o processo ensino-aprendizagem.

Na avaliação coletiva, todas(os) as(os) envolvidas(os) no pro-
cesso dialogam entre si, em busca de aprimorar a dinâmica de 
ensino-aprendizagem. Neste momento, através de uma roda de 
conversa cada turma avalia a escola, as(os) profissionais envolvi-
das(os) no processo de ensino, as atividades realizadas e as contri-
buições para o território. As experiências das(os) educandas(os) 
nessas etapas de avaliação são registradas em uma ficha de acom-
panhamento, expostas e debatidas no conselho de classe, onde se 
vislumbra uma percepção global das(os) estudantes no processo.

Este processo de avaliação, embasado pela corrente sociocrí-
tica de currículo (LIBÂNEO, 2005), tem como premissa o de-
senvolvimento de um planejamento de curso aberto e dialógico, 
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onde temáticas como a avalição escolar devem ser constante-
mente debatidas, analisadas, instrumentalizadas e ressignifica-
das em sala de aula com as(os) educandas(os).

Portanto, mais que constatar, relacionar e classificar as di-
ferentes manifestações culturais, é necessário compreender o 
significado destes componentes no contexto social, como as 
práxis realizadas em Manguinhos, nas quais, através da rela-
ção entre corpo discente-corpo docente-território, cada um 
com seus conhecimentos, vivência e experiência, melhorando 
o nível e a qualidade das aulas, conseguimos confrontar o co-
nhecimento científico com o conhecimento popular e, conse-
quentemente, geramos a ampliação do conhecimento. Além de 
romper com a educação tecnicista, bancária e alienante, contra 
qual lutamos.

conclusão

A Educação Física  é potência, e a 
EJA é revolução!12

Sabemos que somos um corpo em constante disputa, as 
batalhas sociais, de gênero, de raça e de classe se dão nos e são 
os próprios corpos. E assim também refletem os currículos es-
colares. Logo, o currículo escolar figurou como um espaço em 
disputa durante as aulas do respectivo curso e, principalmente, 
das(os) sujeitas(os) historicamente excluídas(os) do processo 
formal e regular de educação.

O engajamento contra as opressões de classe, raça, gênero, 
que bell hooks propõe, muito nos ensina sobre a necessida-
de de uma valentia interseccional, que nos levante conjunta-

12 Por Nathália Barros, no “Corporeidades, práticas corporais e Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA)” – segunda live organizada pelo grupo de pesquisa ELAC, em 
junho de 2020, no cotidiano pandêmico.
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mente contra o elitismo, o racismo, o patriarcado, inclusive no 
âmbito escolar.

A partir destas reflexões, é urgente superar a esportiviza-
ção, o paradigma do desempenho físico (tecnicismo); superar 
a visão biologicista e dualista sobre o corpo; problematizar o 
apelo midiático e ideológico que o corpo sofre na sociedade; 
valorizar as múltiplas formas de expressões corporais, incluin-
do as habitualmente excluídas e negadas, e seus conteúdos de-
vem ser dirigidos a todos, respeitando os princípios da inclusão 
e da diversidade, promovendo a cultura corporal dentro do 
espaço escolar, ampliando suas possibilidades, dando sentido e 
significado para os conhecimentos produzidos.

Para isso, o planejamento e a organização dos conteúdos 
devem estar atrelados à vida do aluno e ao território, levando 
em consideração as necessidades dos alunos. A avaliação tam-
bém deve ser focada no sujeito, no ser humano, construída e 
realizada coletivamente, e não nos interesses e demandas do 
capital a partir de avaliações externas, descontextualizadas e 
meramente quantitativas.

E isso nos faz acreditar que o papel fundamental da Edu-
cação Física é estar junto, pensar como coletivo e um todo 
dentro da grade curricular ou projeto político pedagógico da 
escola, mas também é um lugar de encontro, diversidade, in-
clusão, potência, transformação e de garantia de direitos à edu-
cação e ao lazer.

Acreditamos que a Educação Física escolar pode e deve ir 
além da reprodução de gestos técnicos, visando à formação do 
cidadão de forma integral, e a aplicabilidade de conteúdos deve 
fomentar cada vez mais a criticidade e a participação das(os) 
educandas(os) num contexto político mais democrático e me-
nos neoconservador.
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Capítulo 5

eduCação fíSiCa e Gênero:  
problematizar para deSConStruir

Vera Diniz

Resumo: Como professora e pesquisadora integrante do 
Grupo de Pesquisa ELAC, que tem como foco desnatu-
ralizar as questões do corpo, o presente artigo, fundamen-
tado no trabalho de conclusão de um curso lato sensu em 
educação física escolar, indaga a inscrição dos gêneros nos 
corpos, através de um processo de naturalização da divisão 
dos papéis femininos e masculinos, construídos cultural-
mente a partir das diferenças biológicas e que caracterizam 
condutas sociais e atividades corporais apropriadas e dife-
renciadas para meninos e meninas, gerando desigualdades 
e exclusões nas escolas. Consolidando uma prática peda-
gógica que dialogue com as diferenças, são apresentados 
relatos de uma experiência de intervenção pedagógica na 
aula de educação física, com alunas e alunos do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental sobre as questões de gê-
nero, as quais possibilitaram aos discentes aprendizagens 
sobre estas desigualdades, oportunizando um cotidiano 
escolar aberto às inúmeras possibilidades que o corpo ofe-
rece, com criticidade, respeito às diferenças e ao princípio 
da igualdade.
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introdução

Vera, ver seu trabalho no mês de outubro foi 
um verdadeiro “presente”, pois é maravilhoso identificar 

o quanto nossas escolas públicas contêm “pérolas” de 
professoras como você, ousada e corajosa em ser 

mais e melhor para seus alunos e alunas

(outubro/ 2017).

Essas foram as observações da professora Rosa Malena de 
Carvalho, regente da disciplina corporeidades e práticas escolares, 
do curso latu senso em educação física escolar da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), sobre o meu inventário de conclusão 
da disciplina, no ano de 2017.

Palavras que me mobilizaram porque, após quase 30 anos no 
chão da escola como professora de educação física, eu me encon-
trava no contexto de estudante, com todas as incertezas, fragilida-
des e questionamentos em relação ao que era capaz de produzir 
nesta primeira experiência no universo acadêmico. E me senti 
acolhida, com voz, capaz de correr os riscos e enfrentar os desafios 
na construção dos saberes e reflexões sobre o corpo na escola, en-
fim, uma experiência de potência, marcada pela amorosidade que 
o ato de educar requer.

E certamente também foram determinantes para que ela fosse 
minha orientadora no trabalho de conclusão do curso de especiali-
zação no ano de 2018 e ponto de partida para fazer parte do Grupo 
de Pesquisa Educação física escolar; Experiências lúdicas e artísti-
cas; Corporeidades (ELAC), da qual é fundadora e coordenadora.

Pesquisando e desenvolvendo práticas pedagógicas que co-
locam a corporeidade como centro de suas indagações, o grupo 
ELAC possibilita problematizar o escolar, e mais especificamente 
o componente curricular educação física, na busca da desnaturali-
zação das questões do corpo, oportunizando um caminho demo-
crático para as práticas corporais.
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No ano de 2019, o ELAC completou dez anos de existência 
e eu tive o privilégio e o prazer de apresentar meu trabalho de 
conclusão do curso de especialização (Gênero nas aulas de educa-
ção física: saberes que potencializam uma prática pedagógica) como 
parte das comemorações e celebrações de sua década de existência, 
o qual faz parte deste artigo.

Já o comentário:

“Ahhh professora, futebol é só falar com os meninos...”

A observação acima feita pela aluna Emily, da turma 1502 
de uma Escola Municipal do Rio de Janeiro, em razão da apre-
sentação para a turma, pela professora de Educação Física, do 
projeto interdisciplinar “Gincana da Copa do Mundo de Fute-
bol”, realizado em junho/ julho de 2018, está presente a todo o 
momento no cotidiano escolar e é um marcador de diferenças 
que sinaliza a presença do preconceito de gênero na escola, e in-
dependente do segmento de ensino, pode ser o ponto de partida 
para a problematização e reflexão sobre as questões de gênero 
com os discentes.

Considerando que “A igualdade entre as pessoas é o valor 
fundamental quando tratamos de uma sociedade mais justa para 
todos” (MANTOAN, 1999, p. 3), aqui se questiona essa diferen-
ça que gera preconceito.

Segundo Boaventura de Sousa Santos,

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferen-
ça nos inferioriza; e temos o direito de ser diferen-
tes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as dife-
renças e de uma diferença que não produza, alimente 
ou reproduza as desigualdades (SANTOS apud ALT-
MANN, 2015, p. 143).

Uma educação democrática deve ser fundamentada no res-
peito à pluralidade dos sujeitos, em um caminho que acolha a 
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diversidade cultural, religiosa, étnica, geracional, racial, sexual e 
de gênero, ou seja, que reconheça as diferenças, sem reafirmar 
as desigualdades. Uma igualdade que não nos faça perder nossa 
identidade, que seja inclusiva e libertadora.

Segundo Sousa e Altmann (1999), a Lei de Diretrizes e Bases 
de Educação Nacional (BRASIL, 1996), apesar de suas contradi-
ções, abre espaços para a construção de uma escola comprometida 
com a cidadania e com a rejeição à exclusão. Esses espaços são 
garantidos e reforçados pelas Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental (BRASIL, 1998) que, ao regulamentar a lei, adotam 
como princípios da educação a “[...] garantia aos direitos e deveres 
da cidadania, a política da igualdade, a solidariedade e a ética da 
identidade” (p. 52).

Família e escola fazem parte dos processos formativos em que 
se desenvolvem a educação. Ao longo da vida escolar, os estudan-
tes se deparam com todo tipo de diferença, destacando-se as de 
gênero, raça, valores, religião e expressão da sexualidade. Nesse 
sentido, por ser um ambiente de diversidade, onde o convívio 
com as diferenças à base do respeito se faz necessário, a escola 
torna-se um espaço potente para a construção de um ambiente 
educativo igualitário sobre as questões de gênero entre as crianças.

Paradoxalmente, segundo Vianna e Ridenti apud Pereira e 
Mourão (2005, p. 206) “a escola produz e reproduz ações que 
separam e demarcam o que é considerado socialmente como per-
tencente ao mundo feminino e ao mundo masculino”. Isso reflete 
as formas de comportamento escolhidas por nossa sociedade, ba-
seadas em concepções que supõem dois universos opostos, fun-
damentadas na diferenciação biológica dos corpos, naturalizando 
uma corporeidade padronizada e engessada para meninos e meni-
nas, o que marca “as relações de gênero entre os sujeitos na escola, 
as quais muitas vezes se configuram opressoras para as crianças” 
(FERNANDES, 2008, p. 16), pois quem não corresponde a este 
modelo hegemônico de masculino e feminino é considerado di-
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ferente e até motivo de preocupação. É o caso de meninas que 
gostam de atividades mais vigorosas como jogar futebol e/ou lutar 
e meninos sensíveis, que choram, gostam de balé, pular corda e 
brincar com meninas; em ambos os casos, estes grupos enfrentam 
resistência e são discriminados por outros meninos e meninas e 
até por profissionais da educação, sendo objeto de acompanha-
mento e observação.

Na educação física, meninos e meninas experimentam “uma 
educação corporal com foco apenas em suas diferenças, sem vis-
lumbrar incentivos comuns de convivência desses mesmos corpos 
na prática da ginástica, do esporte, da dança, das lutas, dos jogos e 
das brincadeiras” (PEREIRA; MOURÃO, 2005, p. 207). Muitas 
destas diferenças e desigualdades são determinadas social e cultu-
ralmente e decorrem, para além das vivências escolares de cada es-
tudantes, de preconceitos e comportamentos estereotipados, que 
condicionam relações de poder e privilégios.

Um dos objetivos da educação física escolar é que os estudantes 
sejam capazes de aprender e participar de diferentes atividades cor-
porais procurando adotar uma atitude cooperativa e solidária, sem 
discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, 
sexuais ou culturais (BRASIL, 1997). Nesse sentido, a educação fí-
sica escolar deve oportunizar de forma igualitária a prática das ativi-
dades da cultura corporal do movimento aos discentes, reforçando 
“a necessidade de se construir uma educação básica que adote como 
princípio o eixo da inclusão” (SOUSA;  ALTMANN, 1999, p. 53).

Com base nessas ideias e experiência docente no município 
do Rio de Janeiro, o presente estudo examinou as formas atra-
vés das quais as diferenças de gênero são produzidas e nomeadas, 
com o propósito de contribuir para a fundamentação de uma ação 
pedagógica que promova questionamentos e reflexões sobre estas 
desigualdades, viabilizando um cotidiano escolar que leve o estu-
dante às inúmeras possibilidades que o corpo oferece, com critici-
dade, respeito às diferenças e ao princípio da igualdade.
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A metodologia usada para este estudo foi a coleta de dados 
por meio de pesquisa bibliográfica em livros e artigos, em diálogo 
com relatos de experiências do meu cotidiano escolar, em uma 
escola na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, na qual venho 
atuando com anos iniciais do Ensino Fundamental.

educAção eísicA e gênero: problemAtizAr pArA desconstruir

Para entender a presença do gênero na escola e a construção 
das diferenças, a escolha foi pensar pela cultura. O ser humano, 
desde sua origem, produz cultura. Segundo Geertz apud Daólio 
(1995), na ausência de padrões culturais, o comportamento hu-
mano seria virtualmente ingovernável, um cenário de caos, carac-
terizado por atos sem sentidos e explosões emocionais, típicos da 
espécie animal. Nessa perspectiva, conforme inferido por Daólio 
(1995), a cultura se apresenta para regular este comportamento 
instintivo, através da organização de regras sobre a natureza do 
homem e conferindo a esta espécie animal o caráter da humani-
dade que o singulariza.

A partir deste contexto, observa-se que a cultura e a natureza 
estão presentes na história do ser humano, em um processo que 
possibilita “afirmar que a natureza do homem é ser um ser cul-
tural” (DAÓLIO, 1995, p. 35), influenciado pelo conjunto de 
códigos que representam um determinado grupo ou sociedade.

Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 38), “ao longo da 
história da humanidade, como resultado da relação do homem 
com a natureza e com os outros homens”, o homem tem produzi-
do “um acervo de formas de representação do mundo, exterioriza-
das pela expressão corporal (jogos, danças, lutas, exercícios ginás-
ticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros)” 
(ibidem), que podem ser identificadas como formas de retratar 
simbolicamente suas realidades vividas, historicamente criadas e 
culturalmente desenvolvidas.
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Ao falar de cultura, é significativo falar do corpo, por ser ele o 
meio de contato primário do sujeito com o ambiente que o cerca 
e paralelamente carregar todas as histórias desse mesmo sujeito.

O homem por meio do corpo vai assimilando e se 
apropriando dos valores e costumes sociais, num pro-
cesso de inCORPOração... mais do que um apren-
dizado cultural, o indivíduo adquire um conteúdo 
cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de 
suas expressões. Em outros termos, o homem aprende 
cultura por meio do corpo (DAOLIO, 1995, p.39).

Na escola, nos momentos de maior autonomia, quando 
identificamos que a maioria dos meninos joga futebol e as meni-
nas jogam queimado, este processo de incorporação e apropria-
ção do conteúdo cultural de uma sociedade fica evidente, pois, 
mesmo quando alguns grupos de meninos e meninas jogam 
juntos estas mesmas atividades, apresenta-se certo protagonismo 
dos meninos no brincar.

Este quadro reflete um brincar para meninos e meninas, com 
os valores e costumes das identidades sociais, que representam a 
cultura dominante em nossa sociedade ocidental, fundamentada 
em uma visão androcêntrica e na hierarquia patriarcal, cujo mo-
delo padrão e historicamente reconhecido como normal é, segun-
do Louro (2000, p.9), “o homem branco, heterossexual e de classe 
média”. Este modelo exclui e desvaloriza as mulheres e/ou meni-
nas, gerando injustiças e preconceitos baseados nas diferenças de 
gênero, as quais fazem parte deste estudo.

Vale ressaltar que, dentro deste quadro hegemônico do brin-
car, há exceções, pois existem meninas e meninos que transitam 
em todas as atividades e que, por opção, escolhem brincar juntos e 
com protagonismo, nestas e em outras brincadeiras. Segundo Alt-
mann, (2015), os estudos de gênero desafiam o caráter biológico 
como único na determinação das masculinidades e feminilidades 
da nossa sociedade.
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Para Louro (2014, p. 25),

É necessário demonstrar que não são propriamente 
as características sexuais, mas é a forma como essas 
características são representadas ou valorizadas, aquilo 
que se diz ou se pensa sobre elas que vai construir, 
efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma 
dada sociedade e em um dado momento histórico... 
importa observar não exatamente seus sexos, mas sim 
tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos.

Sexo diz respeito às características biológicas de um ser hu-
mano e referem-se ao órgão genital, cromossomos e hormônios 
e está diretamente ligado à dicotomia macho/fêmea. Em um 
primeiro momento, isso infere se você nasceu macho, fêmea ou 
intersexual (uma combinação dos dois). Segundo Scott (1995, 
p. 86), “O núcleo da definição repousa numa conexão integral 
entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo 
de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 
sexos, e o gênero é uma forma primária de dar significado às 
relações de poder”.

No Brasil, o termo “gênero” passou a ser utilizado no final 
dos anos 1980. Louro (2014) indica que

É no campo social... que se constroem e se repro- 
duzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As 
justificativas para as desigualdades precisariam ser 
buscadas não nas diferenças biológicas... mas sim nos 
arranjos sociais, na história, nas condições de acesso 
aos recursos da sociedade, formas de representação 
(p. 26).

O que indica o valor de nossas observações, em todos os mo-
mentos de cada aula.

Ahhh professora, futebol é só falar com os meni-
nos...
Meninas são muito fracas para jogar...
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Os meninos são muito brutos...
Elas ficam paradas, não fazem nada, só atrapalham...
(Alunas e alunos da turma 1502)

Através destas falas, percebemos o reflexo do senso comum 
– ou seja, das ideias hegemônicas sobre a questão – tanto em 
meninos como em meninas, que legitima que mulheres não jo-
gam e não “entendem” de futebol ou qualquer outra atividade 
mais vigorosa, por ser uma atividade de contato que as meni-
nas não devem fazer em função da sua fragilidade, porque é 
muito violento, porque não tem habilidades, ou para não ficar 
masculinizada. Em contrapartida, meninos, “nascem” jogando 
futebol, são habilidosos, fortes, atléticos, gostam de competir 
e dominar.

Segundo Moreno (2009), desde o nascimento recebemos 
influências sociais que nos condicionam a assumir uma divisão 
de papéis na sociedade e aceitá-los como verdade. Meninos e 
meninas recebem estímulos diferenciados por gênero na vida so-
cial, de forma que as meninas são estimuladas a desempenhar 
papéis diferentes dos meninos. Meninas usam roupas de cor rosa 
e fantasias de princesas. São vaidosas, sensíveis, submissas e rece-
bem de presente bonecas e utensílios de cozinha. Meninos usam 
roupas de cor azul e fantasias de super-heróis. São destemidos, 
corajosos e ganham de presente brinquedos que estimulam a 
criatividade e a agressividade.

No conteúdo cultural que se instala nos corpos, observa-
mos a inscrição dos gêneros femininos e masculinos, marcando 
as identidades de gênero e sexuais, compostas e definidas por 
relações sociais e moldadas pelas redes de poder de uma socieda-
de (LOURO, 2000). Já para Altmann (2015, p. 29), a vivência 
esportiva e a educação do corpo “ocorrem de modo significativa-
mente distinto para meninos e meninas brasileiros”. Comparado 
com as meninas, os meninos, além de usufruírem de instalações 
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físicas mais adequadas, são, desde a infância, incentivados à prá-
tica com possibilidades mais amplas de atividades.

Segundo Pereira e Mourão (2005), em uma análise histó-
rica, diferenças biológicas existentes entre os dois sexos, como 
a composição corporal e as qualidades físicas, definiram e ca-
racterizaram alguns comportamentos mais identificados e apro-
priados a cada sexo, disseminando uma prática corporal diferen-
ciada por sexo, em que meninos são capazes de produzir gestos 
e movimentos fortes, ágeis, viris e eficientes e meninas, movi-
mentos leves, graciosos, delicados e belos. Atividades corporais, 
quer sejam lúdicas ou desportivas, também foram diferenciadas 
por sexo, ou seja, pular corda, balé, jogar queimado ou vôlei 
é para menina, e jogar futebol, basquete, lutar e soltar pipa é 
para menino. Esta valorização do aspecto biológico, associada a 
um discurso jurídico e popular das diferenças entre os sexos, foi 
decisiva para a afirmação da hegemonia masculina, legitimando 
a desigualdade entre homens e mulheres e estabelecendo privilé-
gios de um sexo sobre o outro nas práticas corporais.

“Tais privilégios acabam por proporcionar diferenças no de-
sempenho motor de meninas e meninos” (PEREIRA; MOURÃO, 
2005, p. 206), pois, nessa perspectiva, não só os esportes, mas algumas 
brincadeiras e praticamente todas as lutas foram constituídas como 
territórios de expressão e imposição de masculinidades, sem muito 
espaço para a participação das mulheres, caracterizando uma prática 
corporal distinta e desigual entre os mesmos.

Segundo Mello, apud Pereira e Mourão (2005, p. 206),

Na aquisição dos papéis masculino e feminino, ao 
longo do tempo, esses hábitos corporais diferenciam 
a corporeidade e a motricidade e, em consequência, 
um sexo se torna mais apto do que outro em termos 
motores, não porque um sexo seja naturalmente mais 
hábil do que o outro, mas porque o movimento é 
construído historicamente de forma estereotipada en-
tre os sexos.
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Família, escola, mídia e leis são algumas das instâncias res-
ponsáveis pela transmissão do pensamento sexista. A escola é 
parte importante do processo de naturalização das diferenças 
entre meninos e meninas, pois “tem marcada uma dupla fun-
ção: a formação intelectual e a formação social dos indivíduos” 
(MORENO, 2009, p. 17). Além de transmitir o conhecimento, 
a escola produz os sujeitos. Na qualidade de instituição norma-
tiva e utilizando-se de símbolos e códigos, a instituição escolar 
delimita espaços, determina o que cada um pode ou não fazer, 
é um lugar privilegiado para instituir de maneira silenciosa e 
praticamente de forma permanente as corporeidades masculinas 
e femininas da nossa sociedade.

Nesse sentido, Bourdieu apud Sousa e Altmann (1999, p. 54),

Lembra que o mundo social constrói o corpo por 
meio de um trabalho permanente de formação e 
imprime nele um programa de percepção, de apre-
ciação e de ação. Nesse processo, as diferenças so-
cialmente construídas acabam sendo consideradas 
naturais, inscritas no biológico e legitimadoras de 
uma relação de dominação.

Ao reforçar os papéis construídos socialmente como femini-
nos ou masculinos, a instituição escolar se “sucumbiu de separar 
os sujeitos” (LOURO, 2014, p. 61). A organização, currículos, 
prédios, docentes, regulamentos, livros didáticos, metodologias, 
práticas pedagógicas, avaliações e linguagens, explícita ou implici-
tamente, ratificam a perspectiva da escola de produzir uma socie-
dade dividida e desigual.

Entretanto, a escola não é somente espaço para que os estu-
dantes aceitem essa forma de pensar da nossa sociedade. Segundo 
Masschelein e Simons (2015), “A escola se baseia na hipótese da 
igualdade” (p. 157) e, por isso, rejeita toda e qualquer noção de uma 
predestinação natural, sendo um lugar onde a sociedade se renova 



131 

Corporeidades e proCessos Formativos

e se liberta, incentivando os alunos e alunas a pensarem de forma 
crítica em relação a tudo que lhes é apresentado, respeitando o que 
é diferente e desfrutando das riquezas advindas da diversidade.

Nesse contexto, a educação física pode contribuir para pro-
blematizar as questões de gênero.

Concordando com Louro (2014) que “se em algumas áreas 
escolares a constituição da identidade de gênero parece, muitas 
vezes, ser feita através de discursos implícitos, nas aulas de educa-
ção física esse processo é, geralmente, mais explícito e evidente” 
(p. 76), o que oportuniza às aulas de educação física em regime de 
coeducação a construção de um espaço privilegiado para vivenciar 
os desafios de gêneros presentes na escola e desconstruir estereóti-
pos ligados à imagem e ao desempenho corporais.

Baseada no reconhecimento das diferenças entre os gêneros, 
as aulas coeducativas de educação física têm o propósito de opor-
tunizar uma educação igualitária e de qualidade para meninos e 
meninas, problematizando as desigualdades e seus discursos, na 
busca da desconstrução das diferenças. Lembrando que aulas mis-
tas de educação física, uma significativa conquista da década de 
1990 como marcador da igualdade dos direitos, não são sinônimo 
de aulas coeducativas, pois a coeducação só existe quando há con-
vivência dos estudantes com respeito e dignidade mútua.

De acordo com Louro (2014), mais importante do que deter-
minar se as distinções percebidas são naturais ou culturais, talvez 
seja observar o impacto que esta questão vem tendo na organiza-
ção da disciplina, pois algumas práticas ainda comuns nas aulas 
de educação física, tais como: organizar a aula separando meninos 
e meninas por tempo de atividade, consentir que os estudantes se 
agrupem com os seus pares constantemente, promover a clássica 
“guerra dos sexos”, ou seja, meninos contra meninas, selecionar os 
conteúdos da cultura corporal do movimento a ser trabalhados de 
acordo com o que é “feminino ou masculino” e o discursar natura-
lizado do hegemônico no cotidiano escolar, ou seja, o que é falado 
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por todos nas aulas, são ações que mesmo não intencionalmente, 
acabam por reforçar os estereótipos e as desigualdades e compro-
metem a proposta de coeducação.

Enquanto educadores, somos convidados a refletir sobre “que 
tipo de corpos (sujeitos) estamos comprometidos: potentes, críti-
cos, criativos e livres, ou aprisionados, silenciosos, podados, covar-
des, tiranizados e tiranos” (TRINDADE, 2002, p. 68).

O corpo é a porta de entrada de quase todas as experiências da 
criança e é através dele e de seus sentidos que o mundo escolar lhe 
é apresentado. É relevante e significativa a maneira como o mundo 
da escola é apresentado a uma criança, pois será através destas 
novas experiências e dos saberes que ela traz consigo do mundo 
da família que ela irá construir a sua própria visão de mundo, 
processo este que continuará ocorrendo ao longo de toda a sua vida.

Não podemos esquecer que a escola frequentemente tem con-
tribuído na construção de corpos submissos e disciplinados e que 
nós professores de educação física e parte integrante desta estrutu-
ra precisamos estar atentos para não ratificar este posicionamento 
que restringe as potencialidades e possibilidades dos sujeitos, em 
uma pedagogia da carência.

Em minha prática pedagógica, venho defendendo que as ex-
periências vivenciadas por cada estudante nas aulas de educação 
física sejam feitas de maneira lúdica, prazerosa, potente e afetuosa, 
em uma abordagem em que o corpo, independente da diferença 
biológica, seja protagonista e tenha a liberdade de experimentar, 
movimentar, pensar, falar, ouvir, aprender, questionar, refletir, 
transformar, sentir e, por que não, transgredir, para fazer escolhas 
sustentadas nos pilares do respeito, da igualdade e da solidariedade.

Uma educação física que desenvolva, segundo o Coletivo de 
Autores (1992), uma reflexão pedagógica sobre valores como soli-
dariedade, cooperação e partilha, substituindo o individualismo, 
a disputa e a apropriação, com ênfase na liberdade de expressão de 
movimentos, na emancipação dos sujeitos e na rejeição de qual-
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quer tipo de “dominação e submissão do homem pelo homem” 
(op. cit., p. 40).

Nesse sentido, concordo com Louro (2014) quando diz que 
“É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o 
modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao 
que aprendem” (p. 68). O que significa que devemos pensar o 
corpo não apenas na dimensão biológica e sim interagindo com 
outras esferas (psicológicas, sociais, culturais...), em uma prática 
pedagógica que dialogue com as diferenças e que construa coleti-
vamente ações que permitam agir numa perspectiva não racista, 
não machista e não elitista.

Segundo Altmann (2015, p. 143), “as aulas de educação física 
são um espaço político e pedagógico com possibilidades educativas 
múltiplas”. Elas não somente educam, modelam e aprimoram o cor-
po, o gesto e as habilidades, mas, também, os gêneros e suas relações.

Atentos a essas questões, nossas intervenções didáticas devem 
propiciar experiências que proporcionem questionamento e refle-
xão por parte do estudante, no que diz respeito às questões de 
gênero e demais categorias que permeiam o cotidiano escolar e 
promovam desigualdades e/ou condutas segregacionistas.

Em uma relação dialógica, as aulas podem oportunizar ao 
estudante uma leitura da realidade onde está inserido, através 
da problematização dos conteúdos da cultura corporal do mo-
vimento, contextualizados em relação às masculinidades e fe-
minilidades construídas culturalmente, encontradas nas aulas 
de educação física e que decorrem, como já foi dito, para além 
das vivências escolares de cada estudante, de preconceitos e 
comportamentos estereotipados. Esta problematização provo-
ca curiosidade, motivação e reflexão, pois, segundo o Coletivo 
de Autores (1992), o estudante desenvolve um “sentido pessoal 
que exprime subjetividade e relaciona as significações objetivas 
com a realidade da própria vida, do seu mundo e das suas mo-
tivações” (p. 62).
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Uma das experiências intencionais de intervenção pedagó-
gica foi uma aula de educação física, preparada para trabalhar 
as questões de gênero com alunas e alunos do 3o ano do Ensino 
Fundamental, em uma unidade escolar da prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro. Entre os objetivos propostos estavam: viven-
ciar atividades com bola e os membros inferiores (MI); realizar 
ações motoras a partir de desafios propostos; respeitar os colegas 
nas suas diversidades durante a aula e problematizar as questões 
de gênero. Seguindo a proposta, os estudantes se organizaram 
em pequenos grupos e atividades coletivas de membros inferio-
res com bola, que foram oferecidas com o objetivo de levantar 
questões por parte dos mesmos sobre as dificuldades e/ou facili-
dades encontradas na realização, o motivo destas dificuldades e/
ou facilidades e sugestões do que poderia ser feito para modificar 
este quadro (realidade).

Após a aula, uma roda de conversa foi feita com os alunos e 
alunas, os quais trouxeram várias questões a respeito:

Professora: Quem gostou da aula? Por quê?
– A maioria dos meninos gostou e as meninas ficaram 
divididas com a experiência. As que não gostaram justi-
ficaram porque que não conseguiam fazer direito.
Professora: Por que não conseguiam fazer direito?
– Alguns meninos responderam por que elas eram “fra-
cas”.
Professora: Por que eram fracas?
– Estudantes: Porque menina não joga “bola”.
Um estudante comentou:
– Mas tem a Marta da seleção, ela joga.
Outro estudante comentou:
– Ah, mas a maioria não joga...
Professora: Mas tem menina na turma que joga bola e 
não é fraca. Por quê?
– Estudantes: Porque ela joga com o irmão dela.
Professora: Mas hoje as meninas jogaram “bola”. Vo-
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cês acham que se elas jogassem bola desde pequenas 
como os meninos, elas deixariam de ser “fracas”?
– Alunos e alunas (a maioria): Sim.
Professora: E existem brincadeiras que a maioria das 
meninas brinca desde pequena e os meninos não?
– Alunos e alunas: Sim. Boneca
Professora: Mas por que meninos não brincam de bo-
neca e panelinha?
– Estudante: Ah, porque menino que brinca de boneca e 
panelinha não é menino...
Professora: Mas quando os meninos crescem e são 
pais, eles não brincam com seu filho ou filha e não 
cozinham? Não existe a profissão de cozinheiro? Pen-
sem nisso.
– Estudante: É verdade... Meu pai cozinha, meu pai me 
dá banho, comida, cuida de mim.
Professora: Então, o que o grupo pode fazer para “mu-
dar” esta situação de desigualdade, de diferença entre 
meninos e meninas?
– Estudantes: Ah, já sei: vamos jogar com elas no recreio.
Uma semana depois, um estudante comenta:
– Professora, sabia que minha prima queria jogar na 
escolinha de futebol onde faço aula e minha mãe falou 
que ela não podia porque era menina e eu respondi: pode 
sim, porque as meninas lá da escola jogam.

Como primeira experiência de intervenção pedagógica com 
a temática, achei sensacional a resposta dos alunos e alunas e 
percebi que várias questões relevantes de gênero poderiam ser 
levantadas e outras aprofundadas, como, por exemplo: o fato de 
que existem meninos que não gostam de “bola”, meninas que 
gostam de lutar, o agrupamento por gênero, feminilidade e es-
porte; as limitações motoras como consequência dos estereóti-
pos de gênero; outras culturas onde meninas jogam futebol e 
meninos dançam; a mídia como reprodutora dos estereótipos; 
mulheres nos esportes e suas conquistas; nossos preconceitos; 
nossas diferenças; nossos direitos; as desigualdades; enfim, todos 
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os porquês, reflexões e ações que permitem um novo olhar sobre 
os papéis femininos e masculinos na nossa sociedade, e as possi-
bilidades de viver o corpo dentro e fora da escola.

Da experiência de uma aula, a proposta passou a fazer par-
te do planejamento anual, no qual, além da temática já cita-
da de MI com bola, outros conteúdos foram estrategicamente 
selecionados e intencionalmente organizados no cronograma, 
ficando assim distribuídos: Tema 1 – Atividades de MS (mem-
bros superiores) com bola; o grupo não apresentou, entre me-
ninos e meninas, diferenças significativas na execução das ati-
vidades. Tema 2 – Atividades de MI (membros inferiores) com 
bola; a maioria das meninas sentiu dificuldade na realização 
das atividades, mas não deixaram de participar. Tema 3 – Ati-
vidades Rítmicas e Expressivas; alguns meninos participaram 
da atividade timidamente e outros não realizaram as atividades 
inicialmente. A capoeira fez a transição para o Tema 4 – Lutas, 
onde a resistência inicial para participar ficou mais evidente na 
questão religiosa e não no gênero.

Paralelamente, ações conjuntas com a professora generalista 
e a professora de sala de leitura, utilizando textos, livros, qua-
drinhos, reportagens, depoimentos e vídeos na temática gênero 
e educação, enriqueceram a proposta, uma vez que são conhe-
cimentos que agregam para além das vivências corporais. Nesta 
experiência, o título trabalhado foi Faca sem ponta, galinha sem 
pé, de Ruth Rocha (2009).

Ressaltando que gênero é uma categoria relacional, os confli-
tos nas aulas mistas de educação física não se limitam às diferenças 
sexuais, mas se associam com outras categorias (etnia, idade, classe 
social, religião, habilidades motoras, entre outras), configurando, 
segundo Altmann (2015), um “emaranhado de exclusões” no co-
tidiano escolar, responsável por situações que reforçam a discri-
minação, tais como: exclusão de colegas nos grupos, não passar 
bola, críticas ou comentários que diminuem os colegas e os desva-
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lorizam. É fundamental que o professor ou professora identifique 
as situações discriminatórias, fazendo de cada ação um objeto de 
crítica e análise, pois uma postura de não intervenção equivale a 
consentir o modelo hegemônico.

Ao final deste processo, foi possível observar que as percep-
ções iniciais sobre gênero e futebol foram se modificando e produ-
zindo a mudança de comportamento de ambas as partes, no sen-
tido de se permitir novas experiências, conquistar novos espaços e 
participar plenamente das práticas corporais, ou seja, mesmo em 
uma escala micro as aulas de educação física podem realizar um 
importante trabalho de transformação, contribuindo para que os 
alunos e alunas entendam seu contexto social, experimentem as 
potencialidades do corpo e construam seus conhecimentos am-
pliando suas escolhas.

Que nossas aulas sejam espaço de participação efetiva de nos-
sas alunas e alunos, a partir da bagagem do seu conhecimento, 
evitando a fragmentação deste conhecimento e dando significado 
ao processo ensino-aprendizagem, com vivências que oportuni-
zem a participação coletiva e comunitária dentro e fora do espaço 
escolar, numa perspectiva de potencializar a construção de mu-
danças. Mudanças estas que se efetivarão na formação de gerações 
mais abertas, humanistas, livres de preconceitos e preparadas para 
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

considerAções finAis

Voltar o olhar para a nossa prática e refletir sobre ela é uma 
grande ferramenta para a qualificação do nosso trabalho. Segun-
do Merleau-Ponty apud Moreira (1995, p. 22): “A reflexão não é 
absolutamente a observação de um fato, é um esforço para com-
preender; não é a passividade de um sujeito que contempla sua 
vivência e sim o esforço de um sujeito que aprende o significado 
de sua experiência.”
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Essas reflexões permitem olhar a nossa prática pedagógi-
ca com um nível cada vez maior de consciência e criticidade, 
viabilizando um trabalho que leve o estudante às inúmeras 
possibilidades que o corpo oferece com prazer e ludicidade, 
construindo seus valores, socializando-se e vivendo a realidade 
de existir de seu próprio corpo, para em seguida sair em busca 
do corpo do outro.

Nesse sentido, o curso de especialização em educação física 
escolar da UFF, mais do que um projeto pessoal em educação 
continuada, possibilitou-me uma fundamentação teórica para po-
tencializar meu cotidiano escolar na busca de um fazer pedagógico 
sensível às diferenças e que respeite o direito de igualdade de todos 
os estudantes. Sempre fui observadora e questionadora em rela-
ção às questões de desigualdade da nossa sociedade, mas o curso 
ampliou este olhar para um patamar mais crítico, ressignificando 
minha prática. Percebi em mim o mesmo tipo de transformação 
que desejo para meus alunos e alunas. Nesse contexto, o trabalho 
de conclusão de curso (TCC) foi a consolidação de uma trajetória 
de teoria e prática do cotidiano escolar, cujos reflexos ecoaram 
positivamente nas salas de aula de outras professoras generalistas 
da escola, gerando curiosidade sobre o trabalho desenvolvido nas 
aulas de educação física. Como consequência, o mesmo foi apre-
sentado em um Centro de Estudos na unidade escolar, com o 
objetivo de esclarecer e conscientizar a comunidade escolar, e em 
especial os professores e professoras, da relevância desta temática 
para a desconstrução da naturalização das desigualdades da nossa 
sociedade e que como pequenas ações no cotidiano escolar podem 
influenciar na continuidade destas desigualdades.

Através do Grupo de Pesquisa ELAC, suas leituras, deba-
tes, produções, provocações e coordenação, fui encorajada a 
apresentar meu trabalho em alguns seminários de educação e 
de educação física. A boa receptividade nestes espaços e em es-
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pecial a elaboração deste artigo são possíveis indicadores de um 
ciclo que se encerra e me incentivam a continuar meus estudos 
de especialização, pois, como já dizia Paulo Freire: ”A educação 
não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas 
transformam o mundo.”

Bora transformar!!!
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Capítulo 6

Corporeidade neGra 
e a eduCação fíSiCa na eduCação 

de jovenS e adultoS

Lara Holmes de Rezende Serrano

Resumo: Uma questão de grande repercussão e importância 
na atualidade é o genocídio de negros e as disparidades sociais 
nas quais se encontram. Observa-se a repetição de um passado 
histórico e suas marcas, que mesmo após o fim da escravidão 
no Brasil refletem nos dias de hoje, de forma que a criminaliza-
ção, desigualdade e o racismo se tornam características cruéis 
e de forte impacto na vida de descendentes de sangue e histó-
rias negras. A partir dessas questões, o presente trabalho busca 
discutir: que impacto é gerado na educação brasileira; como 
a educação é vista perante esses sujeitos, jovens e adultos, que 
são negros e pobres; se há ou não uma mobilização e interesse 
do Estado em lidar com a situação abordada; e as possibilida-
des da Educação Física em trabalhar o tema da corporeidade 
negra pelo viés da cultura corporal, compreendendo o con-
texto histórico e cultural envolvido. Este é um trabalho de 
conclusão de curso que procura colaborar com uma educação 
que dialogue com uma perspectiva da corporeidade negra, 
que entenda esse corpo historicamente construído.

introdução

Ao longo de minha formação como discente em univer-
sidade pública (UFF), e tendo um contato forte com outras 
universidades públicas localizadas no Rio de Janeiro, pude 
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notar que a persistência é uma grande característica delas, e 
que são lugares de muita luta política no sentido de pertenci-
mento à comunidade como um todo – tanto para a acadêmica 
quanto para a população que vive em seus arredores. Vejo a 
universidade como um lugar de direito para os discentes, os 
docentes e a comunidade como um todo, que usufruem desse 
espaço de forma que conseguem realizar algo para benefício 
próprio e de todos, pois é um lugar de formação e de produção 
do conhecimento.

Como bolsista de iniciação científica (PIBIC), cujo títu-
lo da pesquisa era “Aproximando a Educação Física Escolar da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, iniciei meu vínculo com 
o Grupo de Pesquisa ELAC. Durante a pesquisa, tive contato 
com uma escola, pude me aproximar dos alunos e da professora 
regente, compreendi as particularidades de cada sujeito, através 
de atividades dentro de sala de aula, de avaliações e atividades 
práticas de Educação Física. É nesse contexto que Paiva (2012, 
p. 87) deixa mais claro que “os educadores são, também eles, 
sujeitos jovens e adultos em processo de aprender por toda a 
vida”. Com essa pesquisa e com o convívio com esses alunos e 
professores da EJA, pude vivenciar situações que não havia ex-
perimentado ainda.

Baseando-me em pesquisas de estatística, no Brasil, se-
gundo dados divulgados, em 2018, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 3,9% das pessoas de 15 anos ou 
mais de cor branca eram analfabetas, percentual que se eleva 
para 9,1% entre pessoas de cor preta ou parda (diferença de 5,2 
p.p.). Dos estudantes da EJA do Ensino Fundamental, 51,4% 
eram homens e 73,7%, pessoas de cor preta ou parda. Já na 
EJA do Ensino Médio, a maioria era de mulheres (54,9%), 
mas o percentual de pessoas pretas ou pardas continuou alto 
(65,7%) (IBGE, 2019).

Através desses dados, é importante lembrar que:
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Não podemos descartar as raízes históricas dessa bai-
xa escolarização, mas também não podemos esquecer 
que, em termos de políticas públicas, desde a aboli-
ção da escravatura até os nossos dias, após inúmeras 
reformas educacionais, poucas atuações foram reali-
zadas para garantir ou apoiar a diversidade étnico-ra-
cial, contrapondo-se ao racismo na escola (FOSTER, 
2015, p. 73).

A partir disso, é possível ter uma ideia da razão de os sujei-
tos da EJA serem predominantemente de pessoas negras, e essas 
estatísticas são um passo a mais para entender quais foram os di-
reitos negados, as oportunidades para essas pessoas, e por quais 
motivos essa condição de raça está bastante evidente nos dias de 
hoje. Com a pesquisa de Souza (2017a), consigo confirmar uma 
maior necessidade dos negros em conseguirem ocupar os espaços 
escolares. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é apenas o reflexo 
desses dados, de pessoas de baixa renda e negras, que tiveram esse 
direito negado e agora buscam superar suas dificuldades escolares 
que foram deixadas para trás.

Com base nesses dados e na vivência como bolsista de pesqui-
sa, o trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo 
o de analisar, através de referências bibliográficas, o motivo da 
Educação de Jovens e Adultos obter uma predominância de ne-
gros em sua modalidade.

Problemas que geram muita repercussão na atualidade são o 
genocídio de negros e as oportunidades diferenciadas, é o passa-
do que se torna presente, pois são os mesmos problemas sociais 
que ocorreram durante 300 anos de muita injustiça, transcorri-
dos um pouco mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil 
– um acontecimento recente, que é refletido até os dias de hoje, 
de forma cruel, criminalizada, de pura desigualdade, de racismo, 
de puro sangue negro que o passado carrega até hoje. Como isso 
reflete na educação das escolas públicas, qual a predominância 



144 

Corporeidade Negra e a eduCação FísiCa Na eduCação de JoveNs e adultos

desses alunos? Educação como prioridade para essas pessoas? 
Qual é realmente o interesse do Estado? Para tentar responder 
a essas questões é necessário analisar os fatores históricos que 
levaram a essa predominância, como o negro é inserido perante 
as questões sociais, quais são os desafios de uma política pública 
e como o Estado atuou e atua na construção do racismo como 
prática social.

Nossa sociedade ainda reflete esse preconceito em larga esca-
la, é uma mentalidade que atinge a população negra de forma es-
trondosa a ponto de a desigualdade ocorrer em todos os ambientes 
sociais. Exigências éticas, epistemológicas e pedagógicas desenca-
deadas pela implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(BRASIL, 2004a; 2004b) buscam entender como essas condições, 
como os contextos históricos refletem até hoje. O Conselho Na-
cional de Educação (CNE), convicto das desigualdades e discri-
minações que atingem a população negra até os dias atuais, inter-
pretou as determinações da Lei 10.639/2003, que introduziu, na 
Lei n. 9.394/1996 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana” (SILVA, 2007, 490).

É necessário fazer uma abordagem histórica conceitual, 
analisar os motivos desse abandono escolar e o porquê desses alu-
nos buscarem a EJA como forma de continuar seus estudos, que 
foram interrompidos em algum momento da infância ou juven-
tude. Como as aulas de Educação Física podem ser importantes 
para a desconstrução da negação desse corpo através de atividades 
com ênfase na cultura corporal, realizando atividades práticas e 
teóricas? Como a Educação Física pode atuar e ajudar nessas ques-
tões, através da realização de práticas corporais e debates, buscan-
do entender como esse corpo negro é visto? E como desconstruir 
e entender situações de desigualdade, que são predominantes em 
nossa sociedade?
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educAção de Jovens e Adultos, umA modAlidAde de direito

Sendo a educação um direito de todos, torna-se necessário 
promover a melhoria nos processos da educação, em especial a de 
Jovens e Adultos, pois a história da EJA não é apenas resultado de 
exclusão, mas também se reflete nesse direito, que é bem defasado 
durante a infância e no tempo escolar. Muitos que ingressam na 
EJA são vistos de uma forma marginalizada, por serem em sua 
maioria negros e pobres, passam a conviver com certa insegurança 
de que a qualquer momento sofrerão preconceito da sociedade 
e até mesmo das próprias autoridades. É importante analisar até 
que ponto essa marginalização interferirá na continuidade de es-
tudos desses alunos.

A EJA foi oficializada na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (9.394/ 96), que no seu art. 37 destaca: “A educação 
de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e Médio na 
idade própria” (BRASIL, 1996, p. 15). Nesse sentido, a LDB foi 
um importante marco legal no que se refere ao início de uma per-
cepção escolar diferenciada para os sujeitos tão diversos (JULIÃO, 
2015) e com histórias de vida tão desconsideradas pelos direitos já 
previstos na Constituição. Portanto, a EJA tem por objetivo aten-
der os adultos que, por motivos diversos, não puderam concluir 
seus estudos.

Segundo Jane Paiva (2005), após a Conferência de Hambur-
go (1997) consolidaram-se duas vertentes: 1) a da escolarização, 
garantindo uma educação básica como direito de todos; e 2) a da 
educação continuada, em que a aprendizagem ocorre através de 
critérios em que o aluno é o sujeito ativo na construção de seu 
conhecimento de forma humanizada.

É importante o educador ter uma postura aberta e dialó- 
gica, de comunhão em relação ao contexto no qual cada aluno está 
inserido e os valores que trazem consigo (SOARES, PEDROSO, 
2016). A partir dessas ideias, é possível refletir que não se pode 
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compreender a EJA enquanto uma modalidade da educação 
equivalente a uma segunda chance, ou servindo como um tipo 
de consolação para esses sujeitos, e sim como um direito de 
todos, que deve ser exercido. Portanto, restringir a EJA a uma 
modalidade apenas com alfabetização é um equívoco, pois se trata 
de um direito que aborda todas as disciplinas, como na educação 
básica regular. A EJA dá a oportunidade para aqueles que tiveram 
seus direitos negados no passado, fazendo com que possam, de 
certa forma, correr atrás do tempo escolar que foi negado.

