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EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“′Eureca! Descobri a força vertical que faz subir o corpo que caiu 
dentro da água!’, grita Arquimedes. Mas que outra força o 

impulsiona sempre verticalmente para fora da água? Desta vez 
sou eu quem diz eureca! É o teorema de Arquimedes 

generalizado: todo corpo verdadeiramente mergulhado na vida 
autêntica e na aprendizagem corajosa e direta recebe delas uma 

força vertical igual a esse mesmo corpo, dirigida para a 
descoberta. Excitados de felicidade, entre a tontura e a vertigem, 

não encontramos nada a não ser o nu. 
 

Quem experimenta? Quem inventa? O corpo. Quem flutua, corre 
e voa, em êxtase arcangélico quando levita banhado pela intuição 

bem-aventurada? O corpo, sempre ele. Inteiramente nu. 
Preservada pelos aparatos maquinais da lógica e da memória, 
deixem-nos então para as máquinas; a inteligência permanece 

inútil e embotada sem o corpo alado”. 
Michel Serres 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo colocar em diálogo dois campos postos 
historicamente em oposição: conhecimento e corpo. O intuito é o de possibilitar outras formas 
de intervenção na escola que valorizem as diferentes dimensões humanas pelas quais o 
conhecimento se expressa, especialmente aquela que se enuncia através da corporeidade. 
Tendo como palco o cotidiano escolar, busquei em situações que se apresentavam como 
enigmáticas - porque contraditórias e avessas à linearidade e à ordem racionais - elementos 
que me pudessem oferecer pontos de apoio para tensionar essa oposição, aparentemente tão 
sólida e verdadeira. Fundamentada na epistemologia da complexidade e mergulhada nos 
estudos com os cotidianos, elegi três momentos significativos vividos ao longo dos vinte anos 
de experiência em escolas públicas brasileiras com a disciplina Educação Física em que, do 
meu ponto de vista, a dicotomia corpo/mente dava mostras de fragilidade. O primeiro tem 
como figura central Tomás, um aluno da primeira escola pública em que trabalhei; o segundo 
tem como sujeitos as crianças do CAIC, escola campo para a disciplina ‘Prática de Ensino’, 
da qual sou responsável, do curso de graduação em Educação Física da UFRRJ; e o terceiro 
tem como principal personagem Daniel, um aluno da escola pública em que fiz a pesquisa de 
campo da tese. A partir dessas três situações, a discussão travada no estudo desloca-se da 
noção de sujeito conferida pela modernidade, que desconsidera a complexidade da formação e 
da articulação genética e cultural na constituição do humano; passa pelo exame das 
influências dos aparatos disciplinares no ambiente escolar, especialmente aqueles fortemente 
presentes no trato corporal, segundo a perspectiva de Foucault; busca nos debates mais atuais, 
assentados nos chamados ‘Estudos Culturais’, recursos que sinalizem a riqueza e a pertinência 
para o ambiente escolar da valorização e acolhimento das inúmeras diferenças de percursos  e 
desenvolvimentos dos seres humanos; e, finalmente, com ancoragem nos trabalhos de autores 
que entendem o ser humano como um ‘corposujeito’ ou uma ‘menteincorporada’, busca 
oferecer subsídios que promovam uma desordem na concepção impermeável de 
conhecimento com a qual a escola vem trabalhando, permitindo maior amplitude de 
compreensão da complexidade do que é próprio do humano.  
 
 
Palavras-chave: cotidiano escolar; conhecimento; corporeidade; Educação Física 
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ABSTRACT 
 
 
 