Buscando compreender a história dessa modalidade é possí-
vel identificar a forma de como a sociedade via essa educação. Ti-
nha-se em mente que não era preciso uma capacitação e/ou uma 
profissionalização para alfabetizar pessoas, ou seja, qualquer um 
seria capaz de alfabetizar esses jovens e adultos. Soares (2016) faz 
uma busca histórica que faz entender melhor algumas questões. 
Em 1988, surge, na Constituição federal, o direito de todos à edu-
cação, logo depois o governo sente uma necessidade de diminuir o 
analfabetismo no país e implementa, assim, o Movimento de Al-
fabetização de Jovens e Adultos (MOVA), em 1989 (São Paulo), 
viabilizado por Paulo Freire. Nessas transições de identidade da 
EJA, começam a surgir concepções de uma educação reparadora 
e a instauração da EJA como direito. Ela deixa de ser uma visão 
de apenas alfabetização para ser uma modalidade de direito para 
aqueles que tiveram seus direitos negados.

No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 
1997, é lançado o Programa Alfabetização Solidária (PAS), que 
tem como objetivo reduzir o analfabetismo no país. Acredito que 
seja algo mais político no sentido de reduzir o número de anal-
fabetos, valorizando mais a educação brasileira de alguma forma. 
Mas era feito de maneira que qualquer um seria capaz de alfabe-
tizar alguém: era uma forma rápida, uma ação emergencial, e eles 
acabariam por cometer os mesmos erros dos governos passados, 
como os de FHC.
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Para Soares (2016, p. 254), “desde a década de 1980, tem-se 
procurado compreender a constituição desse rico campo e seus 
embates na realidade brasileira, quer com rupturas, avanços e pos-
sibilidades, quer com permanências, recuos e limites”. É possível 
verificar como isso é forte ainda nos dias de hoje, é uma crise de 
identidade, até mesmo da própria universidade por não identificar 
isso na base, na qualificação e preparação dos futuros professores, 
os quais poderão atuar na EJA. Afirmo essa “crise de identidade” 
a partir do sentido que é uma modalidade que não é abordada 
em muitos cursos de graduação, na própria Pedagogia e na Licen-
ciatura não há um aprofundamento dessa questão para muitos 
alunos. Será que os futuros professores estão sendo capacitados 
para trabalhar com esse público? Os estágios obrigatórios têm essa 
modalidade? Se não tem, qual motivo? São questões que me afli-
gem desde quando entrei para a UFF, e durante a minha formação 
só tive uma professora que aprofundava esse tema.

A EJA, de certa forma, é caracterizada como uma dívida so-
cial com aqueles que não tiveram a oportunidade no tempo certo. 
A partir do momento que esse direito à educação é negado, muitas 
coisas são excluídas para essas pessoas, como as relações sociais, o 
direito à arte e à cultura, por exemplo.

Buscando compreender os motivos da evasão, podemos 
identificar algumas causas desse acontecimento, como a “neces-
sidade de trabalhar para ajudar a família e, também, para seu 
próprio sustento; o ingresso na criminalidade na violência; o 
convívio familiar conflituoso; a má qualidade do ensino” (SOU-
SA et al., 2011, p. 26). São motivos que, de alguma maneira, 
impactam as vidas dessas pessoas, especialmente quando não se 
tem um governo que se mostra interessado pela educação – di-
zem-se preocupados, mas na prática a realidade não é esta.

Através do parecer CNE/CEB n. 11/2000 (BRASIL, 2000), 
passamos a entender melhor como funciona a EJA na prática. Para 
isso, foi fundamental a realização de audiências públicas e de duas 
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teleconferências sobre a Formação de Educadores para Jovens e Adul-
tos promovidas pela Universidade de Brasília (UNB) e pelo Serviço 
Social da Indústria (SESI), com o apoio da UNESCO e a CEB rela-
tando as diretrizes curriculares nacionais (CNE/CEB, 11/2000).

A EJA vem com a característica de reparação de uma dívida 
social, de um fator histórico-social que foi refletido nesse parecer 
de 2000 e até hoje. Na resolução CEB n. 11/2000 ilustra-se esta 
realidade dessa parte da população, resultante de um caráter subal-
terno atribuído pelas elites dirigentes à educação escolar de negros 
escravizados, índios isolados, caboclos imigrantes e trabalhadores 
braçais. Essa resolução também cita, em uma nota de rodapé, a 
tradição patriarcal e machista que por longo tempo preponderou 
entre as famílias no Brasil, no sentido de opor obstáculos ao acesso 
de mulheres à cultura letrada.

Com a EJA sendo uma função reparadora e como uma opor-
tunidade para esses jovens e adultos, ela passa a ser pensada como 
um modelo pedagógico próprio com o objetivo de criar alternativas e 
ações pedagógicas para a aprendizagem desse público. Essa caracterís-
tica passa a ser a base para entender e realizar o trabalho nas escolas. O 
parecer também nos faz refletir sobre um ponto de partida para essas 
oportunidades, tais como: a função equalizadora da EJA, a qual vai 
dar cobertura aos trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais e 
a função permanente que se pode chamar de qualificadora, que vem 
trazendo o próprio sentido da EJA, de cada um ter o potencial de po-
der se qualificar, se requalificar e descobrir novos campos de atuação 
como realização de si. Ou seja, o ser humano sempre em construção 
e a educação como crescimento de si próprio.

Foi nessa questão que começaram a reavaliar as idades do ar-
tigo 4o, incisos I e VII, da LDB de 1996, comprometendo o Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A partir disso, 
em 2010, as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens 
e Adultos (Resolução CNE/CEB n. 03/2010 – BRASIL, 2010) 
normatizam os aspectos relativos à duração dos cursos e idade mí-
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nima para ingresso na EJA. Assim como os exames de avaliação do 
desempenho dos estudantes, a certificação nos exames de EJA e a 
Educação de Jovens e Adultos passam a poder ser desenvolvidos 
por meio da Educação a Distância.

O documento defende que (art. 2o):

Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a ins-
titucionalização de um sistema educacional público 
de Educação Básica de jovens e adultos, como po-
lítica pública de Estado e não apenas de governo, 
assumindo a gestão democrática, contemplando a 
diversidade de sujeitos aprendizes, proporcionando 
a conjugação de políticas públicas setoriais e fortale-
cendo sua vocação como instrumento para a educa-
ção ao longo da vida (BRASIL, 2010).

Ou seja, levam-se em consideração as particularidades desses 
sujeitos para pôr em prática essa diversidade que cerca a EJA e 
que a faz ser uma modalidade da educação que deve ser respeita-
da, proporcionando uma formação mais digna. E como em todas 
as ocasiões de educação, o tempo de cada aluno no processo de 
aprendizagem deve ser respeitado, ainda mais quando se tratam de 
pessoas que necessitam trabalhar para sobreviver e sustentar uma 
família, por exemplo.

corporeidAde negrA e A educAção de Jovens e Adultos

Leite e Gazoli (2013) dizem que quando pensamos sobre a 
Educação de Jovens e Adultos nos debruçamos sobre questões 
sociais, históricas e políticas, pontos necessários para a realiza-
ção de uma coerente discussão sobre tão peculiar modalidade 
da educação.

Se o aluno adulto é entendido como fruto de uma 
realidade social injusta, que exclui muitos das práticas 
sociais de leitura e escrita, é preciso olhar pelo outro 
lado, observando a falta de comprometimento polí-
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tico para mudar essa realidade. Na história do nosso 
país, inexistem políticas públicas consistentes e articu-
ladas voltadas para ações afirmativas de educação dos 
adultos (p. 63).

É esse sentido e perspectiva que me motivou escrever sobre 
esse tema. Uma grande parte da população sofre consequências 
graves de um passado terrível, que se torna presente de uma forma 
que essas pessoas continuam excluídas, tornadas minoria (mesmo 
sendo numericamente a maioria) em nossa sociedade. Segundo a 
ONU (2017),1 atualmente no Brasil ocorre, a cada 23 minutos, 
a morte de um jovem negro. Em geral, do sexo masculino, pela 
ação, ou omissão do Estado (da polícia – a instituição de escolha 
para se lidar com qualquer “questão social” no país). É preciso 
dizer mais? Direitos negados, logo, educação negada.

Esse é um tema que me incomoda muito atualmente, pois 
estamos em um momento em que a segurança pública do Esta-
do é literalmente o genocídio de negros. É uma política pública 
que tem como prioridade invadir comunidades e matar inocentes, 
dentre eles, muitas crianças e jovens.

Para Abdias Nascimento (2016), o racismo brasileiro tem 
uma aparência mutável e polivalente, o que o torna único; entre-
tanto, para enfrentá-lo, faz-se necessário travar a luta característica 
de todo e qualquer combate antirracista e antigenocida. Queren-
do fazer parte dessa e de outras lutas contra a opressão, acredi-
to que é a partir dessas questões atuais que podemos fazer uma 
reflexão histórica de como esses acontecimentos geraram o que 
vivemos hoje. Temos como ponto de partida os anos de 1500, 
com a “descoberta” do Brasil com o objetivo de explorar essa nova 
terra por cima de muito sangue e o martírio da escravidão. Ab-
dias Nascimento (2016) diz que por volta de 1530, os africanos, 

1 https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2017/onu-brasil-lana-campanha
-pelo-fim-da-violncia-contra-a-juventude-negra.html (acesso em 10 de dezembro 
de 2019).
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trazidos sob correntes, já aparecem exercendo seu papel de “força 
de trabalho”; em 1535, o comércio escravo para o Brasil estava re-
gularmente constituído e organizado, e rapidamente aumentaria 
em proporções enormes. Não é possível identificar a quantidade 
de escravos que entraram no país, pois, em 1891, o ministro das 
finanças, Rui Barbosa, assina uma circular que ordena a destrui-
ção de todos os documentos históricos e arquivos relacionados ao 
comércio de escravos. Muita coisa foi perdida, mas estima-se que 
ao Rio de Janeiro foram destinados 38% de quatro milhões de 
africanos importados e distribuídos.

Para criticar o Brasil de hoje e compreender o que 
está em jogo na política e na manipulação da po-
lítica como forma de dominação econômica e 
simbólica, é necessário reconstruir uma totalidade 
alternativa que desconstrua o culturalismo racista 
conservador e reconstrua a sociedade brasileira em 
um sentido novo e crítico (SOUZA, 2017b, p. 37).

É a partir dessas ideias que tento buscar o passado da 
escravidão e como isso reflete bastante até os dias de hoje. Vejo 
nisso uma maneira de reparação que deve ser uma luta de todos, 
inclusive dos não negros, como uma forma de sanar a dívida social 
perante os negros.

Como recém-formada para atuar na Educação Física, pes-
quisar essas questões relacionadas ao corpo negro causa impacto, 
pois venho identificando o quanto, ao longo da história, várias 
situações marcam negativamente os corpos negros. Por exem-
plo, a sexualização da mulher negra era usada como objeto se-
xual pelos brancos: sendo estupradas e gestando os “produtos” 
de sangue misto. Esses “mulatos” recebiam status nesse processo 
de escravidão, ganhando responsabilidades nos engenhos. E foi 
a partir daí que surgiram políticas públicas para embranquecer 
essas pessoas, como símbolo da “democracia racial” pelo bran-
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queamento, com o apoio da Igreja Católica, que também con-
siderava o sangue negro “sangue infectado” (NASCIMENTO, 
2016). Ocorreu, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Eu-
genia (1929), cujo discurso de branqueamento era apoiado por 
médicos na época. Há também o Decreto-Lei n. 406, de 4 de 
maio de 1938, da Associação Brazil Livre, que deixa explícita a 
onda preconceituosa que rodeava o Brasil de então.

Como Nascimento (2016) deixa claro em partes de seu 
livro, esse “problema” seria resolvido pelo próprio governo 
pela eliminação da população afrodescendente: com o cresci-
mento da população mulata, a raça negra iria desaparecendo 
sob coação do progressivo clareamento da população do país. 
Situações que são consideradas muito atuais, no sentido da 
existência de um projeto genocida com os mais pobres, logo, 
em sua maioria, os negros, por consequências dessas exclusões, 
seja na saúde, na educação ou no saneamento básico, que são 
exemplos que podemos utilizar como formas de descasos que 
ocorrem nos dias de hoje.

Assim, o fato de aceitar o branqueamento fez o mestiço 
acreditar que teria um lugar especial no contexto social bra-
sileiro. Isso resultou em um declínio na cooperação entre os 
mesmos e os negros “puros”, dificultando a formação de forças 
que pudessem confrontar a dominação colonialista (SOUZA, 
2017a, p.37).

É a partir dessas situações que utilizo o conceito de 
necropolítica de Achille Mbembe (2018), que explica que o Estado 
é quem determina quem vai viver ou morrer, no sentido de que 
a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não 
importa, quem é ‘descartável’ e quem não é. Mbembe  considera 
que a escravidão pode ser considerada uma das primeiras manifes-
tações da experimentação biopolítica. Para o autor, a condição de 
escravo resulta de uma tripla perda: a perda de um “lar”, a perda 
de direitos sobre seu corpo e a perda de estatuto político, assim, 



153 

Corporeidades e proCessos Formativos

o indivíduo é mantido vivo, mas em “estado de injúria”, em um 
mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade intensos. 
Mbembe cita o caso palestino como “a forma mais bem-sucedida 
de necropoder”, quando populações inteiras são o alvo do sobe-
rano; vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo; 
a vida cotidiana é militarizada e é outorgada liberdade aos co-
mandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre 
quando e em quem atirar. É o Estado como principal causador 
dessa aliança com a necropolítica.

É possível, através dessas ideias, perceber como esses conceitos 
são vistos nitidamente a partir do momento que uma intervenção 
militar é feita em locais mais carentes, onde crianças, jovens e 
adultos são mortos pelo simples fato de serem pobres e negros. É o 
descaso do governo em investir em saúde de qualidade, educação 
digna, moradias adequadas (sem chances de deslizamentos), por 
exemplo. Nesse momento, aumenta a onda neoliberal no Brasil, 
sendo que pessoas mais pobres acabam levando desvantagem em 
relação à saúde, à educação, e com a atual reforma da previdência 
social, muitos serão prejudicados, não só os pobres, mas a classe 
trabalhadora do Brasil em geral.

Arendt (2007) acredita que se não fosse o imperialismo 
no século XIX e o desespero em ocupar a África, talvez o racis-
mo nem tivesse acontecido, ela apresenta fatos históricos como 
justificativa. São essas questões e pensamentos que me fazem 
refletir de que forma esse racismo está presente em nossas vi-
das e como foi tratado e visto em acontecimentos tão recentes 
e que refletem até hoje de forma clara e absurda. No estágio 
que fiz no período de 2019.2, com o 3o ano do Ensino Médio 
de uma escola pública – porém um colégio universitário –, 
foi bastante interessante entender um pouco melhor como a 
Educação Física pode trabalhar essas questões na prática. Rea-
lizei atividades que envolviam as temáticas das corporeidades 
negras através de alguns jogos, quiz e algumas práticas corpo-
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rais que podem ser utilizadas para esse processo de discussão. 
Por serem alunos mais velhos (último ano do Ensino Médio), 
de uma escola pública, a realidade acaba sendo bem diferente 
comparada com a do ensino privado, no sentido de que o en-
sino privado acaba não mostrando realmente algumas questões 
da sociedade, como pessoas mais pobres, raros são os negros 
que ali estudam, e se são negros, em sua maioria são bolsistas. 
São questões que deveriam ser ditas e discutidas de forma crí-
tica nesses lugares.

Ou seja, um grupo que de alguma maneira é excluído, 
é considerado minoria e se une para conseguir um mínimo de 
dignidade, como direitos à educação, à saúde, à segurança pública. 
E é através dessas forças que vem a importância de nos unirmos 
nessas causas, na perspectiva de que eu não sinto na pele o que 
o próximo passa, mas eu, como uma cidadã que prezo pelo meu 
“povo”, me alio a essas causas para um melhor fortalecimento das 
lutas sociais que abordam as questões das minorias.  

É importante entender alguns conceitos sociais e históricos 
para que uma aliança de todos se perpetue, e a principal ideia é 
entender posições de privilégios em determinados contextos, para 
poder se aliar a determinada luta, começando a abrir espaços para 
aqueles que lutam por essa causa. Isso também faz parte da luta 
contra o racismo.

A partir dessas situações, busco autores que possam me aju-
dar a entender um pouco melhor como funciona esse racismo, 
principalmente aqui no Brasil, onde o racismo

[...] é uma forma sistemática de discriminação que 
tem a raça como fundamento, e que se manifesta por 
meio de práticas conscientes ou inconscientes que 
culminam em desvantagens ou privilégios para indi-
víduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam 
(ALMEIDA, 2019, p. 32).
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São situações e ações que são perpetuadas por nós que per-
meiam e que muitas vezes passam despercebidos, como em dese-
nhos animados, em capas de revistas, na sexualização da mulher 
negra, em piadas, no carnaval e em peças de teatro.2 É através 
do questionamento do “Racismo Recreativo” (que é muito bem 
definido no livro de Adilson Moreira, 2019) que vamos des-
construir algumas questões de como esse humor com os negros 
é representado em nossa sociedade, como é possível passar des-
percebido muita das vezes. E isso nos faz refletir em como as 
crianças já crescem vendo essas situações “desmascaradas” sobre 
o preconceito e situações racistas em seu cotidiano de lazer. E até 
mesmo a justiça classificando injúrias raciais em tom cômico po-
dem ser passadas despercebidas (animus jocandi) e não sendo o 
crime previsto na Lei n. 7.716. O racismo recreativo “decorre da 
competição entre grupos raciais por estima social, sendo que ele 
revela uma estratégia empregada por membros do grupo racial 
dominante para garantir que o bem público da respeitabilidade 
permaneça um privilégio exclusivo de pessoas brancas” (MO-
REIRA, 2019, p. 148).

E como é possível identificar e conviver com essas situações 
que já crescem praticamente enraizadas em nossas vidas? Como 
bem diz Djamila Ribeiro (2019, p. 23), “desde cedo, pessoas ne-
gras são levadas a refletir sobre sua condição racial”, e muitas vezes 
situações de racismo são passadas despercebidas e “naturalizadas” 
no meio escolar. Portanto, é necessário conscientizar desde cedo, 
valorizando a escola para trabalhar esses assuntos e, de alguma for-
ma, transformar esse pensamento racista ao qual estamos cercados 
a todo o momento. A partir disso, me questiono: uma criança 
negra tem que se preocupar com sua cor da pele enquanto uma 
branca cresce sem ter esse debate em casa ou na escola. Onde re-
almente está o erro?

2 Como o uso do blackface, uma prática realizada por atores brancos com o rosto 
pintado de preto, com o objetivo de ridicularizar as pessoas negras. 
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Segundo Ribeiro (2019), essa divisão social existe há séculos, 
e é exatamente a falta de reflexão individual sobre o tema que 
constitui uma das bases para a perpetuação do sistema de discri-
minação racial. Esse tipo de violência não pode ser naturalizado, 
na ideia de ser comum fazer piadas com negros, ou fazer injúria 
com o cabelo de alguém. Isso não deveria fazer sentido, cada um 
tem o seu jeito, sua forma de ser e de ser feliz. Esses são debates 
que, em minha opinião, deveriam ser ditos pelas próprias famílias 
e nos meios escolares.

Almeida (2019, p. 74) diz que

[...] muitas das explicações sobre o racismo afirmam 
a existência de uma supremacia branca, que pode ser 
definida como a dominação exercida pelas pessoas 
brancas em diversos âmbitos da vida social e que 
essa dominação resulta de um sistema que por seu 
próprio modo de funcionamento atribui vantagens e 
privilégios políticos, econômicos e afetivos às pessoas 
brancas.

É nesse sentido que temos o racismo sendo uma obra da 
supremacia branca, que inferioriza, que escraviza. Fazer piadas, 
menosprezar, ser contra as cotas: esses são alguns dos exemplos 
que acabamos reproduzindo nos dias de hoje.

É a partir dessas ideias e concepções que conseguimos ter 
um melhor entendimento acerca desses alunos na EJA, entender 
esses sujeitos da classe trabalhadora, pessoas com os direitos 
negados no tempo que seria o mais adequado para começar e 
terminar os estudos. É a partir daí que conseguiremos planejar 
uma aula e ter um melhor entendimento para esse processo.

Daolio (2004, p. 72) propõe uma “educação física que con-
sidere o indivíduo numa relação intersubjetiva, como indivíduo 
socializado que compartilha o mesmo tempo histórico do educa-
dor que faz a intervenção”. Nessa perspectiva, o indivíduo é con-
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siderado parte importante, necessária e participante do processo 
pedagógico a ser planejado pelo educador. Para possibilitar que 
cada um/a estabeleça relações entre subjetividades diferentes.

O Coletivo de Autores (2014) vem rompendo com a ideia 
de a Educação Física ser pensada/considerada apenas com o foco 
na aptidão física, levando em consideração o corpo com múltiplas 
relações – antropológicas, filosóficas, biológicas etc. Ou seja, nos 
ajuda a problematizar duas perspectivas para a Educação Física 
no espaço escolar, uma baseada no desenvolvimento da aptidão 
física e outra na reflexão sobre a cultura corporal. Portanto, uma 
Educação Física fora do tradicional, que sai dessa famosa caixa 
que foi construída ao longo dos tempos e rompe com conceitos 
antigos e passa a ser entendida e composta de outra forma. A EF 
não é exclusivamente aptidão física, ela vai além da perspectiva da 
compreensão biológica, e com a ideia de cultura corporal, cada 
corpo é socia e historicamente construído. São os esportes e jogos 
fazendo algum sentido, não se trata de praticar o esporte pelo es-
porte apenas, esse esporte ou jogo tem de ser desconstruído e ter 
um porquê para sua aplicação nas aulas.

Deixando claro que este trabalho não exclui a aptidão físi-
ca ou o alto rendimento da EF, mas tem como preocupação a 
construção de uma EF voltada para a escola. Para isso, é impor-
tante refletir, como professora, quais são os meus objetivos den-
tro de uma escola, até mesmo em clubes ou academias. Qual 
será meu papel como uma pessoa que está atuando como agente 
transformador?

educAção físicA e o corpo negro nA eJA

Daolio (1995) e o Coletivo de Autores (2014) dizem que a 
Educação Física se constitui em uma área de conhecimento que 
estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e 
aos movimentos criados pelo homem ao longo de sua história: os 
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jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e os esportes. Nessa con-
cepção temos diversas questões e fatores históricos que levaram e 
levam a Educação Física a ser o que é atualmente.

Enxergo a Educação Física no modo de compreender quem 
são esses corpos que estão em um determinado lugar, nas escolas, 
nas academias, nos clubes de remos, entre outros. E como eu, 
como futura professora de Educação Física, posso trazer essas re-
flexões para as minhas aulas de forma que esses alunos, recheados 
de histórias próprias, possam fazer parte do processo de aprendi-
zagem, no sentido de que a cultura está presente no ensino da EF.

Segundo Carvalho (2012, p. 260):

[...] falar em cultura corporal não é percorrer o cami-
nho da “idolatria do corpo” ou, de que há, em con-
traposição ou complementação, uma “cultura mental” 
ou uma “cultura intelectual”. Mas de um corpo que se 
faz, não idealisticamente, presente nos cotidianos – o 
que denominamos de corporeidade.

A partir dessas ideias é que começo a compreender que não 
podemos restringir a EF apenas à aptidão física, ao alto rendi-
mento, ela vai além dessa perspectiva de ensino. Qual é realmen-
te o nosso papel em nossas aulas? Qual o sentido de dar um jogo 
sem que ele seja contextualizado? Como esse trabalho aborda a 
EF na EJA e essa é uma modalidade da educação básica, aqui, a 
essa pesquisa interessa pensar a EF no espaço escolar. Para Savia-
ni (2005), a escola deve propiciar a aquisição de instrumentos 
que possibilitem o acesso ao saber elaborado e aos rudimentos 
desse saber. É um movimento dialético, que é bem colocado 
no Coletivo de Autores (2014): a ação escolar permite que se 
acrescentem novas determinações aos alunos, que enriquecem as 
anteriores, mas sem eliminá-las.

Para melhor compreender como a Educação Física pode tra-
balhar as questões de corporeidade nas aulas da EJA, é necessário 
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entender como essa modalidade da educação é totalmente espe-
cífica em comparação ao ensino regular. Soares e Pedroso (2016) 
vão deixar bem claro a importância de o professor ter uma postura 
aberta e dialógica, de comunhão em relação ao contexto no qual 
cada aluno está inserido e os valores que trazem consigo; as parti-
cularidades; e por serem sujeitos já adultos, vão trazer experiências 
de vida que uma criança provavelmente não teria. É com essa 
ideia que podemos resgatar seus conhecimentos acerca do mundo, 
trazer para o processo de ensino e aprendizado, ou seja, ignorar a 
história desses alunos é negar a identidade da EJA.

Leite e Gazoli (2013), como ponto de partida nesse pro-
cesso com relação à EJA, destacam que educadores e educandos 
devem se reconhecer enquanto sujeitos portadores e produto-
res de cultura, de saberes, de conhecimentos e raciocínios. Na 
ideia de que todos compartilham experiências de vida, e que isso 
pode ser trazido para esse contexto escolar. Essas relações dialo-
gam bastante com Soares e Pedroso (2016), quando falam sobre 
a possibilidade de identificar uma grande preocupação com a 
proposta pedagógica que privilegia a EJA, ou seja, que leva em 
consideração essas vivências dos educandos para o processo edu-
cativo, visto que não devem ser infantilizados, proporcionando 
uma leitura crítica do mundo. Afinal, todos que estão nesse pro-
cesso educacional são sujeitos jovens e adultos, em processo de 
aprender por toda a vida, incluindo os educadores.

Fazendo essa relação EF-EJA, é importante, antes de tudo, 
ver esses alunos como sujeitos históricos e o que de bagagem eles 
podem levar para as aulas. Um exemplo disso foi meu estágio de 
prática de ensino durante minha graduação, em 2019.2, com uma 
turma de formandos do Ensino Médio. O tema que a escola esta-
va debatendo era sobre corporeidade negra e eu logo me apropriei 
dele definitivamente, já que estava mobilizada pelo assunto e pude 
colocar em prática o que estava escrevendo no meu trabalho de 
conclusão de curso.
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Realizei os planos de ensino de acordo com o tema combi-
nado e em alta na escola (corporeidades negras), e a partir des-
sa ideia fui construindo atividades que poderiam gerar debates 
durante e depois das realizações das mesmas. Foi interessante 
porque tive uma autonomia bastante relevante, comparando 
com os outros anos de estágio que fiz. Pude perceber um grande 
afeto que a EF tem em comparação com as outras disciplinas, 
até mesmo a grande potencialidade que tem na transformação 
de vida desses jovens.

Comecei, logo na primeira aula do estágio, levando os alu-
nos para o campo de futebol da UFF, para deixar claro a impor-
tância de estarmos ocupando aquele espaço e, ao mesmo tempo, 
podendo ser um futuro próximo para eles, por estarem inscritos 
para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) na época. 
Nesse contexto, fazendo as práticas corporais com debates acer-
ca do que eles entendiam por privilégio, fiz o “jogo do privilé-
gio”, no qual, em cada pergunta, quem se sente privilegiado de 
alguma forma anda para frente; muitos não andaram. Através 
desses questionamentos, fizemos uma roda de conversa sobre 
essas questões e as respostas ditas. Ali pude perceber o quanto 
eles tinham de senso crítico sobre algumas questões, como sobre 
feminismo, questões étnico-raciais, cotas nas universidades, vio-
lência urbana, entre outros.

E foi aí que fui inserindo alguns temas sobre corporeidade 
negra: fizemos jogos com futebol de incluir e valorizar os menos 
habilidosos no jogo; fizemos um jogo de acertar os cones e em 
cada cone tinha uma pergunta sobre o tema, como temas sobre 
apartheid, população quilombola, museus da cultura africana 
pelo mundo, entre outros. Fizemos jogos de origem africana, 
como o shisima e o mancala – o primeiro fiz adaptado no chão, 
com giz, e eles mesmos foram as peças do jogo; no segundo, o 
mancala, adaptei com caixas de ovos e milhos. Foram atividades 
que eles gostaram bastante, até fiquei surpresa com o interesse da 
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turma com esses jogos pelo fato de serem um pouco resistentes 
nas horas de realizar atividades práticas, principalmente as que 
exigiam mais fisicamente.

E através dessas práticas pedagógicas foi criado um debate em 
cada aula sobre essas questões, tornando as aulas mais dinâmicas 
e de um entendimento amplo. A ideia de realizar alguns jogos e, 
ao mesmo tempo, o deslocamento para um lugar diferente que 
eles não estão acostumados a ocupar mostraram que é necessário 
experimentar coisas novas. Nesse sentido:

[...] a experiência educativa com as práticas corporais 
para entender o que essas práticas têm de educativo; 
o que possibilitam indagar e conhecer do mundo; o 
que mobilizam. Não somente os benefícios cardio-
vasculares e metabólicos, a alegria e o prazer de sua 
realização, mas o que expressam de diferentes contex-
tos e formas de vida. O que nos ajudam, portanto, a 
compreender do mundo? (CARVALHO; CAMAR-
GO, 2019, p. 302).

Para isso, tentando compreender como a Educação Física 
tem uma grande responsabilidade em suas aulas, percebo que vai 
além da aptidão física, das valências e habilidades motoras. Como 
bem diz Daolio (1995), o corpo é uma síntese de cultura, porque 
expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte, no 
sentido de que através do seu corpo, o homem vai assimilando e 
se apropriando de valores, normas e costumes sociais, num pro-
cesso de incorporação, ou seja, o indivíduo adquire um conteúdo 
cultural. E através disso passo a refletir em minhas aulas o modo 
como cada corpo, pessoa, cultura está inserida naquele momento. 
Levando sempre essas questões do processo educacional para as 
aulas práticas, que, de certa forma, são mais interessantes do que 
sentar em carteiras, trancados em uma sala, fazendo com que eles 
aprendam, de certa maneira, com mais facilidade e prazer.

O corpo é fruto da interação natureza/cultura (DAOLIO, 
1995), ou seja, é um ser altamente biológico, mas com suas par-
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ticularidades culturais desde o momento em que nasce até o dia 
de sua morte. Somos cercados de cultura: desde a forma de agir, a 
cor que um determinado gênero irá usar quando nascer, os filmes 
e peças de teatros a que assistimos, tudo isso, de certa forma, mo-
difica o que nós somos hoje ou o que vamos passar a ser amanhã. 
Nessa perspectiva, Daolio também irá explicitar que o que define 
o corpo é o seu significado, o fato dele ser produto da cultura, 
ser construído diferentemente por cada sociedade, e não as suas 
semelhanças biológicas universais.

A importância da Educação Física em abordar o tema sobre 
corporeidade negra nas aulas com os alunos da EJA tem o signifi-
cado de criar consciência acerca do que os levaram a estar naquele 
espaço, no aspecto de faltas de diretos negados no tempo certo, 
por terem que trabalhar desde cedo ou por outros motivos, sendo 
que essa é uma realidade de uma grande parte da população negra 
e pobre do Brasil. Nessa ideia, a Educação Física pode ser utilizada 
como fio condutor na direção de desconstrução de alguns estig-
mas, como, por exemplo, alguns jogos africanos, como o pontapé 
inicial para ser trabalhado nas aulas.

Importante deixar claro para esses alunos, em sua maioria 
da classe trabalhadora, os espaços que certas pessoas frequentam 
e trabalham, como, por exemplo, quem são os faxineiros nos 
espaços privados e públicos; quem está nas universidades; qual 
é a característica dos alunos que ali estão. Acredito que seja o 
primeiro passo para conscientizar e tornar esses alunos críticos, 
mas esse é um processo que precisa de uma ajuda como um 
todo, em todos os meios, nas escolas públicas e privadas, nas 
universidades como um todo. Almeida (2019, p. 65) diz que “o 
racismo constitui todo um complexo imaginário social, que a 
todo o momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela 
indústria cultural e pelo próprio sistema educacional”.

Isso me faz pensar nos meus tempos de escola: estudei em 
uma escola particular e católica, praticamente todos os negros que 
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ali frequentavam eram bolsistas, e pude observar que a convivência 
deles era difícil, sempre foi um lugar cruel para os alunos negros, 
preconceituoso, e acredito que o ambiente escolar como um todo 
seja assim. Podemos exemplificar com o fato de as meninas serem 
julgadas pelo cabelo não ser do padrão estético branco (cabelo 
liso), é o próprio racismo que esses alunos sofrem na instituição.

É através desses casos, que são explícitos no meio escolar, 
que o racismo e o preconceito devem ser debatidos. Em nenhum 
momento tive uma discussão ou debate na minha época de escola 
sobre essas questões, e muitas vezes isso acaba sendo reproduzido 
de uma maneira comum e essas questões são naturalizadas. É o 
momento em que a escola reproduz, mas a escola pode ser a prin-
cipal transformadora desse processo. A mídia reproduz o tempo 
inteiro, a própria família o faz e, por isso, torna-se um desafio 
imenso passar por todas essas questões de desconstrução nas es-
colas, que no caso dessa pesquisa, direciona o olhar para a EJA.

conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou enxergar 
uma Educação Física capaz de trabalhar e intervir em algumas 
questões importantes nas aulas, no caso, a corporeidade negra. 
Importante deixar claro como esse corpo é visto em uma perspec-
tiva histórica e cultural, como esses sujeitos chegaram até onde 
estão; do porquê de terem direitos negados, no caso específico, à 
educação; de serem, em sua maioria, pessoas negras e pobres. São 
exemplos que se refletem na sociedade de forma racista, e muitos 
crescem sem ser questionados e interrogados por essas questões 
por simplesmente não serem afetados por isso.

Esse tema acaba sendo um grande desafio para alguns profes-
sores que se preocupam em realmente abordá-lo, mesmo sendo 
previsto em lei (Lei n. 10.639/2003) muitos encontram dificul-
dades até mesmo por não terem passado por esse tema na própria 
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formação. Isso inclui também o fato de a EJA não fazer parte da 
matriz curricular dos cursos de formação de professores. Não há 
matérias que abordem essa modalidade e até mesmo os estágios 
obrigatórios, nos cursos de Licenciatura, não têm a EJA. E para 
entender as relações de luta, é preciso valorizar a importância que 
o Movimento Negro fez em suas reivindicações a respeito da edu-
cação. Segundo Gomes (2017), a relação desse movimento com a 
educação e saberes nos convoca a trilhar um caminho epistemoló-
gico e político desafiador, para compreender uma tensão histórica 
nas relações de poder. Ou seja, entender como essas formas de do-
minação são atuadas em nossa sociedade, um sujeito dominante 
dando ordens a sujeitos dominados. Por exemplo, o Estado, atra-
vés de seu controle de comportamento que é exigido, de retirada 
de recursos, e até mesmo utilizando seus monopólios de força.

Seria um grande passo valorizar essas questões nos cursos de 
graduação. Nessa perspectiva, vejo a importância deste trabalho 
como forma de empoderamento para professores e estudantes na 
área de Educação Física, na definição do sentido da realização de 
algumas aulas, em como começar esse tema: refletir sobre os espa-
ços que as pessoas negras ocupam; sobre o genocídio dos negros; 
sobre a supremacia branca; o racismo estrutural que nos cerca to-
dos os dias, desde quando levantamos até o final do dia.

Como essas questões perpetuarão nos negros, nos pobres, 
principalmente aqueles que buscam uma educação que lhes foi 
negada pelo simples fato de serem negros, trabalhadores, mães, 
pobres. Muitos abandonam os estudos por vários motivos que a 
própria sociedade capitalista cobra desde cedo. Muitos jovens dei-
xam de terminar o Ensino Médio ou deixam de ter um incentivo 
para cursar uma faculdade pela própria cobrança e necessidade da 
família, a educação passa a ser uma utopia para essas pessoas.

Acredito que ter uma reflexão nas escolas, mostrar desde a 
base, já será um grande passo. Mas não é apenas discutir no am-
biente de escola pública, na EJA, mas sim em escolas de classe 
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média e alta, no entendimento de desconstruir como veem esses 
alunos pobres e negros. E o principal de tudo, analisar quem são 
os grandes responsáveis por essa catástrofe que se chama racis-
mo, essa distinção de raça que reflete um passado cruel até os 
dias de hoje.

Para isso, é preciso muito estudo e teoria para entender al-
guns conceitos como, por exemplo, a necropolítica, já citada neste 
trabalho, que é muito bem compreendida por Mbembe (2018). É 
importante que os professores já formados e em formação se ba-
seiem em algumas teorias de educação antirracista e façam debates 
com seus alunos sobre esse tema: são aulas riquíssimas e de grande 
urgência para nossa sociedade. Não é na intenção de ignorar os 
componentes curriculares da Educação Física ou só se apegar a 
esse tema transversal, mas esse debate é uma necessidade geral, e 
não está sendo feito da forma que deveria ser.

Nessa concepção, deixo minhas indignações a respeito do 
racismo, dor que nunca sentirei por ser uma mulher branca, mas 
é importante dar voz para as pessoas negras primeiramente, e 
eu, como branca, meu papel é ouvir e buscar soluções para que 
possamos viver em harmonia, tenho o desejo de uma sociedade 
com menos desigualdade e em paz, por isso, serei aliada a essa 
causa. Essa luta deve ser de toda a sociedade, muitos brancos de-
veriam abrir mão de seus privilégios porque acredito que são es-
ses privilégios que levam ao racismo que acontece até os dias de 
hoje. Políticas de reparação deveriam ser feitas, e os movimentos 
sociais são importantes para uma luta mais consistente, mas para 
isso é preciso que alguns brancos comecem a sair de sua zona de 
conforto e passem a ser menos egoístas e se aliem à causa.
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Capítulo 7

profeSSoreS e Corporeidade:  
um diáloGo além da prátiCa pedaGóGiCa

Claine Gonçalves Nery

Resumo: Reconhecendo o valor que a presença das professo-
ras e dos professores possui em todo o processo educacional 
escolar, a importância da formação e todos os fatores cultu-
rais e sociais nela embutidos, o presente trabalho tem como 
objetivo refletir, através de leituras e experiências profissio-
nais, sobre o lugar da corporeidade na escola, em específico 
a corporeidade dos professores, saber como interagem, pro-
duzem, criam. O tema foi escolhido por considerar esse um 
assunto fundamental para a educação e por sempre despertar 
interesse particular, pois na infância e adolescência as obser-
vações e preocupações com as características dos professores, 
com suas expressões e ações, eram fundamentadas pelo olhar 
de estudante que tentava entender por que muitas vezes via 
como ídolos, como mães e pais, ou mesmo como verdadeiros 
vilões, repressores. Além disso, para ter sucesso numa prática 
pedagógica, apesar de fatores econômicos e políticos, profes-
soras e professores precisarão ter consciência do que fazem, 
de sua importância como pessoa e profissional. Sendo assim, 
este trabalho visa contribuir com a discussão e com a análise 
de questões da corporeidade que se relacionam à formação 
de professores, a fim de verificar possibilidades que possam 
oportunizar a formação pessoal e qualificar a prática docente 
comprometida com uma educação crítica.
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introdução

Como professora de Educação Física e mais intimamen-
te ligada às temáticas direcionadas ao corpo, as observações são 
fundamentadas pelo olhar de quem também segue a carreira do 
magistério e se preocupa, não só com o comportamento de cole-
gas de trabalho, mas também a todo instante com sua conduta 
profissional. Essa preocupação é o que me faz questionar o tempo 
todo se o que faço como professora está correto, como e se posso 
melhorar, o que não devo fazer e o que desejo alcançar.

Inquietações que ressaltam a importância da formação pro-
fissional em benefício de atingir, da melhor maneira possível, os 
estudantes. Nesse sentido, a formação para o magistério deve estar 
pautada em questões amplas que vão além de critérios técnicos 
utilitários que podem conduzir a forma como profissionais de-
verão guiar sua prática pedagógica. Nóvoa (s/d) afirma que há “a 
necessidade de uma formação de professores construídas dentro 
da profissão” (p. 2), o que indica que o professor deve manter sua 
frequente formação, pois precisa estar constantemente dialogando 
com as mudanças cotidianas do seu meio, de uma sociedade for-
mada por processos culturais que se modificam a todo o momen-
to, onde saberes são construídos, adquiridos e renovados. Desse 
modo, professoras e professores, independentemente de sua área 
pedagógica, que conseguem ter a sensibilidade de atentar para as 
mudanças podem conseguir entender que essas afetam diretamen-
te seu trabalho docente, podendo assim ser norteado de forma 
flexível, esclarecedora, significativa e coerente com as necessidades 
de seus alunos.

E a partir daí construímos propostas de ruptura com atri-
butos que professoras e professores apresentam, em que o bom 
professor, mais do que mostrar um modelo adquirido de como 
apresentar seus planejamentos e seus métodos práticos mostra-se 
interessado e engajado, disposto a buscar o novo, a flexibilizar e 
por muitas vezes reinventar seu agir e pensar, pois será dessa forma 
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que poderá construir suas práticas pedagógicas comprometidas e 
coerentes com seus alunos e o contexto relacionado. Cabe ressaltar 
que Nóvoa (s/d, p. 7) também demonstra a importância de

[...] que é fundamental reforçar a pessoa-professor e o 
professor-pessoa[...] é importante estimular, junto dos 
futuros professores e nos primeiros anos de exercício 
profissional, práticas de auto-formação, momentos 
que permitam a construção de narrativas sobre as suas 
próprias histórias de vida pessoal e profissional.

Diante disso, do contexto cultural da sociedade na qual es-
tamos inseridos e das singularidades das pessoas que são profes-
soras e professores, e que vão agir como agentes formadores, faz 
se necessário o estudo de suas corporeidades, de saber como esses 
corpos se reconhecem como sujeitos de seu cotidiano. Pois será 
por meio da sua presença, das expressões e gestos do seu corpo 
que esses profissionais irão atuar no campo pedagógico, agindo 
na formação de outras corporeidades. A partir daí, o estudo dessa 
corporeidade tornou-se fundamental para compreender melhor o 
que se passa com esses corpos, como são formados, como se rela-
cionam, seus limites e suas possibilidades.

Acreditando que a própria história de formação da pessoa 
pode influenciar em sua conduta profissional, torna-se pertinente 
falar das diversas experiências, o que inclui as fases da infância e 
da adolescência, principalmente no âmbito escolar, nas aulas de 
Educação física e a relação com a prática de atividades físicas. Pois 
esse foco traz características e a formação de cada corporeidade, 
incluindo a minha servindo como um elo. Por isso, trarei desta-
ques do meu cotidiano profissional.

Fazendo um breve apanhado de minha história, que compõe 
minha formação para hoje exercer a docência, lembro-me da rica 
infância num bairro de classe média baixa. Rica por conta da es-
trutura familiar, da fase das brincadeiras e amizades na rua, cheia de 
liberdade para criar e socializar. Lembro-me da fase escolar tão con-
flituosa, porém também muito promissora, lá continuei a aprender 
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e aprimorar meus conhecimentos. O ingresso na universidade, uma 
época de grandes descobertas e idealizações que me fizeram pro-
curar o magistério como profissão a seguir. De fato, todas as fases 
de minha vida formam pontos que consciente ou instintivamente 
influenciam minha vida como docente. Lembro-me das brincadei-
ras da infância e, ao resgatá-las neste trabalho, trago recordações 
de meus professores no colégio, a imagem que eles passavam. A 
partir daí começo a montar um perfil próprio para minha prática, 
vejo o quanto influenciaram a forma de relacionar com os alunos, 
de conseguir ser criativa, atenciosa, afetuosa, não ser autoritária, 
mas não ser permissiva e omissa. Essa é uma tarefa conflitante a 
todo instante e que passa por maus e bons momentos, já que minha 
corporeidade, meu processo formativo também, está ligada ao meu 
passado e a duas situações, por vezes contrastantes, que é da vivência 
acadêmica na universidade e realidade docente.

Ao trazer a importância dos registros das lembranças como 
forma de potencializar a formação da corporeidade, torna-se inte-
ressante exemplificar alguns registros de infância e juventude, pois 
“[...] as narrativas biográficas ou autobiográficas que visam à re-
constituição da história de uma pessoa (ou de si próprio no caso das 
autobiografias) [...] Essas pesquisas permitem produzir uma com-
preensão do sujeito e da sua formação por meio das narrativas de 
vida” (LIMA; GERELDI; GERALDI, 2015, p. 25). Assim, hoje 
identifico o quanto me formou quando aprendia com a tia canti-
gas de rodas, como Samba Lelê, Pai Francisco, Ciranda cirandinha 
e brincadeiras como cinco Marias. Época também de desenhar e 
brincar na rua com as outras crianças, de apresentar as brincadeiras 
que sabia e aprender muita coisa nova com os colegas, era divertido 
brincar de pular corda, brincar de teatro e pique-esconde.

Outro destaque dessa trajetória é a vida escolar num tradicio-
nal colégio particular: foi marcada pela convivência com a descrimi-
nação socioeconômica, racial e estética por colegas e parte de alguns 
docentes, mas também pelo reconhecimento com as habilidades 
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artísticas no campo do desenho. No ano da antiga terceira série pri-
mária (quarto ano do Ensino Fundamental) a professora era quem 
escolhia os lugares onde cada criança iria sentar na sala de aula, 
sempre as mesmas crianças brancas e ricas eram as que sentavam 
nas fileiras da frente e eram detentoras de certos “privilégios”, como 
uma atenção maior da professora. E sempre o mesmo pequeno gru-
po de crianças, pardas pobres, ou negras, ou gordas, era colocado 
para sentar no fundo da sala, onde era difícil a professora chegar.

No Ensino Médio o professor achou ruim um aluno que era 
tido como o “mais inteligente” da turma tirar a dúvida de um gru-
po de colegas sobre em exercício complexo, o professor afirmou 
que esse aluno não deveria perder tempo com o grupo, que só 
daria para atividades de corte e costura no futuro.

Ainda no Ensino Médio, durante aula de educação física, 
numa prática de futebol de campo, uma aluna se referiu a ou-
tra do time adversário, e que era negra, dizendo que essa deveria 
passar pó de arroz no rosto para ver se clareava um pouquinho. 
Valeu a postura das demais colegas de classe em defender a aluna 
agredida, pois a professora nada fez durante o episódio.

Apesar dos exemplos negativos citados, que também estiveram 
presentes na formação corporal, a presença de adoráveis e ótimas pro-
fessoras e professores merece grande apreço e gratidão, pois esses pro-
fissionais contribuíram amplamente para uma formação digna, rica 
e potente. Azoilda Trindade (2001, p. 80) ajuda a pensar o quanto a 
presença e as ações dos professores influenciam na vida de seus alunos:

Aqui temos a simples pretensão de trazer à tona a 
humanidade docente; não somos boas, ou más, 
somos pessoas [...] podemos ser perversas, cruéis, 
intolerantes e até nos esquecermos da nossa res-
ponsabilidade docente e de que, muitas vezes, o 
corpo da criança fica desamparado diante de ações 
tirânicas de corpos de adultos, sobretudo quan-
do este corpo adulto é docente.
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O que relaciono com o papel da educação como sendo

[...] um conceito genérico, mais amplo, que supõe 
o processo de desenvolvimento integral do homem, 
isto é, de sua capacidade física, intelectual e moral, 
visando não só a formação de habilidades, mas tam-
bém do caráter e da personalidade social (ARANHA, 
1996, p. 51).

Ou seja, uma educação crítica, capaz de fazer com que o ser 
humano reflita e cresça de maneira consciente, sabendo que seu 
corpo não é só um reprodutor de ideias já formuladas, mas sim 
um ser complexo em suas características, pronto para transfor-
mar, produzir e criar dentro de seu meio social, cultural, político 
e econômico. Aqui, desenvolvemos a ideia de que essa educação 
não se dá de maneira espontânea, mas sim através de um processo 
estruturado dentro dos pilares familiar, social e escolar.

Nesse último, o agente forte é o professor, que está direta-
mente ligado aos estudantes e por ter função de criar situações 
que possibilitem crescimento individual e coletivo, apresentando 
diversos conhecimentos, oportunizando novas vivências e estimu-
lando seus potenciais na busca da autonomia.

Ao longo dos tempos são vistos exemplos de como o corpo 
pode ser instrumento de dominação, de disciplina e doutrina-
mentos, tornando-se alienado. Isto é, quando sistemas formati-
vos, sejam eles escolares, religiosos, políticos, socioeconômicos, 
entre outros, determinam o modo de agir e pensar das pessoas de 
forma impositiva, sem fazê-la pensar. Percebemos também que o 
ser humano interage melhor com o próximo e com sua sociedade 
quando tem um corpo aberto, curioso, criativo e rico. E para isso 
a pessoa precisa reconhecer todos os seus limites e potenciais fisio-
lógicos, biológicos, psicológicos, culturais e emocionais.

O professor também é um ser em formação e, como todos, 
carrega em seu corpo várias marcas de suas diversas experiências 
de vida, experiências de seu meio socioeconômico, político, cul-
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tural e religioso, que colaboram, por vezes de maneira repressiva, 
ou de maneira expansiva, na sua formação como pessoa. Segun-
do Azoilda (2003, p. 85), “Corpos humanos paradoxais, con-
traditórios, humanos, demasiadamente humanos: insensíveis, 
descontrolados, omissos, repetitivos, preconceituosos, vibrantes, 
solidários, perversos, racistas, felizes, guerreiros, amorosos”. E é 
dessa forma, com todas essas características, que eles irão colabo-
rar com a formação discente. E o modo como se apresentam, ou 
se manifestam, pode até influenciar positiva ou negativamente a 
vida dos estudantes.

Sendo assim, identificar que as corporeidades dos professores 
expressam suas limitações e suas potencialidades, como se relacio-
nam com seu próprio corpo e com o corpo dos outros, é impor-
tante para a educação, pois mostra como esses saberes, que estão 
incorporados, podem influenciar na formação de outras pessoas. 
Sobre incorporação, Daolio (2004, p. 39) diz que

O homem, por meio do seu corpo, vai assimilando e 
se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, 
num processo de inCORPOração [...] um indivíduo 
incorpora algum novo comportamento ao conjunto 
de seus atos [...] Mais do que um aprendizado intelec-
tual, o indivíduo adquire um conteúdo cultural, que 
se instala no seu corpo, no conjunto de suas expres-
sões. Em outros termos, o homem aprende cultura 
por meio do seu corpo.

Considerando que o corpo humano, com suas incorpora-
ções, representações e ações é a interação da pessoa junto ao 
seu universo histórico-cultural, o Coletivo de Autores (1992) 
afirma que o “homem se apropria da cultura corporal dispon-
do sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, 
o estético ou outros, que são representações, idéias, conceitos 
produzidos pela consciência social e que chamaremos de ‘sig-
nificações objetivas’” (p. 41). Em face delas, ele desenvolve um 
“sentido pessoal” que exprime sua subjetividade e relaciona as 
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significações objetivas com a realidade da sua própria vida, do seu 
mundo e das suas motivações. E considerando a Educação Física 
como uma prática pedagógica caracterizada pela cultura corporal, 
algo que inclui, mas que vai além das bases biológicas, da prática 
de atividades físicas e do esporte, torna-se importante saber como 
o trabalho docente pode e vai se relacionar com a questão das 
corporeidades dos discentes.

Em vista disso, não podemos deixar de mencionar a dimen-
são do conceito de cultura, que trata de ações e valores que a so-
ciedade preserva e renova, isto é, características próprias de um 
grupo social que são repassadas e associadas ao longo dos tempos, 
como mostra Laraia (2005, p. 52): “[...] toda experiência de um 
indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminá-
vel processo de acumulação.”

E dentro do campo da Educação Física essa acumulação e essa 
propagação de manifestações culturais se dão pelo corpo através 
do movimento, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas. 
Nesses contextos culturais, diversos fatores podem influenciar o 
comportamento do professor em seu cotidiano profissional, o que 
acaba repercutindo na sua prática pedagógica. Diante disso, é pos-
sível realizar uma prática pedagógica compromissada, coerente, 
crítica e consciente dentro do atual sistema educacional? Como 
o estudo da corporeidade dos professores contribui para pensar o 
trabalho do/a professor/a de Educação Física?

Esse questionamento vem de observação no cotidiano profis-
sional, no qual identifico professores que, tanto nos bastidores das 
salas dos professores, quanto em sala de aula, se mostravam amar-
gurados, descontentes, desanimados, acomodados em sua zona de 
conforto, outros amedrontados e outros presos aos seus conceitos 
morais e ideológicos e de difícil diálogo. Essas características fo-
ram, muitas vezes, alimentadas, no campo profissional, por um 
sistema de políticas educacionais que por vezes não se preocupa 
em beneficiar de fato os sujeitos envolvidos nesse processo. É pos-
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sível citar alguns fatores que vão da falta de materiais adequados 
para a prática pedagógica, defasagem salarial, perseguição política 
interna nas unidades escolares, pressão por resultados numéricos e 
até mesmo profissionais que não conseguem acompanhar o ritmo 
das mudanças na sociedade como um todo, assim como as inova-
ções no campo pedagógico.

Também considero que essas características são, em parte, 
frutos dos processos formativos de cada um em seu meio, de sua 
personalidade e seu estilo de vida, ou seja, suas vivências corporais 
ao longo de sua trajetória em seu meio social. Muito do que vi, 
como os casos citados acima, professoras e professores que não 
conseguiam, muitas vezes, lidar com tais problemas de forma co-
erente, isto é, lidar com o conflito de forma que sua integridade 
fosse preservada, motivou a aprofundar os estudos.

Mas o que entendemos por corporeidade?

corporeidAde

Corpo, consciência, habilidade, imaginação, personalidade, 
culpa, punição, disciplina, energia, liberdade, sentimento, auto-
ridade, maturação, prazer, certezas e inseguranças, são algumas 
das diversas características que compõem a corporeidade de uma 
pessoa. Segundo Rocha apud Moraes (2007, p. 22), corporeidade 
é “um conceito abstrato, definido como natureza de corpo, ou 
estado corporal”.

Moraes (2007) afirma que corporeidade é multirreferenciali-
dade e que, segundo Borba, a multirreferencialidade consiste no 
“[...] auto observar-se são as relações todas de um indivíduo com 
seus objetivos existenciais” (BORBA apud MORAES, 2007, p. 
28). E nesse caso o destaque é no contexto da corporeidade in-
fluenciando o trabalho do professor.

Nesse sentido corporeidade, mesmo ligada a contextos so-
cioculturais, é individual e peculiar, pois evidencia características 
próprias de determinada pessoa, e por isso não podemos deixar de 
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levar em conta o que diz Geertz apud Daolio (1995, p. 36): “tor-
nar-se humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos indi-
viduais sob a direção de padrões culturais.” São interdependentes 
os relacionamentos que nos cercam e a prática docente, já que as 
corporeidades são formadas pelas culturas e pelos juízos de valo-
res, seja de forma positiva, ou negativa.

Como vai se relacionar bem com os outros, se você não está 
bem com seu corpo, com sua corporeidade? “Se o professor não se 
relacionar bem com seu corpo, não terá condições de proporcio-
nar aos alunos experiências corporais de qualidade” (MORAES, 
2007, p.15). Isto é, ter consciência de quem é, da importância do 
trabalho pedagógico que realiza e aprender a lidar bem com toda 
bagagem cultural que forma seu corpo significa, dentro do campo 
escolar, ter aprendido com suas memórias e marcas positivas ou 
negativas de sua formação, as quais poderão ajudar em seu traba-
lho pedagógico no sentido de contribuir com o desenvolvimento 
das potências de seus alunos, de que compreendam suas próprias 
histórias, assim como as atividades pedagógicas realizadas possam 
gerar novas memórias.

Sendo assim, é significativo tratar as questões corporais com a 
compreensão da importância dessa história corporal e o que pode 
ser oferecido para o questionamento e a mudança de uma corpo-
reidade distorcida pelas imposições sociais estabelecidas. Ou seja, 
a corporeidade pode ser rica em boas experiências, aberta, flexí-
vel e não manipulável, desvirtuada quando submetida a padrões 
comportamentais. Imposições essas que podem ser retratadas pelo 
meio em que viveram, assim como o ambiente em que cresceram, 
a forma de educação que receberam. Lembrando também das 
condições de trabalho oferecidas que pode não ser a justificativa 
única para algum sucesso, ou insucesso pessoal e profissional, mas 
que contribui e influencia bastante na formação corporal.

Os fatores acima podem influenciar o comportamento do pro-
fessor em seu cotidiano profissional, muitas vezes de forma negati-
va, em que são vistos, por vezes, como professores “travados”, sem 
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interação satisfatória com os alunos, professores desgastados e pro-
fessores autoritários. Em contrapartida, quando esses mesmos fa-
tores influenciam de forma positiva, notam-se professores flexíveis, 
abertos ao diálogo, afetivos e comunicativos. De fato, as imposições 
sociais estabelecidas influenciam a postura corporal dos professores.

Em uma escola pública estadual do Rio de Janeiro, durante 
determinado bimestre era trabalhado nas aulas de Educação Física 
do 9o ano o tema esportes de interação com a natureza e foi com-
binado junto aos alunos, como encerramento do tema, uma trilha 
num local próximo à escola. As combinações foram feitas junto 
com parcerias (direção adjunta, professores de português e histó-
ria e responsáveis de alunos e alunas), bem como reconhecimento 
e demarcação do local, dias antes do evento, e reunião com os res-
ponsáveis. O evento não obteve o apoio e parcerias fundamentais, 
por parte da direção, ficando inviável a realização da aula-passeio 
e nesse sentido a culminância foi cancelada. Insatisfação por parte 
de alunos e alunas e dos docentes envolvidos. Outra situação foi 
o trabalhar com o tema ginástica: após as aulas teóricas, foi com-
binado junto aos alunos a vivência prática de alguns elementos 
da ginástica artística. Com antecedência pedi que a quadra fosse 
limpa e os materiais para tal prática providenciados junto à di-
reção, que se comprometeu em organizar essa estrutura. No dia 
combinado, a quadra estava em situação inadequada de uso bem 
como tatames e colchonetes sujos e mofados. Os alunos se propu-
seram a limpar tudo, no entanto, o tempo de aula fora gasto com 
essa limpeza. Esses exemplos aumentam o desgaste, o estresse e o 
desânimo e a promessa de que não iria mais me indispor frente 
a essas situações. Em verdade, poderia listar diversos momentos 
como esses e outros em que obtivemos êxito, pois o que de fato 
aconteceu foi que, apesar dos agravantes, as tentativas de fazer o 
certo, que é buscar práticas ricas, inovadoras e que possibilitem 
uma educação crítica, sempre acabam ocorrendo.

Caracterizando mais especificamente algumas das práticas 
que enriqueceram e possibilitaram um trabalho pedagógico crí-
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tico foi a transformação de obras de arte em brincadeiras feitas 
em quadra; criação de instalações com objetos e com os corpos 
dos alunos; aula-passeio a exposições artísticas. Cabe ressaltar 
que essas práticas foram possíveis em parte por influência da 
proximidade em vivências artísticas. Apesar de não possuir for-
mação acadêmica em Educação Artística, o trabalho da educa-
ção estética possui grande presença nas referidas aulas de Edu-
cação Física. E junto com isso há experiências pessoais com o 
desenho e pintura, que se constituem como fortes elementos 
formadores da minha corporeidade docente. É interessante per-
ceber, nesse sentido, como as marcas e experiências culturais de 
uma pessoa dialogam ou podem dialogar muito intimamente 
com o meio profissional.

Acervo pessoal
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Acima, compartilho imagem da I Mostra de Artes Visuais, 
realizada no mês de novembro, do ano letivo de 2017, fruto da 
aproximação do trabalho como professora de Educação Física e 
a experiência artística. Na escola municipal em que atuo, junto 
com a equipe de professoras de Educação Artística, realizamos 
uma instalação da obra do artista Gustavo Rosa, Cama de Gato.

A produção dessa instalação se deu por meio de convite 
feito pelas professoras de Educação Artística da unidade esco-
lar. Sabendo que algumas obras trabalhadas faziam referências 
às brincadeiras populares e sabendo também o gosto que tenho 
pelo tema arte, perguntaram se eu toparia fazer uma parceria 
na primeira mostra de artes da escola. O convite foi pronta-
mente aceito e durante as reuniões de planejamento, combi-
namos de trabalhar diversas atividades e, dentre elas, durante 
as aulas de Educação Física a brincadeira cama de gato seria 
desenvolvida enquanto nas aulas de artes seria apresentado o 
autor da obra Cama de Gato, o artista Gustavo Rosa. E ela-
borando como seria a culminância, vimos a possibilidade de 
montar, com as crianças das turmas envolvidas, uma instalação 
que seria uma grande cama de gato, onde quem estivesse visi-
tando a mostra poderia experimentar a prática. No projeto da 
mostra de artes que até hoje participo dentro de uma proposta 
interdisciplinar, cada série do primeiro ciclo do Ensino Fun-
damental trabalha um artista diferente, no caso desse trabalho 
apresentado, as turmas envolvidas foram as do primeiro ano 
do Ensino Fundamental.

E assim começamos os trabalhos, vale lembrar que no pro-
jeto da mostra de artes para cada série é apresentado um artista 
diferente, nesse caso, o artista Gustavo Rosa seria trabalhado 
nas turmas do primeiro ano do primeiro ciclo do Ensino Fun-
damental. Inicialmente, durante as aulas perguntei nas turmas 
quem já conhecia a brincadeira e/ou já sabia brincar, e depois 
de conversarmos bastante, as crianças até sinalizaram que já ha-
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viam visto o tema na aula de artes. Assim, falamos sobre a origem 
da atividade, expliquei como era a cama de gato, apresentei os ma-
teriais e num segundo momento partimos para a prática, e a tur-
ma se dividiu em duplas ou trios e brincaram de cama de gato da 
forma tradicional. As crianças aproveitaram muito e, num terceiro 
momento, lancei a proposta de montar uma cama de gato gigante 
com toda a turma ao mesmo tempo, em vez de usar os dedos e 
as mãos para manipularem o barbante, o corpo todo de cada um 
faria a vez dos dedos na execução da brincadeira. Ficaram curio-
sos, alguns disseram que já conheciam e todos toparam. Depois 
de brincarem bastante, perguntei se gostariam de participar da 
mostra de artes fazendo aquela brincadeira. Alguns se mostraram 
tímidos de início, mas no final abraçaram a ideia.

No dia da mostra, no horário da aula de Educação Física 
da turma envolvida no projeto, colocamos cada aluna e aluno 
posicionados numa direção distinta no pátio interno da escola 
e passei uma parte do barbante pelo corpo de cada um afim 
de que formassem as arestas da cama de gato. Feito isso, as 
crianças que ficaram de fora da formação das arestas tentaram, 
um a um, passar pela cama de gato utilizando todo o corpo 
sem encostar no barbante. Lembro que cada um poderia criar 
a melhor forma de passar pela cama de gato, não havia um 
padrão corporal a seguir, por mais que os exemplos anterio-
res de quem já havia passado pudessem servir de base para as 
ações de quem observasse e fosse passar depois. As turmas que 
desciam ao pátio para prestigiar o evento eram convidadas a 
participarem da brincadeira, bem como as professoras. Orga-
nizava-se uma fila e cada um ia praticando. Quem participava 
ganhava uma tira de barbante para poder brincar de cama de 
gato posteriormente.

Foi uma atividade muito prestigiada não só por alunas e 
alunos, mas por professoras e demais funcionárias e funcioná-
rios também. O impacto dessa atividade para aquelas turmas 
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envolvidas no processo foi tão grande que há pouco tempo, 
estando essas alunas e alunos já no terceiro ano do ciclo, volta e 
meia relembravam da mostra, pediam para que fizéssemos no-
vamente a cama de gato gigante e falavam que brincavam em 
casa e na rua também. Essa resposta por parte das crianças foi 
gratificante, me fez crer que de certa maneira consegui somar de 
forma qualitativa para o crescimento cultural delas.

Nesse sentido, é possível afirmar que o aprendizado por 
meio da estética corporal dentro do processo educacional estará 
associado à formação de autonomia, isto é, à formação ampla 
dos sujeitos envolvidos.

No entanto, vale lembrar que padrões sociais são influen-
ciados pelos regimes políticos e econômicos vigentes e esse fato 
é refletido no contexto educacional. Durante muito tempo vi-
venciamos períodos em que a ordem social era a disciplina e 
o conservadorismo, aliada a ideia de um corpo voltado para 
o trabalho, disciplinado, doutrinado e econômico. Pode se di-
zer também que faz referência ao fato de que na sociedade era 
valorizado o conceito de corpo objeto, que ganhou destaque 
em meados do século XIX, quando o que se via na sociedade 
era a busca do corpo saudável, livre de moléstias, poupador de 
energia e que estivesse pronto para o trabalho e aliado também 
à ideia de corpo perfeito. Soares (2005) diz: “[...] que o indiví-
duo venha a internalizar uma noção de economia de tempo, de 
gasto de energia e de cultivo à saúde como princípios organiza-
dores do cotidiano” (p. 18).

O que aproxima das ideias de Foucault (2004), quando 
afirma que: “Encontraríamos facilmente sinais dessa grande 
atenção dedicada então ao corpo – ao corpo que se manipula, 
se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou 
cujas forças se multiplicam” (p. 117).

Assim, a preocupação com a concepção do corpo passa a ter 
um novo olhar quando se começa a tratar não só da estética, mas 
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da emoção. Não busca o utilitarismo, mas as diversas possibilida-
des que o corpo pode apresentar a todo instante. Portanto, o con-
ceito de corporeidade, sendo a expressão do contexto social e de 
como cada pessoa lida com esse contexto, é algo complexo e que 
está em constante mutação e associada às transformações da socie-
dade. Além de que, essas transformações no corpo do ser humano 
não dependem dele unicamente, mas de todas as configurações 
socioculturais a que ele pertence.

corporeidAde e educAção

Entendo que educação, mesmo entrelaçada com campos di-
ferentes, sendo vivências que ocorrem na escola em diálogo com 
outras experiências do campo cultural e social, é o ato de ensinar, 
esclarecer, informar, conscientizar, oportunizar conhecimentos, 
sensibilizar. Sendo assim, quando Azoilda (2003, p. 73) afirma 
que “[...] a pedagogia da potência da afetividade, das diferenças 
que nos lança a viver a nossa paradoxal condição humana, na qual 
transitamos pelo imponderável fluxo da vida: amor/ódio, emoção/
razão, saúde/loucura, economia/consumo, prosa/poesia, trabalho/
ludicidade, carência/potência”, identifico que a educação está di-
retamente ligada à formação e ao desenvolvimento da corporei-
dade. Já que essa tem em sua base de formação as experiências e 
vivências cotidianas adquiridas nos diferentes âmbitos educativos.

Predominantemente, o primeiro pensamento que surge é que 
educar o corpo de uma pessoa é conseguir melhorar sua postura 
para saber andar, correr, sentar, realizar todos os movimentos de 
forma satisfatória, alinhada e cadenciada, sem que nenhuma parte 
do corpo realize qualquer movimento fora do padrão idealizado. 
No entanto, sendo possível dizer que o corpo abrange toda a esfera 
do ser humano, suas possibilidades vão além de padronizações de 
movimentos. A educação passa a ter papel muito mais amplo para 
a corporeidade, pois vai ajudar a formar um corpo cultural, um 
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corpo social e político, um corpo expansivo, capaz de poder distin-
guir o que é certo e errado, e de fazer suas escolhas, ser um corpo 
criativo. E isso não se restringe somente ao pensamento e à ideolo-
gia que a pessoa vai seguir, mas vai se refletir no seu modo de falar, 
de andar, de se vestir, ou seja, em todas as suas expressões corporais.

A palavra corpo possui algumas vertentes, no entanto, a di-
mensão aqui tratada é a de corpo humano, que em si já concen-
tra alguns diferentes conceitos, como orgânico, funcional, vital, 
espiritual e outros que se agrega a esse conjunto que forma todo 
ser humano. Em verdade, ele é natureza e cultura, isto é, ele é a 
junção do corpo biológico, de seus sistemas fisiológicos funcionais 
vitais com os valores que se manifestam em sua sociedade, e, nesse 
universo, esse corpo biológico é modificado, ampliado, transfor-
mado, ganhando marcas provenientes de suas vivências. Por isso, 
falamos em corporeidade.

Observando e conversando com alguns professores das redes 
municipal e estadual onde atuo, em diversos momentos, como os 
intervalos nas salas dos professores, ou pelos corredores, acerca 
da importância do corpo na educação e no trabalho docente, de 
como o corpo do professor pode influenciar e contribuir para a 
formação do aluno, as afirmações variaram. Uns disseram que o 
corpo do professor é importante, pois através do próprio corpo 
dá exemplo e ensina, seja pela boa postura, pela maneira correta 
de se sentar, de entrar em forma, ou, ainda, falaram da visão de 
corpo submisso.

Outros afirmaram que essa questão de corpo é voltada de fato 
para a Educação física, enquanto outros pararam para refletir e 
concordaram que tratar de corpo era uma questão bem complexa, 
mas que todos os professores estavam intimamente ligados a isso, 
já que eles representavam alguma imagem para os alunos. Alguns 
disseram também que no aspecto de postura, o professor influen-
cia seu aluno com seu comportamento e determinados gestos e 
atitudes. Enquanto alguns disseram que não influencia em nada.
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Começo a perceber que, no campo da educação, especifica-
mente nas escolas, são vistas opiniões variadas pelos docentes no 
que se refere a corpo. Muitos ainda possuem uma visão dicotômi-
ca do corpo, achando que a mente é dissociada do corpo, ou vice-
versa; alguns ainda encontram no corpo uma função utilitarista 
e reconhecem a imagem apenas nos aspectos fisiológicos. No en-
tanto, outros reconhecem a importância da corporeidade docente 
como fator de representação não só biológica, mas social e, por-
tanto, está diretamente ligada ao profissional e que também, de 
certa forma, pode influenciar a formação cultural de seus alunos.

Identifico o quanto ainda é difícil para muitos docentes a 
noção de corporeidade, pois associam que o trabalho do corpo, 
a importância desse, não é prioridade dos professores que não 
sejam das disciplinas das ciências biológicas e Educação Física, 
tampouco que o conceito de corpo vá além das bases fisiológicas. 
Além disso, por vezes seus trabalhos resultam numa fala apenas 
expositiva e em aulas estáticas, quando poderiam explorar outras 
possibilidades. Pode ser visto isso numa aula de qualquer discipli-
na, como Matemática, Física, ou Português, quando os docentes 
se prendem ao recurso de livro e quadro para expor regras, ou 
fórmulas sem contextualizar com a realidade dos alunos, quando 
poderiam explorar formas e os diferentes espaços da unidade esco-
lar para promover uma aula atrativa e significativa.

A partir das recordações, observações e leituras realizadas, em 
uma perspectiva de educação que defende a autonomia dos corpos 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, entendo que a 
concepção de corpo que devemos fortalecer é do corpo consciente 
que se reconhece em seus pontos positivos e negativos, que com-
preende sua construção social e histórica, corpo aberto capaz de 
dialogar consigo mesmo e com os outros. E essa observação pode 
parecer obvia, mas não é bem isso que é visto em nossa realidade. 
Quando vemos ainda professoras e professores sem se reconhe-
cerem como corpo formador de cultura e não identificarem que 
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as temáticas relacionadas ao corpo são fundamentais para a do-
cência, veremos práticas pedagógicas voltadas para o que Azoilda 
(2003, p. 72) destaca como: “construção de almas submissas e 
corpos docilizados,(..) disciplinados e controláveis. É a pedagogia 
[...] centrada na obediência, na troca de favores, no medo, num 
ideal inatingível que nos condena à não aceitação de nós mesmos.”

Pensando na prática docente de Educação Física e o estudo 
da corporeidade, lembro-me de uma das falas nas conversas com 
colegas de trabalho. É pensar no professor como ele é e como ele 
foi, e o aluno como ele é e como ele será e, a partir dessa maneira, 
pensar na corporeidade em nosso trabalho pedagógico. Ou seja, 
é fazer um paralelo entre professor e aluno, em que o professor se 
identifica em quem ele é atualmente, carregando suas memórias e 
marcas de quem já foi uma criança, ou um adolescente como são 
seus alunos agora, isto é, se colocando no lugar do outro, nesse 
caso, o aluno, e podendo assim iniciar o processo de trabalho e 
sensibilidade de um trabalho pedagógico íntegro e coerente.

Acredito que essa é uma das possibilidades de como ver a 
atuação da Educação Física, pensando em que tipo de Educação 
Física muitos professores tiveram em sua vida escolar e como ela, 
de alguma maneira, pode ter influenciado sua vida. E a Educação 
Física que é adotada atualmente, a qual vive a tensão de seguir 
pela perspectiva de cultura corporal, embora muitos ainda vejam 
somente os aspectos biológicos dos corpos. E, assim, com a clareza 
de qual sentido educacional está sendo dado, perceber como os 
corpos de nossos professores e alunos podem se desenvolver. Ou 
seja, como a prática da Educação Física escolar desses professores 
ajudou na construção de sua corporeidade e qual ideia de educa-
ção busca desenvolver.

Dessa forma, creio que o trabalho e o reconhecimento da 
corporeidade auxiliarão os professores na medida em que esses 
estarão mais sensibilizados e preparados no que diz respeito ao 
tema. Podendo repensar suas atitudes e suas ações, o que será 
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válido para sua vida profissional e pessoal. Percebo também que 
esse é um tema que deva ser trabalhado em todos os cursos de 
licenciaturas e na formação continuada dos professores, seja por 
meio de palestras, oficinas e na prática de atividades voltadas 
para o lúdico com intuito de se promover uma formação perma-
nente de seu corpo.

Aqui não defendemos uma medida “salvadora” ou “reden-
tora” a busca pelo conhecimento da corporeidade pelos profes-
sores com intuito de melhorar o quadro educacional da socieda-
de, já que esse envolve muitos outros fatores. No entanto, pude 
ver que a pessoa sendo “bem resolvida” com seu corpo, com ela 
própria, conhecedora das histórias que formam sua trajetória, 
relacionando essas histórias com um tipo de educação e socie-
dade, poderá contribuir na construção de uma atuação, profis-
sional que possibilite desenvolver múltiplas corporeidades, não 
reproduzindo preconceitos e padrões.

considerAções finAis

Foi interessante, por vezes trabalhoso, notar como a palavra 
corporeidade é tão ampla e completa, tanto que com a breve visão 
que tive de alguns professores sobre corporeidade, nota-se que essa 
necessita ser revista e trabalhada. Por isso, precisamos criar mais 
espaços e aprofundar, constantemente, essa investigação, deta-
lhando mais o tema. Finalizo querendo saber como se encontram 
as práticas corporais dos professores das redes básicas de ensino; 
querendo dialogar e realizar entrevistas; conhecer escolas e secre-
tarias de educação que se comprometem com o assunto; lançar 
propostas de atividades ligadas diretamente à Educação Física que 
possam contribuir na busca não só de descoberta, mas de autono-
mia desses corpos.

A pesquisa ajudou a perceber o papel social e cultural da Edu-
cação Física dentro de sua especificidade que é o corpo, ainda vis-
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to por muitos, por professores da própria Educação Física, apenas 
pelo plano funcional e utilitário. E é esse outro lado, essa outra 
visão do corpo, caracterizada pela corporeidade, que pretendo dar 
seguimento ao trabalho nas aulas de Educação Física com os alu-
nos, através de atividades teóricas e práticas que se desenvolvam 
em aspectos que desmistifiquem conceitos que ainda mantenham 
o corpo em uma visão apenas biológica, promovendo uma prática 
pedagógica crítica e em diálogo com o contexto sociocultural.

Fazer parte dessa edição comemorativa, realizar essa escrita 
a partir do trabalho de conclusão de curso da especialização em 
Educação Física escolar, em meio a uma pandemia e com uma 
filha recém-nascida no colo é de fato uma experiência nova e de-
safiadora. Certamente, hoje com as dificuldades advindas da nova 
fase da vida, que a maternidade provoca, cada feito que consigo 
realizar possui agora uma satisfação especial. Poder participar da 
comemoração dos dez anos do Grupo de Pesquisa ELAC e saber 
que estou inserida na história de um grupo que sempre buscou e 
busca potencializar em seus encontros práticas contundentes, cria-
tivas, afetivas, prazerosas e diversificadas me faz pensar como essas 
práticas influenciaram a formação de minha corporeidade, enri-
quecendo minhas ações cotidianas, de forma pessoal e profissional.
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Capítulo 8

elaC e aS prátiCaS CirCenSeS:
uma aliança libertária

Helio Eduardo Silva de Moura

Resumo: Foi com o como dizer aos estudantes que a ginás-
tica artística não era uma ginástica artística, ou melhor, o 
quanto artística ela havia se tornado, que pari as primeiras 
palavras do que viria ser este trabalho. O que pretendemos 
com este texto é “fazer ver” uma prática pedagógica desen-
volvida em uma Escola Técnica Estadual situada no mu-
nicípio de Niterói, pertencente à rede FAETEC, e como 
pode contribuir para uma proposta, ou contraproposta, de 
Educação Física escolar que aposte numa lógica outra ao 
disciplinamento do corpo e à participação limitada pelo 
possível. Para isso, convocamos Camila Jourdan, Carmen 
Lúcia Soares, Gilles Deleuze, Michel Foucault, entre ou-
tros... Também para pensar como a ideia de corpo da Mo-
dernidade produziu e produz na Educação Física escolar 
algumas práticas pedagógicas ainda dominadas por forças 
conservadoras. Assim como provocar pensarmos manei-
ras outras do fazer pedagógico, afirmar formas libertárias 
e radicalmente democráticas. Para tal, apresentaremos a 
ginástica artística circense como uma tentativa de propor 
concepção outra de corpo e de maneira de realizar Educa-
ção Física escolar.
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introdução

Quem julgar que é possível esconder a luz do dia 
Vai pirar com toda a liberdade da manhã 

Vai ficar sem saber como o amanhecer trouxe tanta alegria 
Quem poderia esquecer?  
Não dá pra deter a vida! 

[...]  
Edu Veríssimo, “Amanhece”

O começo disso tudo foi o ELAC. Os dias já não corriam 
como fluxo no cotidiano nas escolas onde trabalhava. Em 2010, 
Rosa Malena, visitando uma delas, me propôs participar do grupo 
de pesquisa que recém criara no Instituto de Educação Física da 
Universidade Federal Fluminense, onde ela trabalhava. Eu e Rosa 
já nos conhecíamos da graduação na Escola de Educação Física e 
Desporto pertencente à centenária Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (VIVA a UFRJ!). O convite não só foi aceito como re-
deu muitos frutos. Aprendizados que o ELAC me fez engravidar 
de alegria. No entanto, não posso deixar de lembrar como as leitu-
ras, tanto no ELAC quanto na Pós-graduação em Educação Física 
Escolar, na própria UFF, estabeleceram novos fluxos. E indo ao 
encontro dos ecos que me destroçaram quando ouvi Sílvio Gallo 
me dizer (com Nietzsche, Deleuze, Foucault e o anarquismo): o 
que você está fazendo de sua vida? Foi potente e assustador!

Os caminhos não se abriram. Pelo contrário, a estreita possi-
bilidade aparecia como uma reconstrução sem opção. Foi olhan-
do quem experimentava uma acrobacia aqui e um malabarismo 
lá, ou invejando quem voava no tecido acrobático. Elas, Cíntia e 
Regiane, ambas do ELAC, por sua vez, deixaram ver uma possibi-
lidade. O aprendizado das práticas circense me imprimiu uma ta-
tuagem surpreendente! Do circo fui para Mestrado em Educação 
da Faculdade de Formação em Professores de São Gonçalo para 
pensar o que tudo isso me produziu. Com a dissertação Circo sem 
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lona: uma pedagogia do risco de acontecer, pude estabelecer outra 
parceria frutífera com Rosimeri Dias. Estes são os meus agencia-
mentos. Espera! A ginástica artística circense também... Ah! Tanta 
gente me veio agora. Aprendemos muito na sala de ginástica na 
Escola Técnica Estadual. O circo se desenvolve como prática cor-
poral numa escola pública. Sobre o nome de ginástica artística, 
que oficialmente continua este, emergiu uma forte e alegre forma 
de aprendizagem. Aprendemos que história não acabou! Que a 
manhã pode ser algo tão alegre quanto se levantar nas ruas e ser 
incompreensível à lógica de confinamento do corpo. A lógica que 
entristece e convida a ser um guardião da morte. ELAC 10 anos, 
VIVA o ELAC! VIVA A VIDA! E vamos adiante...

históriA dA ginásticA ArtísticA circense

Aquilo que chamaremos aqui de ginástica artística pode 
ganhar uma complementação de circense sem causar nenhuma 
surpresa ou qualquer mal-estar. Portanto, este texto está relacio-
nado à modalidade Ginástica Artística Circense como uma das 
modalidades trabalhadas na Escola Técnica Estadual localizada no 
município de Niterói, nas aulas de Educação Física. O fato de 
trazer para o nome da modalidade o termo circense implica com-
preender que tais práticas estão totalmente integradas ao contex-
to, e mais que isso, são práticas que delimitam o que chamamos 
Educação Física hoje.

Vamos começar entrando no ambiente onde as práticas cor-
porais começam a se separar das práticas de rua, populares e muito 
inspiradas pela liberdade de movimentos. Estou falando do movi-
mento europeu de ginástica, mais particularmente, do método de 
ginástica de Francisco Amoros (SOARES, 2005) e de sua ligação 
com o circo, ou do que poderíamos chamar de uma força forma-
dora do circo. Isto no século XIX, quando a temática da educação 
corporal ganha importância que iria se ampliar ao longo dos sé-
culos XX e XXI.
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Com a afirmação dos valores modernos, que foram domi-
nados pelo papel da ciência na redenção da humanidade, a supe-
ração das marcas da morte produzidas pelo período medieval na 
lógica do poder soberano, no sentido “que ele pode fazer morrer 
e deixar viver” (FOUCAULT, 2005, p. 286), foi gradativamente 
sendo substituída por nova tecnologia de poder. Num primeiro 
momento, este processo é consubstanciado pela valorização da 
vida no sentido da importância da capacidade superar não só o 
“poder da espada” do soberano, mas, também, de afastar os pro-
cessos de adoecimento coletivo, traduzidos nas diversas experiên-
cias de epidemias medievais. O poder de produzir a morte do 
súdito é substituído pela garantia da vida do cidadão, ou, pelo 
menos, de uma parte da população. Foucault (2005) destaca o 
processo que se inicia nos séculos XVI e XVII, prolongando-se até 
o século XVIII, que prepara o terreno para a produção de chamou 
de biopoder, que emerge de duas outras tecnologias de poder, a 
saber: o poder soberano e o poder disciplinar.

O poder disciplinar é uma tecnologia moderna e tem um 
caráter individualizante, age no corpo, no que Foucault (2005) 
chamou de homem-corpo. Neste processo de controle, transfere 
para o Estado a decisão de garantir, ou não, quem vive. Na obra 
Vigiar e Punir (1999), Foucault desenvolve a produção de corpo 
útil para trabalho e fraco para política, na lógica do corpo dócil. 
Finalmente, nos últimos anos do século XVIII uma nova tecnolo-
gia de controle inverte a lógica de controle medieval.

O biopoder agirá sobre a população sem, entretanto, ter su-
perado o aspecto disciplinar, que foi uma espécie de terreno fértil 
para a nova forma de poder se desenvolver. Uma derivação do nas-
cimento das grandes cidades e do trabalho em grande escala, tem 
um caráter massificante e seu foco é vida e não morte. Vida no 
sentido de estar atento a como as populações reagem às condições 
de sobrevivência. O caráter massificante faz deslocar o controle do 
corpo para grupos de indivíduos, o que Foucault (2005) chamou 
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de homem-espécie. E pode ser concentrado na seguinte frase: o 
poder biopolítico “pode ‘fazer’ viver e ‘deixar’ morrer” (idem, p. 
287). Esta tecnologia esteve plenamente em funcionamento no 
século XIX, quando a educação corporal ganha o status de cola-
boradora do processo de controle.

Talvez seja necessário destacar que o que está sendo chamado 
de educação corporal neste trabalho nada mais é que a materia-
lização da concepção de corpo no campo social. Não se trata de 
acreditar que o corpo seja um lugar onde os ditames modernos 
tenham vida sem conflito. Não é! Nesta expressão, a palavra edu-
cação tem uma dimensão de preocupação permanente com a vir-
tualidade dos corpos. Há de se esperar alguma surpresa. Algo virá! 
Portanto, educar os corpos é uma emergência produzida na ilusão 
de controle. Na ilusão de produzir uma sociedade sem conflito. 
Não é uma expressão usada para apagar, mas para deixar mais vi-
sível o visível. O que também pode ser visto como uma dinamiza-
ção do conflito entre o controle e a expansão, ou de outra forma, 
o poder e a resistência. Uma maneira de se manter ativo onde é 
esperado apenas aceitação sem criticidade. Implicando no reco-
nhecimento que toda tentativa de governança, seja ela no espaço 
micro ou na lógica do controle populacional, incide em riscos 
para esta mesma governança. Sempre o corpo pulsa como resis-
tência, embora o hegemônico busque a visibilidade do conforto, 
da estabilidade, o que ele encontra é o abismo.

Os séculos XVIII e XIX viveriam a radicalização destas nor-
matizações na era industrial, quando a carga de trabalho chegava 
a quatorze horas diárias, independentemente de ser criança ou 
idoso. Este período ficou conhecido na economia política de ex-
propriação primitiva. Pensemos, então, na época anterior, quando 
as pessoas trabalhavam no campo com jornadas de trabalho muito 
intensas também, porém ditadas pelo tempo natural, do tempo 
das estações do ano. Não é difícil imaginar que esta transforma-
ção não se deu de forma voluntária, mas através da ampliação 
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do controle. Nesse contexto, a educação corporal surge como um 
mecanismo que irá realizar o milagre de trazer aquele corpo acos-
tumado a plantar e colher diante das transformações das épocas 
do ano para uma jornada marcada por grande esforço de produ-
ção sobre o domínio de movimentos corporais repetitivos. Este 
era o cenário em que a ginástica assumiu um caráter higiênico, 
compreendido como profilaxia.

Prevenção contra o que mesmo?
A mudança na forma de produção das riquezas implicou mu-

dança geográfica de massas de trabalhadores. Começa a migração 
da população das áreas rurais para as primeiras metrópoles, dentre 
elas Paris. O inchaço das cidades trouxe, entre outras coisas, pro-
blema de saúde pública, incluindo aí as más condições de traba-
lho. As autoridades queriam estabelecer as condições mínimas de 
sobrevivência das populações trabalhadoras. Os governos começa-
ram a planejar formas de diminuir o impacto desta maneira exaus-
tiva de produção sem oferecer risco à capacidade de governar. O 
movimento europeu de ginástica nasce da necessidade de tentar 
parar quaisquer possibilidades de risco de acontecer insurreição. 
A educação corporal se expressaria na necessidade de efetivar o 
controle no corpo de modo a acostumá-lo com a dinâmica fabril. 
Acostumá-lo a obedecer. Mas o que Paris tem a ver com isso?

O foco deste trabalho está no Brasil, mais atentamente na 
Educação Física. Na constituição da disciplina de Educação Físi-
ca, os processos ocorridos nestes momentos históricos marcaram 
o desenvolvimento desta disciplina no Brasil. Um dos métodos de 
ginástica que formou diversas gerações de professores de Educa-
ção Física foi o Método Francês. Este método se constituiu como 
um somatório de sistemas de ginásticas, presentes na cultura fran-
cesa oitocentista (MELO, 1996). O coronel Francisco Amoros 
protagonizou a tentativa de apagamento dos movimentos corpo-
rais, numa perspectiva de controle cientificamente garantido, e 
formulou uma das vertentes do tal método ginástico.
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A Idade Moderna está intimamente relacionada à ideia que 
a ciência seria a condição de progresso humano. Em contraponto 
à época dos soberanos e do poder eclesial, que estava ligado a 
certa divinização do poder para esconder seu caráter absolutamen-
te material. Já os tempos modernos são pautados pela crença no 
conhecimento humano. O Homem como centro de mundo, ou, 
como queira, do antropocentrismo. Então, era uma necessidade 
das primeiras formas de ciências afirmarem este paradigma. Com 
os métodos de ginástica isto não foi diferente. Francisco Amoros 
cria um artifício intrigante – para não dizer estranho – para afir-
mar o caráter científico de seu método. Ele, surpreendentemente, 
observa os grupos populares, entre eles os saltimbancos, nas ruas 
de Paris, e a partir disto cria o seu método.

Mas o que são mesmo os saltimbancos?
Amoros observou os grupos saltimbancos, que viriam a ser 

uns dos elementos que constituíram o circo na atualidade. Os sal-
timbancos eram grupos de artistas populares que usavam bancos 
como uma condição de agrupar transeuntes na possibilidade de 
reunião para as apresentações. Durante as apresentações, havia 
sempre os saltos por cima de vários objetos, como, por exemplo, 
dos bancos. Por isso, salto em banco, saltimbancos. Além destas 
acrobacias no solo, havia também malabarismo, equilíbrio e ence-
nações de pequenas peças de teatro. É importante ressaltar o cará-
ter popular das apresentações, o que era visto pela ciência oficial 
como algo atrasado. Atraso que tinha como principal motivação a 
suposta ligação destas manifestações culturais com o antigo regi-
me, a Idade Média. O moderno era ser científico. Para Amoros, as 
práticas corporais de rua representavam o atraso medieval.

Amoros incluiu diversos movimentos corporais praticados 
pelos saltimbancos para constituir seu método, com um discurso 
que se apresentava como de rigor científico, de ser contrário à 
diversão, que era algo relacionado ao popular e ignorante. Negava 
as práticas populares, mas seu método preservou a expressão cor-
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poral daqueles artistas, mesmo que de modo não explícito. Aos 
poucos, o rigor científico foi se tornando uma proposta de con-
trole do corpo em dois sentidos, a saber: do controle individual 
e das populações, disciplinar e biopolítico. A educação corporal 
proposta pela maioria dos sistemas de ginástica europeus seguiu 
este caminho, até chegar ao novo mundo.

A chegAdA Ao brAsil

Mais ou menos um século depois, em 1919 chega ao Brasil 
uma missão militar vinda da França trazendo na bagagem o Méto-
do Francês, que influenciaria a formação dos instrutores da Escola 
de Educação Física do Exército (1933), que, em 1939, participaria 
da criação da primeira escola civil, a Escola Nacional de Educação 
Física e Desportos (1939), a atual Escola de Educação Física e Des-
portos (EEFD) da UFRJ. O que quero destacar neste momento é 
que a EEFD-UFRJ foi por muitas décadas o núcleo formador de 
professores, foi a instituição que projetou os conteúdos programá-
ticos trabalhados na formação destes profissionais, sendo esta escola 
o núcleo de criação da maioria da escola de formação de nossa área 
(MELO, 1996). Portanto, estamos falando de um núcleo irradia-
dor de ideias e propostas que atravessaram décadas produzindo uma 
poderosa compreensão do que deveria ou não ser trabalhado nas 
aulas de Educação Física. Esta é a ligação primordial entre o método 
de Amoros com a Educação Física brasileira.

Como tentativa de apagamento do circo, ou do que viriam 
ser práticas circenses, poderia conter uma prática genuinamente 
de Educação Física contemporânea? Isso se demonstra nas cons-
tantes transformações a que as práticas corporais são submetidas 
conforme os processos históricos tomam formas hegemônicas. O 
que não quer dizer que não acha resistência e, portanto, disputas. 
Há uma crença que a dinâmica social vem num pacote fechado de 
harmonização das partes em conflito. Aquilo que aparece como 
resultado maior de uma determinada época histórica é a melhor 
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que se pode conseguir. É visto como o mais avançado e o mais 
seguro a ser utilizado. Porém, ao aproximar o olhar enxergamos 
uma disputa constante tanto no sentido de imprimir novas formas 
quanto de manter o status quo. O circo pulsou o tempo todo nas 
ginásticas disciplinadora!

A década de 1930 marcou a história de nosso país com a pro-
posta de construção de uma identidade nacional. Na perspectiva 
do regime ditatorial do Estado Novo, o Brasil foi governado por 
interesses regionais e sobre alternância de governos de mineiros 
e paulistas, a chamada política do café com leite. A identidade 
nacional era um contraponto a governos que não percebiam o 
interesse maior do Brasil. Não por acaso, o termo nacional in-
tegrou o nome da escola de Educação Física da UFRJ quando 
da sua criação em 1939, como vimos anteriormente. A ideia de 
nacional também não pode ser separada de certa produção de um 
sistema de valores que fossem vistos pela população como valores 
genuinamente brasileiros. Diversas tentativas foram apresentadas, 
como a de fazer um método nacional de ginástica baseado na ca-
poeira. Não deu certo. Ficamos mesmo com o método francês e 
suas variações por muitos anos.

Apesar de Getúlio Vargas estar próximo da vida militar, pois 
ele havia integrado o Exército Brasileiro, aos poucos, as críticas 
aos métodos militarizados, feitas por setores da intelectualidade, 
sobretudo os ligados à educação, abriram espaço para o cresci-
mento da importância dos esportes. A reação veio por parte dos 
militares e professores de ginásticas, que viam na prática da ginás-
tica um método mais seguro e científico. Estes setores percebiam 
nos esportes a exigência de muito esforço, sem oferecer controle 
daquilo que era praticado, sobretudo para os jovens em fase de 
desenvolvimento. Nesta disputa, a ginástica foi cada vez mais se 
transformando em mais uma das atividades possíveis de serem tra-
balhadas nas aulas de Educação Física. Neste processo, o professor 
de ginástica ganha o nome de professor de Educação Física.
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Como vimos anteriormente também, além do nome da Es-
cola de Educação Física e Desportos perder o termo “nacional” 
da escola nacional, ela ganha o termo “desporto” quase que retra-
tando a transformação relatada anteriormente. A nomenclatura 
da principal escola de professores de Educação Física, ou seja, 
onde se legitimava o que era educação corporal cientificamente 
reconhecida, não é de forma alguma um processo desprezível. 
Pelo contrário, pode nos ajudar a entender o porquê do termo 
“circense” de nossa modalidade.

Com os governos militares de 1964, a consolidação do espor-
te como principal proposta de prática corporal para a juventude 
ganha uma nova dinâmica, além da filiação no caráter também 
militarizado, ou seja, disciplinador e controlador. Neste momento 
histórico, o modelo científico se estabelece como aprendizado de 
técnica. Este período ficou conhecido como tecnicista (COUTI-
NHO, 1995). Nas aulas de Educação Física, o importante era 
aprender as técnicas de execução dos movimentos esportivos. Vi-
sava à produção de atletas, à descoberta de “talentos” que pode-
riam se desenvolver nos esportes de competição.

Com o fim da Ditadura civil-militar (1964 a 1984), a Educa-
ção Física começou a repensar a proposta “tecnicista” e a contra-
proposta de que me aproximei foi a da cultura corporal, Coletivo 
de Autores (1992). Mais uma vez o termo “corporal”. Será que 
tem a ver com a educação corporal? Será?

Em 1990, cinco professores de Educação Física e uma peda-
goga se reuniram no recém-criado Instituto de Educação Física 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para pensar 
e começar a reformular as aulas de Educação Física das escolas 
brasileiras. Quase dois anos depois, lançariam o livro Metodo-
logia do Ensino de Educação Física, o nosso Coletivo de Autores 
(1992). Como foi apresentada nos dois momentos históricos 
nos séculos XIX e XX, a herança militar-tecnicista predominou e 



201 

Corporeidades e proCessos Formativos

inscreveu nas aulas de Educação Física um processo de exclusão, 
de parte das pessoas, pela ideia de busca da aptidão física como 
uma profilaxia atualizada da produção das fábricas. A aptidão 
física, que na década de 1930 foi relacionada à formação do sol-
dado-aluno na lógica nacionalista do Estado Novo, nas décadas 
de 1960, 1970 e 1980 se constitui na formação do aluno-atle-
ta (COUTINHO, 1995) e foi o principal oponente enfrentado 
pelo Coletivo de Autores.

E a cultura corporal?