 This work wishes to put in contact two fields historically took in opposition: 
knowledge and body, in order to possibility other kinds of intervention on school that value 
the human dimensions difference's by witch the knowledge expresses itself, especially those 
which emerges through the corporality. Basing myself on the everyday scholar, I searched on 
situations that presented themselves as enigmatic – because contradictories and opposites to 
the linearity and rational order – elements that could offer me support to stress this opposition, 
apparently so solid and truly. Grounded on epistemology of complexity and deeply involved 
with the studies of everyday, I have elected three suggestive moments experienced through 
the twenty years of experience on brazilian public schools with the Physic Education 
discipline, in witch, by my point of view, the dichotomy body/mind shows fragilities. The 
first has, as a central character, Tomás, an student of the first school that I worked; the second 
has as subjects the childs of CAIC, a ‘field-school’ for the discipline ‘Practices of Teaching’, 
by which I am responsible, from the graduation course on Physic Education of UFRRJ; and 
the third has as a main character Daniel, a student of a public school in which I did the field 
research of this thesis. Taking into consideration this three situations, the discussion on this 
study displaced from the notion of subject given by the modernity, that disrespects the 
complexity of the development and of the genetic and cultural aspects on the constitution of 
the human being; passes by the examination of the influences from the disciplinal apparatus 
on school environment, especially those strongly currents on the corporality treatment, 
following Foucault´s perspective; searches among the more actual debates, based on the 
‘Cultural Studies’, elements that signalize the richness and the pertinence to the environment 
school of valorization of many differences of trajectories and developments of human beings; 
and, finally, with the supports of author's works that comprehend the human being as a 
‘bodysubject’ or a ‘mindincorporated’, searches to offer subsidies that promote a disorder on 
the impermeability conception of knowledge with which the school is working, permitting a 
larger comprehension of the complexity about what is the human being. 
 
 
Key-words: everyday scholar; knowledge; corporality; Physic Education;  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Tem sido comum, há alguns anos, ouvirmos falar sobre crise na escola. Professores, 

alunos, pais, direção, responsáveis pelas políticas educacionais, enfim, a sociedade brasileira, 

de maneira geral, percebe que alguma coisa não anda bem. A culpa aparece a cada hora num 

local: ora são os professores que não sabem ensinar; ora são os alunos que não querem 

aprender; ora são as políticas educacionais elaboradas com desconhecimento e desrespeito ao 

cotidiano escolar; ora são os baixos salários que não permitem ao professor dedicação e 

envolvimento com o seu fazer; ora é a desestruturação das famílias que não conseguem 

acompanhar seus filhos, delegando à escola mais esse papel. Enfim, não faltam responsáveis e 

motivos para a crise.  

Sem desconsiderar nenhum desses motivos nem opiniões, acredito que o jogo de culpa 

não auxilia o movimento de busca por outros possíveis caminhos para a escola. No entanto, 

entendo que estamos diante de desafios complexos: os índices de professores que pedem 

licença em função de doenças, especialmente as psiquiátricas, estão bastante elevados; as 

taxas de evasão escolar são alarmantes; as taxas de reprovação continuam crescentes; e, 

finalmente, parece haver uma aura de descrédito e de desinteresse em torno da escola 

enquanto instituição capaz de auxiliar as crianças e jovens em seus percursos de vida.  

Por outro lado, muitas experiências cotidianas de professores inconformados e atentos 

ao seu fazer pedagógico vão nos mostrando que, como acontece nos momentos de crise, a 

criação humana ousa desafiar e enfrentar os problemas inventando e experimentando soluções 

impensáveis em situações de calmaria e conformismo. Da mesma forma, a pesquisa no campo 

da educação também tem se acelerado vertiginosamente, sinalizando algumas incongruências 

e insuficiências no trato com o conteúdo e com o conhecimento veiculado, com algumas 

perspectivas didático-metodológicas e também com as administrativas, apresentando outras 

inúmeras possibilidades para a escola. 

No que se refere especificamente ao trato com o conhecimento, a discussão da relação 

entre corporeidade e conhecimento pode ser bastante significativa nesse momento, já que a 

noção de conhecimento herdada da modernidade, e que ainda informa o fazer pedagógico da 

maioria das escolas brasileiras, está vinculada aos principais processos que produzem a crise. 

O binarismo corpo/mente, base da concepção moderna de conhecimento, enredou uma noção 

de sujeito dicotômica e essencialmente cognitivista e racionalista. As marcas dessa dicotomia 

na educação ao mesmo tempo em que estão fortemente enraizadas, estão em franca crise, 

tensionadas pela própria gravidade da situação nas escolas. 



 15 

Tendo a disciplina Educação Física a um só tempo como foco e alvo, busco travar um 

diálogo entre o que consideramos ser conhecimento na escola e o que o cotidiano das aulas 

dessa disciplina - desconsiderada enquanto espaço de tessitura de conhecimento - nos 

demonstra a partir das diversas expressões e atuações das crianças. As situações reais trazidas 

por esse estudo sugerem que a milenar fragmentação do ser humano entre corpo e mente 

necessita ser tensionada se quisermos investir na constituição de um entendimento mais 

complexificado e amplo do conhecimento, do desenvolvimento e do comportamento humano. 