A educAção corporAl

Já vimos que a educação corporal foi recurso utilizado pelas 
autoridades educacionais para, supostamente, proteger os gover-
nos de iminentes movimentos sociais da massa de pessoas que 
eram sistematicamente excluídas. Seja pela baixa qualidade de ali-
mentação, de moradias, ou do número excessivo de horas traba-
lhadas... No entanto, a educação do corpo foi se transformando. A 
ideia de controle foi se ampliando e a velha disciplina se mostrava 
pouco eficiente nas novas dinâmicas sociais, portanto,

É preciso, em primeiro lugar, afastar uma tese muito 
difundida, segundo a qual o poder nas sociedades bur-
guesas e capitalistas teria negado a realidade do corpo 
em proveito da alma, da consciência, da idealidade. 
Na verdade, nada é mais material, nada é mais físico, 
mais corporal que o exercício do poder... Qual é o tipo 
de investimento do corpo que é necessário e suficiente 
ao funcionamento de uma sociedade capitalista como 
a nossa? Eu penso que, do século XVII ao início do 
século XX, acreditou-se que o investimento do corpo 
pelo poder devia ser denso, rígido, constante, meti-
culoso. Daí esses terríveis regimes disciplinares que se 
encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas 
oficinas, nas cidades, nos edifícios, nas famílias... E 
depois, a partir dos anos sessenta, percebeu-se que este 
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poder tão rígido não era assim tão indispensável quan-
to se acreditava, que as sociedades industriais podiam 
se contentar com um poder muito mais tênue sobre 
o corpo. Descobriu-se, desde então, que os controles 
da sexualidade podiam se atenuar e tomar outras for-
mas... Resta estudar de que corpo necessita a socieda-
de atual (FOUCAULT, 2003, p. 147-148).

Como vimos na transformação do poder soberano em poder 
disciplinar e, na sequência, no biopoder, o disciplinamento rígi-
do será gradativamente substituído por novas formas de educação 
corporal, novas formas de controle. É uma das questões que a cul-
tura corporal me provocou pensar: uma educação corporal para o 
século XXI. Mas como isso aconteceria exatamente?

O nascimento da ginástica estava relacionado a um momento 
histórico de afirmação da ciência como expressão da humanida-
de, a sua maior vocação. E agora, como seria? Com essa relativa 
retomada de dimensão de nossa importância, percebemos que 
coabitamos com as demais espécies e que não somos menos res-
ponsáveis para a continuidade da vida, pelo menos uma parte das 
pessoas. A pandemia em curso colocou, mais uma vez, a huma-
nidade de frente, não só de nossa indiscutível pequenez diante 
da vida, mas como o micro, no caso o vírus, ameaça o macro, os 
sistemas de saúde e as relações econômicas, ou todos nós. Olhar 
para o pequeno nos fez ver toda a engrenagem econômica e os 
processos de exclusão que se passava por invisível, embora fosse 
bastante visível. Descortinando a realidade de desamparo e fra-
gilidade sociais. Expondo de forma inquestionável o sentido de 
deixar morrer da lógica do Estado Democrático de Direito, que 
pode ser mais direito e democrático para alguns. Então, o corpo é 
também esta força perturbadora!

Pensar o corpo não pode ser feito distante da história do 
mundo ocidental, da história do pensamento no Ocidente, e toda 
a influência que este continente teve e continua tendo nas partes 
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do mundo onde colonizou e se faz presente culturalmente. Fazen-
do uma revisão rápida daquele processo, podemos verificar que a 
ideia de corpo foi bastante contaminada por uma suposta supe-
rioridade da alma ou do espírito sobre ele. Primeiro, com certa 
impossibilidade de conhecer o que o corpo oferecia, sendo, assim, 
um obstáculo ao pensamento científico; radicalizando esta ideia, 
o corpo passa a ser percebido como uma máquina até chegar na 
produção do que vimos na disciplina como a principal meio de 
controle social, no uso de corpos dóceis para produção exaustiva.

Não é difícil perceber que a dimensão corporal nos lembra, 
sempre, de nossa ligação com a natureza. Quando do início da 
Idade Moderna, quando o corpo é tomado como máquina, circu-
la a ideia que a Natureza era algo a ser dominada para ser explo-
rada. Vimos onde isto tudo foi dar. Assim como constatamos que 
produzir uma quantidade de bens para o consumo tem um preço 
a ser pago, tanto na natureza quanto no corpo ou na cultura. Dito 
isso, como estão ocorrendo hoje o controle corporal ou as formas 
de educação corporal?

A disciplina foi pouco a pouco assumindo capilaridades, ou 
seja, deixando de ser algo tão rígida e fácil de ser localizada. Os 
governos perceberam, gradativamente, que o convívio com algu-
mas liberdades fazia bem ao controle e estabelecia uma relação de 
menor conflito. As relações de controle ficavam cada vez mais vi-
síveis, “O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no pró-
prio corpo...” (FOUCAULT, 2003, p. 147), e, no entanto, mais 
eficientes. A década de 1960 marcar muito esta dinâmica. O mo-
vimento hippie, a contracultura, o movimento a favor dos direitos 
civis dos negros nos Estrados Unidos, entre outros, eclodem e são 
assimilados como uma forma contemporânea de comportamento. 
Hoje, vivemos a diversidade nas cores do cabelo, nas tatuagens, 
nos tipos de penteados, o corpo ganha uma dimensão cultural 
inquestionável, o controle igualmente. A velocidade em que tudo 
acontece é uma marca no que vivemos agora. Grande quantidade 
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de informação que não dá tempo de se processar. Vivemos o que 
acontece na Ásia, na Europa, em toda parte como se fossem ali na 
esquina. Ao mesmo tempo, somos solicitados a participar aqui e 
acolá, nos posicionando a respeito de todas as coisas. Tudo muito 
rápido e perto, só que não. As práticas corporais não escaparam 
disto. Mais e mais o corpo ganha um olhar de vigilância disfarça-
do de cuidado com a saúde (ou qualidade de vida), mais uma vez 
a tal profilaxia, só que agora sem centro de controle: nós fazemos 
isso e de bom grado. Uma chave para pensar isso, conjuntamente 
com Foucault, é a sociedade de controle de Gille Deleuze (1992).

Não me alongarei muito no conceito de sociedade de con-
trole, mas quero destacar a força que este pensamento produz no 
entendimento do controle a céu aberto, não mais, unicamente, 
na lógica do confinamento, nem da presença constante de um 
vigia que poderia estar ausente e assim mesmo estando no contro-
le. Trata-se de procurar inocular no desejo do vigiado a força da 
necessidade de ser vigiado. Sem intermediações. Foi o que tentei 
trazer com a narrativa da velocidade em que as coisas passam e que 
nada acontece. Uma voluntariedade sem limites! Como derivação 
da produção do cidadão para ampliar a capacidade de governar. É 
preciso que todos aceitem serem governados para que se tenham 
direitos. Esta é a dinâmica da cidadania. Cidadania que a Cons-
tituição de 1988 elegeu como centralidade produtiva, a ponto de 
ser chamada de “constituição cidadã”.

E a cultura corporal? A principal resposta contra a aptidão 
física são as práticas corporais ou formas de movimentar ligadas às 
classes populares. O que começou como uma forma de combate 
às expressões corporais das feiras das cidades europeias da era mo-
derna, no Brasil, o reencontro com a dinâmica de disciplinamento 
no campo militar e, a posteriori, no campo educacional, potencia-
lizou o caráter militar da área de Educação Física. Os dois grandes 
períodos ditatoriais – o Estado Novo e a Ditadura civil-militar 
de 1964 – foram os cenários que tornaram a aliança militar-e-
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ducacional algo insustentável na nova tentativa de apagamento 
do controle maior sobre o campo popular. Era preciso dar uma 
resposta no setor educacional para o que ficou conhecido como 
Nova República. No entanto, a resposta dada pela cultura corpo-
ral foi além disto.

O conceito de aptidão física reforça a ideia de tornar o cor-
po um espaço de controle. Um paradoxo, não só para o proje-
to conservador da Nova República, mas, sobretudo, uma amarra 
para avançarmos para uma educação que desejava formular um 
processo pedagógico de autonomia e vivência democrática. Assim 
como a genealogia da ginástica prepara o caldo para a aliança mi-
litar-educacional, o caminho de se distanciar das práticas corpo-
rais populares traça um caráter autoritário. A afirmação de jogos 
populares como conteúdo possível a ser tratado nas aulas de Edu-
cação Física foi uma tentativa de superar o projeto conservador. 
As brincadeiras e jogos que circulavam nos bairros de periferia e 
favelas viraram a grande atração nas aulas de Educação Física por 
todo o Brasil. A amarelinha, o queimado, os diversos piques fo-
ram tomando o seu lugar de direito. Além de recuperar as práticas 
de ginástica, de malabarismo, de esportes pouco conhecidos em 
nossa cultura escolar. Práticas relacionadas a nossa ancestralidade, 
como a capoeira, o maculelê, jogos indígenas, foram valorizadas e 
tornadas conhecidas. E a importância dada à formação do atleta 
ganhava um sentido de formação do cidadão e do convívio demo-
crático, sem, contudo, perder totalmente a influência nas aulas 
de Educação Física. O que era trabalhado na escola ampliou-se 
de uma forma significativa, justamente na contramão de como 
o método de Amoros percebia a movimentação popular: como 
perigosa e como algo a ser combatida. No entanto, a aliança com 
a disciplina e a técnica “neutra” foram se transformando em outras 
maneiras de tirar a capacidade de expressão corporal da jogada.

Entra em cena a busca pela saúde perfeita e as diversas ma-
neiras de adoecer por não se enquadrar nos padrões de bele-
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za que toda proposta de exclusão esconde. O projeto da Nova 
República, como um projeto de captura das lutas travadas nas 
décadas de 1960 e 1970, foi aos poucos dominando o espaço 
político. O conservadorismo chega à educação propondo a par-
ticipação com o limite do estabelecido pela dinâmica da demo-
cracia representativa. Esta foi a relação direta com a canalização 
das lutas das ruas quando do evento das Diretas Já. O processo 
direto de eleição para presidente não veio quando os movimen-
tos sociais exigiram. A frustração popular adquiriu a forma de 
crença total no projeto parlamentar-institucional. Na Educação 
Física, a aliança-militar transfigura-se numa atualização e com-
plementação técnico-científicas de caráter médico. Não que fos-
se um aspecto novo, como vimos, já estava presente na formação 
do movimento europeu de ginástica, mas por ter uma roupagem 
adequada ao momento histórico.

O processo de camuflagem segue até o final do século XX e a 
primeira década do século XXI reinando na mais profunda (apa-
rente) tranquilidade. Com a crescente insatisfação no mundo oci-
dental do modelo parlamentar de democracia, a década de 2010 
põe para funcionar a lógica outra de participação. Dentre tantas 
experiências que nos atravessou escolhemos a multiplicidade como 
uma chave de entendimento de como a ginástica artística se agen-
ciou com o circo. No Brasil, o ano de 2013 deu uma rasteira de 
mão na democracia representativa, que fez cair todo o arcabouço 
de controle da Nova República. Esta nova dinâmica social fez ruir 
uma crença afirmada pela lógica de controle de certa unidade sem 
conflito, ou dizendo de outra maneira, do apagamento da diferen-
ça. Os movimentos das ruas, com toda a sua multiplicidade e não 
possibilidade de ser capturada como objeto de negociação, provo-
cam as mais diversas reações no conservadorismo, assim como mo-
bilizam as forças populares por manter ressoando a lógica libertária 
por demonstrar que não há uma crise de representação, mas sim 
uma falência da mesma (JOURDAN, 2018).
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A Nova República produziu várias propostas de práticas pe-
dagógicas na Educação Física escolar no curso da participação. 
Propostas que foram desde negação dos esportes, como se diz, jo-
gando o bebê junto com a água da bacia; no outro extremo, só jo-
gos e brincadeiras poderiam redimir a Educação Física da ameaça 
hegemônica. Outras práticas corporais estão em curso embaladas 
pelos ecos de 2013. É aí que entram as práticas circenses.

Para encurtar a história, chego à Escola Nacional de Circo no 
bairro da Praça da Bandeira na zona norte do município do Rio 
de Janeiro procurando conhecer um pouco mais de malabarismo 
e acrobacia de solo. Não entendia aquelas duas práticas corporais 
como circenses, e, de fato, podem ser separadas e vistas como mais 
uma forma de exercício físico ou de realização de lazer. É possível, 
mas não foi isso o que aconteceu. Quando, finalmente, consi-
go entrar na principal sala de aula da Escola Nacional de Circo 
(ENC), que é um imenso picadeiro, tomei o maior susto quando 
percebi o caráter múltiplo da formação circense. Tudo acontecen-
do ao mesmo tempo no mesmo lugar. Tudo se completando. Uma 
disciplina corporal diferente. Não havia a necessidade de contro-
lar, ou melhor, o controle é para realizar os movimentos, não para 
limitá-los. Fui aprendendo com os professores, que eram também 
artistas circenses, a amar o circo e seu formato múltiplo.

Daí a compreender que havia fechado um ciclo demorou um 
tempo. Fui entendendo que o circo ou as práticas circenses esti-
veram sempre presentes nas aulas de Educação Física, ainda que 
de forma invisível, esperando só a ativação necessária para se reen-
contrar com a maneira popular de se movimentar – que a cultura 
corporal tornou visível para a Educação Física escolar. Mas como 
é isso, ativar, tornar visível ou tornar invisível é mais uma prática 
circense, como é isso? Essa resposta não é muito fácil e, possivel-
mente, não poderei fazê-lo de forma definitiva porque ainda está 
em processo, como tudo que é vivo. No entanto, algumas coisas 
podem ser explicitadas para tornar mais acessível, portanto, visí-
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vel. Eis aí um dos sentidos de visível tratados aqui. Visibilizar é 
dar a ver o que foi ocultado para não ser pensado e transformado. 
Podemos dizer isto da disciplina corporal que visava o desapareci-
mento da dor e do sofrimento do trabalho exaustivo numa lógica 
de fazer acreditar que era natural, não haveria outra forma de fazer. 
Podemos pensar também o que foi visto como importante para as 
décadas de 1930 e 1960, respectivamente, a formação de um es-
tudante prestativo à lógica da servidão ao Estado Novo, e a ideia 
que a técnica seria algo neutro, distante da disputa, que acontecia 
no campo político, para derrotar a Ditadura militar. Mas já vimos, 
o corpo tem uma dimensão cultural, portanto política, sobretudo 
na Modernidade. Querer apagar esta dinâmica é querer não deixar 
ver o que nos controla, ou, ao menos, de tentar fazê-lo.

Nas práticas corporais realizadas nas aulas de ginástica artísti-
ca circense este processo é realizado de forma a fazer a visibilidade 
acontecer, ou seja, tornar o que está visível mais visível. Em vez de 
ter uma única dinâmica de aprender e fazer os exercícios (a exis-
tência do modelo, do guia), seja no tecido acrobático ou na sla-
ckline (ou corda bamba), por exemplo, o aprender os movimentos 
ou as técnicas é uma experiência única. Cada estudante faz o seu 
caminho acompanhado por mim e pelos s demais estudantes. Uns 
avançam mais rápidos, outros com maior dificuldade e outras, 
ainda, ajudam a todos a aprender. Não há uma ordem preestabele-
cida de aprendizagem tanto do que se irá aprender, como e quan-
do. Aos poucos, os participantes vão adquirindo o conhecimento 
de todas as modalidades no seu tempo de aprender. Lembram o 
sentido de múltiplos da Escola Nacional de Circo. Tudo aqui ago-
ra! Mas há outro sentido que acompanha as dinâmicas das aulas 
de ginástica artística circense.

Por não ter caminho prévio quando ocupo a sala de ginástica, 
onde as aulas de ginástica artística do saudoso professor Jatobá1 

1 Sergio Jatobá nos deixou em fevereiro de 2020. Ele foi técnico de ginástica artís-
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aconteciam, fui me inventando como professor em ressonância 
com Mestre Ignorante (RANCIÉRE, 2013). Mais dúvidas do 
que ensinar e como ensinar foi ocupando a sala. Isto fica evidente 
quando procuro a Escola Nacional de Circo na cidade do Rio 
e, ainda, não sabia que queria encontrar com circo. Então, no 
entre-encontro, fui fazendo algumas perguntas para me orientar, 
que se traduziram na seguinte: o que deseja aprender hoje? Uma 
espécie de pedido de parceria, que, no caso, era um pedido feito 
aos estudantes. Mesmo passando este estágio inicial, esta pergunta 
virou dinâmica presente e potente. Por isso, o ponto de partida é a 
vontade de conhecer uma das modalidades trabalhadas na aula de 
ginástica artística circense, a saber, tecido acrobático. malabares, 
slackline e acrobacia de solo. Eis outro sentido de dar a ver ou tor-
nar visível: fazer com que o que se aprende não seja percebido por 
um momento solene que pode ser atrapalhado por questões como 
o desejo, a dor, o trabalho exaustivo, a repetição até aprender. Por-
tanto, são questões presente em todas as práticas humanas, mas o 
que diferencia é o sentido que se dá a elas. E o sentido dado é de 
expansão, de excesso!

Nas aulas de ginástica artística circense não há mediação com 
fatores predeterminados, que, de fato, ocultam intenções que 
estão contidas na maneira de fazer o exercício, na sequência da 
aprendizagem, na dificuldade em fazer ou na facilidade em fazer... 
O sentido que se quer estabelecer é o de aprender junto, ainda 
que, em muitos momentos, individualmente; de maneira a tornar 
visível a dificuldades e as facilidades. Os caminhos para aprender 
vão sendo inventados por todos. O poder de ensinar e de apren-
der fica visível. O poder fica visível. E, principalmente, o corpo é 
o centro do processo de aprendizado. Alguém poderia dizer que 
todas as aulas de Educação Física têm o corpo como central no 
processo de aprendizagem. Historicamente, isso não é um fato. 

tica e professor universitário. Montou a sala de ginástica na escola e doou boa parte 
do material quando aposentou ano passado.
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Voltando os períodos analisados, de maneira muito rápida, vere-
mos mais de perto que não foi assim.

No século XIX, quando a ginástica era um elemento de pro-
filaxia, ou seja, prevenção à doença, na verdade o que se pretendia 
era a disciplina corporal para adequar os corpos (ou as pessoas) à 
nova forma de produção de riqueza e, sobretudo, de prevenção 
de insurgência às mais condições de vida, controle da população. 
O centro das aulas estava no disciplinamento do corpo (corpo
-homem ou corpo espécie) e não no corpo enquanto expressão 
de cultura. Como vimos, corpo como um fator, exclusivamente, 
natural, natureza como algo a ser dominado.

No século XX, na década de 1930, o centro das aulas estava 
na proposta de obediência ao Estado Novo, por isso, a ideia de alu-
no-soldado (COUTINHO, 1995). Uma disciplina que teve como 
base um modelo, com a parceria dos métodos de ginástica, afirma-
va o caráter nacional das práticas corporais na tentativa de adesão 
completa ao projeto de uniformização em seguir o grande pai dos 
pobres, a saber, Getúlio Vargas. É um período de manifestações de 
massas, ou seja, de multidões que se reuniam para adorar o chefe 
da nação. Estas comemorações eram preferencialmente realizadas 
em estádios de futebol e tinham como formato fileiras e colunas 
reproduzindo a maneira militar de deslocamento. Eram estas as 
dinâmicas das aulas de Educação Física. A ginástica alinhada se-
guindo um executor, um guia. Todos os movimentos eram simul-
tâneos e iguais. Nem pensar em fazer do seu jeito, nem, muito 
menos, no seu tempo. No centro das aulas estava o guia, que no 
caso das aulas de Educação Física, no professor-executor. O corpo 
nem de longe é o centro. O corpo é algo a ser controlado, vigia-
do, retificado. Neste mesmo século, nas décadas de 1960, 1970 
e 1980, em pleno regime militar, o valor maior da técnica trazia 
para o centro das aulas a execução perfeita do gesto, que era em 
sua maioria movimento esportivo, visando o aprimoramento dos 
corpos como fim de formar atletas, aluno-atleta.
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No período ditatorial de 1964, a técnica escondia a proposta 
de controle dos movimentos, portanto, da expressão corporal que 
escapa ao controle do sistema. A técnica assume um tom de impar-
cialidade: não está do lado de ninguém. Ou melhor, está do lado do 
Brasil construindo futuros representantes que irão brilhar em pistas, 
piscinas e quadras levando o país aos pódios. O que acontecia fora 
disso não dizia respeito às aulas de Educação Física. A exigência de 
execução na técnica era uma forma de invisibilizar a sensação de ser 
controlado, de viver sobre a ameaça constante de sua integridade 
física. Ainda lançando mão das formas de filas e da ordem unidas, 
a Educação Física afirmava sua origem de controle e de trazer para 
o centro das aulas a tentativa de anulação do corpo enquanto ex-
pressão de cultura. Igualmente a Amoros e seu método de ginástica.

No nosso século, ou, ainda, no final do século passado, a 
proposta de abandono da aptidão física, ou seja, do desempenho 
físico como o aspecto principal das aulas de Educação Física, é 
uma tentativa de fazer do corpo o centro, por conta do reconheci-
mento da importância que tem na busca do equilíbrio com a vida 
ou, numa interpretação mais ampla, do reencontro com a nature-
za, começando a estabelecer outra relação com os dois. Durante a 
quarentena esbarramos quase que todo dia com alguém fazendo 
algum prática de exercício, ou, então, nos dizendo para fazer. As 
argumentações são inúmeras, e isso é rico. Foucault (2003) traz a 
proposta de perceber a relação de poder como produtiva, ou seja, 
não como uma força que reprime, que destrói, mas como produ-
tora de formas. Seja em produzir o súdito no poder soberano, seja 
em produzir o cidadão na Modernidade, O filósofo alerta também 
na produção de resistência: Onde há poder, há resistência. Não no 
sentido de oferecer uma esperança em escapar da influência do 
poder, mas de produzir um contrapoder. Sem escapar da produ-
ção das formas que as relações de poder nos imprime, faremos o 
exercício preliminar de entender o que há de contrapoder, o de 
resistência, nas aulas de ginástica artística circense.
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considerAções provisóriAs

Numa tentativa de esboço do que poderia ser chamado de 
uma Educação Física escolar para o século XXI, quero fazer res-
soar dois agenciamentos que destaquei como dinamizadores de 
uma pedagogia que experimenta o risco e o acontecimento como 
contrapoder ao disciplinamento e ao controle. Ambos embalados 
pelas revoltas populares de 2013. O primeiro diz respeito ao cará-
ter múltiplo das práticas circenses, e depois veremos o desejo no 
aprender, o “que iremos aprender hoje”. A multiplicidade como 
produtora de diferença. A dinâmica de muitos caminhos no que 
tange a como aprender e quando aprender abre espaço para trazer 
participação outra para os estudantes. No sentido de estabelecer 
não só diversidade, mas a diminuição do controle.

Vimos que a educação corporal é um dos efeitos do desen-
volvimento de técnicas de poder na Modernidade, expressando 
a necessidade de naturalização da exploração de grandes massas 
de trabalhadores e, assim como, a da ampliação da capacidade 
de governo. Também vimos que a cultura corporal (COLETI-
VO DE AUTORES, 1992) possibilitou a ampliação do leque de 
práticas corporais a ser desenvolvida na Educação Física escolar. 
Essa ampliação se deu como resposta a dois períodos autoritários 
que colocaram a área de Educação Física escolar no combate ao 
pensamento antidemocrático e de cunho militar como força de 
implicação histórica. A questão corporal assume aspectos de con-
traproposta ao que se percebeu como, fundamentalmente, uma 
proposta de homogeneidade que tentava esconder os processos de 
exclusão social. Por isso, a Educação Física escolar amplia, tam-
bém, a participação de estudantes nas aulas com processo de cons-
trução de instrumentos pedagógicos que traduziam um diálogo, 
no primeiro momento, com processo de abertura política diante 
do grande acordo produzido com a Nova República, e no nosso 
século, após as insurreições de 2013, o rompimento inconciliável 



213 

Corporeidades e proCessos Formativos

com a lógica da representação, uma abstração que propõe a conci-
liação entre quem governa e quem obedece (JOURDAN, 2018).

A multiplicidade do circo produziu nas aulas de ginástica ar-
tística circense a mesma forma engendrada pela multiplicidade de 
pautas movimentadas em 2013. Como nos lembra Camila Jour-
dan (2018), o que apareceu como um aspecto de esvaziamento 
dos levantes era justamente sua força. As tentativas de torná-los 
movimentos de uma bandeira única faria a sua trajetória ser in-
terrompida facilmente. Era só atender a esta reivindicação: Não 
era só por vinte centavos! A multiplicidade nas práticas circenses 
trouxe para a sala de ginástica da Escola Técnica Estadual o en-
fraquecimento da lógica unificante e disciplinadora tradicional. 
Traduzida, não tão somente na figura autoritária do guia, mas, 
sobretudo, no limite de participação. Não havia um começo, uma 
sequência a ser aplicada. Um único caminho! Lógica que a demo-
cracia representativa delimita até onde se permite a participação.

Quanto à frase repetida diversas vezes na sala de ginástica 
da Escola Técnica Estadual, pode ser colocado numa dinâmica 
de deslizamento da percepção de Gilles Deleuze (1992) do con-
trole a céu aberto, da produção do desejo como mecanismo de 
captura para ampliar o controle. A sociedade de controle (idem) 
opera por produção de ilusões de contribuição ao processo de 
governar como se estivéssemos governando a nós mesmos. Mes-
mo que todo o aparato repressivo seja cada vez mais ampliado e 
os espaços de decisão popular sejam cada vez mais suprimidos. 
No caso do Brasil, vivemos isso com mais intensidade nos últi-
mos seis anos. A pergunta “o que iremos fazer do nosso tempo 
juntos?” potencializa encontros com desejos outros, o desejo do 
singular . Não estou dizendo que superamos, ou que, de alguma 
maneira, anulamos a produção das formas de disciplinamento 
e de controle, posto que é uma lógica social. Digo que se abre 
um canal de produção de devires implicados com o desejo de 
tornar-se outro, de escapar do controle, ainda que por alguns 
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instantes. Eis o sentido do múltiplo no desejo. O que, em muitos 
momentos, veio acompanhado com a experiência de novas 
práticas corporais inexistentes no espaço da aula. Afirmando a 
dinâmica da diferença como força de criação.
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Capítulo 9

deSafioS da peSquiSa no Cotidiano eSColar: 
fatoreS e poSSibilidadeS que 

favoreCem a demoCraCia

Cintia de Assis Ricardo da Silva

Resumo: O texto origina-se da dissertação de mestrado con-
cluída e intitulada Escola de tempo integral e jornada ampliada: 
fatores e possibilidades que favorecem a democracia no cotidiano 
escolar. A escrita traz marcas e atravessamentos de dez anos de 
participação no Grupo de Pesquisa Educação física escolar; 
Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades (ELAC), UFF. 
A pesquisa foi em uma escola pública de educação básica, loca-
lizada no bairro de Padre Miguel, na cidade do Rio de Janeiro. 
A instituição era um CIEP, de horário integral. Teve como ob-
jetivo geral investigar como os sujeitos (professores, gestores, 
estudantes, funcionário e responsáveis) viam e exerciam ações 
democráticas nas diferentes instâncias da instituição. Foram 
destacadas quatro instâncias: grupo de estudos; Cine Debate 
“CIEP em cena”; a aula; e Conselho Escola Comunidade. 
Foi uma pesquisa qualitativa, com abordagem com/nos/dos 
cotidianos, a partir de entrevistas semiestruturadas e constru-
ção de mapa dialógico com as categorias cotidiano escolar, 
espaços de participação e tempo integral. Traz a trajetória de 
professora pesquisadora, sua inserção, movimentos formati-
vos no Grupo de Pesquisa ELAC e os desdobramentos de 
projetos atuais: aulas de Educação Física; o projeto de ensino 
“Ateliê de jogos, brinquedos e brincadeiras”; e o Programa de 
Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II.
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o lugAr dA pesquisA nA vidA e no cotidiAno escolAr

Há muito tempo que eu saí de casa 
Há muito tempo que eu caí na estrada 
Há muito tempo que eu estou na vida 

Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz 
Principalmente por poder voltar 

A todos os lugares onde já cheguei 
Pois lá deixei um prato de comida 

Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar 
E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 
E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 
É tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 
É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais… 
 

Gonzaguinha, “Caminhos do coração”

Inicio este artigo com os olhos atentos a essa música, com 
o encantamento e alegria que é uma escrita prazerosa, que busca 
trazer alguns relatos de meus encontros e afetos como professora 
pesquisadora, atuante na Educação Física Escolar.

A letra de música que dá o tom desse início é um lembrete, 
uma espécie de post it melodioso, para afirmar a vida como lugar 
de encontros com muitas outras vidas, que me constituem, que 
me fazem ver sentido nas pequenas e grandes escolhas, nos peque-
nos e grandes passos. O texto é a materialização da construção da 
minha formação contínua enquanto corporeidade que escolheu a 
docência como campo de trabalho e de estudo, e por assim dizer, 
escolheu viver rodeada de muita gente.
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O texto é oriundo da dissertação de mestrado concluído em 
2015, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade 
de Formação de Professores (FFP), em São Gonçalo, intitulada 
Escola de tempo integral e jornada ampliada: fatores e possibilidades 
que favorecem a democracia no cotidiano escolar e orientada pela 
professora Doutora Lúcia Velloso Maurício.

É uma escrita que traz marcas e atravessamentos de minha 
participação no Grupo de Pesquisa Educação física escolar; 
Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades (ELAC), coor-
denado pela professora Doutora Rosa Malena Carvalho, do 
Instituto de Educação Física da UFF, desde 2010, entre ou-
tras andanças fortalecidas pelas “lições diárias de outras tantas 
pessoas” que habitaram e habitam os muitos lugares que meus 
pés tocaram. Nessas andanças, destaco a escrita do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Educação Fí-
sica Escolar, no Instituto de Educação Física da UFF como um 
marco de minha imersão na pesquisa atravessada pela minha 
própria prática.

O texto que correspondeu ao TCC teve como título Cor-
poreidade no cotidiano das aulas de Educação Física – interven-
ção e possibilidades em duas turmas de projeto da Prefeitura do 
Rio de Janeiro e foi orientado pela professora Doutora Rosa 
Malena Carvalho, coordenadora desse curso de especialização 
em Educação Física Escolar. A escrita desse trabalho teve a dor 
e a delícia de direcionar o olhar mais atento ao que vivenciava 
na escola, os atravessamentos com os estudos e diálogos no 
Grupo de Pesquisa ELAC, e a orientação. Por atuar em duas 
turmas de projetos (Acelera), pude levantar muitas pistas a res-
peito de questões relacionadas às desigualdades sociais presen-
tes naquele momento.

As turmas eram compostas de estudantes que estavam com 
idade acima dos padrões estabelecidos para as séries/anos esco-
lares, que eram agrupados com objetivo de “correção de fluxo”. 
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Esses alunos e alunas residiam em muitos lugares diferentes, pois 
eram oriundos de escolas diversas. Havia nas aulas a especificida-
de das múltiplas experiências e saberes daqueles grupos. As aulas 
de Educação Física constituíram um lugar muito interessante e 
desafiador, pois havia a necessidade de promover, de vivenciar 
movimentos de atenção, interesse e ampliação de saberes a partir 
do que era trazido por todos e todas. Esse estudo trouxe muitas 
demonstrações de possibilidades de perspectivas democráticas 
de participação, pertencimento e potência das corporeidades 
presentes. Essas muitas vozes nesses variados espaços constituem 
processos formativos que possibilitam constante reflexão crítica 
sobre o fazer docente, pois “a prática docente crítica, implicante 
do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre 
o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2013, p. 39). Esses 
movimentos de reflexão me provocam a abrir os canais para a 
criatividade, para a reinvenção de outros modos de habitar o 
cotidiano escolar.

Muitos projetos pedagógicos foram construídos com os es-
tudantes, a partir de seus interesses e saberes. A participação dos 
alunos e alunas nos planejamentos, ações e decisões trouxe possi-
bilidade de uma caminhada de mãos dadas nesse processo escolar 
tão específico, e ao mesmo tempo tão diverso.

O convite para essa escrita me oportuniza afirmar o lugar de 
professora pesquisadora, que se fortalece a cada dia no chão da 
escola e no coletivo que o grupo de pesquisa se fundamenta. Nesse 
sentido, o curso de mestrado, logo a dissertação como materializa-
ção, traz muitas marcas da presença do ELAC em sua construção 
e nos desdobramentos.

Vale lembrar que estar em um coletivo implica estar junto com 
múltiplos sujeitos, com muitos modos de ver e existir no mundo, 
e essa multiplicidade provoca pensar a vida e questioná-la, a partir 
do que nos atravessa e afeta, além da certeza de estarmos de mãos 
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dadas, pois, como diz a música, “é tão bonito quando a gente sente 
que nunca está sozinho por mais que pense estar”. Durante a vi-
vência e a escrita da dissertação, houve momentos de solitude, em 
que foi preciso parar, respirar, pensar, fazer escolhas, retomar, mas 
jamais houve solidão. Além das companhias da orientadora e dos/as 
companheiros/as da turma de mestrado, havia o Grupo de Pesquisa 
ELAC, que com seus movimentos e bailados me ajudava a encon-
trar e seguir, ou mudar caminhos que não fizeram sentido.

A formação que vivenciei no decorrer do curso trouxe mui-
tas perguntas e também afirmações. Uma das afirmações foi a 
participação em eventos, o que exigiu tempo, mas que foi de 
extrema importância, pois ouvir outras vozes em outros lugares, 
ver outros sujeitos com olhares diversos, respirar outros ares, ver 
novas paisagens são preciosidades que marcaram e marcam mi-
nha corporeidade.

Tive oportunidade de viajar e apresentar trabalhos organi-
zados coletivamente com o ELAC e também com professoras e 
companheiros/as do curso de mestrado, de maneira a garantir 
lugares de afetos e processos formativos. Os eventos durante o 
curso oportunizaram que eu conhecesse pessoas, ideias e ventos 
diferentes em Sergipe, São João Del Rei, Goiânia, Natal. Nesses 
espaçostempos1 me vi fortalecendo laços e ampliando o modo de 
olhar o mundo para além das lentes costumeiras.

É importante ressaltar que o tempo destinado ao curso 
de mestrado é, ao meu ver, relativamente curto, o que me 
obrigou a tomar decisões acerca de organização, prazos e 
cumprimento de compromissos. Nesse sentido, a experiência da 
escrita da dissertação e de outras tantas para participação nos 
eventos foi primordial.

1 Esses termos aparecem juntos para indicar a necessidade que temos, nas pesquisas 
nos/dos/com os cotidianos, de ir além dos limites que herdamos das ciências mo-
dernas (ALVES, 2003).
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umA breve contextuAlizAção dA pesquisA

Todos caminhos trilham para a gente se ver 
Todas as trilhas caminham pra gente se achar viu? 

[...] 
A qualquer distância o outro te alcança. 

 
Maria Gadú, “Tudo diferente”

Em 2019 houve convite para participar de encontros comemo-
rativos de dez anos do Grupo de Pesquisa ELAC, apresentando a 
pesquisa feita no mestrado. Pesquisa que também contém as marcas 
de ser integrante do ELAC, pois lá iniciei uma formação continua-
da em que a realização do trabalho final do curso de especialização 
em Educação Física Escolar, assim como apresentações em diferen-
tes congressos, contribuiu para continuidade formativa, através do 
mestrado. Foi um momento importante, pois pude reler, revisitar a 
dissertação com outro olhar, após quatro anos de conclusão.

A dissertação foi a materialização, pela escrita, de uma pes-
quisa em uma escola pública de educação básica, localizada no 
bairro de Padre Miguel, na cidade do Rio de Janeiro. A instituição 
era um Centro Integrado de Educação Pública, conhecido como 
CIEP, e tinha, na época, a configuração de escola de turno único, 
de horário integral.

O estudo tratou de dar visibilidade às pistas que os sujei-
tos traziam e que deram significado para uma breve compreensão 
acerca das relações estabelecidas no cotidiano em questão, e que 
podem indicar perspectivas democráticas na escola.

A imersão nesse cotidiano escolar específico trouxe à tona 
alguns incômodos, que se tornaram problemas naquele espaço, 
como, por exemplo, a participação limitada da comunidade esco-
lar nos processos decisórios; a filtragem da participação das crian-
ças na vida da escola; e a utilização/operacionalização do tempo 
ampliado de modo pouco democrático. Tais inquietações impul-
sionaram a pesquisa e a visibilização de alguns fatores e possi-
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bilidades de exercícios de diálogo, participação, experiências que 
contribuíram para ampliar e compartilhar os saberes dos sujeitos 
que faziam parte daquela escola. Trouxe um breve cenário da edu-
cação em tempo integral no Brasil, explicitando alguns estudos de 
políticas públicas de ampliação de tempo escolar e enfatizando o 
contexto da rede municipal do Rio de Janeiro, suas especificidades 
e as cotidianidades presentes na escola referida.

A pesquisa também tratou de ressaltar a democracia no ce-
nário brasileiro, na educação e no cotidiano escolar. Buscou evi-
denciar as instâncias de atuação dos sujeitos, instituídas (obriga-
tórias para toda a rede) e instituintes (criadas e consolidadas pelos 
habitantes do cotidiano escolar), como espaço de potência para 
a democracia. As instâncias estudadas foram: o Conselho Escola 
Comunidade; a aula; os conselhos de classe (COC), Grêmio Es-
colar; Assembleia de estudantes; reuniões de responsáveis; o grupo 
de estudos GERPEC (Grupo de Estudos Reflexões sobre Práticas 
Escolares e Cotidiano) e o Cine Debate “CIEP em cena”.

O estudo teve como objetivo geral: investigar como os sujei-
tos (professores, gestores, estudantes, funcionário e responsáveis) 
de uma escola de tempo integral veem e exercem ações demo-
cráticas nas diferentes instâncias da instituição. Este objetivo foi 
atravessado por muitas reflexões, e uma das mais importantes foi 
investigar as diferentes instâncias como espaços formativos da es-
cola em tempo integral como possibilidades democráticas.

Essas muitas reflexões geraram algumas perguntas, que des-
dobraram em questões de estudo: o fato de ser escola de tempo 
integral facilitava (e facilita hoje) a participação dos sujeitos da 
escola? Com era (e é hoje) feita a escolha dos sujeitos (professores, 
alunos, funcionário, responsáveis) para o ingresso numa escola de 
tempo integral? O que diferenciava (e diferencia hoje) a escola de 
outras instituições cuja comunidade os sujeitos já integraram? O 
que fazia (e faz hoje) com que os sujeitos permanecessem (ou per-
maneçam) na escola? Havia (e há hoje) espaços/instâncias onde os 
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sujeitos participam da vida na escola?
Habitar este cotidiano escolar como trabalhadora e como pes-

quisadora oportunizou a reflexão com base nos estudos e debates 
feitos nas aulas do mestrado, nos encontros do Grupo de Pesquisa 
ELAC e na vida na/da escola, em detalhes que fizeram vivenciar e 
olhar o ordinário como potência, como experiência formadora.

Dentre as instâncias presentes naquela escola, destaco para 
este texto duas instituídas e outras duas instituintes. As primeiras 
fazem parte da estrutura organizacional da instituição, ou seja, 
estão presentes em todas as escolas da referida rede.

O Conselho Escola Comunidade (CEC) foi fundamental 
para pensar e desenvolver a pesquisa, pois era constituído de re-
presentantes de todos os segmentos da escola (docentes, discentes, 
responsáveis, gestores e funcionários). Foi possível ver a importân-
cia das muitas vozes nas decisões deliberativas na escola.

Nessa instância ficou marcada a participação das crianças em 
decisões a partir de conversas e debates com as turmas. A aluna 
que fazia parte do CEC usava um caderno e ia periodicamente 
às salas de aula para saber dos interesses e necessidades discentes, 
anotando e, posteriormente, levando para as reuniões do conse-
lho. Um evento que chamou a atenção foi o fato dessa ação da 
aluna interferir, movimentar as decisões. Havia um planejamento 
para conserto de um determinado espaço que as crianças usavam, 
e a aluna trouxe informações que indicavam uma urgência maior 
em consertar outro espaço – o parquinho das crianças da edu-
cação infantil –, pois, segundo os registros dela no caderno, esse 
espaço era importante para o recreio dos pequenos e só as crianças 
sabiam que estava quebrado, pois não era aparente, e só dava para 
saber quem brincava ali. O conselho ouviu, discutiu, verificou o 
fato e decidiu acatar pela importância da objetividade das vozes 
infantis, ali representadas.

A outra instância instituída, e minha “menina dos olhos”, é a 
aula. No decorrer de minha prática docente esse espaçotempo tem 
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sido meu lugar privilegiado e ofício, de ganhar o pão de cada dia, 
e é lá que busco e encontro sentidos para a docência. A pesquisa 
possibilitou ouvir as crianças acerca de como viam, vivenciavam 
as aulas naquela escola. Tinham aulas de núcleo comum, de artes 
visuais, de música, Educação Física e sala de leitura. Segundo os 
relatos na entrevista, gostavam muito das aulas de Educação Física 
porque era onde tinham liberdade, podiam falar do que já sabiam 
e era um momento com muita alegria, e também das aulas de nú-
cleo comum porque era onde aprendiam coisas novas.

Importante salientar que como professora pesquisadora que 
atuo há treze anos com Educação Física e já atuei doze anos como 
professora de núcleo comum, chamada de “professora dos anos ini-
ciais”, o sentimento de ter essas aulas apreciadas pelas crianças foi 
muito interessante, pois trouxe memórias mais antigas e eventos 
atuais que corroboram a ideia de aula como encontro de sujeitos e 
saberes, onde a presença de professores/as e estudantes pode cons-
tituir um espaço democrático de participação. Geraldi, no texto “A 
aula como acontecimento”, oportuniza refletir acerca da aula:

Imagine uma aula em que se interrogue sobre o acon-
tecido. Cada criança volta para a escola cheia de his-
tórias, de coisas a narrar, de peripécias a comentar. 
Como foram as coisas cá, como foram as coisas lá: 
curiosidades e vida [...] Mas é preciso ultrapassar o 
senso comum. E aí está a função do professor, que so-
zinho não precisa dar conta dos sentidos todos de cada 
um dos elementos constituintes da resposta à pergun-
ta formulada, mas é seu dever organizar com os alunos 
mais perguntas e buscar em colegas, em profissionais, 
nas fontes, na herança cultural, os esclarecimentos dis-
poníveis: é aqui que a pesquisa começa, é aqui que o 
caminho começa a ser construído e ele somente passa 
a ter existência depois de percorrido, na narrativa que 
se escreve deste processo de produção. Enfim, trata-se 
de pensar o ensino não como aprendizagem do co-
nhecido, mas como produção de conhecimentos, que 
podem resultar também de novas articulações entre 
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conhecimentos disponíveis (GERALDI, 2004, p. 20).

A aula é, assim, um espaço de produção de conhecimento a partir 
do vivido nos seus muitos momentos. Tanto nas aulas de núcleo co-
mum, quanto de Educação Física, as crianças relataram que era onde 
poderiam aprender e também ensinar, poderiam fazer perguntas e res-
ponder a algumas que só elas sabiam. Nesse sentido, o ordinário de 
cada dia, de cada momento fazia e faz emergir a potência da pesquisa, 
cotidianamente falando, aquela que traz indagações e possibilidades 
de refazimento de caminhos da prática pedagógica e da vida.

Já como espaço instituinte, a instância grupo de estudos sur-
giu de uma vontade e necessidade de ampliar discussões e estudos 
acerca do trabalho pedagógico naquela escola. Um grande amigo e 
parceiro docente desse mesmo cotidiano – chamado Daniel Olivei-
ra – e eu resolvemos pensar e organizar encontros após o horário de 
trabalho, pois assim possibilitaria a participação de quem desejasse. 
Tal iniciativa foi bem aceita pelos profissionais da escola, e nos en-
contros aconteciam debates de textos que considerávamos interes-
santes, lanches coletivos e conversas acerca de situações típicas da 
escola de maneira mais geral e também questões específicas de anos 
escolares, turmas etc. Havia situações que eram, inicialmente, dúvi-
das de um/a professor/a, e que no desdobrar da conversa tornava-se 
questão para todos/as, com diferentes modos de ver e resolver.

Já o Cine Debate “CIEP em cena” surgiu como possibilidade 
de reflexões a partir de filmes, curtas, desenhos que eram apresen-
tados no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) pelos 
professores, e após a mostra eram feitas rodas de conversa com 
as turmas. Havia também a mostra de curtas feitos pelos alunos 
do PEJA, com oficinas e debates. Houve mudanças e o proje-
to estendeu-se para o turno integral, com direcionamento para a 
participação docente, e parte dos objetivos era provocar pergun-
tas, questões, contando sempre com alguém como mediador. Esse 
formato foi organizado a partir das experiências no Cine Debate: 
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CineMarx, projeto de extensão vinculado ao ELAC. Acontecia 
fora do horário de trabalho com professores e também no horá-
rio de aula, com os estudantes (do PEJA e do Tempo integral). 
A primeira edição com esse formato com mediação contou com 
parceria do ELAC-UFF, teve como disparador o filme Cidade dos 
homens, com a participação da professora Doutora Rosa Malena 
Carvalho, e aconteceu em uma tarde, com os/as docentes.

Essas quatro instâncias, instituídas e instituintes, trouxeram à 
tona muitas situações e vivências que ficavam invisibilizadas para 
a própria comunidade escolar, e tornar evidente ocasionou que 
prestássemos mais atenção ao que acontece, que está ao lado e dei-
xamos passar sem socializar com os habitantes do cotidiano esco-
lar, sendo cada sujeito único, pois “mais do que um ser no mundo, 
o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo 
e com os outros. Presença que reconhecendo a outra pessoa como 
um “não eu” se reconhece como “si própria” (FREIRE, 2013, p. 
20). Considero como extraordinários os momentos de questionar 
o que é instituído e afirmar a força de fazer junto, de ampliar e 
construir espaços de escuta, de fala, de socialização de saberes.

Assim sendo, vale a pena trazer um pouco dos sentidos em 
relação às instâncias que são instituídas e as instituintes e das con-
tribuições que trouxeram para o cotidiano escolar em evidência. 
Pensar sobre esses espaços requer que entendamos que as institu-
ídas, por serem obrigatórias, tinham seu lugar na operacionaliza-
ção do tempo escolar e na vida dos habitantes. Já as experiências 
instituintes partiram de movimentos propositivos de ações dos 
próprios sujeitos, sem uma imposição de deveres e obrigações, de 
cumprimento de carga horária e/ou tarefas previamente estabele-
cidas pela instituição.

Os movimentos instituintes que geraram o grupo de estudos 
(GERPEC) e o Cine Debate “CIEP em cena” surgiram da neces-
sidade de reflexão e ações para além do que havia na escola em 
termos de espaços de discussão, participação e formação. Houve 
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um momento no grupo de estudos em que uma determinada in-
formação sobre uma portaria de avaliação surgiu como assunto 
para tirar dúvidas e acabou sendo um tema de pauta que oportu-
nizou esclarecimentos para toda a escola, pois era, aparentemente, 
dúvida de uma professora, e pôde ser mais esmiuçada e refletida 
por outros/as docentes, fazendo valer o princípio da inclusão e da 
ampliação da comunicação.

O caminho metodológico da pesquisa tornou-se visível du-
rante o processo, através dos princípios de aproximação e estu-
dos tanto nas aulas do mestrado, quando no grupo de pesquisa. 
Foi preciso considerar o tempo disponibilizado para a conclu-
são do curso, para conversar com os colaboradores da pesquisa 
e para dar materialidade ao que se buscava ouvir dos sujeitos. 
Na época, a melhor opção foi a realização de entrevistas com 
representantes dos segmentos da escola, compreendendo que 
esse instrumento “propicia processos de negociação de sentidos 
entre o/a pesquisador/a e o/a entrevistado/a, pois a sua proces-
sualidade mantém, transforma e desafia os posicionamentos que 
vão ocorrendo durante a sua produção” (SPINK; BRIGAGÃO; 
NASCIMENTO; CORDEIRO, 2014, p. 58). O tipo de entre-
vista escolhida foi a semiestruturada, pois “combina perguntas 
fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 
discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 
formulada” (MINAYO, 2010, p. 64).

As entrevistas foram baseadas em alguns temas considerados 
caros para a pesquisa e organizadas a partir de um roteiro. O con-
tato com os colaboradores da pesquisa pôde trazer à tona outros 
tantos olhares e modos de viver no CIEP, pois foram levantadas 
algumas pistas que evidenciaram a expressão e a importância da 
autoria dos que praticam este cotidiano.

As pistas, trazidas à tona pelas entrevistas, corroboraram a 
busca por “entender como as pessoas são posicionadas, como se 
posicionam e como se construiu o jogo de posicionamentos entre 
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elas, o que nos possibilita explicitar de que maneira as relações de 
saber/poder vão se constituindo e como são negociadas” (SPINK; 
BRIGAGÃO; NASCIMENTO; CORDEIRO, 2014, p. 61). Os 
sujeitos em evidência, no caso, os que foram entrevistados, eram 
os que estavam quase que diariamente na escola, com suas marcas, 
suas presenças, dando o colorido que torna a vida humana possí-
vel de se viver, de se acreditar que amanhã será melhor.

Nesse sentido a opção pela pesquisa qualitativa oportunizou 
a incorporação do contexto estudado e a evidência de elementos 
de “relações, práticas, cumplicidades, omissões e imponderáveis 
que pontuam o cotidiano” (MINAYO, 2010, p. 66).

Muitos dos sujeitos que trabalhavam na escola pesquisada 
estavam lá há muito tempo: vinte e cinco anos, outros há pouco 
mais de um ano. Alguns sempre estiveram lá desde a inauguração 
da instituição, outros saíram e voltaram, uns eram de outra unidade 
escolar e resolveram mudar para o CIEP, há outros e seus olhares e 
impressões certamente trazem múltiplas possibilidades de diálogo, 
considerando não apenas o tempo de atuação, mas de vida e forma-
ção. Alves (apud FERRAÇO, 2007) considera a possibilidade de 
dialogar com o “cotidiano da escola dentro de sua própria ‘música’, 
com a inventividade e as repetições que comporta” (p. 86).

A pesquisa se concentrou nos/as professores/as, gestores, funcio-
nários/as, responsáveis e nos/as alunos/as. Os colaboradores foram 
divididos, inicialmente, em dois grupos: os que eram representantes 
do Conselho Escola Comunidade e os que não eram deste conselho.

A escola, assim como os sujeitos que a constitui, possui aspec-
to de inconclusão e ao mesmo tempo uma inteireza, constituída 
pelos sujeitos que a compõem, e não ouvir uma das categorias dos 
segmentos implica exclusão, negação da existência e do movimen-
to dessas vozes.

Esse modo de pesquisar permitiu tratar com o que era possí-
vel, com o que aparecia nas questões que foram propostas e não 
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no que é certo e/ou errado na vida daquela escola. É importante 
considerar a ideia de que

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou 
que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após 
dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presen-
te. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao 
despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou 
de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, 
com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos pren-
de intimamente, a partir do interior. É uma história 
a meio caminho de nós mesmos, quase em retirada, 
às vezes velada. [...] É um mundo que amamos pro-
fundamente, memória olfativa, memória dos lugares 
da infância, memória do corpo, dos gestos da infân-
cia, dos prazeres (CERTEAU, 2008, p. 31).

Na ocasião de optar por este tipo de abordagem, de perspec-
tiva, assumi que fazer parte deste cotidiano e pesquisar algumas 
de suas particularidades era tomar posse do que me cabia, que era 
dado a cada dia nas incursões pela vida escolar, andando, trabalhan-
do, conversando. Entrevistando, enfim, vivendo este cotidiano.

Após ouvir as gravações e transcrevê-las optei por construir 
um mapa, como uma das possibilidades de “interanimação que 
possibilitam, entre outras coisas, mostrar o que acontece quando 
perguntamos certas coisas ou fazemos certos comentários. Possi-
bilitam, sobretudo, nos sensibilizar para a existência de múltiplas 
modalidades de diálogos” (SPINK, 2010, p. 38)

Houve, então, a materialização e organização de muitas pistas 
que apontavam, direcionavam para as noções/categorias que eram 
importantes para a discussão da percepção de exercício democrá-
tico, como Cotidiano escolar – o que destacam dessa escola, que 
não percebem em outra? Espaços de participação – quais espaços de 
escolhas e decisão que percebem nesta escola? Que relações você 
tem com estes espaços? Tempo ampliado/Tempo integral/Turno 
Único – como percebe o tempo de permanência na escola? Como 
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percebem e habitam o espaçotempo vivido na escola?
A realização das entrevistas foi um disparador de conversas 

com os colaboradores da pesquisa. Essas conversas trouxeram 
muitas pistas, afirmações e questionamentos acerca do que era a 
participação na vida da escola, do que consistiam as formas de 
relações presentes.

A construção do mapa dialógico se deu a partir dessas con-
versas, considerando os pontos essenciais: cotidiano escolar, parti-
cipação e tempo na escola.

cAminhAdAs: o tempo pAssA e A vidA se movimentA

O tempo é, assim, sua vida em movimento, 
desenhando-se e redesenhando-se 

nas práticas instituídas e instituintes 
de sujeitos individuais e coletivos. 

É imprevisibilidade e tensão, 
podendo conter, em seu fluxo, 

o estabelecido tanto quanto o inédito. 
 

Inês Castro Teixeira (1996, p. 191)

A vida seguiu, em movimento, após a conclusão do curso 
de mestrado, e as marcas da pesquisa ficaram tatuadas em minha 
corporeidade, assim como as viagens feitas, a passeio ou para par-
ticipação em eventos.

Nesses cinco anos após o término do mestrado, algumas ques-
tões foram superadas e outras afirmadas a cada dia. Houve uma 
mudança muito grande no que se refere às condições de traba-
lho. Troquei de rede de ensino e atualmente, no Colégio Pedro 
II, tenho tempo e oportunidade de continuar pesquisando a pró-
pria prática. Nesse sentido, continuo com algumas das questões 
disparadoras da pesquisa do mestrado, mantenho a participação 
no ELAC, buscando leituras e aproximações que contribuam para 
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apontar caminhos para uma existência fortalecida pelos princípios 
democráticos. Dentre as inquietações que tem sido disparadoras 
de reflexões, estudos e busca de ações, trago algumas questões: 
como tem sido a participação democrática dos sujeitos na/escola, 
enquanto instituição? Quais espaços têm sido garantidos para a to-
mada de decisões coletivas nos campis I (anos iniciais) do Colégio 
Pedro II? Quais espaços garantem a participação discente no coti-
diano escolar? Como as crianças habitam e tem suas vozes ouvidas 
na escola? Como tem sido e será o tempo no cotidiano escolar?

Tais indagações têm sido, atualmente, atravessadas pelo mo-
mento de suspensão em que o mundo se encontra, que é a neces-
sidade de distanciamento social como preservação da vida, por 
conta da pandemia causada pela Covid-19. Pensar o escolar tem 
exigido um debruçar sobre o que fazia sentido antes desses tempos 
e o que faz sentido agora para o exercício docente. Nesse sentido, 
os conceitos/noções de democracia, tempo escolar e artesania.

A busca por espaços de ouvir, de diálogo, de debates fazem 
parte de minha história de vida como professora que gosta das 
infâncias. Fazem parte desses espaços o grupo de pesquisa, os en-
contros com amigos/as, a participação em eventos relacionados à 
educação, as viagens e a escola com a multiplicidade de sujeitos e 
suas possibilidades de habitar.

Participar das comemorações de dez anos do ELAC com a 
apresentação da pesquisa foi primordial para pensar o momento 
político em que estamos inseridos, no qual a educação pública 
tem sofrido ataques. Esses tempos de precarização, sucateamento 
e desvalorização da escola causam aflição, mas, acima de tudo, 
exigem coragem, ânimo e reflexão constante sobre as práticas.

Esses movimentos de comemoração do grupo traz a reflexão 
acerca da responsabilidade e da alegria que esse pertencimento me 
traz. Sou membro do grupo desde 2010, e desde 2015 atuo como 
vice-líder, colaborando e ampliando minha formação humana. 
Estar nesse coletivo é poder ver o crescimento e compromisso do 
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grupo na afirmação do fortalecimento para as lutas, para formação 
e aproximação com a educação básica e universitária. Nesse cole-
tivo há participação de estudantes da graduação, de professores/
as de várias redes de ensino, essa polifonia ajuda a problematizar e 
pensar na prática docente.

Refletir sobre a ação docente convida a pensar nas muitas e 
múltiplas corporeidades presentes na escola e nos demais espaços de 
formação. Importa saber que meu corpo de docente, minha corpo-
reidade é composta, marcada pela biologia, pela história, pela cultu-
ra, e por experiências vividas, individual e coletivamente, que fazem 
com que eu faça escolhas baseadas em certos princípios.

Minhas escolhas têm sido atravessadas por reflexões que vão 
ao encontro da perspectiva democrática, dialógica e amorosa. 
Nesse viés, Paulo Freire ajuda a pensar

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é 
o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de 
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transforma-
do e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de de-
positar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco 
tornar-se simples trocas de ideias a serem consumidas 
pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 78 e 79).

Essa exigência de estar junto na vida cotidiana, e especial-
mente na escola requer compreender que há uma multiplicidade 
de sujeitos, ideias e saberes, o que faz pensar que a inclusão é um 
princípio democrático, pois refere-se à participação dos sujeitos 
na vida social, política dos lugares em que estejam inseridos. Pen-
sar em promover relações horizontalizadas é abrir caminhos para 
a solidariedade. De acordo com Santos

[...] é o reconhecimento obtido no processo, sempre 
inacabado, de nos tornarmos capazes de reciprocidade 
através da construção do reconhecimento da intersub-
jetividade, numa perspectiva de reciprocidade. Assim, 
sejam alunos ou professores, pais de alunos ou espe-
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cialistas em educação, a comunidade escolar se torna 
campo privilegiado do conhecimento emancipatório 
(SANTOS, 2009, p. 80).

A escola, para ter afirmado seu lugar de campo privilegiado 
de saberes com vias à emancipação, precisa de sustentação políti-
ca, ética, estética e epistemológica de seus habitantes. Essa susten-
tação só se dá quando há o reconhecimento das diferenças e da 
potência de ouvir a polifonia dos diferentes sujeitos.

Refletir sobre tempo era uma categoria na pesquisa do mes-
trado, e tem estado bem forte nesses últimos anos na escola e ago-
ra na atual conjuntura da vida e trabalho docente. A vida e suas 
inúmeras habitações, especialmente a escolar, é organizada em ter-
mos temporais, pela forma cronológica, denominada chrónos. Esse 
tempo é o que organiza calendários, dias e períodos letivos, horá-
rio das aulas, do recreio. Já o tempo de kairós é o tempo subjetivo, 
vivencial. Finalmente o tempo aión, que trata “a intensidade do 
tempo da vida humana, um destino, uma duração, uma tempo-
ralidade não-numerável nem sucessiva, intensa” (KOHAN, 2007, 
p. 86), é a manifestação subjetiva do tempo cronológico.

As reflexões referentes ao tempo e ao tempo escolar, que es-
tavam presentes na dissertação trazem agora outros ventos, ou-
tros olhares para as novas configurações da presença na escola que 
emerge da pandemia. Como serão pensadas e vivenciadas as rela-
ções entre discentes e docentes, quando se há o cerceamento pela 
distância? Como as crianças têm percebido e experimentado o 
tempo enquanto estão em suas casas? Que possíveis escolhas serão 
possíveis para viver os tempos no cotidiano escolar, em um retor-
no presencial ainda não definido? Como os docentes têm vivido 
o tempo de trabalho pedagógico durante o distanciamento social?

São muitas as perguntas nesses meses (quatro até o momento 
de finalização deste texto) em distanciamento social, entretanto, 
há também muitas certezas.
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No decorrer de dez anos de participação no Grupo de Pes-
quisa ELAC, tem havido um fortalecimento na formação huma-
na. As leituras, estudos, pesquisas, debates e eventos realizados 
neste coletivo apontam caminhos para o enfrentamento das situ-
ações impactantes que surgem. Não há receitas prontas, roteiros 
a ser seguidos que dão conta deste ou daquele problema. Ao 
contrário, há diálogo e estudos que vão ajudando a caminhar 
com os pés no chão. É princípio do grupo que cada membro 
reflita e faça aproximações e diálogos das leituras com sua vida, 
suas pesquisas e interesses. Nesse sentido, as leituras, que são fio 
condutor, sempre trouxeram o questionamento do hegemônico, 
a contundência e coerência necessárias para ampliar a visão de 
mundo. Em muitos encontros do grupo ouvi da professora Rosa 
a pergunta: faz sentido essa leitura? Isso faz sentido? O simples 
fato de refletir sobre a pergunta trazia a certeza que nada está 
posto, e que vamos caminhando e buscando e fazendo os senti-
dos que fortalecem, que animam a vida.

Pensar nesses sentidos implica atenção e presença no de-
correr dos anos de grupo, em cada fase, nas lutas que se fizeram 
coletivas, nos movimentos que exigiam coragem e amorosida-
de. Meu pertencimento ao ELAC apontou muitos caminhos de 
leituras, filmes, debates, eventos, autores/as que têm ancorado 
meus estudos, minhas escritas antes, durante e após o mestrado. 
São movimentos reflexivos que ajudam a superar, reelaborar sa-
beres e afirmar princípios, sempre na perspectiva de consolidar a 
formação e atuação docente coerente, decente e alegre.

Mediante tais reflexões, destaco três grandes projetos, hoje, 
na/da escola, nos quais estou inserida nesse momento (2019-
2020): as aulas de Educação Física; o projeto de ensino “Ateliê 
de jogos, brinquedos e brincadeiras”; e o Programa de Residência 
Docente (PRD) do Colégio Pedro II.

O PRD, que é um curso de Especialização em Educação Bá-
sica (Pós-Graduação-Lato-sensu), tem trazido possibilidades de 



234 

Desafios Da Pesquisa no CotiDiano esColar

pensar a minha prática com o acréscimo do olhar de outras pro-
fessoras, o que também traz outras práticas, de outros cotidianos 
escolares para a mesa, para o debate. Atuo como supervisora e 
orientadora de duas professoras de Educação Física. Esses movi-
mentos fazem parte de minha carga horária de ensino, pesquisa e 
extensão, e provocam pensar em como viver a docência no coti-
diano escolar com as crianças e com as professoras em formação. 
As experiências no/com o ELAC provocam a aproximação com 
este lugar de supervisão e orientação, pois convida a pensar que 
princípios estão em jogo na formação de continuada dos docentes 
que fazem parte do curso.

Importante ressaltar que os debates no grupo, apoiados por 
leituras, reverberam nas aulas que as professoras residentes acom-
panham e nas orientações de Trabalho de Conclusão de Curso. 
Procuro deixar evidente a opção de desenvolver as práticas pe-
dagógicas com ênfase na tematização da cultura corporal, corpo-
reidades e nas experiências como saberes. Essa escolha fortalece 
a relação durante o curso e traz o princípio da horizontalização 
das relações, pois os conhecimentos são partilhados, estudados e 
discutidos. Esses conhecimentos são trazidos das vivências das re-
sidentes e das minhas, durante o acompanhamento. Tem sido um 
processo formativo que traz o desafio, a alegria e a responsabilida-
de de consolidar um trabalho docente voltado para uma Educação 
Física Escolar com viés democrático.

Nessa mesma perspectiva, pensar, organizar e fazer as aulas pas-
sa por ler, ver e ouvir as corporeidades das crianças desde o primeiro 
até o último dia de aula, em movimentos constantes de diálogo. Do 
1o ao 5o ano, há o planejamento participativo, as rodas de conversa, 
as combinações e encaminhamentos para que o objetivo comum seja 
atingido. Esse lugar é atravessado, diretamente, pela minha parti-
cipação no ELAC. As vivências em eventos, as leituras feitas e os 
debates trazem à tona a potência docente para olhar o contexto, en-
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xergar múltiplas corporeidades das crianças, os saberes em jogo, e pôr 
em prática os princípios democráticos da escuta, da participação, da 
inclusão, com a presença do lúdico, para que sejam feitas aulas que 
façam sentido e que cumpram o objetivo de ampliar conhecimen-
tos, experiências. Dentre as muitas provocações que os encontros 
no grupo ELAC oportunizam, percebi a necessidade de pensar que

[...] o professor que com sua voz, gestos e presença, 
invoca algo do mundo na sala de aula. Algo não ape-
nas informativo, mas também animador [...] algo no 
mundo que é ao mesmo tempo acessível a todos e su-
jeito à (re)apropriação de significado [...] algo que se 
tornou público (MASSCHELEIN; SIMONS, 2015, 
p. 39).

O projeto de ensino “Ateliê de jogos, brinquedos e brinca-
deiras: corporeidades, lúdico, criatividade, atenção e alteridade” 
com crianças em fase de alfabetização acontece duas vezes por 
semana (terças-feiras e quintas-feiras), com 1 hora a cada dia, 
com duas turmas com doze crianças cada, com idade entre cin-
co e oito anos. Esse projeto está atrelado à parte correspondente 
ao ensino e tem como especificidade a presença de crianças da 
educação infantil e do primeiro e segundo ano do Ensino Fun-
damental, a ênfase nas práticas corporais a partir de experiências 
lúdicas, e o fato de ser um espaçotempo voltado para as vozes das 
crianças no planejamento, organização, realização das ações, re-
gistro, sem o teor curricular.

Os encontros são permeados pelo princípio do diálogo e do 
exercício de uma escuta atenta, voltada para melhor compreensão 
dos contextos e para tomada de decisões individuais e coletivas. 
As crianças também constroem brinquedos e trazem os seus pre-
feridos de casa, compartilham, socializam seus interesses e modos 
de brincar. Há ênfase na oralidade, na conversa, no pertencimento 
que o Ateliê proporciona. Nesse sentido, tem sido feitos movi-
mentos que afirmam as rodas de conversas como mobilizadoras de 
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conhecimentos e as experiências lúdicas e artísticas (brincadeiras, 
confecção de brinquedos) como potência para as muitas corporei-
dades se expressarem e ampliarem saberes.

O projeto trouxe a perspectiva de artesania, de experiências 
de construção de possibilidades de ampliar e criar, a partir do diá-
logo e das práticas corporais de forma lúdica. Fazer o projeto com 
crianças de idades e anos escolares variados se deu por considerar 
a importância da diversidade de interesses e saberes das crianças 
como possibilidade de ampliação das experiências plurais. Essas 
experiências também foram atravessadas por formas diferentes de 
expressão por parte das crianças: brincadeiras, jogos, danças, de-
senhos, escritas.

Esses projetos atuais trouxeram, de forma mais vívida, a 
imersão na prática da pergunta. As ações, escolhas e vivências são 
baseadas em perguntas e na atenção, que oportunizam que os di-
ferentes saberes sejam visibilizados. Perguntar tem provocado des-
locamentos e reinvenções, pois “o valor não está nas respostas que 
o professor oferece, porque as respostas são, sem dúvida, provisó-
rias, assim como as perguntas” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 
27). O fato de as respostas serem provisórias tem contribuído para 
que os encontros sejam construídos coletivamente, a cada aula, a 
cada encontro com as professoras residentes do PRD (nas aulas e 
nas orientações) e a cada dia do projeto de ensino.

O conceito de artesania, que envolve o projeto Ateliê e 
meus outros projetos tem sido pensado desde 2016, nas férias 
de janeiro. Meu companheiro e eu fizemos uma viagem que 
incluiu a visita à amiga e coordenadora do ELAC, Rosa Ma-
lena, em Barcelona, Espanha. Rosa estava em Pós-Doutorado 
e nos convidou para participar de duas de suas aulas com o 
professor Jorge Larrosa e o professor Contreras. Saí dessas au-
las muito mobilizada a pensar a ação docente a partir do que 
temos “entre mãos”. Tenho, desde então, inserido essa noção 
nos estudos e pesquisas.
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A estada em Barcelona também oportunizou uma reunião 
extraordinária do ELAC. Dentre os vários assuntos que foram tra-
tados, houve proposta de o grupo participar do Colóquio Inter-
nacional de Filosofia, na UERJ, campus Maracanã, Rio de Janeiro. 
O grupo já havia participado de várias edições anteriores, porém 
o evento de 2016 teve a proposta de ateliê e resolvemos participar 
com esta modalidade. A ideia da confecção e realização deste tra-
balho partiu de um movimento do grupo, anos antes, no centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Como membros do ELAC, estáva-
mos envolvidos em ações e manifestações em prol da educação, e 
o grupo fez uma ação na rua, no meio da manifestação, levando 
práticas lúdicas para a população, para quem passasse e quisesse 
experimentar. Havia cordas e elástico para pular, bambolês e ou-
tras possibilidades.

O nome dado a esse movimento foi “Trupe da alegria”, e 
essa foi uma motivação e ideia inicial para o ateliê que o ELAC 
propôs e apresentou no Colóquio de Filosofia, com o título “Tru-
pe da alegria: mobilizando sentirespensaresagires nas diferentes lin-
guagens”. Foi um trabalho coletivo, com as professoras Luciana 
Bilitario e Claine Nery, ambas membros do grupo. Em 2018 tam-
bém participamos deste mesmo evento, com a proposta de ateliê 
denominado “A educação física, o corpo e os sentirespensaresagires: 
encontros alegres e democráticos na/da escola”, que contou com a 
participação da professora Luciana Bilitário.

Os caminhos destacam a proximidade e docência e errância, 
em que o errante é o que “joga o corpo no encontro dos outros 
corpos, o que, em seu pensamento, em seus escritos, joga corpo-
ralmente a vida para mudar a vida, para interromper a vida onde 
não é vida, para permitir nascimento de uma vida outra, nova, 
inexistente até o presente” (KOHAN, 2013, p. 61).

Fazer parte deste grupo traz o gosto pelo trabalho coletivo, 
pela partilha de saberes e experiências que ajudam a pensar a do-
cência e a vida.
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conclusões provisóriAs

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei. 
Meu fado é o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada eu tenho profundidades. 
Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 
Para mim poderoso é aquele que descobre 

as insignificâncias (do mundo e as nossas). 
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado e chorei. 
Sou fraco para elogios. 

 
Manoel de Barros, “Poema”

A pesquisa do mestrado buscou afirmar o cotidiano escolar 
como espaçotempo de possibilidade de exercícios democráticos e 
foram trazidas à tona muitas pistas da participação da comunida-
de escolar nas escolhas e tomadas de decisões na escola; as relações 
entre os sujeitos na/da escola; e o que havia de peculiar, de interes-
sante, que caracterizava a escola em questão, surgindo perspectivas 
do que pode ser afirmado e do que pode ser modificado.

Dentre algumas conclusões provisórias, o estudo indicou 
que havia naquele cotidiano escolar, naquele momento, práti-
cas hierarquizantes, de ausência de diálogo, porém havia muitas 
práticas com vias à horizontalização das relações e dos saberes, 
baseadas no diálogo.

Sendo uma escola de tempo integral, o fator mais tempo 
pressuporia mais possibilidades de diálogo, de mais comparti-
lhamento de projetos, com ações cotidianas que priorizassem a 
qualidade social da educação, e orientações para que a escola ca-
minhasse com a perspectiva democrática, porém, isso só se daria 
com a ampliação da participação dos sujeitos que a habitam e suas 
experiências individuais e coletivas de exercícios democráticos.

A pesquisa do mestrado foi parte fundamental de mi-
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nha formação, e um dos desdobramentos de minha inser-
ção no Grupo de Pesquisa ELAC. O convite para participar 
do grupo, há dez anos, foi o pontapé inicial para me assumir 
professora pesquisadora.

Esse coletivo me inspirou e provocou a ocupar o lugar de 
docente que estuda, que questiona e vê na própria prática desafios 
e possibilidades de contribuir para uma escola que é viva, onde é 
possível e preciso estar de mãos dadas para a caminhada para uma 
perspectiva democrática. Assim, os projetos que já estão na roda e 
outros que virão têm essa marca do ELAC.
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Capítulo 10

o ideal de branqueamento e a 
fertilidade da Cultura Corporal na 

ConStrução de prátiCaS antirraCiStaS

Andre dos Santos Souza Cavalcanti

Resumo: As políticas conhecidas como ideal de branquea-
mento pretendiam incentivar a imigração de cidadãos euro-
peus com a intenção de tornar a população brasileira bran-
ca, devido ao suposto atraso dos sujeitos pretos e da suposta 
degenerescência do pardo. A perspectiva de clareamento, 
junto com os estigmas imputados aos negros, acabou por 
regular seus corpos em um processo de alienação identitária 
e do pertencimento étnico-racial negro. A Educação Física 
inicia o seu percurso epistemológico no Brasil no final do 
século XIX, e desde então vem sendo empregada como fer-
ramenta de controle e aproximação com princípios de pure-
za racial e pelo viés da aptidão física. A partir da década de 
1980, surgiram outras possibilidades de diálogos desta prá-
tica pedagógica com o escolar. Pelo viés da cultura corporal 
é possível, no movimento de trazer à tona outros saberes, 
laborar pela emancipação do corpo negro, dialogando com 
outros sujeitos e outras visões de mundo. Este artigo é o 
desdobramento do meu trabalho de conclusão de curso da 
especialização em Educação Física Escolar. Neste, procurei 
ampliar as discussões em torno do ideal de branqueamento, 
discutir alguns processos que contribuíram para construção 
das corporeidades negras brasileiras e narrar experiências 
educativas que têm sido parte de meu processo formativo.
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introdução

Desde meu primeiro contato com os estudos das relações 
étnico-raciais, conforme narro em minha dissertação de mestrado 
(CAVALCANTI, 2020), venho indagando as interações sociais, e 
por meio de minha prática pedagógica, dos estudos e da minha 
inserção em grupos de pesquisa,1 busco confrontar o racismo e as 
desigualdades sociais. Homem negro, pai, professor com as infân-
cias e pesquisador com os cotidianos, venho constatando na afir-
mação do pertencimento negro a potência na desconstrução dos 
estigmas e o fortalecimento das corporeidades negras afirmadas 
de forma positiva. Desses, a paternidade tem me tocado de forma 
muito especial por sentir na pele negra a relação intrínseca entre 
as masculinidades, as corporeidades e o ser pai e professor negro. 
Sobre isso, Carvalho (2012) destaca que:

Em nosso contexto, existe a predominância de frases, 
ideias, sentimentos que revelam hierarquias de tipo, 
assim como do pensar sobre o sentir e o fazer; dicoto-
mias na forma de ser que repercutem em fragmentação 
e alienação expressas nos corpos. Ideias preconcebidas, 
impregnadas em nosso dia a dia (p. 37).

Especialmente a partir de meados do século XIX, o Brasil se 
apresentava como caso especial no mundo, em termos de misci-
genação racial, e despertava o interesse de pesquisadores de outras 
nações, principalmente europeias. Nesse contexto, o mundo pas-
sava por uma revolução industrial impulsionada pelas descobertas 
científicas, assim, a nova elite socioeconômica e os ditos homens da 
“sciencia” viam na mistura entre raças/etnias algo deplorável e que, 
portanto, comprometia a ascensão daquela nação em construção.

1 Faço parte dos grupos de pesquisa Educação física escolar; Experiências lúdicas e ar-
tísticas; Corporeidades (ELAC), coordenado pela professora Rosa Malena Carvalho 
e vinculado à Universidade Federal Fluminense-UFF e Alfabetização, Memória, For-
mação Docente e Relações Étnicorraciais (ALMEFRE), coordenado pela professora 
Maírce da Silva Araújo e vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ.
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Os homens brasileiros da “sciencia”, quase em sua totalidade, 
também apoiavam as ideias europeias que criaram as teorias racia-
listas (MUNANGA, 2008); estas preconizavam a hierarquização 
entre raças humanas cuja compreensão biológica de raça apregoa-
va que os brancos europeus e seus descendentes eram superiores 
a outros grupos humanos e aos mestiços. No caso do Brasil, os 
sujeitos pardos, prole das relações entre brancos e negros, seriam 
degenerados, pois herdariam tudo de ruim que existia do negro e 
do branco; sendo a suposta degenerescência do negro e do pardo 
(SKIDMORE, 1976) o maior entrave ao seu reconhecimento en-
quanto cidadão de direito no Estado brasileiro.

Não obstante, é exatamente nesse contexto que o corpo negro 
brasileiro começa a ganhar nova forma, pois o número de africa-
nos e afrodescendentes libertos inseridos no contexto social brasi-
leiro se apresentava expressivo, principalmente a partir da década 
de 1870. Esse período é marcado por acontecimentos políticos e 
sociais importantes. Dentre esses, destaco a grande quantidade de 
negros, os pretos e pardos na condição de libertos; o declínio da 
escravidão negra; as lutas sociais negras e as manobras das elites 
pela manutenção do status quo.

Seguindo a lógica das teorias racialistas, atribuiu-se ao negro 
uma suposta inferioridade biológica e cultural por serem fenoti-
picamente diferentes e por terem outra visão de mundo, diversa 
dos moldes europeus. Porém, como a população negra já se apre-
sentava numerosa, tendo inclusive alguns indivíduos pardos em 
posições com certo destaque, concluiu-se que o processo de mis-
cigenação era um caminho de ida sem volta. Surge nesse contexto 
uma nova corporeidade que se caracteriza como corporeidades de 
sujeitos em transição de negro para branco.

A rotulação do preto como inferior, a mentirosa aceitação do 
pardo enquanto indivíduo intermediário em vias de branquear e a 
ideia do branco superior resultaram em um isolamento dos pretos 
causado pela cisão entre estes e os pardos, algo que de certa forma 
arrefeceu as tensões raciais no Brasil, dando a falsa impressão de 



244 

O Ideal de BranqueamentO e a FertIlIdade da Cultura COrpOral

que não havia desigualdades de cunho racial e de que todas as 
raças/etnias coexistiam em condições de plena igualdade e har-
monia (MUNAGA, 2008). Estava criado o mito da democracia 
racial. No entanto, na perspectiva das classes subalternizadas as 
coisas não eram bem assim.

Como as corporeidades se formam da interação entre os as-
pectos biológicos, sociais, culturais, religiosos, “maneiras de co-
nhecer e reconhecer o outro através das marcas no corpo, as quais 
estão impregnadas e inseridas nas relações e sentidos sociais (..) 
além do biológico” (CARVALHO, 2012, p. 38), é no ambiente 
violento e opressor do Brasil do século XlX que a arquitetura de 
corpo negro estigmatizado ganha forma. E para reverter a condi-
ção de inferioridade à qual foi relegado, clarear se torna requisito 
indispensável, e não se trata somente de clarear o tom da pele, é 
preciso abraçar o modo de vida hegemônico plenamente, como a 
religião cristã, o alisamento dos cabelos, modos de vestir etc.

A solução pensada pelas elites dirigentes do Brasil para atingir 
o seu intento de nação branca latina foi a política governamen-
tal conhecida como ideal de branqueamento (LACERDA, 1911; 
MUNAGA, 2008; SKIDMORE, 1976). Essa medida pretendia, 
com o estímulo da imigração de europeus, povoar o país com 
sujeitos “civilizados”, empregar mão de obra qualificada nos diver-
sos ofícios e, principalmente, fazer do Brasil a tão sonhada nação 
branca, à custa do total apagamento do negro.

Demandas capitalistas e de acumulação de riquezas levaram a 
perceber a necessidade de uma mão de obra intermediária entre as 
forças de trabalho escravizadas e as elites escravocratas. Estas nos 
dão pistas sobre a ilusória aceitação do pardo como classe racial/
social intermediária. Aparentemente, à medida que esses sujeitos 
vão clareando e assumindo os diversos aspectos da identidade 
branca, mais se sentem aceitos na sociedade. Todavia, me parece 
que esse processo naquele contexto mais os afastam dos negros do 
que realmente os aproximam dos brancos.
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Essa ilusória aceitação do pardo fez com que o brasileiro ne-
gro sonhasse que um dia poderia clarear. A alienação identitária 
que os afastou dos negros indisfarçáveis, diminuindo as forças 
contra-hegemônicas, se desdobrou em uma forma de alienação 
ideológica, esta fez com que, além da identidade étnico-racial, os 
pardos, com possíveis exceções, também assumissem o modo de 
vida branco, com a esperança de serem aceitos. Surge aí o “negro 
de alma branca”; sujeitos que têm suas corporeidades negadas e 
relegadas à condição de não existência.

Percebe-se que todos os processos de estigmatização e de in-
visibilização do negro atingem de maneira pujante a construção 
identitária de crianças, adolescentes e adultos, o que nos permi-
te constatar, no meio social e na escola, acontecimentos que no 
fundo se baseiam nas ideias das teorias racialistas e do ideal de 
branqueamento. A escola, por sua característica de fração social ali 
representada, não está imune à reprodução dessas formas de vio-
lência, o que torna urgente o emprego de intervenções que objeti-
vem a desconstrução dos estigmas imputados à população negra e 
que são combustíveis potencializadores do racismo.

Ao pensarmos a Educação Física em diálogo com o escolar 
e de forma que atenda às diversidades, assumo a cultura corporal 
(COLETIVO DE AUTORES, 2012) como a concepção que a 
caracteriza, justamente por permitir a aproximação com outros 
saberes que não os hegemônicos, outras visões de mundo e outras 
formas de serestar2 no mundo, o que seria impossível se pensarmos 
a Educação Física por um viés predominantemente biológico.

Dessa maneira, a cultura corporal como uma concepção 
interlocutora de saberes, por considerar que o conhecimento é 

2 Uso a expressão sersentir no mesmo sentido que Carvalho (2012, p.23) usou o 
sentirpensar: “peço licença no uso deste neologismo, mais apropriado para expressar 
o enredamento que esta pesquisa buscar construir.” Como a autora, também busco 
uma perspectiva que dê à palavra um sentido ampliado e que nos convide a olhar 
outras formas de ver o mundo. 
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fruto da criação humana, oriunda das várias visões de mundo 
de grupos humanos distintos, seria de certa forma o oposto da 
aptidão física, pois nessa perspectiva nenhum conhecimento 
está estanque, tudo está ligado e de acordo com a historicidade 
dos sujeitos (CARVALHO, 2017; COLETIVO DE AUTO-
RES, 2012). E no escolar, a construção de práticas pedagógicas 
de caráter antirracista transita por diálogos contrários aos ditos 
hegemônicos, pois dialoga com outro tipo de sujeito, dialoga 
com outro paradigma de saberes, dialoga com saberes emanci-
patórios que são frutos de movimentos individuais, e princi-
palmente coletivos pela desconstrução do que exclui, classifica 
e hierarquiza.

Assim, este trabalho é o desdobramento de um Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), produzido durante a Especialização 
em Educação Física Escolar (SOUZA, 2017) na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), cujo revisitar me levou também a 
ampliar a discussão em função das novas experiências que ve-
nho acumulando. Além disso, tem a intenção de discutir alguns 
processos que contribuíram para construção das corporeidades 
negras brasileiras, bem como narrar experiências educativas que 
têm sido parte de meu processo formativo na construção de prá-
ticas pedagógicas de caráter antirracista nas aulas de Educação 
Física com alguns segmentos da educação básica e em outros es-
paços formativos, como professor-pesquisador do Grupo de Pes-
quisa ELAC, que ratifica seu engajamento no enfrentamento às 
exclusões e às desigualdades, pensando e celebrando a inserção 
e interação dos sujeitos com o mundo. Nessa edição comemo-
rativa pelos dez anos de potência e (re)existência, evoco o lema 
que para mim é a frase que melhor define nosso coletivo: leveza 
e contundência!
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ideAl de brAnqueAmento – o corpo negro regulAdo

A construção das corporeidades negras no Brasil está for-
temente ligada ao racismo científico e suas consequências. As 
teorias racialistas europeias preconizavam a existência de raças 
humanas no sentido biológico, e entre essas raças, os sujeitos 
brancos seriam superiores aos demais, de origem africana e asi-
ática. O Brasil do século XIX apresentava uma configuração 
social particular em termos de miscigenação racial, o que des-
pertava o interesse de estudiosos europeus e a preocupação das 
elites dirigentes, que se esforçavam na busca por soluções para o 
problema da mestiçagem.

Os debates que mobilizavam a intelectualidade brasi-
leira do final do século XIX e começo do século XX 
expressam a medida da dificuldade de se formular, 
à época, interpretações, do país e, sobretudo, de sua 
composição étnica, que não tivessem forte carga racis-
ta (SANTOS; SILVA, 2018, p. 254).

Dessa maneira, a partir de 1870 e principalmente no 
início do século XX, importantes acontecimentos marcam a 
construção do Brasil como nação, por exemplo, as leis aboli-
cionistas, a criação das faculdades de direito e dos museus et-
nográficos, os modelos racialistas evolucionistas, as políticas de 
branqueamento etc.

Com o declínio gradativo da escravidão, culminando na 
Abolição em 1888, muitos pensadores brasileiros, ainda inspi-
rados pelo racismo científico, já sem efeito na Europa, idealiza-
ram uma composição de corpo autenticamente brasileiro, com 
tom de pele mais claro, cabelos anelados e modos de viver em 
conformidade com uma visão europeia de mundo. Seriam es-
ses os sujeitos em transição do extremo negro para um fenóti-
po intermediário em processo de branqueamento, no qual essa 
busca por uma identidade nacional pretendia apagar o negro do 
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contexto social brasileiro por atribuírem ao mesmo uma supos-
ta inferioridade que acabava por comprometer a construção do 
Brasil enquanto nação forte e bem vista no cenário internacional 
(CAVALCANTI, 2020).

As impressões de alguns pesquisadores europeus, os homens 
da “sciencia”, em relação ao cenário brasileiro em termos raciais, 
são de total desaprovação e repúdio e deixa nítido a forma como 
as elites pensavam o Brasil, pois era por meio dos estudos desses 
pesquisadores do racismo científico que se buscava entender a re-
alidade brasileira. O conde Arthur de Gobineau, enviado do go-
verno francês que passou quinze anos no Rio de Janeiro, refere-se 
à população daquele estado como “totalmente mulata, viciada no 
sangue e no espírito e assustadoramente feia” (RAEDERS, 1988, 
p. 96). Louis Agassiz (1868), pesquisador suíço que lecionava nos 
Estados Unidos, também relata em seus estudos que:

Qualquer um que duvide dos males da mistura de 
raças, e inclua por mal-entendida filantropia, a botar 
abaixo todas as barreiras que as separam, venham ao 
Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente da 
amálgama das raças mais geral aqui do que em qual-
quer outro país do mundo, e que vai apagando rapi-
damente as melhores qualidades do branco, do negro 
e do índio deixando um tipo indefinido, híbrido, de-
ficiente em energia física e mental (p. 71).

Não obstante, a amalgama étnico-racial daquele contexto fa-
zia da miscigenação um caminho de ida sem volta. Já em 1872, os 
sujeitos pardos constituíam 78% dos negros livres e 32% dos es-
cravizados em todo o Brasil (MUNANGA, 2008), ou seja, a mis-
cigenaçãoétnico-racial no Brasil já era uma realidade vista como 
um grave problema pelas elites dirigentes do país.

A evolução étnica pretendida pelas elites ia além do mero 
clareamento da pele, busca-se também a assimilação dos hábitos 
europeus nos mais amplos aspectos, e além do racismo cientí-
fico preconizado pelos homens da “sciencia”, a justificativa para 
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subjugação do diferente encontrava também na interpretação 
de textos religiosos sua anuência. A metáfora contida em texto 
do Antigo Testamento que faz alusão a uma redenção étnica por 
meio da servidão, visando uma espécie de depuração espiritual, 
foi a inspiração de Modesto Brocos (1895) para a criação da 
obra A redenção de Cam.

Modesto Brocos (1895), A redenção de Cam (domínio público)
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Uma possível interpretação para a obra é a da “evolução étni-
ca”, a partir de racismo científico pela depuração espiritual, o qual 
preconiza a existência de raças superiores e inferiores. A pintura 
mostra uma mulher idosa preta em uma postura que remete a 
um agradecimento ao divino, mãe de uma jovem parda com uma 
criança branca no colo e o suposto cônjuge branco ao lado em re-
ferência ao ideal branqueamento como o fruto da união conjugal 
com parceiros mais claros (SOUZA, 2018).

A obra de Brocos (1895), intitulada A redenção de Cam, tem 
sua inspiração na passagem do Antigo Testamento, Gênesis 9:20-
27 (BIBLIA SAGRADA, 2006), que diz:

Noé pronuncia bênção e maldição:
20 Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vi-
nha. 21 Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs 
nu dentro de sua tenda. 22 Cam, pai de Canaã, 
vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus dois 
irmãos. 23 Então Sem e Jafé tomaram uma capa, 
puseram-na sobre os próprios ombros e andando 
de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do 
pai, sem que a vissem. 24 Despertando do vinho, 
soube o que lhe fizera o filho mais moço. 25 e disse: 
Bendito seja o Senhor, Deus e Sem; Canaã lhe seja 
servo. 27 Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas 
tendas de Sem; e Canaã lhe seja servo (p. 56).

Alfredo Bosi (1996) nos dá algumas pistas que nos ajudam 
a interpretar e entender o contexto e as imbricações entre o texto 
religioso, a obra artística e as políticas de branqueamento no Bra-
sil, quando destaca que:

Alguns membros da Igreja divulgaram a ideia de que 
os negros africanos eram descendentes de Cam, po-
dendo assim serem escravizados, pois a narração da 
Escritura prossegue dando o elenco das gerações de 
Cam. Camitas seriam os povos escuros da Etiópia, 
Arábia do Sul, da Núbia, da Tripolitana, da Somália 
(BOSI, 1996, p. 257-258).
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No início do século XX, a discussão sobre raça e o futuro do 
Brasil continuam fortes. Segundo dados de um renomado pesqui-
sador, as estimativas eram de que a população do Brasil era com-
posta por metade de brancos (SKIDMORE, 1976). Prefiro pensar 
que, na verdade, a metade da população era negra, mas seguindo a 
lógica do branqueamento, o país precisava demonstrar que a polí-
tica nacional de branquear a população estava funcionando.

O então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João 
Batista Lacerda, utilizou o argumento de que 50% da população 
era branca para confirmar que o branqueamento estava funcio-
nando e “para responder aos críticos que o acusavam de falsear 
para menos o grau de brancura relativa no Brasil” (SKIDMORE, 
1976, p. 206). Durante sua apresentação no I Congresso Inter-
nacional das Raças em Londres, no ano de 1911, Lacerda (1911) 
coloca de forma incisiva que “após um século, provavelmente, a 
população do Brasil será representada, na maior parte, pelos in-
divíduos de raça branca, latina, e, ao mesmo tempo, o negro e 
o índio terão sem dúvida desaparecido desta parte da América” 
(LACERDA, 1911, p. 34).

Poucos eram os estudiosos dedicados à causa negra. Skidmore 
(1976) relata que em 1917 o médico e etnólogo Roquete Pinto 
publicou uma contestação das teorias racialistas, classificando-as 
como falsas, e chegando até a ridicularizar as opiniões de Agassiz 
sobre a degenerescência dos sujeitos pardos. “Ao rejeitar inequi-
vocamente a teoria da degenerescência do mestiço, emprestava 
credenciais científicas das mais respeitáveis à crescente campanha 
para salvar o nativo brasileiro da armadilha determinista” (SKID-
MORE, 1976, p. 208).

É nesse contexto, de construção de uma nova sociedade, onde 
o trabalho físico terá um papel fundamental na construção de 
riquezas, que a Educação Física surge, e visa justamente atender às 
necessidades de uma classe social em específico. Nesse movimento, 
essa prática pedagógica denominada Educação Física “surge de 
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necessidades sociais concretas que identificadas em diferentes mo-
mentos históricos, dão origem a diferentes entendimentos do que 
dela conhecemos” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 50).

Convém destacar que a Europa, principalmente até o sécu-
lo XIX, era considerada, segundo uma perspectiva particular de 
mundo, referência mundial em termos de produção científica e 
modelo social. Assim, práticas corporais como danças, jogos, gi-
násticas, entre outras, ganham o espaço escolar de países daquele 
continente no final do século XVIII e início do século XIX, nos 
quais os sistemas de ensino atendiam às demandas da sociedade 
burguesa daquele contexto (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 
No Brasil, a Educação Física é institucionalizada em meio ao caó-
tico turbilhão racial, ligada ao militarismo e à medicina, e tinha o 
objetivo de formar corpos fortes e dóceis, endossando princípios 
racialistas de pureza étnica.

Visando melhorar a condição de vida, muitos médicos 
assumiram uma função higienista e buscaram modifi-
car os hábitos de saúde e higiene da população. A Edu-
cação Física, então, favoreceria a educação do corpo, 
tendo como meta a constituição de um físico saudá-
vel e equilibrado organicamente, menos suscetível às 
doenças. Além disso, havia no pensamento político e 
intelectual brasileiro da época uma forte preocupação 
com a eugenia. Como o contingente de escravos negros 
era muito grande, havia o temor de uma “mistura” que 
“desqualificasse” a raça branca. Dessa forma, a educa-
ção sexual associada à Educação Física deveria incutir 
nos homens e mulheres a responsabilidade de manter 
a “pureza” e a “qualidade” da raça branca (BRASIL, 
1997, p. 19).

A implementação e a sistematização da Educação Física no 
Brasil, a partir de meados do século XIX (BRASIL, 1997), se dá 
em meio das tensas relações raciais e discussões sobre o futuro 
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do país, que por esforço das elites dirigentes se pretendia branco 
e eurocentrado. Nesse contexto, o corpo negro altamente regu-
lado não passava de “coisa”, mera mão de obra física para a cons-
trução de riquezas para alguns poucos. O corpo negro escraviza-
do tinha sua importância restringida à força de trabalho, sendo 
as corporeidades negras fortemente estigmatizadas pela suposta 
inferioridade biológica e cultural.

O corpo pode ser regulado de duas maneiras: a domi-
nante (o corpo escravizado; o corpo estereotipado; o 
corpo objeto) e a dominada (o corpo cooptado pelo 
dominante como p. ex., a industrialização do corpo 
negro a serviço do comércio capitalista, falsamente au-
tomatizado pelo mercado; o corpo como mercadoria). 
Na escravidão, os corpos negros estiveram presentes, 
mas de forma escravizada (GOMES, 2017, p. 96)

Desse modo, é importante destacar que as dores que resulta-
ram do processo escravista nas Américas e consequentemente no 
Brasil não tiveram outro objetivo senão a produção de riquezas 
para as elites, a fim de atender às demandas do sistema capitalista. 
O modelo escravocrata pautado no racismo científico, em que o 
outro era o inferior e, portanto, poderia ser explorado e violenta-
do, foi uma das bases desse processo. Essa ideia do negro inferior, 
portador de vícios e desvios sociais, de cultura atrasada e visão de 
mundo exótica, encontra ainda hoje seus ecos diluídos no meio 
social. Os estigmas atribuídos aos negros são barreiras importan-
tes às construções identitárias étnico-raciais negras positivas por 
parte das brasileiras e brasileiros.

Conquanto os propagandistas da saúde pública, os 
anti-racistas científicos, e, mais tarde, os entusiastas da 
afro-brasiliana tivessem dado nova dimensão ao deba-
te sobre o futuro étnico do Brasil, o ideal de branquea-
mento continuou firmemente entrincheirado no seio 
da elite. Ilustrava-o, claramente, preocupação com a 
imigração (SKIDMORE, 1976, p. 212).



254 

O Ideal de BranqueamentO e a FertIlIdade da Cultura COrpOral

O início do século XX é regido por acontecimentos que 
aproximam a Educação Física e as políticas de imigração com 
vistas ao branqueamento do Brasil. A Educação Física, ainda 
sob nome de ginástica, é “incluída nos currículos dos Estados da 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e São 
Paulo” (BRASIL, 1997, p. 19). Em sua trajetória epistemológica 
a Educação Física transita até a década de 1970, preconizando 
princípios biológicos, esportivistas e disciplinares que buscavam 
atender ao que as elites dirigentes entendiam como necessárias 
ao crescimento do país, a concepção de corpo máquina, corpo 
considerado principalmente pelo aspecto biológico, reduzido a 
simples “fazedor de coisas”; era ponto principal e se materiali-
zava nos espaços escolares e sociais pelo viés da aptidão física, 
concepção que constatamos ainda hoje sob a forma de práticas 
hegemônicas que envolvem a Educação Física. Sobre isso, per-
mitam-me narrar uma experiência...