Sem a pretensão de chegar a uma totalidade, busco avançar minha compreensão sobre 

as relações entre conhecimento e corporeidade diante dos surpreendentes atos cotidianos, num 

esforço de perceber e aprofundar discussões que possibilitem um tensionamento acerca do 

que fazemos na escola. Recorro a Bachelard (2000, p.148-149), que, citando Juvet, tece a 

seguinte consideração: 

 

É na surpresa criada por uma nova imagem ou por uma nova associação de 
imagens, que é preciso ver o mais importante elemento do progresso das 
ciências físicas, pois que é o espanto que excita a lógica (sem grifo no 
original). 

 

Apesar de reconhecer que a citação acima está referida a um campo teórico que não é 

exatamente aquele no qual estou inserida, considero que a idéia de espanto que o autor traz 

pode nos ser útil no momento em que percebemos que as pesquisas, especialmente aquelas 

baseadas nos estudos com os cotidianos, avançam à medida que nos permitimos o 

estranhamento diante do aparentemente compreensível e trivial, buscando outras associações 

de imagens já conhecidas e vivenciadas, ou associando novas imagens.  

 Os estudos com os cotidianos, utilizados nesse trabalho, têm se revelado como 

possibilidades metodológicas capazes de atrair alguns campos científicos que se ocupam do 

social. A compreensão dos fenômenos sociais a partir dos estudos com os cotidianos parte do 

princípio de que “a posse do real é uma verdadeira impossibilidade e a consciência desta 

impossibilidade é uma condição necessária para entendermos alguma coisa do que se passa no 

cotidiano” (PAIS, 2003, p. 28).  

 Estudar com os cotidianos é enveredar por caminhos que se insinuam e não se 

revelam; que se indiciam e não se descobrem; que transgridem aqueles trajetos pré-definidos e 

pré-determinados pelas estruturas sociais, denunciando que a vida real é infinitamente mais 

complexa e múltipla do que pensam as tentativas teóricas que se ocupam de aprisioná-la a fim 
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de supostamente melhor compreendê-la. Portanto, os estudos com os cotidianos 

correspondem mais a uma perspectiva metodológica do que à teorização e projeção sobre o 

social. Eles indicam que o tecido social é composto por diversas redes que se alinham e se 

desalinham constantemente, exigindo cautela por parte daqueles que tecem considerações 

acerca da sua inteligibilidade. Aos quadros teórico-conceituais que se encarregam de se 

mostrarem como portos seguros das investigações sociais, os estudos com os cotidianos 

respondem com a irreverência e o deslizamento de uma viagem sem rota.  

Por mais paradoxal que pareça, a rotina do cotidiano é também e, especialmente, 

espaço-tempo de fraturas e rupturas. Embora muitas vezes invisível em função da 

repetitividade rotineira e fugaz do dia-a-dia, é no cotidiano que a vida se passa e se tece, 

apresentando sua face transgressora, escorregadia e criadora. Para o campo da educação os 

estudos com os cotidianos se apresentam intensamente promissores, visto permitirem 

abordagens que escapam àquelas exclusivamente calcadas nos modelos sócio-estruturais de 

padrão comportamental e construção de conhecimento, bem como àquelas baseadas nas 

sociologias tradicionais de cunho estruturalista, oferecendo caminhos metodológicos que 

deixem emergir os múltiplos meandros através dos quais a vida flui. 

Mesmo reconhecendo que nos embates sócio-culturais que se travam no cotidiano 

escolar ainda predominam fortemente as forças hegemônicas, especialmente pela imposição 

do conhecimento veiculado, considero, junto com muitos outros autores e professores, ser 

esse um espaço de frutíferas possibilidades: forças de resistência insistentemente despontam 

das pequenas brechas existentes, desafiando e impondo limites às excessivas tentativas 

homogeneizadoras e autoritárias. 

O conhecimento veiculado hegemonicamente pela escola, mesmo que algumas vezes 

desatualizado em relação às novas descobertas científicas, possui fortes articulações com 

aqueles anunciados pela ciência moderna de cunho cartesiano, baconiano e newtoniano e que, 

portanto, têm a razão como sinal distintivo. Por outro lado, parece uma imensa contradição a 

escola permanecer com a obrigatoriedade curricular da disciplina Educação Física, já que não 

a entende como capaz de levar o aluno a avançar em seu desenvolvimento rumo ao 

conhecimento. Afinal, por que então mantê-la como disciplina e ainda obrigatória?  