Ao ingressar no Ensino Médio em uma renomada insti-
tuição pública de ensino na cidade de Niterói-RJ, uma escola 
técnica da rede estadual em 1992, fiquei impressionado com o 
tamanho da sua estrutura, mas o meu maior estranhamento foi 
com relação às aulas de Educação Física. Nas referidas aulas, 
os meninos eram separados das meninas, e enquanto nas aulas 
femininas, ministradas por uma professora, as estudantes prati-
cavam exercícios que identifico como sendo da ginástica, com 
assessórios próprios e movimentos mais expressivos; as aulas dos 
meninos, ministradas por professores, giravam em torno do trei-
namento físico e desportivo. Voltas e mais voltas no entorno do 
campo, abdominais, polichinelos e outros exercícios, não raros 
perto da exaustão, davam o tom das aulas.

Em uma das aulas era trabalhado o basquete. Como eu vi-
nha de uma escola pequena, que, como boa parte das escolas 
públicas do Rio de Janeiro, tem o espaço bastante restrito, era 
algo totalmente novo para mim. Procurava executar os movi-
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mentos da melhor forma possível, sempre atento às orientações 
do professor, mas em um momento, enquanto tentava executar 
um arremesso, ouvi um grito:

– Porra negão!! Com pinta de atleta... pega essa bola e arremessa 
direito nessa cesta!

Era o professor quem havia gritado. Em seguida, se dirigiu 
até mim e ainda agitado me explicou como deveria ser um arre-
messo e a técnica que deveria empregar para ter êxito. Naquele 
momento passei a acreditar que por ser negro, alto e corpulen-
to deveria me destacar no esporte. A ideia que me foi inculcada 
foi confirmada logo em seguida, pois estávamos no ano de 1992, 
em plena Olimpíadas de Barcelona, e o Dream Team, a seleção de 
basquete dos Estados Unidos, dava um verdadeiro show. Para a 
minha não surpresa, os jogadores que mais se destacavam eram 
justamente os negros.

Hoje vejo como a questão é complexa e o quanto ainda so-
mos vulneráveis a determinados estigmas. Alguns mecanismos 
que alimentam o racismo podem ser bastante sutis. A educação, 
quando desalinhada da realidade social, pode ser um potenciali-
zador dos arquétipos que não contemplam os estudantes, princi-
palmente os negros de classes populares. Ao negar os saberes dos 
sujeitos envolvidos nos processos aprendizagemensino, a educação 
se torna desconexa da realidade, sem vida. E pode, inclusive, con-
tribuir mais ainda com as desigualdades quando disseminam e 
criam os estereótipos.

Do mesmo modo, seguindo sua trajetória, as políticas de 
branqueamento, objetivando a “evolução étnica” do Brasil, ga-
nham novo fôlego, principalmente a partir da década de 1920 
(SKIDMORE, 1976). As discussões sobre o futuro étnico do Bra-
sil são intensificadas por propostas de leis e implementação de 
ações visando a proibição e a restrição da entrada de negros e asiá-
ticos de outros países, e o incentivo à imigração de cidadãos euro-
peus para o Brasil, por estes já possuírem os requisitos necessários 
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segundo os ideais de nação preconizados pelas elites dirigentes que 
entendiam que “arianizar” a população significava evolução, por 
considerarem negros e asiáticos inferiores em termos raciais.

O governo brasileiro adotou uma série de medidas 
para promover a imigração. No ano 1876, por exem-
plo, foi criada a Inspetoria Geral de Terras e Coloni-
zação, órgão subordinado ao Ministério da Agricul-
tura, Comércio e Obras Públicas, responsável pela 
fiscalização e direção de todos os serviços atinentes a 
imigração e a colonização. Desse modo, entre outras 
atribuições, coube a referida Inspetoria assegurar ao 
imigrante hospedagem e transporte gratuito até o lu-
gar que preferisse, dando-lhe plena e completa liber-
dade de se estabelecer na colônia que escolhesse para 
sua residência, bem como a garantia de acesso à terra, 
sementes e instrumentos de trabalho (MUSEU DA 
IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES).

A ideia do branqueamento continuou forte no seio das elites 
e, inevitavelmente, transbordou para os demais segmentos sociais. 
Convém informar que as elites acreditavam piamente que o Brasil 
seria uma nação branca, pois segundo alguns levantamentos cen-
sitários, as populações negras vinham em declínio, ao contrário 
da branca, que aumentava gradativamente (SKIDMORE, 1976). 
Apesar da estimativa de Lacerda (1911) de que o Brasil seria, em 
2011, uma nação branca, o sonho das elites acabou frustrado. To-
davia, a ideia e as políticas de branqueamento acabaram por “acei-
tar” a mistura de raças, e a ilusoriamente elevar, de certa forma, os 
sujeitos pardos a uma condição de não negros.

A ilusória aceitação do pardo enquanto sujeito intermedi-
ário na lógica do racismo científico, acima dos pretos e abaixo 
dos brancos, causou um afastamento entre pretos e pardos, o 
que resultou em um enfraquecimento das forças negras contra
-hegemônicas (MUNANGA, 2008) e sufocou as tensões raciais 
no Brasil. Esse processo foi campo fértil para que se desenvol-
vesse o mito da democracia racial, pois como a nação brasileira se 
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apresentava como um caso especial em termos de miscigenação 
racial, o falso discurso de igualdade fomentava a meritocracia, 
depositando as responsabilidades pela desvantagem histórica nos 
ombros dos próprios negros a despeito da pobreza em que se en-
contravam (e se encontram).

O surgimento e a aparente aceitação do pardo fize-
ram com que surgisse uma classe racial intermediá-
ria. Devido aos traços fenotípicos negros disfarçáveis, 
juntamente com a incorporação de valores do mun-
do branco dominante, o pardo recebeu um status de 
hiperdescendência, onde uma gota de sangue branco 
o fazia “ascender” socialmente, e o distanciava dos 
negros indisfarçáveis. Isso representava uma ilusória 
possibilidade de ascensão social pela ascensão racial, 
em uma expectativa de branqueamento; a qual os par-
dos ao se apropriarem da identidade branca, em con-
sonância com a lógica dominante, almejavam serem 
aceitos socialmente (CAVALCANTI, 2020, p. 53).

O pardo, como sujeito em processo de branquear, com tom de 
pele mais claro, fenótipo negro atenuado e cabelos anelados, fez pa-
recer que este teria um lugar especial naquela nação em construção. 
Essas ideias continuam muito fortes nos cotidianos sociais, mas me 
parece que a ilusória ascensão não se limita somente a cor da pele. 
A regulação do corpo negro se dá também pela negação de suas cor-
poreidades, e quanto mais abdica do seu mundo e incorpora signos 
da perspectiva hegemônica de mundo, mais se distancia dos negros 
indisfarçáveis e se sente aceito socialmente.

Certa vez, havia combinado com uns amigos uma confraterni-
zação. Saí do trabalho em direção ao local combinado, mas acabei 
pegando um engarrafamento. No fim, cheguei mais de uma hora 
após o horário combinado. Comentei com um conhecido e come-
çamos a conversar sobre o trânsito, e para minha surpresa ouvi dele:

– Pois é, depois que esse governo do PT (Partido dos Trabalha-
dores) venceu as eleições, o trânsito ficou assim. As pessoas pretas co-
meçaram a poder comprar carros e como nunca tiveram, não sabem 
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dirigir. Junta mais carros na rua, e pessoas que não sabem dirigir o 
trânsito fica assim.

Fiquei estupefato com o que acabara de ouvir, até porque se 
tratava de um professor com longos anos de serviço como profes-
sor da escola pública e professor universitário. Então, recuperado, 
mas muito contrariado, tensionei:

–- Mas eu estou aqui. Também sou negro.
Ele simplesmente respondeu:
– Mas você é educado, estudou e fez faculdade.
Como já ouvi comentários parecidos vindo de pessoas negras, 

tenho que concordar com Munanga (2008), que diz que a pers-
pectiva de embranquecer acabou por alienar a identidade do bra-
sileiro negro. E acredito que vai mais além, a alienação identitária 
se desdobrou em alienação ideológica.

Retomando a narrativa do diálogo com o conhecido, na pers-
pectiva do branqueamento, a minha pele não clareou, mas eu me 
apropriei de um signo da hegemonia, o estudo; isso, segundo essa 
lógica, parece me afastar dos demais negros. Não tenho certeza 
se me aproximaria dos brancos, mas acabei sendo visto como o 
“preto de alma branca”.

São as formas de pensar, como as ocorrências que acabo de 
narrar, que fazem com que discutir as relações étnico-raciais no 
Brasil não seja algo simples. Os processos históricos que inven-
taram a mentirosa aceitação do pardo como sujeito distante dos 
negros e em processo de aproximação com os brancos fizeram 
com que definir quem é e o que é ser negro no Brasil não fosse 
tão entendível como se imagina. No entanto, mesmo com toda 
resistência por parte do hegemônico em reconhecer o protago-
nismo negro, não tenho dúvidas de que temos avançado bastante 
em nossas lutas, o corpo negro, antes regulado e subalternizado, 
reclama o seu lugar de direito na conquista de sua emancipação.
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movimentos negros e culturA corporAl – considerAções em 
prol do corpo negro emAncipAndo-se...

O reconhecimento e a afirmação das corporeidades negras 
passam pela emancipação do corpo negro; com seus embates e 
contradições, tem nas lutas políticas, na valorização da estética 
negra, nas manifestações e expressões artísticas e nas produções 
acadêmicas formas de enfrentamento a um contexto cruel, segre-
gador e violento. Os saberes que vêm, secularmente, sendo pro-
duzidos pelos movimentos negros nos ajudam a refletir sobre os 
processos que envolvem os corpos e as formas como resistem, de-
nunciam e transgridem, desvelando suas “falas” sobre os processos 
de regulação e emancipação vividos ao longo da história.

Desse modo, debruçar-se sobre reflexões acerca das corporei-
dades negras pode nos indicar caminhos para um entendimento 
mais aprofundado sobre as relações étnico-raciais em nossa socie-
dade, assim como poderá fortalecer nossa práxis nos diálogos com 
o escolar. Olhar superficialmente as interações que estabelecem as 
relações sociais no Brasil certamente nos levará a caminhos onde 
nos depararemos com a meritocracia e a reprodução das exclusões, 
que, a meu ver, nos dias de hoje, são alimentadas principalmente 
pela perspectiva de clarear e pela quimera da democracia racial.

O lugar do corpo como tema de pesquisa passa por 
várias fases na produção teórica; Em alguns momen-
tos ele é destacado, em outros invisibilizados, e sem-
pre paira sobre ele a desconfiança de que podemos 
cair em um viés biológico em um momento que as 
ciências sociais e humanas já avançaram e muito nas 
discussões sobre as representações sociais, os imaginá-
rios coletivos e como os corpos são insculpidos pela 
cultura (GOMES, 2017, p. 93).

O entendimento de corpo não pode se limitar ao aspecto 
biológico, pois a cultura tem um poder complexo de entalhar os 
corpos, e em um contexto em que há dominação ideológica, o não 
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hegemônico precisa produzir meios para confrontar as domina-
ções, sob o risco de ser levado à não existência. Ao pensar o corpo 
negro e seu lugar na sociedade de forma crítica, considerando esse 
corpo e suas relações com o mundo enquanto corpo histórico, 
estamos fazendo uso dos saberes ancestrais, saberes emancipató-
rios que foram produzidos em outros espaçostempos e que hoje 
constituem base sólida para continuarmos as lutas iniciadas por 
outras/os e que têm como principal objetivo a diminuição das 
desigualdades sociais por reclamar para si o protagonismo da vida 
e de história das negras e negros do Brasil.

Venho observando nos diversos espaços sociais, como es-
colas, universidades, shoppings; nas redes sociais como Face-
book, Instagram, YouTube, entre outras, pessoas negras, ho-
mens e mulheres praticando uma militância bastante incisiva 
sobre o que diz respeito à estética negra, com dicas de cabelo 
e de vestuário, fazendo denúncias sobre o racismo, divulgando 
eventos acadêmicos e artísticos. Os próprios jogadores da Na-
tional Basketball Association (NBA) e de outras ligas esportivas 
de grande visibilidade mundial têm aderido aos movimentos 
sociais antirracistas, como o Black Lives Matter.3 Denunciando 
as diversas formas de violência de cunho racial e exigindo das 
autoridades medidas de combate ao racismo.

Embora não seja novidade a adesão e o engajamento de atle-
tas de grande destaque mundial às pautas sociais, nunca se viu 
um movimento tão grande com tanta repercussão como o que 
estamos vivenciando nesse momento. O fato de atletas bilioná-
rios, que gozam de fama e prestígio, se engajarem em movimentos 
negros de alcance internacional confronta diretamente o discurso 
meritocrático, que busca desqualificar os movimentos e as ações 

3 Movimento negro estadunidense que tem forte presença feminina em sua lideran-
ça e vem ganhando adesão de celebridades negras, principalmente ligadas ao esporte. 
Disponível em: https://www.geledes.org.br/black-lives-matter-as-tres-mulheres-negras
-por-tras-do-movimento-contra-o-racismo/. Acesso em: 29/9/2020. 

https://www.geledes.org.br/black-lives-matter-as-tres-mulheres-negras-por-tras-do-movimento-contra-o-racismo/
https://www.geledes.org.br/black-lives-matter-as-tres-mulheres-negras-por-tras-do-movimento-contra-o-racismo/
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antirracistas quando atribuem a marginalização do negro a ques-
tões de ordem meramente econômicas.

Embora esse movimento tenha ocorrido nos Estados Unidos, 
o fato de ter alcance mundial faz com que seus ecos cheguem tam-
bém aqui no Brasil, não obstante as peculiaridades pertinentes a 
cada país no que diz respeito às minúcias históricas e à dinâmica 
etnicorracial no contexto de cada sociedade. Ações antirracistas 
em países como Brasil, Estados Unidos, África do Sul, França e 
outras nações onde as questões etnicorraciais são tensas acabam se 
somando a um todo, pois há aspectos que os aproximam.

O corpo negro não se separa do sujeito. A discussão 
sobre regulação e emancipação do corpo negro diz res-
peito a processos, vivências e saberes produzidos cole-
tivamente. Isso não significa que estamos descartando 
o negro enquanto identidade pessoal, subjetividade, 
desejo e individualidade. Há aqui o entendimento de 
que assim como “somos um corpo no mundo”, somos 
sujeitos corpóreos no mundo. A identidade se cons-
trói de forma coletiva, por mais que se anuncie indivi-
dual (GOMES, 2017, p. 94).

No percurso dos movimentos negros no Brasil, algumas 
ações que se iniciaram em outros países foram ressignificadas e 
apropriadas de acordo com nossa realidade social. Já nos primei-
ros anos da República, em função do abandono e da margina-
lização no período pós-Abolição grupos negros se organizavam 
para o enfrentamento coletivo às desigualdades, tanto nos aspec-
tos assistencialistas quanto na questão do lazer. Conforme narra 
Domingues (2007):

Para reverter esse quadro de marginalização no alvo-
recer da República, os libertos, ex-escravos e seus des-
cendentes instituíram os movimentos de mobilização 
racial negra no Brasil, criando inicialmente dezenas 
de grupos (grêmios, clubes ou associações) em alguns 
estados da nação (p. 103).



262 

O Ideal de BranqueamentO e a FertIlIdade da Cultura COrpOral

Desde 1897, com a criação do Clube 28 de Setembro, em 
São Paulo, até os dias atuais, os movimentos negros vêm dire-
cionando suas lutas na forma de diferentes enfoques, até que em 
1978, quando é fundado o Movimento Negro Unificado (MNU), 
o foco das lutas se torna político, inspirado no movimento de 
libertação de alguns países africanos e “na luta a favor dos direi-
tos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram lideranças 
como Martin Luther king, Malcon X e organizações negras mar-
xistas, como os panteras negras” (DOMINGUES, 2007, p. 112).

Nos anos 1980, com o retorno à democracia, outras pos-
sibilidades surgiram. A Educação Física passa a ser discutida 
considerando outras possibilidades de diálogos com o escolar 
e com a sociedade. Nesse mesmo período, o Movimento Negro 
direciona suas ações também para o sistema educacional, o que 
favorece a chegada de ativistas negros à universidade (GOMES, 
2017), aumentando a visibilidade negra em espaços onde antes 
praticamente inexistiam.

Desde então, outros avanços foram conquistados, até que 
em 2003 a Lei n. 10.639/03, sancionada naquele ano, incluiu os 
artigos 26-A e 79-B à Lei n. 9394/96-LDB. A referida lei torna 
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana 
nas escolas públicas e privadas dos ensinos Fundamental e Médio. 
Posteriormente, foi regulamentada por meio do Parecer CNE/CP 
03/04 e pela Resolução CNE/CP 01/04. Sofreu nova alteração 
em 2008 por força da Lei n. 11.645/08, que incluiu as questões 
indígenas (BRASIL, 2003).

A Lei n. 10.639/03 constituiu um imenso avanço para as 
lutas antirracistas, pois além de tornar obrigatória as discussões 
sobre as relações étnico-raciais no contexto escolar, legitimou a 
práxis dos professores que já haviam incorporado ao currículo, 
aquele praticado no chão da escola, as discussões sobre a temá-
tica étnico-racial.
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Com sanção da lei, o Estado Brasileiro reconhece a existência 
do racismo, embora continue sendo negado por parte da socieda-
de, e também dá força aos movimentos que pretendem discutir o 
tema nos diversos setores da sociedade e nos variados níveis de es-
colaridade, possibilitando a indagação aos currículos colonizados 
e reguladores, ainda tão presentes em nossas escolas.

A educação escolar tem sido um dos principais meios 
de socialização de discursos reguladores sobre o corpo 
negro. A mudança nesse estado de coisas tem sido fruto 
da luta do Movimento Negro. E, nos últimos anos, tem 
sido tema de intervenção artística, poética e política de 
uma parcela da juventude negra, sobretudo as jovens 
negras (GOMES, 2017, p. 95)

Assim, as indagações aos currículos nos convidaram e repen-
sar a práxis, bem como as concepções que orientam, organizam 
e caracterizam a Educação Física no diálogo com o escolar. Seja 
para atender às determinações legais, seja na atuação como forma 
de militância por identificar uma demanda social, a construção 
de práticas pedagógicas de caráter antirracista exige a adoção de 
uma concepção interlocutora que permita dialogar com outros 
paradigmas de saberes e que esteja sintonizada diretamente com a 
historicidade dos sujeitos.

Nesse sentido, a concepção da cultura corporal, por tratar de 
conhecimentos materializados pela expressão corporal, “que podem 
ser identificados como formas de representação simbólica de reali-
dades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmen-
te desenvolvidas” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 39), e 
direcionar o foco do processo para os sujeitos, permite estabelecer 
diálogos que pelo viés da aptidão física, que enfatiza o desempenho 
e realiza movimentos descontextualizados, não seria possível.

Pelo viés da cultura corporal é possível dialogar com outros 
saberes e visões de mundo. É possível contar uma outra história 
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narrada pelos próprios protagonistas. A concepção da cultura cor-
poral nos possibilita o avanço de um olhar de “corpo máquina”, 
corpo meramente executante e fazedor de coisas, ainda tão presen-
te nas escolas, para um olhar de totalidade que ratifica a Educação 
Física como prática pedagógica e justifica sua inserção no escolar.

A cultura corporal torna-se referência porque pos-
sibilita explicitar que essa prática pedagógica con-
tém objeto de conhecimento, com intenções e ob-
jetivos escolares (e por isso sua inserção na escola 
e sua vinculação com as ideias dessa instituição), 
deslocando seu foco da aptidão física (CARVA-
LHO, 2017, p. 260).

Venho, por meio da minha práxis, reafirmando a fertilidade da 
cultura corporal na construção de práticas pedagógicas de caráter 
antirracista a partir da Educação Física. Tratar as relações étnico-
raciais pedagogicamente pelo movimento, seja por meio de jogos 
e brincadeiras africanas, jogos de tabuleiro, contação de histórias, 
danças etc., requer atenção especial aos sentidos e significados que 
esses conteúdos podem trazer. Há necessidade de, ao socializarmos 
esses saberes com as/os estudantes, não perdermos de vista o seu 
valor enquanto construção histórica, pois do contrário será somente 
mais uma atividade, mais um jogo, brincadeira ou dança.

Construir práticas antirracistas na escola nos permite a apro-
ximação com a discussão de temas que têm ligação direta com 
questões e ocorrências sociais. Desconstruir o racismo passa por 
convidar a olhar de outras perspectivas, passa por trazer à tona 
outros saberes e passa por contarmos uma outra história; a nossa 
história contada por nós, as negras e negros do Brasil.
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conclusão

Percebo que há grande desconhecimento sobre muitas questões 
históricas e sociais no que diz respeito ao negro, sua cultura e sua 
história. A escravidão negra corre o risco de ser banalizada e naturali-
zada como um processo comum, aceitável em qualquer sociedade em 
construção. Todavia, temos aprendido que junto com a escravidão, 
criada para atender demandas de trabalho com vistas à produção de 
riquezas para os conquistadores europeus, foi imputado também aos 
negros os estigmas de inferioridade. O racismo científico, que preco-
nizava a inferioridade de grupos humanos não europeus, associado 
a outros fatores que também se desdobraram das ideias dos homens 
da “sciência”, deixou marcas profundas e cruéis em nossa sociedade e 
essas marcas reverberam ainda hoje nos variados nichos sociais.

Recentemente (no dia 16 de junho de 2020), uma juíza do 
Estado do Paraná condenou um homem, suspeito de participar 
de atividades criminosas, por ser negro. Em trecho da sentença 
dizia: “Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da 
sua raça, agia de forma extremamente discreta e os delitos e o seu 
comportamento, juntamente com os demais, causavam o desas-
sossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valora-
da negativamente.”4 Ao assistir e ler as reportagens por meio da 
imprensa e das redes sociais, quase não acreditei. Lembrei que 
é exatamente para combater crimes, como o que foi cometido 
pela magistrada, que faço essa militância. Convém reiterar que 
as ideias do racismo científico e do ideal de branqueamento con-
tinuam fortes e à espreita, como um predador implacável.

Entendo que os conhecimentos produzidos acerca das ques-
tões étnico-raciais são, na verdade, avanços grandiosos. E esses 
saberes estão distribuídos em diversas áreas do conhecimento e 

4 Reportagem do portal G1 do Paraná, disponível em: https://g1.globo.com/pr/pa-
rana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-in-
tegrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml. Acesso em: 30/9/2020. 
Grifos nossos.
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quando conseguimos trazê-los para os diálogos com os cotidianos 
escolares, percebemos a importância dessas produções e a potên-
cia dos mesmos no enfrentamento ao racismo. Quando, nas ofici-
nas de jogos e brincadeiras africanas que venho socializando com 
estudantes e professores, dialogo sobre alguns desses saberes, as 
reações são fantásticas. Sobre isso, encerrando este artigo, trarei a 
narrativa de duas experiências:

Experiência 1: Enquanto ministrava uma oficina de jogos e 
brincadeiras africanas em escola pública de São Gonçalo/RJ para 
estudantes do curso formação de professores, ofereci uma brin-
cadeira da qual as estudantes gostaram muito. Surgiram muitas 
perguntas sobre a brincadeira, e buscando atender às curiosi-
dades fui respondendo e dando outras informações, até revelei 
que se tratava de uma brincadeira do Egito, país do continente 
africano. Percebi surpresa em algumas estudantes, mas uma em 
particular chamou-me a atenção. Perguntei se queria falar algo, 
e ela entre risos respondeu:

– Nossa, o Egito fica na África!? Nunca parei pra pensar que o 
Egito fica na África!

O estigma que foi construído sobre África, com rótulo de pobreza 
e atraso a distanciou de um país que é parte do seu próprio território, 
pois ao Egito foi dado o rótulo de avançado e desenvolvido.

Experiência 2: Enquanto dialogava sobre o racismo com 
estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental de uma esco-
la pública do Recife/PE, me baseando nos estudos de Motta 
(2016) para explicar a origem das diferenças fenotípicas, fa-
lava dos movimentos humanos ao longo dos milênios, e que, 
conforme os grupos humanos migravam para regiões com 
climas diferentes, características como a cor da pele, textura 
dos cabelos, formato do nariz, entre outras, iam mudando. Ao 
socializar esses saberes com o grupo de adolescentes, percebi 
um imenso silêncio acompanhado de rostos com expressão de 
surpresa e reflexão.
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A negação de saberes com potencialidades de desconstruir 
o racismo pode significar uma forma de fomento desse tipo de 
violência. Não ser racista já não basta, há necessidade urgente 
de empreendermos ações de caráter antirracista e para isso, em 
se tratando de escola, as práticas pedagógicas com esse caráter, 
onde a comunhão dos saberes emancipatórios se fizer presente, 
poderão ser armas poderosas para os avanços étnico-raciais. O 
racismo se manifesta de muitas formas, umas incisivas e outras 
um tanto sutis, já no que diz respeito a suas consequências a 
sutileza passa bem longe, pois somos uma sociedade institucio-
nalmente racista.

Esse racismo multifacetado, que se alimenta de mecanismos 
complexos, alguns silenciosos, pérfidos, consiste em imenso de-
safio para os que laboram na construção de práticas contra-he-
gemônicas. A necessidade de trocas, com aquisição de saberes e 
ideias faz com que a inserção em um grupo de pesquisa seja um 
elemento favorável no enfrentamento às diversas desigualdades, 
inclusive as desigualdades étnico-raciais.

Sinto-me fortalecido por fazer parte do Grupo de Pesquisa 
ELAC. Neste coletivo, onde fui acolhido e dei meus primeiros 
passos na pesquisa acadêmica, pude vivenciar um valor civili-
zatório afro-brasileiro indispensável à potencialização mútua e 
ao enfrentamento das desigualdades: a cooperatividade. Dito 
isso, nesses dez anos de ELAC, pois sabemos que manter um 
grupo de pesquisa motivado e produzindo sem que a pesquisa 
se torne algo meramente pragmático não é nada fácil, pesqui-
sar a vida, com a vida e para a vida, celebrando-a é a maior 
marca do nosso amado coletivo. Obrigado ELAC, parabéns 
grupo querido.
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Capítulo 11

Solidariedade e unidade de ClaSSe: 
fortaleCendo “ideiaS, afetoS e projetoS” 

em defeSa da univerSidade públiCa

Adriana Machado Penna

Resumo: O presente ensaio nasceu das comemorações que 
marcaram o percurso de dez anos do ELAC, estando o 
NUPETE integrado a uma dessas atividades. Além de 
fortalecer o lastro acadêmico e investigativo do ELAC, 
esta atividade consolidou antigas e inaugurou novas rela-
ções junto a outros grupos de pesquisa; tudo isso emba-
lado por uma conjuntura nacional e internacional veloz e 
complexa, impactando gravemente a educação e a univer-
sidade públicas. Tratou-se, sobretudo, de um momento 
especial para o NUPETE, quando a este foi possível ex-
por sua concepção de mundo, trajetórias já percorridas e 
objetivos a ser alcançados.

um contexto em ebulição

É com grande satisfação que o Núcleo de Estudos e Pesquisas 
e Trabalho e Educação (NUPETE) participa da presente publi-
cação em comemoração aos dez anos de existência do Educa-
ção física escolar; Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades 
(ELAC). A atividade intitulada “Grupos de pesquisas e a docên-
cia: ideias, afetos e projetos em que a escola e a universidade pú-
blica são bens comuns”1 ocorreu diante do acirramento de mais 

1 A atividade citada aconteceu nas instalações do Instituto de Educação Física da 
UFF, no dia 28 de novembro de 2019.
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uma crise política, econômica e ideológica brasileira, que também 
ameaça a essência da educação pública.

Esse processo (que ainda se avoluma até os dias atuais) teve 
suas bases forjadas no interior da crise de acumulação do capita-
lismo mundial de 2008, que já gestava as contradições presentes 
na atual crise política brasileira. Processo que avançou pelas 
manifestações de 2013, as eleições de 2014, o impeachment de 
Dilma Rousseff, em 2016, a perseguição a Lula e a regressão 
econômica, política e social impressa por Temer (MASCARO, 
2018, p. 85). Um dos registros desta crise na atualidade diz res-
peito à ascensão do governo reacionário de Jair Bolsonaro e seus 
efeitos nocivos à vida da classe trabalhadora brasileira.

A atividade organizada pelo ELAC trouxe elementos funda-
mentais para compreensão da realidade acima, entre eles, o fenô-
meno do golpe de 2016 no Brasil que expressa a continuidade de 
um modelo de dependência entre o capital nacional e externo, 
do monopolitismo e clientelismo estatal, da repressão e do con-
trole populacional (MASCARO, 2018, p. 80-81); além de ser 
a manifestação da inabilidade dos governos petistas – especial-
mente o segundo mandato do governo Dilma – em “satisfazer 
a queda de acumulação dos capitais nacionais e internacionais” 
(MASCARO, 2018, p. 88). Assim, é fundamental compreender 
o que representa o ano de 2016 na história recente do Brasil: um 
“novo golpe de classe burguesa que realinha frações dos capitais 
nacionais e internacionais para a acumulação numa situação es-
pecífica de crise do capitalismo mundial e brasileiro” (MASCA-
RO, 2018, p. 93).

Identificados os elementos acima e ultrapassados os limites 
dentro dos quais supostamente se encerram nossos objetos de 
pesquisa, a unidade de ideias, afetos e projetos anunciada e espe-
rada pela atividade proposta pelo ELAC se fez presente. Assim, 
colocou-se sobre a mesa dois princípios fundamentais: 1) a luta 
solidária pelo acesso e socialização do conhecimento crítico; 2) a 
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defesa da educação e da universidade públicas, dando sentindo as 
nossas pesquisas. Estes são princípios balizadores da nossa práxis, 
portanto, não os reconhecer poderá nos levar em direção ao nosso 
próprio fim.

Esta última afirmação toma por pressuposto a materialida-
de sobre a qual operam os princípios da dialética entre prática 
e teoria, o que dá suporte à produção do conhecimento que se 
pretenda radicalmente transformador. Caso contrário, o conheci-
mento adequar-se-á à organização e à sistematização próprias da 
sociedade capitalista. (LÉNINE, 1975).

Sustentado pelo materialismo histórico e dialético, o NUPE-
TE assume a “Prática Social” como “o critério decisivo para reco-
nhecer se um conhecimento é verdadeiro ou não” (TRIVIÑOS, 
1987, p. 27). O acesso ao conhecimento crítico – ao propor o 
rompimento por superação perante a concepção da “verdade re-
lativa” – busca superar formas binárias de pensamento alinhadas 
ao idealismo, ao subjetivismo, ao ceticismo, ao relativismo etc. 
Tratam-se de formas de conhecimentos que não são desprezadas 
por nós; ao contrário, estas têm sido objeto de nossas análises sob 
as lentes da dialética. Procedimento necessário para tomarmos 
posição junto ao enfrentamento da questão fundamental da filo-
sofia, que expõe a “antinomia entre o materialismo e idealismo”. 
As tentativas históricas para solucionar esta antinomia passam pe-
las respostas dadas a duas questões; contudo, colocadas como se 
constituíssem vias opostas: “Será preciso partir das coisas para a 
sensação e o pensamento? Ou será melhor ir do pensamento e da 
sensação para as coisas?” (LÉNINE, 1975, p. 33).

A antinomia explicitada acima, que também envolve a con-
tradição entre o caráter absoluto e relativo do conhecimento, 
nos leva aos caminhos seguidos por Engels e sua posição em 
defesa da primeira via, ou seja, do materialismo dialético (apud 
LÉNINE, 1975). Note-se que, ao analisarmos os produtos do 
conhecimento humano e sua validade soberana, absoluta, temos, 
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sem dúvida, a inclusão do relativismo, mas aquele não se reduz 
a este. Faz-se necessário, pois, admitir a relatividade dos nossos 
conhecimentos “não no sentido da negação da verdade objetiva, 
mas no sentido da relatividade histórica dos limites da apro-
ximação dos nossos conhecimentos em relação a esta verdade” 
(LÉNINE, 1975, p. 121).

Ainda sobre essa questão, Engels defende que (apud 
LÉNINE, 1975):

[...] “o caráter representado necessariamente como 
absoluto do pensamento humano e a sua actuali-
zação unicamente em indivíduos de pensamento 
limitado, contradição que só se pode resolver no 
progresso infinito, na sucessão praticamente ilimi-
tada, para nós pelo menos, das gerações humanas. 
Nesse sentido, o pensamento humano é tão sobe-
rano como não soberano na sua faculdade de co-
nhecimento tão ilimitada como limitada. Soberano e 
ilimitado pela sua natureza [...] a sua vocação, as suas 
possibilidades e o seu objetivo histórico final; não sobe-
rano e limitado pela sua execução individual e pela sua 
realidade singular” (ENGELS, 1904,1 p. 81, apud 
LÉNINE, 1975, p. 117-118, grifos nossos).

Questões como as apresentadas acima têm sido centrais às 
pesquisas e à organização dos estudos desenvolvidos pelo NU-
PETE, contribuindo para pensarmos a formação de professores 
na contemporaneidade e a teoria do conhecimento que deve-
ria dar suporte científico a esta formação. Assim, priorizamos a 
produção do conhecimento e do acesso à ciência, às artes, à fi-
losofia enquanto produtos da história acumulada pela humani-
dade; expressão do trabalho enquanto atividade essencialmente 
humana e criativa.

1 ENGELS, F. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wisserschaft, 5. Estugarda: 
Aufalge, 1904, p. 6.
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Nesse sentido, o acesso à objetividade, ao real, à verdade ab-
soluta não é privilégio de um indivíduo iluminado; não é uma 
tarefa minha ou sua; não é papel deste ou daquele grupo de pes-
quisa, mas é uma produção coletiva que vem se constituindo ao 
longo da história humana. Portanto, todas as formas de apropria-
ção privada e de mecanismos de alienação do conhecimento, de 
negação e usurpação das ciências, das artes e da filosofia deverão 
ser negadas e denunciada por todos nós.

As categorias do materialismo histórico dialítico têm sido, 
cada vez mais, instrumentos indispensáveis aos estudos desenvol-
vidos pelo NUPETE. A ciência materialista cumpre o papel de 
subsidiar a nossa intervenção política, militante e pedagógica seja 
na escola, seja na universidade. Buscamos, assim, contribuir para 
uma formação de professores pautada no conhecimento real, de-
monstrando que “não há para o materialismo dialético linha de 
demarcação instransponível entre a verdade relativa e a verdade 
absoluta” (LÉNINE, 1975, p. 119).

Compreender a necessária tensão que se coloca na concepção 
de conhecimento aqui abordada remete-nos a pensar a educação 
no interior da luta de classes, certos de que sua transformação está 
para muito além dos muros da escola e da universidade. Portanto, 
concordando com a afirmação de Mészáros (2008), faz-se neces-
sário compreender que:

Limitar uma mudança educacional radical às mar-
gens coercitivas interesseiras do capital significa 
abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, 
o objetivo de uma transformação social qualitativa. 
Do mesmo modo, contudo, procurar margens de 
reforma sistêmica na própria estrutura do sistema 
do capital é uma contradição em termos. É por isso 
que é necessário romper com a lógica do capital se 
quisermos contemplar a criação de uma alternativa 
educacional significativamente diferente” (MÉS-
ZÁROS, 2008 p. 27, grifos do autor).
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Assim, com a certeza de que não faltaria àquele espaço orga-
nizado pelo ELAC nem a solidariedade de classes que nos unifica, 
nem as “ideias, afetos e projetos” que nos animam o espírito – den-
tro e fora da escola e da universidade públicas –, o NUPETE teve 
a honra de aceitar o seu convite.

o futuro dA universidAde públicA, fAzemos nós!

O processo histórico brevemente abordado acima ao mesmo 
tempo que aprofundou a precariedade da vida dos trabalhadores, 
evidenciou, também, suas contradições. Por não ser o objetivo 
deste ensaio, não entraremos em maiores detalhes. Estes, de certo, 
necessários para a apreensão do último período da história brasi-
leira, a qual amarga o resultado das eleições presidenciais que con-
duziram ao governo o espectro da extrema direita negacionista, 
anticientificista, irracionalista, obscurantista.

Tomados por si só, os atributos acima já são capazes de 
caracterizar bem as ações e os ataques desse governo contra o 
caráter público da educação e da universidade, bem como con-
tra tudo que isso representa. Aos ataques, acompanham outros 
mecanismos com o intuito de desqualificar as instituições pú-
blicas de Ensino Superior, seus professores e alunos.

Concretamente, os ataques desferidos pelo então minis-
tro Abraham Weintraub, em fins de abril de 2019, anunciando 
cortes às universidades federais (chegando à casa dos 30%), é 
um indicativo desta constante ameaça. Esses cortes atingiriam 
inicialmente a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), tendo por critério o princípio da “balbúrdia”. Princípio 
este que, associado ao cultivo generalizado de maconha nos cam-
pi, segundo o próprio ministro, tratava-se de uma prática cor-
riqueira nas universidades públicas. Na tentativa de escamotear 
o que de fato estava em curso (o projeto histórico de desmonte 
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da universidade pública), o então ministro alegou que: “A uni-
versidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer balbúrdia e 
evento ridículo” (AGOSTINE, 2019).

Ato contínuo, a política de cortes foi divulgada após o go-
verno anunciar um contingenciamento orçamentário de R$ 30 
bilhões, dos quais R$ 5,8 bilhões foram tomados da educação. 
Após os cortes e a desqualificação pública de três renomadas ins-
tituições de Ensino Superior, reconhecidas nacional e internacio-
nalmente, associando o volume do contingenciamento ao grau de 
“balbúrdia” por estas promovidas, Weintraub declarou que novos 
critérios seriam tomados para a execução de novos cortes. A am-
pliação dos cortes a ser executados pelo MEC, expandidos a to-
das as universidade e institutos federais, passaria então a valer-se 
do “desempenho acadêmico das universidades” e o “impacto dos 
cursos oferecidos no mercado de trabalho” (AGOSTINE, 2019).

Não há dúvidas de que essas políticas não são casuais. Ao con-
trário, são produto de um projeto específico, atrelado a determi-
nada concepção de saber e de educação, redundando em profundo 
descaso com a produção do conhecimento crítico, com o estímulo 
à ciência, à tecnológica e sua constituição e promoção em espa-
ços públicos. Some-se a tudo isso o retrocesso estabelecido desde 
2016 pela Emenda Constitucional 95; esta, que, ao ser preparada 
dentro do caldo golpista acima citado, já indicava suas intenções.

Por tratar-se de um projeto há muito requentado pela ânsia 
por desmontar a educação pública, os ataques precisam ser cons-
tantemente renovados. Nesse sentido, novos cortes foram provi-
denciados, rebaixando o orçamento previsto para a educação pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020. Desta feita, o 
orçamento destinado à educação em 2020 foi ainda menor do que 
o de 2019, podendo-se identificar uma redução de cerca de R$ 
19,8 bilhões, impactando as universidades federais com uma nova 
redução que chegou a cerca de 14,8% (UFRGS, 2020).
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A incerteza e a impossibilidade de previsão de futuro instala-
das nas IFEs têm-se apresentado de forma constante. Apresentam-
se, de fato, como um programa de Estado, sobretudo, a partir do 
governo FHC.

Os anos de 1990 abriram as portas para os avanços das polí-
ticas neoliberais – rota de fuga do capital para resolver mais uma 
de suas crises, que atingiu seu pico em meados dos anos 1970. O 
neoliberalismo impactou todos os setores da vida não deixando 
incólume o setor educacional; assim, os organismos internacio-
nais se empenharam no compromisso de promover a liberalização 
do comércio dos serviços educacionais.

A inclusão da educação nos Tratados de Livre Comércio, 
a partir dos anos 1990, institucionalizava a liberalização desses 
mercados ao mesmo tempo que promovia o fim das legislações 
nacionais. Viabilizava, sobretudo, cursos a distância com a grif-
fe de instituições conhecidas no mercado educacional em nível 
internacional. Esse quadro ganhou ainda mais destaque após os 
reveses da “Rodada de Seattle”,2 organizada pelo OMC3 em 1999, 

2 A Conferência Ministerial de Seattle, que ocorreu entre 30 de novembro e 3 
de dezembro de 1999, carrega em seu histórico, naquele momento, a marca do 
fracasso para o mercado globalizado. Foi atravessada por muitos desacordos e dis-
putas pelo poder na condução das negociações; sobretudo entre seus principais 
participantes, EUA e UE. As principais polêmicas estavam em torno dos subsídios 
agrícolas. Nesse contexto, muitas manifestações foram organizadas pela população, 
demonstrando sua insatisfação com a imposição e soberania do mercado, único 
interesse da OMC e de seus países signatários. Essas manifestações foram contidas 
violentamente pela força policial, causando grande insatisfação aos países pobres, 
participantes daquela cúpula. “O avanço das corporações em temas como proprie-
dade intelectual e liberalização dos “serviços” educacionais, das compras governa-
mentais etc. motivou (...) as grandes manifestações populares em Seattle e Gênova” 
(LEHER, 2003, p. 217).
3 A OMC passou a exercer suas funções a partir de 1995, como resultado das 
rodadas de negociação celebradas no marco do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas 
e Comércio), criado em 1948 e sendo o primeiro instrumento de negociação mul-
tilateral para a derrubada de barreiras protecionistas entre nações.
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reabrindo as negociações em torno da transformação dos serviços 
públicos em mercadorias. A OMC passou a expandir os acordos 
de livre mercado, inclusive incluindo o Acordo Geral sobre o Co-
mércio de Serviços (AGCS), introduzindo a educação entre os 
serviços comercializáveis (LEHER, 2003).

Os governos brasileiros, a partir de então, demonstraram am-
pla simpatia com os ideais da globalização e das políticas neolibe-
rais, assumindo no discurso e na prática política a defesa de um 
novo “paradigma de produção” e de “organização do trabalho” 
em nível internacional. A estes, condicionavam-se “requisitos di-
ferenciados de educação geral e qualificação profissional dos tra-
balhadores [...] Disseminou-se a idéia (sic) de que para ‘sobrevi-
ver’ à concorrência do mercado, para conseguir ou manter um 
emprego, para ser cidadão do século XXI, seria preciso dominar 
os códigos da modernidade”. “Habilidades e competências!” Eis as 
palavras que passaram a traduzir esses “códigos da modernidade” na 
escola (SHIROMA, 2000, p. 55-56).

A partir dos anos 1990, a escola e a relação ensino-apren-
dizagem passam, cada vez mais, a se orientarem por uma nova 
lógica. A lógica da reestruturação do trabalho, da privatização e 
da flexibilização dos direitos conquistados, ou seja, a lógica da 
“acumulação flexível” (HARVEY, 2012). Sob esta perspectiva, o 
conhecimento e o saber passam também a exercer outras funções, 
ganhando novo status.

O discurso sedutor de que adentrávamos o novo milênio, 
num mundo globalizado no qual a informatização e as tecnologias 
da comunicação dariam lugar a “todos”, começa a ganhar espaço. 
Discurso como este tem entrado facilmente pelo portão da escola 
básica e da universidade e, de forma específica, adentra os cursos 
de formação de professores. Nesse contexto, a educação passou a 
adotar a ideia da formação por competências e a secundarizar a 
formação pautada pelos conteúdos; estes, tomados como ultrapas-
sados, obsoletos, autoritários.
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Duarte (2001), ao fazer a crítica a Philippe Perrenoud, um 
dos principais ideólogos da ideia de competências, demonstra 
como esse autor busca tratar este conceito. Diz Perrenoud:

[...] “a formação de competências exige uma pequena 
‘revolução cultural’ para passar de uma lógica do en-
sino para uma lógica do treinamento (coaching), ba-
seada em um postulado relativamente simples: cons-
troem-se as competências exercitando-se em situações 
complexas” [...] Para desenvolver competências é pre-
ciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e proje-
tos, propor tarefas complexas e desafios que incitem 
os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa 
medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia 
ativa, cooperativa, aberta para a cidade ou para o bair-
ro, seja na zona urbana ou rural. Os professores devem 
parar de pensar que dar aulas é o cerne da profissão. 
Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e 
regular situações de aprendizagem seguindo os princípios 
pedagógicos ativos e construtivistas (DUARTE, 2001, p. 
35-36, grifos do autor).

Amplia-se, então, a adesão àquilo que o NUPETE tem ca-
racterizado como o império das competências4 e que ganha ainda 

4 Estamos chamando de império das competências ao processo que desembocou na 
exigência de uma formação humana modelada pelo desenvolvimento de competên-
cias adaptáveis à reestruturação experimentada pela produção capitalista, a partir dos 
anos 1980. Somam-se a este processo a adoção de teorias pedagógicas pós-moder-
nas (“pedagogias do aprender a aprender”) e seus métodos ativos de aprendizagem. 
A concepção de formação por competências tem sido amplamente divulgada pelos 
organismos internacionais e seus ideólogos; bem como por seus documentos orien-
tadores de políticas educacionais, assumidas pelos países signatários. Trata-se de uma 
ideia-força anunciada desde fins dos anos 1980 e início dos 1990 e vem se impondo 
como o motor das políticas educacionais para todos os níveis do ensino no Brasil. O 
NUPETE, ao se dedicar ao estudo da formação de professores no Brasil – formação 
esta submetida ao domínio das teorias da pós-modernidade –, vem observando a sua 
condução cada vez mais pautada pela lógica da formação por competências. É nesse 
sentido que a atual política de formação de professores está condicionada à aplicabili-
dade da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), a qual, por 
sua vez, fundamenta-se pelo princípio da formação por competências. Nesta direção, 
temos defendido que a concepção de “competência” é o centro da atual política de 
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mais espaço em tempos de Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

No que diz respeito ao Ensino Superior no Brasil, este já vi-
nha passando por transformações desde os anos 1980 com a in-
trodução do GERES,5 quando se operou um “deslocamento” na 
concepção de universidade (SAVIANI, 2009). Abria-se a possibi-
lidade para a distinção entre universidade de ensino e de pesquisa, 
lógica que a partir de então passou a se fazer presente nos docu-
mentos oficiais dirigidos às políticas para Ensino Superior.

No entanto, foi na gestão de Paulo Renato – ministro da 
Educação de FHC – que esta concepção foi assumida em sua 
completude. A sua implementação condicionava-se a aprovação 
de uma emenda constitucional (EC), objetivando descaracteri-
zar o artigo 207 da Constituição Federal e sua garantia de in-
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como bem 
destacado por Saviani (2009), em função de disputas desfavo-
ráveis no Congresso à época, a ideia em torno da aprovação de 
uma EC fracassou.

Restou ao governo FHC o mecanismo de atuar na aprovação 
da “LDB minimalista”, em 1996, para logo a seguir, apenas um 
ano depois, em 1997, baixar o Decreto n. 2.306, que atuou para 
a regulamentação da LDB (SAVIANI, 2001). Este decreto, entre 

formação de professores, se estabelecendo frente aos princípios político-ideológicos 
e pedagógicos presentes, por exemplo: nas atuais Diretrizes Curriculares de Forma-
ção Inicial de Professores (Resolução CNE/CES n. 2, de 20 de dezembro de 2019); 
nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação 
Física (Resolução CNE/CES n. 6, de 18 de dezembro de 2018) e na Base Nacional 
Comum de Formação de Professores (BNC-Formação). Todos esses documentos, 
entre outros, têm como ponto de contato a formação por competências, voltada ao 
treinamento do professor para atuar como um mero aplicador da BNCC na ponta da 
linha, ou seja, na escola. Estamos diante do neotecnicismo na formação de professo-
res, estabelecendo o império das competências na escola e na universidade.
5 Para Saviani (2009), tal deslocamento se dá a partir de 1986, com o então mi-
nistro da Educação Marco Maciel, que implementou o Grupo Executivo para a 
Reformulação do Ensino Superior (GERES), criado na Nova República.
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outras questões, introduziu a classificação de centro universitário 
no Ensino Superior, já que não se podia reivindicar uma universi-
dade de ensino, o que iria de encontro ao artigo da Constituição 
Federal, anteriormente citado.

De fato, o centro universitário é eufemismo da uni-
versidade de ensino, isto é, uma universidade de se-
gunda classe, que não necessita desenvolver pesquisa, 
enquanto alternativa para viabilizar a expansão da 
universidade a baixo custo, em contraposição a um 
pequeno número de universidades de pesquisa que 
concentrariam o grosso dos investimentos públicos 
(SAVIANI, 2009, p. 3).

A aproximação do Ensino Superior às imposições do circuito 
do mercado internacional tornou-se ainda mais impactante 
a partir de então. A aplicação de reformas políticas, acompa-
nhadas de normas gerais a ser adotadas pela educação superior 
igualou-a a qualquer outro serviço a ser negociado no mercado 
globalizado.