Ao percorrermos a história do ingresso dessa disciplina no currículo escolar, no 

entanto, a contradição se esvai, cedendo lugar à compreensão de que a Educação Física foi e é 

fundamental ao bom disciplinamento e controle corporal das crianças e jovens para que o 

conhecimento e os conteúdos escolares sejam bem aprendidos e aproveitados. Contudo, por 
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ser complexo e escorregadio, o cotidiano permite inúmeros e impensáveis deslizes, mesmo 

quando os planejamentos estão milimetricamente pensados e determinados. Assim, embora 

tenha historicamente como objetivo fundamental o controle e a disciplina corporal, a 

Educação Física, por sua especificidade de trabalho com a corporeidade, também pode 

oferecer espaço/tempo de resistência às amarras corporais postas sob sua responsabilidade. 

Mergulhada nos estudos com os cotidianos, retorno, em memória e pessoalmente, ao 

ambiente escolar para associar novas imagens, revendo e percebendo outras sensações acerca 

de situações já vividas e ainda por viver. (Re)encontro crianças que, em tempos passados e 

também no presente, insinuam outras formas de expressar suas compreensões sobre o mundo. 

Todas elas com rótulos fortemente marcados pelo fracasso escolar e demonstrando riqueza e 

beleza ímpares nos seus movimentos corporais. Desafiando o que vínhamos compreendendo 

por fracasso escolar, ouso afirmar que essas crianças possuem inúmeros e importantes 

conhecimentos tecidos nas tramas pessoais, sociais e culturais de suas existências, e que esses 

conhecimentos interessam à escola. 

Reconhecendo e valorizando a ambivalência presente no ser humano, destaco a 

importância de se travar um sério debate acerca do que, ao longo dos anos, entendemos ser o 

conhecimento e de como nós, seres humanos, o tecemos. Recorro à epistemologia da 

complexidade numa tentativa de escapar às discussões simplificadas e lineares em torno do 

humano e de suas encruzilhadas culturais. 

Insatisfeita com as respostas que nós, da Educação Física, vínhamos oferecendo até o 

momento às escolas e aos nossos alunos, e ainda repleta de dúvidas acerca de nosso papel no 

ambiente escolar, busco contribuir, através dessa pesquisa, com o debate efervescente e 

promissor que atualmente se desenrola na área.  

Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira parte é composta por dois 

textos que se articulam. O primeiro texto destaca basicamente o problema que orienta este 

trabalho e a sua origem, explicando pormenorizadamente que essa pesquisa é fruto do 

amadurecimento de um incômodo antigo, originário do tempo em que, ainda como aluna da 

graduação, ouvia os comentários e as discussões acerca da presença dos professores de 

Educação Física nos Conselhos de Classe das escolas de Educação Básica. O foco do debate 

na época era exatamente a pertinência ou não da presença desse professor nessa reunião 

escolar, pois durante os anos anteriores ela era considerada desnecessária. Já nessa época me 

questionava sobre o papel da Educação Física no ambiente escolar. Nesse primeiro texto vou 

indicando brevemente alguns percursos teóricos e alguns autores com os quais dialogo no 
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intuito de situar o leitor na geografia da tese, embora reconheça que cada leitor percorra seu 

próprio caminho, refazendo e escrevendo seu próprio texto. 

O segundo texto dessa primeira parte ocupa-se de aprofundar o percurso metodológico 

escolhido, não para manter o tradicional formato de tese com um capítulo dedicado à 

metodologia para justificar a validade científica do estudo, mas, sobretudo, para retratar e 

afirmar meu próprio percurso. Desloquei-me de uma percepção de mundo expressa pela 

compreensão de conhecimento científico como algo a ser comprovado por todos através do 

uso correto de uma metodologia proveniente do positivismo, e que ainda persiste em muitas 

de nossas pesquisas, para um entendimento que considera a ciência como um conhecimento 

histórico, social e cultural específico tecido pessoal ou coletivamente. Esse conhecimento se 

articula e se fundamenta na partilha com seus pares, provocando polêmicas, debates, 

discussões, avanços e retrocessos, sem necessitar atender aos ditames da verdade 

cientificamente comprovada e aceita por todos. Por isso considero pertinente e importante a 

permanência desse texto na tese, já que minha opção foi a de desenvolver a pesquisa através 

de uma metodologia pouco reconhecida pela hegemonia científica atual. 

Na segunda parte do trabalho trago os três personagens centrais da tese e suas histórias 

escolares. O intuito é o de discutir a necessária articulação entre corporeidade e conhecimento 

no ambiente escolar. Na discussão de cada um dos três casos incluo transversalmente partes 

da entrevista com os professores da escola na qual fiz a pesquisa de campo. A segunda parte 

da tese é composta por quatro textos. 

O primeiro texto discute a noção de sujeito a partir do caso de Tomás, um aluno da 

primeira escola estadual em que trabalhei como professora de Educação Física na década de 

80. Registrei o caso de Tomás como enigmático por se tratar de um menino marcado pelo 

fracasso escolar que em minhas aulas despontava como um ícone de inteligência e habilidade. 

Essa discussão foi surgindo à medida que os enigmas foram aparecendo, ou seja, ao trazer 

Tomás para o centro da discussão, fui sentindo a necessidade de aprofundar o debate acerca 

da complexidade que envolve a noção de sujeito e de conhecimento com a qual nós 

trabalhamos na escola. A ambivalência expressa por suas ações foi me impulsionando a 

indicar que a simplificação e a linearidade de nossa noção de sujeito e de conhecimento não 

favorecia a compreensão de seu enigma, e, na verdade, não comportava a noção de 

ambivalência. Tendo como base a epistemologia da complexidade e ancorada no diálogo com 

Morin, Maturana e Varela, procuro dar um tratamento mais amplo à noção de sujeito a fim de 

que ela possa comportar a ambivalência própria do ser humano. Tenho o intuito de buscar 
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entender o conhecimento como algo que pode ser expresso por variadas dimensões e sentidos 

humanos. 

O segundo texto tem como personagens principais crianças alunas do CAIC, escola 

campo para a disciplina ‘Prática de Ensino’ do curso de Graduação em Educação Física da 

UFRRJ. No período em que fui responsável por essa disciplina, vivenciei uma marcante 

situação: trago-a agora à discussão por envolver um enigma que aponta para um importante 

debate acerca da presença corporal no ambiente escolar. A partir desse caso, travo um diálogo 

basicamente com Foucault e Certeau com o propósito de ir desvelando os espaços e os tempos 

de silêncios e de falatórios corporais no cotidiano escolar.  

Nesse momento vou tentando articular a noção de sujeito, ampliada e fortalecida com 

o auxílio de Morin, Maturana e Varela, à história ocidental moderna, marcada pelo 

disciplinamento e controle corporal, que visou, no limite, a submissão e a normatividade 

social. Essa articulação me permite entender um pouco mais acerca das reações ou ausência 

de reações da escola, dos professores e também nossa diante das atitudes das crianças, bem 

como sugerir que a corporeidade é uma importante dimensão humana de expressão e tessitura 

de conhecimentos desconhecidos e/ou desconsiderados pela escola. 

No terceiro texto, que tem como protagonista Daniel, um aluno da escola na qual fiz a 

pesquisa de campo para o desenvolvimento desta tese, discuto as diferenças e identidades 

culturais presentes no ambiente escolar. A partir do caso de Daniel, trago à discussão autores 

– Skliar, Silva, Hall, Bhabha - que têm se esforçado em demonstrar a riqueza e a pertinência 

da valorização das diferenças culturais para a sociedade e, especialmente, para o campo da 

educação. Ressaltando que essas diferenças possuem traços de hierarquia e subalternidade, 

tais autores nos permitem compreender as dificuldades que a escola atravessa para reconhecer 

como conhecimento importante e legítimo as diversas formas de viver, de pensar e de se 

comportar dos alunos originários das classes populares, que, em sua maioria, estão lotando as 

escolas das redes públicas brasileiras.  