No caso do Brasil, como visto acima, o processo de reformas 
toma grande impulso no governo FHC, a partir de 1995.6 Foi este 
o momento no qual as ações oficiais deram impulso à reforma da 
educação superior no país. O então ministro Bresser Pereira foi o 
defensor da tese de que o Estado Moderno, social-democrata, se 
constituiria de duas esferas fundamentais: “um núcleo burocráti-
co,7 voltado para a consecução das funções exclusivas do Estado, 
e um setor de serviços sociais e de obras de infra-estrutura”. Nas-

6 Neste ano, a Secretaria de Administração Federal foi transformada no MARE 
(Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado), sob o comando, à 
época, do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, mentor da reforma político-admi-
nistrativa do Estado no governo FHC.
7 Para Roberto Leher, o Núcleo Burocrático, ou “Núcleo Estratégico do Estado” 
(NEE) é composto pelo “Ministério da Fazenda; Planalto Central, Diretoria do 
Banco Central, portanto, é considerado o comando do Estado onde o Parlamento, 
além de não fazer parte tem influência nula sobre o mesmo” (Transcrição feita de 
aula ministrada na Faculdade de Educação da UFRJ, em 18 de novembro de 2005).
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ciam assim as condições para a elaboração do “Plano Diretor de 
Reforma do Estado” que, para Bresser Pereira (19968 apud SILVA 
JR.; SGUISSARDI, 1998), tinha o seguinte formato:

(1) o núcleo estratégico do Estado, (2) as atividades 
exclusivas do Estado, (3) os serviços não-exclusivos ou 
competitivos, e (4) a produção de bens e serviços para 
o mercado. [...] Na União, os serviços não exclusivos 
de Estado mais relevantes são as universidades, as esco-
las técnicas, os centros de pesquisa, os hospitais e os mu-
seus. A reforma proposta é a de transformá-los em um 
tipo especial de entidade não-estatal, as organizações 
sociais. A idéia (sic) é transformá-los, voluntariamen-
te, em “organizações sociais”, ou seja, em entidades que 
celebrem um contrato de gestão com o Poder Executivo e 
contem com a autorização do parlamento para partici-
par do orçamento público (SILVA JR.; SGUISSARDI, 
1998, p. 32, grifos dos autores).

Naquele momento, o que já se colocava como ideia central 
era o gerenciamento de serviços por parte de organizações não go-
vernamentais (ONGs), trabalhando com o princípio de contratos 
de gestão assumidos com o Estado. Inicia-se de maneira crescente, 
como pode-se testemunhar nos dias atuais, as inúmeras e indis-
criminadas prestações de serviços por empresas e organizações de 
cunho privado em todos os setores do serviço público. O mesmo 
se dá na educação, em todos os níveis de ensino.

Sem dúvida, o contexto acima é a ponta de lança das políticas 
educacionais para a então denominada “educação do novo milê-
nio”, levada às últimas consequências no tempo presente. Haja 
vista o insistente foco das políticas do Banco Mundial (BM) e seu 
projeto de desmonte da educação pública brasileira.

8 PEREIRA, Bresser. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil – para uma nova 
interpretação da América Latina. São Paulo: Editora 34, 1996. 
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Não por acaso a bandeira empunhada em Jomtien9 foi a 
das políticas de atendimento às “necessidades básicas” de edu-
cação, dirigidas à periferia do mundo capitalista. Dentro de 
um contexto de crise, fome e avanço do desemprego estrutural, 
a escola foi eleita como a promotora da paz e da tolerância no 
mundo, além de servir como instrumento de minimização da 
extrema pobreza nos países periféricos. A estes eram apresenta-
dos a lógica da educação dos e para os mercados como única sa-
ída viável, com tudo que vinha no pacote: a avaliação em larga 
escala, atrelada à competitividade e ao ‘rankeamento’ nacional 
e internacional.

A esse respeito, seguindo a linha das argumentações de Li-
bâneo (2012), essa nova empreitada do capital imposta à escola 
dá-lhe um caráter assistencialista, o que se sobrepõe aos objeti-
vos do ensino e da aprendizagem, intensificando sua histórica 
dualidade. Assim;

[...] a escola que sobrou para os pobres, caracte-
rizada por suas missões assistencial e acolhedora 
(incluídas na expressão educação inclusiva), trans-
forma-se em uma caricatura de inclusão social. As 
políticas de universalização do acesso acabam em 
prejuízo da qualidade do ensino, pois, enquanto se 
apregoam índices de acesso à escola, agravam-se as 
desigualdades sociais do acesso ao saber, inclusive 
dentro da escola, devido ao impacto dos fatores in-
traescolares na aprendizagem. Ocorre uma inversão 
das funções da escola: o direito ao conhecimento e 
à aprendizagem é substituído pelas aprendizagens 

9 Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na 
Tailândia, em 1990, sob os auspícios do Banco Mundial, do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação e Cultura (UNESCO). Naquele momento fora firmado o ‘compromisso’ 
que ficou conhecido internacionalmente como a “Declaração mundial sobre edu-
cação para todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem”.
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mínimas para a sobrevivência. Isso pode explicar o 
descaso com os salários e com a formação de profes-
sores: para uma escola que requer apenas necessidades 
mínimas de aprendizagem, basta um professor que 
apreenda um kit de técnicas de sobrevivência docente 
(agora acompanhado dos pacotes de livros didáticos 
dos chamados sistemas de ensino) (LIBÂNEO, 2012, 
p. 23, grifos nosso).

É também nesse contexto que, em 1994, o BM publica um 
documento que marca o desmonte por nós aqui denunciado. Seu 
título ficou mais conhecido como “lições derivadas da experiên-
cia”10 e indicava que:

[...] as políticas para a educação superior de muitos 
países latino-americanos, em conformidade com as 
suas frações burguesas dominantes, passaram a per-
seguir o objetivo de desconstituir o chamado modelo 
europeu de universidade. Conforme o Banco Mun-
dial, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e a 
gratuidade das instituições públicas, os traços mais 
distintivos deste modelo, seriam anacrônicas com a 
realidade latino-americana (LEHER, 2012).

Já naquele momento, o BM trazia em seus argumentos a ne-
cessária diferenciação entre o papel do ensino nos países centrais 
e nos países da América Latina, sobretudo, ao se tratar do Ensino 
Superior. Estava colocada a indicação de que a melhor taxa de 
retorno econômico para os investimentos educacionais na Améri-
ca Latina era o investimento em educação elementar, deixando o 
Ensino Superior ao sabor do mercado. Esse passaria a ser o sinal 
de um tempo, ou seja, aquilo que na concepção do BM seria uma 
“boa política” a ser assumida pelos Estados da periferia do sistema 
no século XXI (LEHER, 2012).

10 Trata-se do documento do Banco Mundial, publicado sob o título “La En-
señanza Superior – Las Lecciones derivadas de La Experiência. Washington, 1994. 
Disponível em: www.bancomundial.org.br.
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Desde então, muitas têm sido as tentativas de desconfigurar 
a universidade pública brasileira pela via das reformas, de políticas 
de contingenciamento, do descompromisso com a infraestrutura e 
sua manutenção, pela falta de política de acesso e manutenção de 
estudantes, pelo desmonte de carreiras e retiradas de direitos, ou 
tudo isso ao mesmo tempo. Na direção contrária temos a história 
das nossas lutas, às quais se expressam nos momentos de contesta-
ção e na organização de greves que se colocaram contra a política 
de privatização da universidade pública. Estas têm sido uma de 
nossas maiores armas, devendo ser tomadas por nós como a ener-
gia que nos fez superar as dificuldades desse passado e nos dará a 
força necessária para enfrentar os óbices do hoje e do amanhã!

“future-se”: expressão virulentA dA privAtizAção dA 
universidAde públicA

Resgatar brevemente esse processo é útil. Ajuda-nos a reforçar 
o fato de que a universidade pública brasileira está, e tem estado, 
sob a artilharia do mercado nacional e internacional na busca por 
transformá-la em seu antípoda.

Contudo, nada se iguala aos métodos utilizados pelo governo 
de Jair Bolsonaro, suas manifestações e declarações de desprezo às 
IFEs, semeando o terreno para que vinguem as condições objeti-
vas e subjetivas para que seja operacionalizado o desmonte defini-
tivo dessas instituições.

Frente a tudo isso, o ato de resistência se torna insuficien-
te. Precisaremos, isto sim, organizar os meios necessários, dentro 
e fora da universidade, para subvertermos uma situação na qual 
o que está em jogo é a própria existência da educação pública, 
em todos os níveis. Todos esses ataques preparam a antessala para 
aquele que pode representar o golpe fatal. Referimo-nos ao fami-
gerado “Programa Institutos e Universidades Inovadoras”, popu-
larmente chamado de “Future-se”.11

11 O governo Bolsonaro, eleito em 2018, passou a tratar a educação pública 
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O “Future-se” é, a nosso ver, uma espécie de revanche de 
todas aquelas tentativas de desmontes, mas que não obtiveram o 
sucesso esperado. Eis o que é o “Future-se”: a expressão mais viru-
lenta entre o rol de políticas já apresentadas para o aniquilamento 
da universidade pública.

O “Future-se” foi reconduzido em sua quarta versão à apre-
ciação do Congresso Nacional em maio de 2020, na forma do 
Projeto de Lei (PL). Traz em seu conjunto os “elementos consti-
tutivos do projeto em curso para a educação no país”, qual seja, 
sua rendição ampla e irrestrita ao mercado, à financeirização 
(LEHER, 2020a).

Desde a sua primeira versão, o objetivo do “Future-se” con-
siste em um projeto de “refuncionalização das universidades e 

de modo geral e as universidades públicas, de forma específica, como grandes 
empecilhos à execução das linhas mestras de seu projeto de governo, o qual traz 
estampado em sua bandeira o lema “Brasil Acima de tudo e Deus acima de todos”, 
uma espécie de revive do “Brasil, ame-o ou deixe-o”, mote da Ditadura militar 
instalada no Brasil em 1964. Como um verdadeiro óbice ao desenvolvimento 
do pensamento criativo e crítico, tem sido objetivo deste governo produzir po-
líticas que derrubem, definitivamente, a livre circulação de pensamentos, ideias, 
teorias, bem como criar limitações às entidades de organização de estudantes, 
docentes e técnicos das universidades públicas, com o intento de desmobilizar 
politicamente, constrangendo diretamente os enfrentamentos e as lutas em defesa 
da educação e da universidade públicas. Nesse sentido, silenciar a universidade 
pública, corrompendo o significado histórico de sua autonomia (garantida pelo 
artigo 207 da Constituição Federal de 1988), tem sido um de seus principais ob-
jetivos. Trata-se de uma política comprometida com a ruptura do caráter público 
da universidade, começando por descaracterizar o significado de sua autonomia 
e na tentativa de calar-lhe frente aos desmandos e arbitrariedades do Estado, dos 
governos, mas, sobretudo, na expectativa de sujeitar-lhe aos imperativos dos mer-
cados. O “FUTURE-SE”, programa apresentado pelo MEC em 16 de julho de 
2019, é a expressão maior desta política pensada milimetricamente para ser im-
posta às universidades públicas, apresentando mecanismos para que os institutos 
e universidades federais criem as condições concretas para se integrarem ao pro-
cesso de financeirização, próprio ao funcionamento do mercado. Tal programa, 
além de atuar para a deturpação da concepção de autonomia universitária, pre-
tende facilitar o processo de terceirização, subordinando a vida das universidades 
e a contratação de técnicos e docentes às Organizações Sociais (OS), quebrando 
assim a lógica do Regime Jurídico Único.
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institutos”, ajustando-se ao atual padrão capitalista de “acumu-
lação flexível” (HARVEY, 2012). Para tanto, o “Future-se” di-
reciona “o fazer universitário para o dito empreendedorismo e 
para a dita inovação, objetivos que, no contexto, são distópicos e 
prescindem da ciência, da arte e da cultura” (LEHER, 2020 b).

Fortalecendo o projeto de desmonte em curso, ao “Future-
se” somam-se outras investidas tais como “o texto da MP 914 
que dispõe sobre o fim da autonomia no processo de escolha de 
reitores, a Portaria n. 2.227 que cerceia a participação de ser-
vidores das universidades em congressos e eventos e a PEC n. 
186/2019 que revoga os fundos que asseguram os recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), a principal fonte de recursos de pesquisa para a Fi-
nep e para o CNPq” (LEHER, 2020b).

Querem nos impor este futuro desde hoje. Este, definiti-
vamente, não pode ser o nosso futuro. O nosso, precisaremos 
construí-lo antes que seja tarde demais.

o mArxismo como essênciA de um grupo de pesquisA

A contextualização feita até aqui buscou demarcar a materia-
lidade sobre a qual a educação e a universidade públicas têm se 
movimentado. Buscamos assim demonstrar que o NUPETE já 
nasce impulsionado por um processo desafiador.

Conhecer os elementos históricos que têm determinado o 
contexto acima se constitui como uma tarefa necessária e indis-
pensável ao desenvolvimento do NUPETE.

O NUPETE nasceu formalmente em novembro de 2014, 
quando foi cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
Brasil, certificado pelo CNPq. Inicialmente registrado como 
Centro de Pesquisa Marxismo, Educação e Emancipação Hu-
mana, surgiu ao constatarmos a necessidade de criação de um 
espaço para o aprofundamento de questões que vinham sendo 
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levantadas e ganhando densidade em outro projeto; este, ligado 
à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal 
Fluminense (PROAES). Ao partirmos da estrutura na qual esta 
proposta está organizada, se por um lado impossibilitava um tra-
balho de pesquisa contínuo, de longo prazo, por outro cumpria 
o papel de integrar “as ações de apoio social ao acadêmico, a fim 
de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica e colaborar para a 
permanência e conclusão dos estudantes na Educação Superior” 
(PROAES-UFF, 2020).

O projeto da PROAES em questão, dada as suas limitações, 
não possibilitava o aprofundamento das discussões, sobretudo 
pelo seu caráter anual e que renovava periodicamente os estudan-
tes a ele vinculados via seleção para a concessão de até cinco novas 
bolsas. A nossa primeira submissão à PROAES12 se deu no final 
do ano 2013, quando sua proponente, hoje também coordena-
dora do NUPETE, submeteu proposta junto ao edital de seleção 
de projetos a ser implementados em 2014/2015. Sob o título As 
Pedagogias Contemporâneas Pós-Modernas e suas Implicações na For-
mação Humana: uma análise fundamentada pela Pedagogia Históri-
co-Crítica, nosso projeto foi deferido, passando a desenvolver suas 
atividades ao longo do período preestabelecido.

Com uma proposta muito mais vinculada ao ensino, o pro-
jeto acima objetivava a aproximação dos bolsistas aos fundamen-
tos filosóficos da Pedagogia Histórico‐Crítica (PHC), qual seja, 
o materialismo histórico-dialético e suas categorias essenciais de 
análise. Além deste objetivo, pretendíamos aproximar os bolsistas 
da crítica às chamadas teorias da pós-modernidade – discussão 
que tem sido essencial ao desenvolvimento de nossas pesquisas. 

12 Vale ressaltar que, desde o primeiro ano de submissão deste nosso projeto à 
PROAES, em 2014, nos comprometemos em sua renovação a cada ano. Tem sido 
um espaço importante de apresentação aos estudantes dos fundamentos tanto do 
marxismo quanto da Pedagogia Histórico-Crítica.
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Importava-nos avaliar as implicações deste campo teórico (o da 
pós-modernidade), ao atuarem de forma hegemônica junto às te-
orias pedagógicas contemporâneas, seja na escola básica, seja nos 
cursos de formação de professores na universidade.

Chegado ao fim do primeiro ano de funcionamento do pro-
jeto ora em destaque, percebemos que havíamos formulado obje-
tivos que não cabiam dentro dos limites da proposta da PROAES. 
Entretanto, havíamos despertado o interesse de muitos outros es-
tudantes do curso de pedagogia, ao qual estávamos vinculados. 
Desse modo, para além dos cinco bolsistas vinculados à PROA-
ES, passamos a contar com outros estudantes os quais solicitaram 
sua participação permanente, ainda que na condição de ouvintes. 
Foi então que observamos que a discussão proposta precisava de 
um espaço que nos possibilitasse maiores desdobramentos, meios 
apropriados e mais tempo no qual fosse possível dar continuidade 
às discussões, às leituras; fazia-se necessário aprofundar a análise 
das revisões bibliográficas e documentais. Mas, acima de tudo, 
precisávamos de um espaço no qual pudéssemos promover o aces-
so ao referencial teórico-metodológico sobre o qual estávamos er-
guendo as nossas investigações, qual seja, o materialismo histórico 
e dialético, o marxismo.

Foi diante dessas questões que nos preparamos para organi-
zar o Centro de Pesquisa Marxismo, Educação e Emancipação 
Humana, que existiu com esta denominação até 30 de novembro 
de 2017, sendo o mesmo atualizado junto ao Diretório do CNPq 
e passando a responder como Núcleo de Pesquisa em Trabalho e 
Educação – NUPETE.

A decisão pela troca de nomes foi precedida de uma profunda 
discussão, da qual participaram todos os seus membros. A neces-
sidade surgiu da avaliação política sobre o momento conjuntural 
no qual o país já estava mergulhado àquele momento, muito em 
função dos desdobramentos do “pós-2016”, brevemente relatados 
no início deste ensaio. Também levamos em consideração, para a 



291 

Corporeidades e proCessos Formativos

decisão da troca de nome, o avançado processo de perseguições 
que já estava em curso, dentro e fora das universidades públicas. 
Vivíamos naquele momento o ascenso de manifestações puxadas 
por trabalhadores, organizadas por centrais sindicais classistas, 
sindicatos de base, partidos de esquerda, organizações políticas, 
resultando na grande Greve Geral de 28 de abril de 2017.

A Greve Geral de 28 de abril marcou a nossa história recen-
te; levou às ruas cerca de 40 milhões de trabalhadores, os quais 
paralisaram suas atividades em todo o país. Foi a grande Greve 
Geral feita pela classe trabalhadora, colocando-se de encontro às 
políticas do então “governo Temer”. Movimento vigoroso que se 
levantara, contrapondo-se aos ataques empreendidos pela burgue-
sia, pelos governos federal e estadual, todos investidos da firme 
decisão de realizarem as reformas trabalhistas e da previdência.

Decididos a não ceder aos ataques, em 24 de maio de 2017 
cerca de 150 mil manifestantes ocuparam Brasília, inundando a 
Esplanada dos Ministérios para dizer um grande NÃO às retiradas 
de direitos; todos conquistados à base da luta levada adiante por 
muitos trabalhadores que nos antecederam. A recepção truculenta 
preparada para os manifestantes já era o sinal do que estaria por 
vir: “O direito constitucional à livre manifestação foi barbaramen-
te negado, com saldo de 50 manifestantes feridos e a decretação 
da ‘Garantia da Lei e da Ordem’ em todo o Distrito Federal, por 
Michel Temer, a pedido de Rodrigo Maia, presidente da Câmara” 
(JORNAL DA ADUFF, 2017, p. 2).

Sem dúvida, estes fatos não podem ser tomados como isola-
dos. Note-se que o aparato repressivo que se voltara sobre a classe 
trabalhadora de modo geral também se voltou para dentro das 
escolas e universidades públicas, tomando docentes, técnicos e 
discentes como principais alvos de suas investidas.

No mesmo diapasão, cresciam as ameaças perpetradas pelo 
Projeto de Lei conhecido como “Escola sem Partido” (PL n. 
7180/14) e que, desde sua origem, teve como um de seus princi-

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/475060-PROJETO-OBRIGA-ESCOLAS-A-RESPEITAR-CONVICCOES-FAMILIARES-SOBRE-SEXO-E-RELIGIAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/475060-PROJETO-OBRIGA-ESCOLAS-A-RESPEITAR-CONVICCOES-FAMILIARES-SOBRE-SEXO-E-RELIGIAO.html
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pais entusiastas o então deputado federal Jair Bolsonaro, associado 
a grupos conservadores e reacionários como o Movimento Brasil 
Livre (MBL), que atualmente é um dos rachas dentro da extrema 
direita. Este PL trazia como uma de suas principais determinações 
a de que “o professor não poderá cooptar os alunos para nenhuma 
corrente política, ideológica ou partidária”. Para tanto, se empe-
nhou na tentativa de alteração da LDB (Lei n. 9.394/96), sob 
a justificativa de “afastar a possibilidade de oferta de disciplinas 
com o conteúdo de ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’” (AGÊNCIA 
CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2018). 

Os impactos sobre o ensino, a pesquisa e a extensão foram 
sentidos de imediato, levando trabalhadores e discentes das uni-
versidades públicas à mobilização, mantendo o permanente esta-
do de alerta diante das constantes ameaças. Também nesta direção 
o ANDES-SN13 e suas seções sindicais se posicionaram, passando 
a dar apoio político e jurídico, além de denunciar todas as per-
seguições contra os docentes. Vale aqui destacar a denúncia feita 
pela seção sindical do ANDES-SN na UFRGS às perseguições di-
recionadas aos docentes da UTFPR,14 UFSC,15 USP,16 e UFOP.17 
Em 18 de novembro de 2017, foi motivo de publicação de nota 
de repúdio o seguinte registro:

Têm aumentado os casos de perseguição política e 
ideológica nas instituições de ensino superior. O le-
que das perseguições vai desde a instauração de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar (PAD) até a abertura 
de ações do Ministério Público e processos policiais 
contra professores que ousam usar o marxismo como 
ferramenta de análise crítica ou dar visibilidade aos 
movimentos sociais ou atuar como mediadores em 
situação de conflito e em defesa da Autonomia Uni-
versitária (UFRGS, 2017).

13 Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN).
14 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
15 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
16 Universidade de São Paulo (USP).
17 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-norma-pl.html
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Assim, as solicitações de abertura de inquéritos tanto pelo 
Ministério Público, como pela Polícia Federal contra docentes 
passaram a ser uma prática recorrente. Em geral, oriundas de de-
núncias anônimas, os docentes visados passaram a ser perseguidos 
e criminalizados, respondendo judicialmente seja por seu posi-
cionamento político-ideológico, pela organização de atividades 
acadêmicas com movimentos sociais, bem como por suas condu-
tas durante as ações à época das ocupações estudantis, em 2016. 
Movimento que ganhou força em nível nacional ao se posicionar 
contra as políticas de privatização da educação pública e contra a 
reforma do Ensino Médio e a chamada EC n. 95/16.

Foi nesse caldo que o Centro de Pesquisa Marxismo, Edu-
cação e Emancipação Humana se transformou em NUPETE, o 
que não representa, absolutamente, qualquer recuo frente ao mar-
xismo como instrumento de análise da realidade para intervir na 
sua transformação.

Enquanto grupo de pesquisa, nos interessa aprofundar a aná-
lise das contradições inerentes à escola pública que, mesmo sob 
os marcos do capitalismo, precisa: ser organizada pelos interesses 
da classe trabalhadora; priorizar os conhecimentos sistematizados 
em detrimento dos conhecimentos fragmentados e espontâneos, 
impostos pela divisão internacional do trabalho.

O NUPETE vem construindo sua existência (ainda curta, é 
verdade) em tempos nos quais o conhecimento, o saber, a ciência 
e seus fundamentos teóricos se renderam às ideologias da pós-mo-
dernidade e suas muitas “narrativas”, cada qual com a sua verdade, 
com sua interpretação particular sobre o mundo. Nesse sentido, a 
ciência e seus fundamentos históricos têm sido secundarizados e 
muitas vezes negados. Em seu lugar, vê-se um avançado processo 
de destruição da razão, de negação e desqualificação das metanar-
rativas, acompanhado das interpretações subjetivas sobre o que é 
mundo real.18

18 O NUPETE vem aprofundando sua crítica à pós-modernidade apoiado em au-
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Esses princípios – proclamando um novo status para o conhe-
cimento, o saber, a ciência – ganharam destaque, sobretudo sob 
a chancela de Jean-François Lyotard19 em fins dos anos de 1970. 
Este momento representa um marco para a divulgação da hipó-
tese que ganhou os espaços acadêmicos, defendendo que “o saber 
muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na 
idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita pós-moderna”, 
indicando, assim, a possibilidade de que “o saber científico é uma 
espécie de discurso” (LYOTARD, 2013, p. 3).

A tese de Lyotard – sem dúvida, junto às de muitos outros au-
tores – contribuiu como suporte para alguns discursos que passaram 
a marcar a nossa época, entre estes: a defesa da perda da centralidade 
do trabalho como princípio organizador da vida; o fim da lógica da 
produção industrial que levara à ascensão de uma suposta sociedade 
pós-industrial; o fim das classes fundamentais e, portanto, o fim 
de suas contradições históricas. Ou seja, a nosso ver, colocava-se a 
partir de então os argumentos que, em níveis distintos, contribuí-

tores clássicos e que têm sido a referência no desenvolvimento dessa análise crítica, 
a exemplo dos estudos de: Fredric Jameson; Terry Eagleton; David Harvey; Newton 
Duarte; Luc Ferry e Allain Renaut, entre outros.
19 Jean-François Lyotard, renomado filósofo, sobretudo conhecido nos aconteci-
mentos dos ‘anos de 68’, proferiu uma conferência, em 1979, apresentada ao Con-
selho das Universidades junto ao governo de Quebec, a pedido do seu presidente à 
época. Essa conferência foi posteriormente publicada na forma de livro sob o título 
A Condição Pós-Moderna (2013). As argumentações de Lyotard anunciam ao mun-
do acadêmico que, dado o avanço das tecnologias da informação e da comunicação 
em rede, ao saber não restaria outra sorte senão a de ser profundamente “afetado 
em suas duas principais funções: a função da pesquisa e a função da transmissão 
de conhecimentos” (p. 4). Destacou essas concepções em condições marcadas pelo 
pós-Segunda Guerra, bem como pelo pós-maio de 68, fatos que subsidiaram suas 
previsões a respeito dos caminhos a ser trilhados tanto pelo saber, como pela so-
ciedade, levando-o a proclamar uma nova função do saber nas sociedades mais 
desenvolvidas. Estas, diz Lyotard: “Decidiu-se chamá-la de ‘pós-moderna’(...) De-
signa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da 
ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX.” Lyotard aprofunda 
sua análise sobre os impactos que, sob sua perspectiva, passaram a promover trans-
formações “situadas em relação à crise de relatos” (p. xv).
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ram para a decretação do fim da história, sob o discurso de que não 
haveria alternativas para além do projeto histórico estruturado pelas 
relações privadas e de exploração capitalistas.

Ora. Sob o anúncio da mudança do estatuto do conhecimen-
to, de sua flexibilização e relativização perante a própria vida, o 
que esperar da educação, da escola? Impelidos à lógica social guia-
da pelo efêmero, pela velocidade e pelo utilitarismo, o que esperar 
da produção do conhecimento que transita na universidade?

As questões acima têm ajudado ao NUPETE na análise sobre 
como o professor tem sido formado. E ele tem sido formado sob a 
prevalência de uma lógica social que precisa moldar o novo indiví-
duo, não para se posicionar adiante da exploração que impulsiona 
a luta de classes, mas, sim, para a ‘disputa de poder’. Disputa que, 
segundo Lyotard (2013), na pós-modernidade não é aquecida 
pela política, pela economia e pela ideológica. Trata-se de uma 
disputa de outro tipo, animada pelas múltiplas “narrativas” e pelos 
“jogos de linguagens”.

Para tal tarefa bastará ao professor adquirir competências que 
o adequem a cada instante do cotidiano, a sua transitoriedade e 
flexibilidade, comprometendo tanto sua formação como o seu tra-
balho político-pedagógico.

A formação sobre a qual empunhamos a nossa crítica tem le-
vado o futuro professor a naturalizar a adequação dos indivíduos, 
em lugar de torná-los críticos; a forjar competências individuais, 
em lugar de conhecimento histórico, construído coletivamente; a 
exaltar a formação do indivíduo “resiliente”, em lugar do sujeito 
questionador da sua realidade e de como esta se constitui; a negar 
(mesmo que de forma inconsciente) os fundamentos da pobre-
za, das desigualdades e da exploração fundamental entre classes; a 
adestrar, sob os argumentos da educação para a empregabilidade, 
em lugar de formar para o trabalho que, verdadeiramente, cria as 
condições de prolongamento da humanidade.
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conclusão

No momento em que estamos encerrando este ensaio, pre-
senciamos um genocídio em curso no Brasil, que já matou mais 
de 106.523 mil20 pessoas de Covid-19 (CORONAVÍRUS-BRA-
SIL, 2020). A pandemia que atinge o planeta revela as entranhas 
mais danosas do sistema capitalista. Mas não podemos incorrer 
no risco de caracterizá-la especificamente no seu aspecto sanitário, 
mas tomá-la na sua totalidade econômica, política e ideológica. 
Sendo assim, o seu caráter catastrófico foi acentuado pelo des-
monte operado por parte dos Estados-nação, pelo menos nos últi-
mos 30 anos, quebrando a garantia de direitos dos trabalhadores à 
saúde, segurança, habitação, transporte, lazer, educação etc.

A noção de direito público transformado em mercadoria pode 
explicar a gravidade da crise da Covid-19, vista como o resultado 
do processo de avanço da crise do capital. Esse resultado se expõe, 
seja na negação de condições à classe trabalhadora, impedindo que 
permaneçam em isolamento social (única forma cientificamente 
comprovada, até o momento, de proteção contra a contaminação), 
seja na negação das condições mínimas de atendimento na rede pú-
blica de saúde, em caso de contaminação e agravamento do quadro. 
A opção brasileira pela destruição programada de políticas públi-
cas, em todos os setores, associada a um governo declaradamente 
negacionista e anticientificista são os responsáveis pelo alarmante 
número de vítimas fatais do novo coronavírus.

No campo da educação, a pandemia também pretende deixar 
seu legado de destruição na forma da implementação de um pro-
jeto que há muito está em curso: a educação a distância (EaD). 
Sob o discurso da excepcionalidade, o momento de pandemia tem 
buscado naturalizar modalidades e métodos de ensino questiona-
dos por nós, a exemplo da EaD e das suas variações remotas. To-

20 Dados atualizados em 14 de agosto de 2020 no site CORONAVÍRUS-BRASIL, 
do Ministério da Saúde.
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das estas representam uma ameaça real à concepção de educação 
que privilegia uma formação baseada no conhecimento crítico. 
Ao contrário, disseminam as vozes do mercado da educação, asso-
ciadas às metodologias de ensino que lhes são próprias.

Assim, estamos diante da possiblidade real da introdução e subs-
tituição do ensino presencial pelo ensino a distância. Isso é um fato! 
Contudo, é importante que não se confunda o uso da tecnologia a fa-
vor do desenvolvimento humano com o seu uso para o fortalecimen-
to do mercado capitalista. É nossa tarefa atuar contra o esfacelamento 
da educação pública como espaço da formação da classe trabalhado-
ra. A tentativa da introdução definitiva do EaD traz junto de si novas 
formas de ensinar e de aprender, que rompem com o que há de mais 
caro no processo de ensino aprendizagem, que é a possibilidade da 
relação entre sujeitos; entre professor, aluno e livros; entre o embate 
de ideias, a contestação e a construção de sínteses.

As condições de pandemia trouxeram uma justificativa que 
pretende naturalizar a introdução de outras modalidades de ensi-
no, às quais estão para além do presencial e preparam o ambiente 
propício a sua negação. Isso significa pôr freios ao necessário mo-
vimento dialético do pensamento, fundamental à produção do 
conhecimento criador e crítico, forjado no processo contínuo de 
superação das contradições.

Não há dúvidas diante do fato de que a vida da escola e da 
universidade públicas está nas inúmeras possibilidades de relações 
humanas criadas nas salas de aula, nos pátios, refeitórios etc. Mas 
também não há como duvidar de que está para muito além; está 
na formação política que esses espaços garantem a todos aqueles 
que passam por ali. Tomemos como exemplo um fenômeno extra-
ordinário, vivido há pouco tempo no país: as ocupações estudan-
tis. Os aprendizados oportunizados a todos nós pelas ocupações 
só foram possíveis porque emergiram de um tempo e de um espa-
ço concretos, com vida, pensamento crítico, carne, osso, sangue, 
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sentimentos, ideias, todos esses ingredientes que ali se misturaram 
para enfrentar uma política demolidora da educação pública.

Esse é o papel da educação: contribuir para transformar 
quantitativa e qualitativamente todos os seus envolvidos. Isso não 
é feito em silêncio. Não é feito com cada um de nós dentro de 
nossos quartos ou salas, atrás de nossas telas de computadores, 
falando sem olhar nos olhos uns dos outros.

Naturalizar e adotar essa proposta significaria negar o fenô-
meno educacional como um processo eminentemente humano. 
Diante de tudo isso, resta-nos o ato da subversão. E isso não é 
feito sem barulho, sem confusão organizada, sem luta!

Ante esta realidade, o NUPETE está certo de ter cerrado fi-
leiras com o ELAC na luta intransigente em defesa da ciência, da 
práxis e da garantia de suas manifestações na escola e na universi-
dade públicas.
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Capítulo 12

a experiênCia polítiCa e pedaGóGiCa do 
núCleo de eStudoS e doCumentação 
em eduCação de jovenS e adultoS da 

univerSidade federal fluminenSe

Elionaldo Fernandes Julião

Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar as princi-
pais experiências político-pedagógicas do Núcleo de Estudos 
e Documentação em Educação de Jovens e Adultos da linha 
de pesquisa Diversidade, Desigualdade Social e Educação do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Federal Fluminense. Como espaço de interlocução entre as 
diferentes linhas de pesquisa das principais universidades do 
país, nos seus vinte anos com trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão, tem procurado construir, coletivamente, subsídios 
necessários ao avanço conceitual e prático das ações no cam-
po da EJA, principalmente no Estado do Rio de Janeiro.

introdução

Artigo produzido em homenagem ao professor Os-
mar Fávero, que criou o NEDEJA e contribuiu, com 
a sua história profissional no campo da EJA e da Edu-
cação Popular, para a produção acadêmica na área de 
educação no Brasil.

Em 2000, foi criado, pelo professor Osmar Fávero, o Nú-
cleo de Estudos e Documentação sobre Educação de Jovens e 
Adultos – NEDEJA, da Faculdade de Educação e do Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Flumi-
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nense – UFF, que integra vários profissionais de diversas univer-
sidades do Brasil.

Dentre os seus principais objetivos, destacam-se: organi-
zar referências documentais e dados sobre Educação de Jovens 
e Adultos – EJA no Brasil, propiciando condições de pesquisa 
aos estudiosos do tema, especialmente alunos dos cursos de gra-
duação, especialização, mestrado e doutorado, bem como in-
teressados oriundos de outras entidades; capacitar profissionais 
de educação para a atuação no âmbito da EJA; ser indutor de 
pesquisas no campo da EJA, contemplando a perspectiva histo-
riográfica e o campo teórico-metodológico, bem como o âmbito 
das políticas públicas; estabelecer intercâmbio e permuta com 
outros centros e núcleos congêneres, instalados em universida-
des ou funcionando como organizações não governamentais, no 
Brasil e no exterior; representar a Faculdade de Educação e seu 
Programa de Pós-graduação em eventos e junto a entidades da 
área, em seu campo de ação, como interlocutor tanto no âmbito 
da formulação de propostas de atuação quanto no da definição 
de políticas públicas para EJA.

O NEDEJA está concebido como espaço de interlocução en-
tre as diferentes linhas de pesquisa em que se estrutura o Programa 
de Pós-graduação em Educação da UFF. Esta abertura à reflexão 
transdisciplinar decorre do fato de que a EJA alimenta-se e, simul-
taneamente, alimenta os conhecimentos básicos construídos no 
âmbito das Ciências Humanas e Sociais – Antropologia, Ciência 
Política, Economia, Filosofia, Psicologia, Sociologia e a própria 
Pedagogia –, bem como daqueles campos do conhecimento deri-
vados dessas ciências e aplicados à educação, como, por exemplo, 
as áreas de Política Educacional e de Trabalho e Educação.

Essa permanente interlocução permite a apropriação de co-
nhecimentos necessários à reflexão e à proposição de ações refe-
rentes à EJA, assim como apresenta a essas ciências desafios poucas 
vezes considerados nos seus campos de reflexão e atuação. Tra-
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ta-se, portanto, de um processo de trabalho ao longo do qual se 
pretende construir, coletivamente, subsídios necessários ao avanço 
conceitual e prático das ações no campo da EJA.

Com o objetivo de contribuir na realização de pesquisas que 
ajudem a refletir sobre a política de educação implementada para 
sujeitos jovens e adultos em situação de restrição e privação de 
liberdade, principalmente no debate sobre educação, justiça, di-
reitos humanos, violência, criminalidade, delinquência juvenil, e 
políticas de restrição e privação de liberdade, foi criado, em 2012, 
como subgrupo do NEDEJA, o “Grupo de Trabalho e Estudos 
sobre Políticas de Restrição e Privação de Liberdade”, reunindo 
profissionais e pesquisadores de diversas instituições do Estado 
Rio de Janeiro. Dentre as suas várias atividades, principalmente 
de estudos e pesquisa, tem procurado, através da produção aca-
dêmica, dialogar com a sociedade, possibilitando um maior apro-
fundamento do tema no país.

Levando em consideração uma história que já remonta 20 
anos de experiência, este artigo tem como objetivo apresentar a 
proposta político e pedagógica do NEDEJA, que prima por uma 
atuação interdisciplinar e interinstitucional na implementação 
dos seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.

concepções políticAs e pedAgógicAs

Para contribuir com as reflexões e com o debate do NEDEJA, 
como aportes teóricos, dialogamos com pensamentos e estudos 
de autores de diversas áreas e correntes das ciências humanas e 
sociais, destacando-se François Dubet (2003) sobre escola e exclu-
são; Reinaldo Fleuri (2006) sobre políticas da diferença; Danilo 
Martuccelli (2004) sobre exclusão e integração social; Amartya 
Sen (2010) sobre desenvolvimento; Renato Ortiz (2007 e 2015) 
sobre universalismo e diversidade; Bernard Lahire (2003) sobre 
crenças coletivas e desigualdades culturais; Stephen Ball e Jefferson 
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Mainardes (2011) sobre políticas educacionais; e Richard Sennett 
(1999) sobre a corrosão do caráter na sociedade contemporânea.

Com os avanços instituídos na área de educação de jovens e 
adultos nos últimos anos, principalmente no âmbito do reconhe-
cimento do direito humano fundamental em que se constitui a 
educação em seu papel na sociedade contemporânea, a necessida-
de de compreensão dessas particularidades, para se levar em con-
sideração as propostas político-pedagógicas, traz como primordial 
a compreensão sobre os sujeitos da EJA.

Nessa busca pela compreensão dos atuais sujeitos da EJA, 
passamos a identificar que estamos falando de um campo mui-
to diverso, com muitas particularidades, especificidades e arma-
dilhas. Hoje, principalmente, necessitamos compreender melhor 
essa modalidade de ensino diante da diversidade do público.

Reconhecendo o conceito diversidade, conforme o dicioná-
rio Aurélio, como “diferença, dessemelhança, dissimilitude; cará-
ter do que, por determinado aspecto, não se identifica com algum 
outro” (FERREIRA, 2008), defendemos que, em sua amplitude, 
a diversidade deve ser entendida como uma construção histórica, 
cultural, social e econômica das diferenças.

Ao longo dos 20 anos de experiência do NEDEJA, temos 
identificado uma fragmentação e constante divisão dos movimen-
tos em prol das suas particularidades e demandas. Hoje possuímos 
grupos que estudam e defendem políticas não só para os quilom-
bolas, grupos indígenas e afrodescendentes, como também para 
os sujeitos privados de liberdade, os portadores de necessidades 
especiais e outros.

Não negamos a importância desses grupos na história dos 
movimentos sociais do país, muito menos a importância de suas 
agendas e pleitos. Critica-se o sectarismo, muitas vezes presente 
devido à inexistência de embasamento teórico, ao arrivismo de 
alguns líderes e à falta de diálogo tanto na construção de um refe-
rencial comum aos grupos quanto aos seus desdobramentos.
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Levando em conta tais questões, integrando a linha de pes-
quisa “Diversidade, Desigualdade Social e Educação” do Pro-
grama de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
Fluminense, os profissionais do Núcleo têm procurado promover 
um maior diálogo sobre o tema, principalmente ministrando a 
disciplina “Educação de Jovens e Adultos” e organizando eventos, 
através do projeto “Ciclo de Debates da EJA”, em que convida-
mos especialistas de diversas áreas do conhecimento para dialogar 
com os alunos e a sociedade em geral sobre o tema.

A disciplina “Educação de Jovens e Adultos” tem como obje-
tivo ampliar a discussão sobre as políticas públicas de educação de 
jovens e adultos no Brasil contemporâneo, principalmente desta-
cando questões sobre a cultura e educação popular e as lutas pelo 
reconhecimento da diversidade dos seus sujeitos. Recuperando a 
história da educação de jovens e adultos no Brasil, procura-se, 
com fundamentação histórica e filosófica, refletir sobre os proces-
sos de aprendizagem, práticas pedagógicas e formação docente na 
educação de jovens e adultos.

A partir da experiência construída pelo subgrupo que efeti-
vamente vem investindo em trabalhos e estudos sobre Políticas de 
Restrição e Privação de Liberdade, temos também ministrado a 
disciplina “Educação para jovens e adultos em situação de restri-
ção e privação de liberdade”, recebendo pesquisadores interessados 
no tema de diversas áreas de conhecimento e diversas instituições 
de Ensino Superior do Brasil e de alguns países da América do Sul.

A disciplina, em linhas gerais, como um desdobramento 
das discussões desenvolvidas no curso “Educação de Jovens e 
Adultos”, tem como objetivo ampliar a discussão sobre educa-
ção para os jovens e adultos que estão em situação de restrição e 
privação de liberdade, principalmente destacando questões his-
tóricas, políticas e sociais do tema na sociedade contemporânea. 
Recuperando a história da política de restrição e privação de 
liberdade, procura-se, com fundamentação histórica e filosófica, 
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refletir sobre os processos de aprendizagem, práticas pedagógi-
cas, currículo e formação docente para a educação nos sistemas 
prisionais e socioeducativos.

Essas experiências têm possibilitado um amplo diálogo com 
pesquisadores e profissionais de diversas instituições no Brasil, 
Estados Unidos, Itália e na América do Sul. Tem garantido aos 
integrantes do grupo uma maior interlocução sobre o tema, ge-
rando importantes pesquisas de mestrado, doutorado e estudos de 
pós-doutorado na nossa linha de pesquisa.

principAis propostAs de pesquisAs

Além das pesquisas individuais realizadas pelos integrantes 
do NEDEJA, através dos seus trabalhos de dissertações, teses e 
estudos de pós-doutorado, importantes pesquisas foram realizadas 
de forma institucional nas últimas décadas.

Em meados de 2000, tendo como principal objetivo catalogar 
o acervo bibliográfico disponível, reunido pelo seu coordenador, 
professor Osmar Fávero, ao longo dos últimos 60 anos, e orga-
nizar um banco de fontes documentais sobre a educação popular 
e a educação de jovens e adultos no Brasil, o Núcleo investiu em 
uma importante pesquisa relativa à memória dos movimentos de 
cultura e educação popular e de educação de jovens e adultos que 
culminou com a publicação Educação popular e educação de jovens e 
adultos (FÁVERO; MOTTA, 2015), financiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e dispo-
nibilizada através de meio eletrônico pela Editora De Petrus et Alii.

Este projeto possibilitou que o NEDEJA organizasse um 
dos mais importantes acervos do país sobre o tema, hoje dis-
ponibilizado para consulta de estudiosos através do site http://
nedeja.uff.br/.

Como desdobramento da pesquisa, foram produzidas as te-
ses de doutorado Poder e negociação como relações pedagógicas: 
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memória da pesquisa: confronto de sistemas de conhecimento na 
educação popular, defendida em 2017 por Renato Pontes Costa; 
Memória de uma escola de trabalhadores que fizeram história, de-
fendida em 2018 por Anderson José Lisboa Baptista; O ciclo de 
políticas de leitura para jovens e adultos no Brasil, defendida em 
2018 por Jorge Luiz Teles da Silva; e A experiência como princípio 
formativo nas trajetórias de professores e professoras da EJA: me-
mórias da formação docente, defendida em 2018 por Jacqueline 
Mary Monteiro Pereira.

Em 2012, iniciou-se a realização da pesquisa “Diagnóstico da 
educação de jovens e adultos na região Costa Verde do Estado do 
Rio de Janeiro: mapeamento do território em subsídio a uma nova 
agenda política”, financiada pela FAPERJ, que teve como objetivo 
elaborar um diagnóstico educacional e educativo das ações públi-
cas voltadas a jovens, adultos e idosos, existentes no subterritório 
Litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro (Região Costa Verde), que 
compreende as cidades de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, 
Parati e Rio Claro.

O projeto atendia a uma demanda da então Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério 
da Educação através da sua proposta política de constituição de 
uma Agenda Territorial que, segundo Resolução n. 65, de 13 de 
dezembro de 2007, objetivava formular uma ação conjunta do 
poder público e da sociedade civil em favor da garantia do direito 
à educação da população jovem e adulta; tornar-se um instrumen-
to para consolidar estratégias de articulação territorial das ações de 
alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos, estruturadas nas 
dimensões técnica, de planejamento e de controle social; integrar 
ações do Programa Brasil Alfabetizado e da EJA na definição de 
uma política pública, a partir do diálogo com os mais diversos 
parceiros; estabelecer-se, com a indução do MEC, como mecanis-
mo de apoio à estruturação e à institucionalização nos estados, no 
Distrito Federal e nos municípios, do desenvolvimento integrado 
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de alfabetização e de EJA nos territórios, garantindo a continui-
dade das aprendizagens dos jovens e adultos, que não se reduzem 
a processos iniciais de alfabetização.

Como membro ativo da Comissão Estadual da Agenda Terri-
torial, as universidades foram convocadas a contribuir, como par-
ceiras, na pesquisa, oferecendo possibilidades constantes de diag-
nosticar, mapear, intervir e contribuir na formação dos sujeitos 
envolvidos. No âmbito da formulação da Agenda, e no conjunto 
de atividades que cabe à Comissão, a ação específica do diagnósti-
co foi endereçada às universidades.

O diagnóstico como ação investigativa, dentro da proposta 
da Agenda, deveria concomitantemente formar gestores pesquisa-
dores em cada território pesquisado, com vista a formarem-se os 
sujeitos responsáveis pela atuação política na EJA, ao mesmo tem-
po em que se conheciam a realidade e os saberes sobre os quais se 
assentam as práticas políticas e pedagógicas na crítica às concep-
ções circulantes. Em síntese, deveria constituir a base sobre a qual 
seria possível consolidar ações articuladas e mais condizentes com 
as necessidades educativas e educacionais da população jovem e 
adulta do território.

A referida pesquisa se desdobrou na realização de cursos de 
extensão sobre educação de jovens e adultos para profissionais da 
área de educação da Região Costa Verde do Estado do Rio de 
Janeiro que atuavam na implementação da política de educação 
para os sujeitos jovens e adultos. Também foram realizados en-
contros com os gestores locais para, através dos dados da pesquisa, 
se discutir sobre a política de EJA em desenvolvimento na região.

Também foram produzidas dissertações de mestrado que 
levaram em consideração as principais questões teórico-metodo-
lógicas da pesquisa, destacando-se: Entre nós e encruzilhadas: as 
trajetórias dos jovens de 15 a 17 anos na EJA em Angra dos Reis, de-
fendida em 2015, produzida por Leila Mattos Haddad de Mon-
teiro Marinho; O currículo de educação de jovens e adultos: aná-
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lise da experiência do município de Itaboraí, defendida em 2016, 
produzida por Adriana Barbosa da Silva; e A educação de jovens e 
adultos no ensino médio na zona norte da cidade do Rio de Janeiro: 
um olhar a partir da dimensão territorial, defendida em 2018, pro-
duzida por Marcelo André de Souza.

Atualmente, com recursos da Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado do Rio de Janeiro, desde 2016, estão sendo desen-
volvidas duas importantes pesquisas sobre a vulnerabilidade de jo-
vens à violência no Estado do Rio de Janeiro: “Trajetórias de vida 
e escolar de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social” e 
“Trajetórias de vida e escolar de jovens em situação de risco e vul-
nerabilidade social acusados de cometimento de ato infracional”.

Ambas as pesquisas objetivam compreender como os jovens 
em geral e os acusados de cometimento de ato infracional estão 
vivenciando em suas práticas cotidianas e relações socioafetivas, 
situações violadoras e delituosas. Por meio da metodologia de au-
torrelato, visam compreender como os sujeitos jovens de grandes 
centros urbanos dialogam, a partir das suas experiências de vida e 
escolar, sobre questões diversas que ajudam a refletir sobre a vul-
nerabilidade de jovens à violência.

Como desdobramentos destas pesquisas foram produzidas 
dissertações de mestrado e atualmente estão sendo produzidas te-
ses de doutorado que levam em consideração as suas principais 
questões teórico-metodológicas.

Dentre as dissertações, destacam-se, Escolarização de jovens 
de 15 a 17 anos em situação de privação de liberdade: reflexões sobre 
o sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro, defendida em 
2018 por Iris Menezes de Jesus, e Sentidos e concepções de “pro-
fissionalização” nas medidas socioeducativas: análise das políticas de 
semiliberdade do estado do Rio de Janeiro, defendida em 2020 por 
Adriana Soares Barbosa.

Estão em desenvolvimento as teses Jovens do sistema socioedu-
cativo: vivências, perspectivas e transição para a vida adulta, por Re-
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nan Saldanha Godoi, e Juventudes e Delinquência: ISRD no Brasil, 
por Soraya Vergílio Sampaio.

Em 2019, também se iniciou a realização da pesquisa “Car-
tografia das experiências de políticas de educação para jovens e 
adultos nas prisões da América do Sul”, que visa analisar as expe-
riências de produção intelectual e de política de educação imple-
mentadas nos sistemas prisionais da América do Sul (Argentina, 
Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uru-
guai e Venezuela).

A partir dessas pesquisas, o NEDEJA tem ampliado as possi-
bilidades de reflexão sobre a educação de jovens e adultos, princi-
palmente contribuindo com os estudiosos, profissionais e institui-
ções interessadas no tema.

principAis estrAtégiAs de ArticulAção interinstitucionAl

 Desde a sua criação em 2000, o NEDEJA tem procu-
rado desenvolver atividades sempre de forma interdisciplinar e 
interinstitucional, agregando diversos pesquisadores e institui-
ções interessadas no tema da educação de jovens e adultos nos 
seus projetos.

Além da realização de pesquisas sobre políticas de educa-
ção, também tem procurado dialogar diretamente com o poder 
público e com instituições públicas e da sociedade civil no sen-
tido de possibilitar apoio técnico e intelectual para o desenvol-
vimento de projetos interinstitucionais.

Através de processos de cooperação técnica, tem desenvolvido 
projetos em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, 
principalmente através do seu Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça e Tutela Coletiva de Proteção à Educação 
e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Infância e Juventude Matéria Infracional; com o Departamento 
Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, ór-
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gão vinculado à Secretaria de Estado de Educação responsável pela 
execução das medidas socioeducativas no estado; com o Conse-
lho Estadual de Educação; com a União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (UNCME/
RJ); com a Escola de Gestão Penitenciária da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária do Rio de Janeiro; e com as secretarias 
municipais de Educação das cidades de Niterói, Angra dos Reis, 
Paraty, Rio Claro, Mangaratiba e Itaguaí.

Com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do 
Estado do Rio de Janeiro, desde 2012 vem sendo implementado 
ações de estudos, pesquisas e formação continuada de profissio-
nais do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro.

Dentre os principais projetos desenvolvidos em conjunto 
estão a organização dos III, IV, V e VI Seminários Estaduais 
Socioeducativos e os I e II Seminários Internacionais Socioedu-
cativos. Através destes eventos, foi possível se discutir, com a so-
ciedade em geral, temas diversos sobre políticas socioeducativas 
e que culminaram com a publicação dos livros: Juventudes, po-
líticas públicas e medidas socioeducativas (JULIÃO; VIRGILIO, 
2013); Delinquência Juvenil, Políticas Públicas e Direitos Huma-
nos (JULIÃO; ABDALLA; VIRGILIO, 2014); “Diversidade, 
violência e Direitos Humanos (JULIÃO; MENDES; ABDALLA 
2015); e Restrição e privação de liberdade: Questões, desafios e pers-
pectivas (JULIÃO, 2018).

Os profissionais do NEDEJA também participaram da 
coordenação do Grupo de Trabalho sobre Educação no De-
partamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio 
de Janeiro, em 2014, com o objetivo de sistematizar informa-
ções e apresentar sugestões para uma proposta político peda-
gógica para as escolas do Sistema Socioeducativo do Estado. 
O grupo contou com a participação de profissionais da Se-
cretaria de Estado de Educação e do Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas.
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Levando em consideração as poucas e descentralizadas infor-
mações sobre o perfil dos sujeitos que cometem atos infracionais e 
as diversas questões que envolvem hoje os adolescentes e jovens no 
Brasil, foi realizada, em 2016, a pesquisa “Trajetórias de vida de 
jovens em situação de privação de liberdade no sistema socioedu-
cativo do Rio de Janeiro”, com o objetivo de construir um corpo 
de conhecimento sobre estes sujeitos, possibilitando encaminha-
mentos políticos e acadêmicos que contribuam diretamente para 
a implementação de políticas públicas para a juventude no país, 
em especial no Estado do Rio de Janeiro.

O resultado final desta pesquisa foi publicado no livro Tra-
jetórias de vida de jovens em situação de privação de liberdade: um 
estudo sobre a delinquência juvenil no estado do Rio de Janeiro (JU-
LIÃO, 2019).

Com o Ministério Público do Rio de Janeiro, desde 2014 são 
desenvolvidos projetos de capacitação sobre políticas de educação 
e políticas de restrição e privação de liberdade para promotores 
públicos e profissionais que atuam na instituição e instituições 
parceiras. Também vêm sendo desenvolvidos estudos e pesquisas 
com o objetivo de auxiliar nas suas atividades institucionais.

Dentre os principais projetos desenvolvidos em conjunto 
está o curso de “Políticas Públicas de Educação” para conselheiros 
municipais de educação, promotores públicos e profissionais do 
Ministério Público.

O curso contou com a colaboração de professores de diver-
sas instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro 
(Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Instituto Superior 
de Educação do Estado do Rio de Janeiro); de membros e ser-
vidores do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro; componentes da União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Estado do 
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Rio de Janeiro e da União dos Dirigentes Municipais do Estado 
do Rio de Janeiro.

Como desdobramento do projeto, espelho das discussões re-
alizadas ao longo dos trabalhos, com o objetivo de produzir mate-
rial didático para as próximas edições do curso, como resultado da 
profícua colaboração entre entidades e instituições envolvidas, fo-
ram publicados os livros Políticas Públicas de Educação (JULIÃO; 
MORAES; GONÇALVES; VICENTE, 1. ed. 2017; 2. ed. 2019) 
e Políticas Públicas de Educação no Brasil: reflexões políticas e peda-
gógicas (JULIÃO; VICENTE; CARBONEL, 2019).

Também vem sendo desenvolvido, desde 2017, o projeto 
de pesquisa “Perfil dos adolescentes e jovens em conflito com 
a lei no município do Rio de Janeiro”, que tem como objetivo 
organizar e analisar dados colhidos pelas 1a a 4a Promotorias de 
Justiça da Infância e Juventude Infracional da Capital, a partir 
das oitivas informais dos adolescentes e jovens em conflito com 
a lei, a fim de propor estratégias para implementação de políticas 
públicas que tenham como escopo prevenir o envolvimento dos 
adolescentes na prática de atos infracionais.

Com o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, os 
profissionais do NEDEJA vêm atuando diretamente nas discus-
sões sobre as questões que envolvem as políticas de educação de 
jovens e adultos, principalmente sobre a educação implementada 
nos ambientes prisionais e socioeducativos.

A experiência com a União Nacional dos Conselhos Mu-
nicipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro tem se cons-
truído, desde 2012, a partir da implementação do projeto de 
pesquisa sobre o diagnóstico da EJA na Região Costa Verde do 
estado, principalmente através da organização de cursos e de 
eventos para os conselheiros municipais de educação sobre edu-
cação de jovens e adultos.

Por conta desta pesquisa, o NEDEJA também estabeleceu 
uma importante aproximação com as secretarias municipais de 
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Educação das cidades de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro, Man-
garatiba e Itaguaí. Tem procurado auxiliar, de acordo com os inte-
resses de cada secretaria, na implementação da política de educa-
ção de jovens e adultos.

Com o município de Niterói, desde 2016, principalmente 
a partir da experiência de pesquisa de Pós-doutorado da pro-
fessora Hellen Beiral, do Núcleo de Apoio Experimental em 
Bioquímica para o Ensino de Ciências e Biologia (NAEB) da 
Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gon-
çalo, o NEDEJA vem participando dos seus projetos de ativi-
dades práticas em ciências para a educação de jovens e adultos, 
principalmente da organização da Feira de Ciências para alu-
nos EJA que integra a Semana de Ciência e Tecnologia com 
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

Em 2019, iniciou-se uma parceria com a Escola de Gestão 
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, visando contribuir 
com a formação dos profissionais que atuam no sistema prisional 
do estado.

Além da parceria com as Escolas de Criminologia e Justiça 
Criminal das Universidades Northeastern e da Flórida – Estados 
Unidos da América, o grupo tem dialogado com o Centro Lati-
no-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, da 
Fundação Oswaldo Cruz – Brasil (CLAVES/FIOCRUZ); com 
a Rede Latino-Americana de investigadores sobre Educação no 
Cárcere coordenada pelo Grupo de Estudos sobre Educação nos 
Cárceres da Argentina (GESEC); com o Centro Latino-Ame-
ricano em Sexualidade e Direitos Humanos – Brasil (CLAM/
IMS/UERJ); com pesquisadores da Universidade Nacional do 
Centro da Província de Buenos Aires – Argentina; com pesqui-
sadores da Universidade ICESI – Colômbia; com pesquisadores 
das Universidades Playa Ancha e Universidade do Chile; com 
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pesquisadores da Universidade de Pádova – Itália; com pesqui-
sadores da Universidade da República do Uruguai; e com a Rede 
Interinstitucional de Grupos de Pesquisa sobre Políticas de Res-
trição e Privação de Liberdade.

Nos últimos anos, cresce o diálogo com o Grupo de Pesquisa 
ELAC (Educação física escolar; Experiências lúdicas e artísticas; 
Corporeidades) do Instituto de Educação Física da UFF para o 
desenvolvimento de projetos coletivos de ensino, pesquisa e ex-
tensão na Universidade Federal Fluminense, para a Educação de 
Jovens e Adultos.

considerAções finAis

Compreendendo o papel da universidade pública na forma-
ção inicial e continuada dos profissionais que atuam na área de 
educação no país, principalmente contribuindo para a melhoria 
na qualidade do ensino público, e do importante papel da Uni-
versidade Federal Fluminense para o Estado do Rio de Janeiro, 
o Núcleo de Estudos e Documentação em Educação de Jovens 
e Adultos consiste em uma série de ações para contribuir na ins-
titucionalização da discussão sobre educação de jovens e adultos 
no estado, principalmente transformando o Programa de Pós-gra-
duação em Educação da UFF em um importante espaço de refe-
rência sobre o tema no país.

Em comemoração às duas décadas de trabalho do Núcleo 
de Estudos e Documentação em Educação de Jovens e Adultos e 
uma década do Grupo de Pesquisa ELAC, o objetivo deste capí-
tulo é socializar a experiência de formação inicial e continuada de 
EJA implementada no Programa de Pós-graduação em Educação 
da UFF através do NEDEJA, os seus encaminhamentos, assim 
como os seus resultados.

Reconhecemos importantes avanços no currículo dos cursos 
de Pedagogia da UFF ao inserir a disciplina de EJA na sua ma-
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triz curricular, porém ainda precisamos seguir lutando para que a 
mesma também faça parte de todos os cursos de licenciatura. Não 
podemos continuar insistindo no erro de formar profissionais 
para a área de educação sem qualquer experiência com a prática 
de ensino nesta modalidade de ensino.

Que o Grupo de Pesquisa ELAC siga por mais algumas déca-
das contribuindo com o debate sobre a política de educação para 
jovens e adultos no país!
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Capítulo 13

o Grupo de peSquiSa elaC 
Como potênCia Criadora

Rosa Malena de Araújo Carvalho

Resumo: O Grupo de Pesquisa ELAC (Educação física 
escolar; Experiências lúdicas e artísticas; Corporeidades) 
traz a corporeidade como conceito central de discussão 
e pesquisa do grupo, considerando que as experiências 
corporais como conhecimento socialmente construído 
estão no âmbito dos direitos assegurados, pertencimento 
público e, portanto, político. Identificando que não só 
as condições materiais da vida em sociedade são diferen-
temente acessadas, mas a própria possibilidade do viver é 
distribuída desigualmente, partimos da hipótese de que 
é assunto relevante, urgente e necessário não somente 
a quem tem formação em educação física. Nesse cami-
nhar, especialmente com autores e autoras da filosofia 
da educação, através da corporeidade como categoria 
de investigação, nos debruçamos sobre as experiências 
e práticas corporais como expressões, corporificadas, de 
como as desigualdades são socialmente produzidas. Ao 
mesmo tempo, quais situações, projetos, propostas peda-
gógicas evidenciam pistas para a criação, plena, da vida 
em sociedade.
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introdução

Minha ciranda não é minha só 
É de todos nós, é de todos nós 

A melodia principal quem dirá 
É a primeira voz, é a primeira voz 

Pra se dançar ciranda 
juntamos mão com mão 

formando uma roda 
cantando uma canção 

 
Capiba, “Minha Ciranda”

Escrever, registrar, narrar como exercício de experiência, pela 
qual indagamos o realizado e, nessa relação, colocamos em suspen-
são o contexto, nós mesmos e o construído, sabendo-o inacabado. 
É com esse realce que este artigo apresenta o Grupo de Pesquisa 
ELAC (Educação física escolar; experiências Lúdicas e Artísticas; 
Corporeidades), destacando pistas (GINZBURG, 2003) que pos-
sibilitem avaliar e desdobrar um trabalho coletivo em diálogo com 
outros grupos e a conjuntura.

Nesse sentido, iniciando pela criação do grupo, o mes-
mo está registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenação do Grupo de 
Pesquisa ELAC, no ano de 2009. Necessário se faz destacar 
que possui as marcas, sujeitos e espectros (DERRIDA, 1994) 
que acompanham a formação inicial e continuada de uma pro-
fessora licenciada em Educação Física, mestre e doutora em 
educação, com pós-doutorado na filosofia da educação e com 
experiência na Educação Básica, na Formação de Professores 
para a Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental 
e Educação Física.

Processo marcado pelo interrogar a forma como esse cam-
po do conhecimento vem sendo produzido e dialoga com os 
diferentes sujeitos, saberes, tempos e espaços do cotidiano 
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escolar e da formação docente (CARVALHO, 1996, 1998, 
2006, 2011, 2012, 2017a, 2019). Sempre causou desconforto 
encontrar a educação física como área do conhecimento dita 
“responsável” pela educação do corpo e do movimento na es-
colarização, em uma lógica que sobressai os gestos e padrões 
esportivos, a higiene como aprendizagem moral, descontex-
tualizada, e o corpo como máquina. Valorizando, assim, uma 
determinada concepção, negando outros conhecimentos, con-
tribuindo para a exclusão das narrativas e das memórias cor-
porais daqueles que têm suas histórias e tradições “normal-
mente” silenciadas e impedidas. Incômodo porque essas ideias 
sinalizam compreensão de conhecimento linear e cartesiano, 
pois dicotomiza corpo e mente; localiza saber em determina-
das circunstâncias e partes corporais; restringe a potência e 
hierarquiza as áreas do conhecimento; indica um currículo que 
privilegia, como corpo ideal de aluno, àquele imóvel, em silên-
cio, jovem, saudável, limpo, disciplinadamente trabalhando as 
atividades propostas.

Promovendo, portanto, a manutenção das desigualdades 
sociais.

Pelas pesquisas questionamos esse status quo e, com contun-
dência e resistência, coletivamente construímos esforços, possibili-
dades, condições “[...] para transformar as instituições educacio-
nais – e a sociedade – de tal modo que nossa maneira de viver, 
ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversida-
de cultural, nossa paixão pela justiça e nosso amor pela liberdade” 
(HOOKS, 2013, p. 50).

Assim, o exercício docente envolvido com o escolar, em 
uma dinâmica que contextualiza os objetos de estudos da 
prática pedagógica educação física, impregnado pela atitude 
filosófica, intensifica as indagações e inquietudes que descon-
fiam, por vezes rejeitam uma ordem que se diz hegemônica 
na sociedade e na educação, a qual é apresentada como única 
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forma de organizar a vida – naturalizando tudo e nos limitan-
do aos ambientes (de forma descontextualizada e acrítica). Ao 
longo dos anos, o aprofundamento nos estudos vem ocorren-
do através da interlocução com os conceitos de corporeidade 
e de experiência, especialmente para uma atuação docente na 
educação de jovens e adultos, a partir de uma concepção de 
docência permeada pelo princípio da indissociabilidade en-
tre ensino, pesquisa e extensão. Convocando, então, pensar 
a profissão docente em que a regência de aulas faz parte, mas 
não é exclusiva.

Trajetória que consolida profundo interesse e atenção pela es-
cola pública, assim como carinho e respeito aos estudantes, profes-
sores e professoras. Experiências que, sem dúvidas, estão presentes 
no caminhar do Grupo de Pesquisa ELAC. Grupo que inicia, no 
primeiro ano, apenas com estudantes da graduação em educação 
física e, já no segundo ano, com pós-graduandos e pós-graduan-
das da especialização em educação física escolar, cursos oferecidos 
pelo Instituto de Educação Física (IEF) da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

ELAC seria nome provisório, trazendo as três linhas mais de-
senvolvidas no percurso de atuação profissional da coordenadora 
(os sentidos e significados da educação física no escolar; as expe-
riências lúdicas e artísticas como contraponto à esportivização; e 
a corporeidade como centro da desnaturalização da vida). Porém, 
os estudantes da graduação, envolvidos pelo grupo, começaram a 
dizer que “ELAC é nós”...

Hoje, agradecendo e acompanhada por aqueles e aquelas 
que constituem e constituíram o grupo, sigo e apresento as re-
ferências que vêm nos mobilizando, ao longo desses dez anos de 
histórias.

#ELACéNois
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escolhAs teórico-epistemológicAs

Meu corpo tem cinqüenta braços 
E ninguém vê porque só usa dois olhos 

Meu corpo é um grande grito 
E ninguém ouve porque não dá ouvidos [...] 

 
Meu corpo vai quebrar as formas 

Se libertar dos muros da prisão 
Meu corpo vai queimar as normas 
E flutuar no espaço sem razão [...] 

 
Paulinho Moska, “O corpo”

O que evidencia o estudo do corpo e suas relações com os 
contextos?

Reunir estudantes da graduação e da pós-graduação em um 
grupo de pesquisa tem diversas justificativas, especialmente de 
orientação e de formação no coletivo. Afinal, congregar diferentes 
momentos formativos, com interesse em estudar, questionar e apro-
fundar uma temática que elegemos como importante (e por isso 
nos vinculamos a um projeto), pode ser desafiador e encantador. 
O vínculo a uma ação acadêmica pode ser por distintos motivos, 
incluindo a adequação da carga horária e as possibilidades ofertadas 
de projetos e bolsas – aqui, a reunião coletiva também pode ser 
interessante, quando o encontro, o diálogo, as trocas de experiên-
cias se fazem presentes e necessárias para mobilizar outras questões.

Nessa perspectiva, em que o afeto é uma escolha epistemoló-
gica, entendendo que é a emoção que nos conduz à ação (MATU-
RANA, 2002), são bem-vindas diversas possibilidades de leituras 
dos textos, das inquietações dos cotidianos escolares, das diferen-
tes inserções dos/as graduandos/as em sua formação inicial, das 
descobertas provocadas pelas indagações dos projetos. Um coleti-
vo que recebe, abraça e questiona, identificando que o objeto de 
estudos não é exclusivamente responsabilidade de um/a.
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Outro destaque é o diálogo do ELAC com diferentes atores 
sociais e educacionais. Com a corporeidade como conceito central 
de discussão e pesquisa do grupo, e considerando que as expe-
riências corporais como conhecimento socialmente construído es-
tão no âmbito dos direitos assegurados e pertencimento político, 
identificamos que é assunto relevante, urgente e necessário não so-
mente a quem é formado em educação física. Não só as condições 
materiais da vida em sociedade são diferentemente acessadas, mas 
a própria possibilidade do viver é distribuída desigualmente... O 
que significa que aqui trazemos as experiências e práticas corporais 
como expressão, corporificada de como a desigualdade é produzi-
da, pois se as condições de existência e interação social

[...] deixa[m] de espelhar o meu valor como ser hu-
mano, devo ter uma visão crítica das categorias e es-
truturas que produzem essa forma de apagamento e 
desigualdade. Em outras palavras, não posso afirmar 
minha própria vida sem avaliar criticamente as estru-
turas que valorizam a própria vida de modos diferen-
tes (BUTLER, 2018, p. 219).

Questionar essas categoria e estruturas e, ao mesmo tempo, 
indagar, pesquisar, identificar como encaminhar composições que 
promovam encontros e abertura ao novo, em formas coletivas de 
conduzir a vida – sem perder de vista a discussão e inserção das 
possibilidades do corpo e das práticas corporais como constituin-
tes de processos formativos, políticas e currículos escolares que 
rompam a força hegemônica por uma organização dos espaços e 
tempos tão prescritos nas escolas e nas formações docentes. Cer-
teau (2014) acrescenta que esta atuação social sobre o corpo tanto 
se deu no âmbito do saber (ciência/razão) quanto no do direito 
(leis), ambos entendidos como instâncias modernas de poder. Para 
ele “não há direito que não se inscreva sobre corpos. Ele domina o 
corpo” (p. 231). Esta mesma ideia é remetida pelo autor ao poder 
do saber, indicando que os corpos se fazem texto, marcados pela 



325 

Corporeidades e proCessos Formativos

impressão simbólica e ambivalente da razão e da lei.
No âmbito escolar, identificamos que o viés marcadamen-

te docilizante e disciplinarizador vem fazendo parte do processo 
hegemônico de compreendê-lo e administrá-lo. Mas também en-
contramos tensionamento dessa lógica, pois está constituída por 
redes de convivência, de relações entre sujeitos e saberes que estão 
em permanente modificação, revertendo o que está aparentemen-
te dado através de resistências explícitas e implícitas. Afinal,

[...] ao contrário do que se pensava no passado, uma 
identidade – sociedade, Estado, sujeito, qualquer en-
tidade – para existir não precisa ter a sua plenitude 
prevista. Tudo sempre pode ser de outra maneira e o 
que aceitamos como ordem natural nada mais é do 
que uma sedimentação de práticas hegemônicas mar-
cadas pela exclusão, instituídas por atos de poder, de 
outras possíveis ordens [...] (LOPES, 2013, p. 16-17).

Dentre essas outras possíveis ordens estão as experiências. Na 
perspectiva daquele que se expõe, está presente não o “[...] inca-
paz de experiência, aquele a quem nada acontece, seria um sujeito 
firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, 
autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua 
vontade” (LARROSA, 2004, p. 163).

Uma das experiências pouco valorizadas é o movimento cor-
poral, com sua expressão de alegria, de brincar, jogar, dançar. À 
medida que os estudantes avançam na idade e/ou na escolariza-
ção, esta discussão vai perdendo espaço, pois a seriedade impera 
em uma sociedade em que “muito riso é sinal de pouco siso”... O 
que significa compreender as manifestações corporais isoladamen-
te da natureza e da sociedade, tornando o corpo abstrato, distante 
da realidade em que se faz.

Ao situá-lo em sua realidade histórica, cultural e, portanto, 
social, percebemos que as formas de conhecer o corpo estão in-
seridas nas relações e sentidos sociais (produto coletivo da vida 
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humana). Najmanovich (2001) apresenta, como ponto de partida 
de uma mudança cognitiva, situar cada um, encarnado, no qua-
dro social que o mantinha afastado, imóvel, neutro. Nesse movi-
mento, perceber o corpo como uma construção/processo, com a 
presença e pertencimento de todos, permite questionar paradig-
mas pautados no dualismo, na linearidade, nas hierarquias, nas 
formas cartesianas de habitar e compartilhar o mundo. Em outra 
perspectiva, contextualizar as expressões e linguagens corporais 
hoje excluídas e negadas pode auxiliar a organizar e dar sentido 
emancipador à escola (COLETIVO DE AUTORES, 2012). Nes-
ta condução, a corporeidade pode constituir-se em uma possibi-
lidade de resistência – não apenas negando uma forma de ser e 
existir, mas

A resistência tem que ser plural e corporificada para 
representar os princípios de democracia pelos quais 
luta. Ela também vai implicar a reunião daqueles que 
não são passíveis de luto no espaço público, fazendo 
de sua existência e da reivindicação por vidas viví-
veis a demanda por uma vida anterior à morte [...] 
(BUTLER, 2018, p. 238).

Resistência plural, como os grupos de pesquisas podem se 
constituir. Nos projetos envolvidos com o grupo de pesquisa 
ELAC, três elementos se colocam centrais: corpo, conhecimento 
e escola. Afinal, nada parece mais “natural” que o corpo. As sensa-
ções de fome, sede, dor, prazer, frio e calor, parecem ser comanda-
das pela natureza e pouco nos damos conta de que o modo como 
são produzidas, como nos relacionamos com elas e o que fazemos 
para satisfazê-las tem relação com uma determinada inserção cul-
tural. A antropologia social ajuda na discussão da relação contra-
ditória entre natureza, homem e cultura, fazendo compreender 
que esta aparente oposição é tema de inúmeros debates no interior 
de diversos campos de conhecimento. Concordando com Rodri-
gues (1980), essa oposição é falsa e pouco esclarecedora acerca dos 
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processos de organização em grupos sociais.
O que parece se colocar como pano de fundo desta oposição 

é a ideia de neutralidade perante seu objeto observado e a ne-
cessidade de uma ordem universal que norteie o mundo. Assim, 
diante da natureza não há o que contestar, já que ela está dispos-
ta de uma única maneira independente do sujeito que a observa 
ou a descreve, possuidora de uma ordem natural a qual é preciso 
conhecer para dominar. Em outra perspectiva, objetivando pro-
blematizar as formas como as práticas corporais são exercitadas 
nas escolas públicas, através das escolhas curriculares e gestos 
docentes, indagamos o porquê da negação e do afastamento das 
expressões e movimentos corporais na escolarização. Ao falar em 
práticas corporais, consideramos o corpo entrelaçado pela anato-
mia, fisiologia, condições históricas, filosóficas, sociais. E, como 
conhecimento, aqui não defendemos um tipo/conjunto de prá-
ticas corporais para uns e outro tipo/conjunto para outros – isso 
seria defender uma escola dual.

Assim dizendo, a tendência de democratização do en-
sino garante a todos o direito à educação, tendência 
fundamental para consolidar uma concepção de esco-
la para servir a muitos e não a uma minoria. Essa ten-
dência não pode desalienar-se dos seus devires político 
pedagógicos para tornar possível a todo educando, na 
qualidade de “cidadão”, aspirar-se, tornar dirigente e 
governante (ALVARENGA, 2016, p. 135).

Com esses pressupostos, coletivamente desenvolvendo proje-
tos de ensino, pesquisa e extensão, o ELAC vem dialogando com 
diferentes grupos de pesquisa e outros coletivos, grupos parceiros 
de problematização da prática docente, como os centros forma-
dores de professores, fóruns de diferentes naturezas, instituições 
científicas, dentre outros. Sempre evidenciando a discussão do 
escolar, no qual a relação universidade-escola, quando não quere-
mos hierarquizadas, destaca a importância da pesquisa com/no/do 
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cotidiano (CERTEAU, 2014; GOODSON, 2005; JULIÁ, 2002; 
ALVES; OLIVEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2004; SACRISTÁN, 
2000), em especial a atenção às narrativas e, ao mesmo tempo, em 
momento singular de relação com a escola.

Nesse movimento, agudizamos os sentidos que damos, atra-
vés dos gestos e palavras, ao que fazemos nas escolas e nas forma-
ções docentes, fortalecendo um exercício constante do pensamen-
to em prol da docência em que o escolar, o público, o diálogo, os 
bens sociais como comuns a todos e todas caracterizem o fazer pe-
dagógico. O que significa a importância da formação permanente 
na constituição de professores e professoras que veem no estudar 
uma abertura ao mundo (no sentido abordado por Hannah Aren-
dt (1996), Peter Sloterdijk (2000) e Paulo Freire (1971)).

Ao caminhar dessa maneira, os diálogos, as orientações, as 
leituras, as investigações e as participações em distintas inserções 
acadêmicas vêm intensificando uma docência em forma amplia-
da, ou seja, pela regência, pesquisa, extensão e gestão; favorecendo 
uma instituição formadora (como as escolas e as universidades 
o são) como lugar de suspensão do previsto e prescrito às novas 
gerações (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014).

Pensar um trabalho coletivo, como os grupos de pesquisa re-
presentam, nesse cenário em que os direitos são completamente 
atacados, aumenta a responsabilidade pedagógica que desenvolvemos 
nos espaços formadores de professores e professoras. Indagando a ob-
viedade do que isso significa; dialogando com diferentes sujeitos, 
saberes, tempos e espaços do cotidiano escolar e do dia a dia univer-
sitário; caracterizando e qualificando o trabalho docente por forças 
não hegemônicas. O que está diretamente relacionado com a função 
pública da escola e da universidade, tendo acordo com a ideia de que 
o futuro é uma responsabilidade de todos, colocando em questão 
os impactos do que hoje fazemos e de suas relações com o porvir.

Apresentando um panorama dos projetos desenvolvidos e 
dos que estão em desenvolvimento, com base no anteriormente 
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apresentado, busca-se pensar a dinâmica das práticas pedagógicas 
no e com o conjunto da organização escolar. Por isso, uma das 
considerações é de que a insistência para a não caracterização para 
a educação física, como prática pedagógica, faz parte das forças 
que des-caracterizam o escolar e, com isso, a educação sofre os 
impactos e os interesses de quem não tem o compromisso com 
essa prática social (CARVALHO, 2017a).

Na dinâmica de organização do ELAC, nossos encontros 
quinzenais são intercalados por orientações individuais ou em 
grupos menores. Os textos selecionados para debate têm objeti-
vo de estabelecer um elo comum, pois há diferentes inserções de 
projetos (extensão, iniciação à pesquisa, iniciação à docência, tra-
balho de conclusão de curso), sujeitos (estudantes da graduação, 
da pós-graduação, egressos/as que continuam no grupo) e forma-
ções (predominantemente educação física, mas há pedagogos e de 
outras licenciaturas). Também agendamos seminários internos, os 
quais significam orientação coletiva, a partir de uma apresentação; 
encontros abertos (amplamente divulgados e abertos a participa-
ções externas); apresentamos trabalhos em diferentes encontros 
acadêmicos e, em novembro de 2016, ano em que a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em vigor completou 
20 anos, realizamos o “I Seminário do Grupo de Pesquisa ELAC 
– 20 anos de LDB: e a Educação Física na EJA?”.

Esse Seminário partiu do entendimento de que a forma como 
está escrito na LDB dificulta a realização dessa prática pedagógica 
como parte da escolarização dos jovens e adultos. Os argumentos 
apresentados no artigo 26 (BRASIL, 1996) ainda estão com base 
na orientação da educação física pela ideia de aptidão física, a qual 
não evidencia as preocupações escolares no desenvolvimento des-
sa prática pedagógica; e exigiria grande esforço dos estudantes dessa 
modalidade, os quais já estão sobrecarregados pelo cotidiano de vida 
e trabalho. No entanto, com a perspectiva da cultura corporal, essa 
prática pedagógica vem se constituindo no escolar e, dessa maneira, 
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existe uma materialidade de seu fazer pedagógico que pode contri-
buir para a escolarização dos sujeitos da EJA (CARVALHO, 2017a).

Para isso, indagando o porquê da manutenção dessa reda-
ção na LDB, também objetivamos colaborar para aprofundar os 
estudos dessa área nessa modalidade, em movimento que os/as 
professores/as e alunos/as possam compartilhar o realizado. O Se-
minário contou com a palestra “Desafios da docência na Educa-
ção de Jovens e Adultos” ministrada pela Professora Doutora Jane 
Paiva, antecedida pela apresentação e debate de trinta trabalhos 
em forma de pôster.

Em relação às orientações de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), no final de 2019, o acervo do grupo contava com deze-
nove orientações concluídas pela licenciatura em educação física 
da UFF; vinte e quatro orientações concluídas pela especialização 
em educação física escolar da UFF; duas coorientações de mestrado 
acadêmico, uma finalizada (COSTA, 2018) e uma em andamento 
(BARROS, 2019), além de acompanhar, colaborar e participar das 
bancas dos trabalhos finais de vários/as egressos/as que continuaram 
seus percursos formativos, através do mestrado e doutorado (COS-
TA, 2011; SILVA, 2011; MOURA, 2013; CAVALCANTE, 2013; 
RAMOS, 2014; SOUZA, 2017; BARROS, 2019).

Em relação às orientações de TCC, a atuação docente no Ins-
tituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), com a 
conclusão de quatorze orientações na graduação, entre os anos de 
1999 e 2008, não somente favoreceu a aprendizagem da orienta-
ção propriamente dita, mas também auxiliou nos primeiros exer-
cícios para a construção de um grupo de pesquisa (CARVALHO; 
BERTI; GONÇALVES; FARIA, 2004; CARVALHO;, SAN-
TOS; FERNANDES; MUNIZ; CORENZA, 2004). Além disso, 
uma egressa da primeira turma dessa instituição, do Curso Nor-
mal Superior (o qual depois se transformou em Pedagogia), que 
iniciou em 1999, hoje doutora, integra o ELAC e foi orientanda 
nessa graduação (BERTI, 2002). Na formação inicial do ISERJ, 
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as experiências lúdicas estiveram presentes em nove dos quatorze 
trabalhos orientados.

No IEF, as orientações na graduação têm se distribuído entre 
as três linhas do ELAC: educação física escolar, experiências lúdi-
cas e corporeidades, com leve destaque para a EJA, a qual apare-
ce com cinco das dezenove orientações. Já na especialização em 
educação física escolar, dessa mesma instituição, curso de que sou 
egressa da terceira turma (em 2019, realizamos a trigésima), das 
vinte e quatro orientações concluídas, onze são relacionadas às 
questões da corporeidade.

Necessário também registrar que a experiência na coordena-
ção municipal da EJA no Rio de Janeiro, através do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos (PEJA) proporcionou a orientação 
e finalização de três trabalhos de especialização direcionada à EJA, 
através de parceria dessa Secretaria Municipal de Educação com 
uma universidade privada.

A pesquisa “Aproximando a Educação Física da EJA” obteve 
bolsa de iniciação científica UFF/CAPES ao longo de oito anos 
consecutivos (entre 2011 e 2019). Como parte dos objetivos, 
apresentou a modalidade aos graduandos/as, contribuindo para 
uma formação inicial em que as urgências e necessidades sociais se 
fazem presentes. Nessa mesma linha, a pesquisa “Corporeidades e 
experiências lúdicas na EJA” foi desenvolvida entre 2009 e 2014, 
com bolsa FAPERJ e buscou compreender as experiências lúdicas 
como produções históricas e possíveis de tensionar o hegemônico. 
Além dos relatórios, apresentações internas e externas, essas inves-
tigações aproximaram vários graduandos que ficaram mobilizados 
pela temática, os quais produziram seus trabalhos de conclusão de 
curso na graduação (TEIXEIRA, 2013; COSTA, 2014; ARAU-
JO, 2017; SERRANO, 2019); um deles deu continuidade aos 
estudos através do mestrado acadêmico (COSTA, 2018); e todo 
esse movimento possibilitou a primeira publicação coletiva do 
ELAC (CARVALHO, 2017b).
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Em relação à extensão, são três os projetos vinculados ao gru-
po de pesquisa ELAC. O projeto Cine Debate: CineMarx foi o 
primeiro a ser criado e desenvolvido. Iniciou em 2010 e se man-
teve ativo até 2015. A sua não continuidade deve-se, principal-
mente, pela não possibilidade de solicitarmos bolsas para o de-
senvolvimento de todos os projetos. Através da exibição de filme 
seguido de debate, os objetivos principais são chamar a atenção 
para a formação do olhar como construção social e, pela experiên-
cia do encontro, promover corporeidades dialógicas. Aqui, o cine-
ma é entendido como produção de afetos e expressão dos desejos 
(FRESQUET, 2007) e, assim, próximo às experiências lúdicas e 
artísticas como parte do processo de humanização, da constitui-
ção de nossa identidade pessoal e, ao mesmo tempo, social.

O curso de extensão em que a corporeidade e a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) estão em evidência vem ocorrendo, ini-
terruptamente, desde 2012. Partindo da ideia de que a educação 
física, como prática pedagógica, desloca o corpo e as práticas cor-
porais do estritamente biológico (que recebe o apoio da aptidão 
física, como concepção) e como objetos de estudos, os apresenta 
aos estudantes como conteúdos; no envolvimento atento com es-
ses conhecimentos, os alunos poderão perceber aspectos que tam-
bém são da história, da filosofia, da antropologia, do artístico etc. 
Nesse tempo suspenso para o estudo, o tratamento pedagógico 
desses conteúdos, como parte da organização do trabalho docente 
que orienta o interesse dos alunos por algo do mundo, não fica 
restrito ao que “gosta”, “sabe” ou “acha” importante. Para isso, a 
formação continuada se faz necessária.

Ao dialogar com as especificidades da EJA, são fundamentais 
as três funções apontadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para essa modalidade da educação básica, emanadas pelo Conse-
lho Nacional de Educação (BRASIL, 2000): reparadora, equaliza-
dora e qualificadora – sendo esta colocada como o sentido prin-
cipal, superando o caráter compensatório na EJA e convidando 
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a pensar na educação permanente e na criação de uma sociedade 
solidária e heterogênea.

O mais recente dos projetos de extensão desenvolvidos pelo 
ELAC é o CirandEJA, o qual inicia em 2014 e vem se mantendo, 
mas de forma irregular. Através da aproximação com projetos de 
ensino e pesquisa, o CirandEJAs objetiva circular ideias, afetos, 
projetos, propostas, experiências entrelaçadas com a Educação de 
Jovens e Adultos. Nesse processo, destacamos as práticas corporais 
em diálogo com o contexto socioeducacional, pois a multiplicidade 
de linguagens, ritmos e expressões corporais (incluindo a oralida-
de) possibilita processos educacionais que valorizem e incluam os 
saberes populares. O que requer diálogo entre diferentes áreas do 
conhecimento, profissionais, assim como tempos e espaços sociais.

A não execução contínua de todos os projetos se deve à pou-
ca possibilidade de vinculação de bolsistas, para auxílio no de-
senvolvimento de vários projetos, já que estão sob uma mesma 
coordenação. E a extensão impacta de diversas maneiras – tanto 
à comunidade externa, que participa ativamente do que é reali-
zado, quanto aos graduandos/as, pois muitas vezes se envolvem 
com temáticas ainda pouco abordadas na universidade, como 
a EJA. Silva (2013), Nobre (2013), Medeiros (2019) e Serrano 
(2019) são exemplos de TCCs mobilizados pela experiência nos 
projetos de extensão.

Já as orientações de projetos de iniciação à docência, elas são 
de duas naturezas: a primeira é em forma de monitoria, na qual 
o/a monitor(a) está vinculado(a) a elemento curricular oferecido 
na graduação e desenvolve atividades relacionadas ao andamento 
das aulas. No grupo de pesquisa ELAC contamos com os primei-
ros monitores das seguintes disciplinas: O Corpo no Mundo (em 
2010); Jogos, brinquedos e brincadeiras (em 2011, 2012 e 2014); 
Linguagem, ritmo e expressão corporal (em 2013 e 2014); Ofici-
na de Formação Cultural (em 2017); e Educação Física Escolar e 
EJA (em 2018 e 2019). Teixeira (2013), Bertulino (2014), Venân-
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cio (2014), Azevedo (2015) e Nascimento (2019) exemplificam 
TCCs mobilizados pela experiência na monitoria.

A outra forma de iniciação à docência, aqui mencionada, é 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PI-
BID). Os/As graduandos/as estão vinculados à Supervisores/as, 
que são professores e professoras das Unidades Escolares que inte-
gram o projeto (cujos docentes, como os discentes, respondem à 
chamada por edital público) e os coordenadores gerais são profes-
sores da graduação envolvida. Pelo PIBID, os/as estudantes vin-
culados ao Grupo de Pesquisa ELAC estiveram presentes nas se-
guintes unidades escolares: Escola Municipal Ayrton Senna (entre 
os anos de 2012 até 2016); Colégio Estadual Joaquim Távora (no 
ano de 2012); Colégio Estadual Cizínio (no ano de 2013); Co-
légio Estadual Guilherme Briggs (entre os anos de 2014 e 2016); 
Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC – entre 
os anos de 2014 e 2016). Uma professora, pós-graduanda na espe-
cialização em educação física escolar do IEF-UFF e supervisora no 
PIBID (ROSA, 2013), e graduandos/as da educação física do IEF
-UFF, bolsistas PIBID (FREITAS (2013), CONCEIÇÃO (2017), 
MACHADO (2018)), vinculados ao ELAC, trazem exemplos de 
TCCs mobilizados por esse Programa.

Também estivemos envolvidos com outras ações acadêmi-
cas, como as bolsas de desenvolvimento acadêmico (que são 
auxílios à graduação); PIBIQUINHO (que é a iniciação cien-
tífica para o Ensino Médio); alguns projetos foram aprovados 
em diferentes editais relacionados a materiais permanentes e 
de consumos, que permitiram um mínimo de acervo ao grupo 
de pesquisa (como Instalação (no ano de 2008); Jovens Pes-
quisadores UFF (nos anos de 2009 e 2010); FOPESQ (nos 
anos de 2012 e 2013)); participação na coordenação dos es-
tudantes de educação física da UFF que foram à Universidade 
de Coimbra, para realizarem parte de seus estudos durante 
dois anos (entre 2011 e 2013), vinculados ao Programa de Li-
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cenciaturas Internacionais (PLI). Dos sete estudantes acompa-
nhados, Jonata Oliveira (2015) foi bolsista de iniciação cien-
tífica e orientando de TCC; e por último, pós-doutoramento 
(com bolsa CAPES) na Universidade de Barcelona, durante 
agosto de 2015 e setembro de 2016, desenvolvendo a pesqui-
sa “As experiências corporais de jovens e adultos na educação 
pública e o exercício das práticas pedagógicas”, cujos resultados 
foram apresentados ao IEF, logo após o retorno de Barcelona e, 
em seguida, no Encontro Nacional da ANPEd – Associação Na-
cional de Pós-Graduação em Educação (CARVALHO, 2019).

Das publicações/congressos acadêmicos, coletivamente nos 
apresentamos em diferentes eventos, como os painéis apresen-
tados nos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensi-
no (ENDIPEs); no Colóquio de Filosofia da Educação (UERJ); 
nos encontros estaduais, regionais e nacionais promovidos pelo 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE); além de in-
tegrarmos diferentes publicações de livros e periódicos nacionais 
e internacionais.

Trajetória aqui suscintamente registrada e, ao mesmo tem-
po, reveladora das escolhas e forma como um grupo de pesquisa 
vem se fazendo, trazendo a contundência e a resistência para 
navegar nas águas do contra-hegemônico. Em um contexto mar-
cado por uma pandemia que expõe, de forma acentuada, as de-
sigualdades sociais e o predomínio de uma cultura política que 
banaliza a vida, que mata e exclui, que exalta o moralismo e o 
conservadorismo, narrar os princípios e olhar o realizado nesse 
momento de isolamento social também nos faz perceber que 
“[...] as ruas e as praças não são as únicas formas de resistência 
política, e que onde não existe liberdade para ocupar as pra-
ças e ir para as ruas, certamente existem terrenos de resistência” 
(BUTLER, 2018, p. 150).

Com essa perspectiva, identificando o ELAC como um “ter-
reno de resistência”, conduzo para o encerramento do texto.
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considerAções provisóriAs 
– encAminhAndo possíveis desdobrAmentos

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é 
isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 
foram terminadas – mas que elas vão sempre mudan-
do. Afinam ou desafinam. Verda.de maior. É o que a 
vida me ensinou. Isso que me alegra, montão (ROSA, 
1984, p. 24-25).

Sendo sujeitos históricos e, portanto, inacabados, essas breves 
exposições de finalização do artigo não significam ponto final, mas 
ponto e vírgula em uma biografia coletiva que continua, constituin-
do e constituindo-se através de alianças de diversas naturezas: entre 
os componentes do grupo (e os encontros alegres, com a potência 
da vida), com outros (como os convidados e as convidadas para 
comporem essa obra) e com nossas referências (que não são imutá-
veis, mas dialogam com a condução da vida, em geral).

Assim, nossos indicativos (de livros, metodologias de pesqui-
sa, sistematização da escuta, participação em eventos etc.) não são 
dogmas, mas elementos que possibilitam colocarmo-nos em rela-
ção e, ao fazê-lo, construir uma docência e espaços que possamos 
ocupar com nossas presenças, tornando públicas nossas investiga-
ções, pensamentos e gestos pedagógicos. Sendo exercício de expe-
riência, não de verdade absoluta, favorece indagar as escolhas e o 
realizado (em nome de quê fazemos o que fazemos).

O que indica a perspectiva de educação, formação, pesqui-
sa, sociedade que buscamos construir, a qual contém a dúvida, a 
incerteza e a diferença como pressupostos. Afinal, como educar 
para uma corporeidade que não seja estereotipada? Como buscar 
entender quais são as condições sociais que produzem valores 
para determinadas maneiras de ser e existir? Quais propostas pe-
dagógicas possibilitam indagarmos e visibilizarmos essas cons-
truções históricas e sociais que são, na maioria das vezes, natura-
lizadas? Uma resposta possível é duvidar das certezas...
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Em tempos de pandemia causada pela Covid-19, quando an-
siamos por uma vacina, torna-se importante destacar que não há 
remédio para nos imunizar às contradições do nosso tempo, as 
quais estão corporificadas em nós – pelas tensões e pressões hege-
mônicas do contexto em que vivemos. Por isso, muitas vezes agi-
mos de forma conservadora e reacionária, mesmo não querendo. 
O que aumenta nossa responsabilidade/desafio diante das injusti-
ças e desigualdades que precarizam e impedem vidas de existirem. 
E indicam a responsabilidade de exercer atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão, assim como a relevância dos grupos 
de pesquisas. Indagação como forma de transgredir nosso conhe-
cer e inaugurar outras formas.

Nos dez anos de caminhada do ELAC, a formação inicial e 
continuada vem caracterizando o corpo como pré-condição da 
vida e da política; criando microcondições, através de ações pe-
dagógicas que façam parte da defesa, incondicional, da dignida-
de e da plenitude do viver, indicando-as como referências para a 
macropolítica. O que significa colaborar para que a universidade 
se constitua pública, fazendo o trabalho de produzir, a partir das 
necessidades e critérios socialmente referenciados (e não merca-
dologicamente marcados); considerando essa produção de/para 
todos e todas – em um processo permanente de ensino, pesquisa e 
extensão como formas de promover espaços comuns.

Além da manutenção dos encontros com os integrantes do 
grupo de pesquisa ELAC e da execução dos projetos vinculados 
ao grupo, o ano de 2020 iniciou com uma nova pesquisa (“Cor-
poreidades e docência na educação de jovens e adultos”); avança 
no desenvolvimento de produções conjuntas com o Núcleo de 
Estudos e Documentação sobre Educação de Jovens e Adultos 
(NEDEJA-UFF); estreita parceria interinstitucional por meio 
do credenciamento no Programa de Pós-graduação em Educação 
Processos Formativos e Desigualdades Sociais (PPGEDU-PFDS) 
da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Esta-
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dual do Rio de Janeiro (campus São Gonçalo), integrando a linha 
de pesquisa “Políticas, direitos e desigualdades”.

O que sinaliza que o texto encerra com um “ponto e vírgula”, 
dando espaço às histórias que virão.
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