Partindo desses argumentos e acrescentando à discussão o trabalho de autores, 

especialmente Ortega e Bezerra, que se preocupam com a externalidade da subjetividade atual 

em função do que denominam ‘ascese corporal’, o caso de Daniel vai indiciando que o local 

de subalternidade reservado à corporeidade no cotidiano escolar impede a estética e o gingado 

próprios das classes populares de serem evidenciados como valores na escola, tornando a 

diferença novamente um obstáculo.  
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No quarto e último texto da segunda parte, procuro discutir a complexidade presente 

no ato de conhecer do ser humano. Auxiliada especialmente por Morin, Maturana, Varela e 

Damásio, vou tateando nos três casos estudados questões recorrentes, que se articulam ou se 

explicam. Tenho como propósito sugerir que o respeito e o diálogo entre os diferentes 

percursos que cada sujeito vai desenvolvendo a partir de sua condição individual e sócio-

cultural parece ser um aspecto central às atitudes cotidianas escolares. Tendo por base o 

exercício do pensamento complexo, vou buscando formular argumentos que indiquem a 

pertinência do diálogo entre as diferentes expressões de conhecimento que as crianças nos 

demonstram através de suas muitas formas de manifestação, fundamentalmente através da 

corporeidade. 
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1. EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA REIFICAÇAO DO CORPO À PERSPECTIVA DA CORPOREIDADE: LIMITES 

E POSSIBILIDADES NO COTIDIANO ESCOLAR 

 
“A metafísica do corpo se entremostra 

nas imagens. A alma do corpo 

modula em cada fragmento sua música 

de esferas e de essências 

além da simples carne e simples unhas”. 
Carlos Drummond de Andrade 

 
 

1.1. PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
 
 

Que significados a disciplina Educação Física exerce e/ou pode exercer na escola? 

Que conhecimentos divulga através de sua prática? Que concepções de corpo ela vem 

veiculando ao longo da história? É possível estabelecer um diálogo profícuo entre 

conhecimento e corpo no ambiente escolar? Estas são as primeiras questões que iluminam e 

motivam a presente investigação.  

Os pressupostos teóricos que embasam a pesquisa indicam que a partir da 

epistemologia da complexidade pode ser possível ressignificar a idéia hegemônica de corpo 

biológico e mecanizado, veiculada historicamente pela Educação Física, que é decorrente de 

uma matriz teórica reducionista e fragmentária. Esta ressignificação fundamenta-se na 

consideração de que a atividade corporal é uma linguagem instauradora de novos significados 

e, portanto, de construção de conhecimento.  
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Para desdobrar estas indagações iniciais faz-se necessário discorrer, mesmo que 

brevemente, acerca de como tais questões se tornaram para mim problemas legítimos de 

investigação.  

Deixando para trás minha experiência e vivência como aluna do ensino fundamental e 

médio, acredito que o primeiro momento mais significativo em minha história para elucidar 

essa questão pode ser extraído da década de 80, época em que cursava a graduação em 

Educação Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que 

esta Universidade possui algumas especificidades referentes ao tempo de permanência e 

convivência dos estudantes em seu campus.  

Por se localizar em um Município periférico na cidade do Rio de Janeiro, distante 

cerca de 70 Km do centro, a maioria dos alunos acaba por permanecer, durante os dias de 

aula, nos alojamentos do campus ou em ‘repúblicas’ no entorno, o que imprime um caráter 

bastante diferenciado à vida universitária. Diferentemente de outras Instituições de Ensino 

Superior, o espaço/tempo de convivência não se limita à sala de aula, nem aos locais de 

eventuais encontros. 

Tendo em vista essa realidade da Universidade, aliada ao fato de a UFRRJ ser uma 

instituição de caráter tradicionalmente agropecuário, uma primeira tensão vivida nesses anos 

me parece importante citar. A existência de uma complexa rede de interação entre os 

estudantes de todos os cursos - fato que favorecia uma troca de informações acerca dos cursos 

e de seus significados sociais - permitiu que a construção e consolidação dos sentidos sobre o 

fazer profissional de cada curso se fizesse em moldes coletivos, com entrecuzamentos de 

diversos campos de conhecimento. 

O currículo da Licenciatura em Educação Física na década de 80 era 

fundamentalmente composto por disciplinas de ordem tecnicista-esportivizante, praticadas em 

espaços de circulação e uso coletivos. O quantitativo de disciplinas consideradas teóricas era 

bem inferior ao dos demais cursos, reiterando uma idéia, acreditada socialmente, de 

fragilidade científica do curso de Educação Física. Isso acabava por colocá-lo, na relação 

hierárquica dos cursos, em uma posição inferior aos de maior valor científico e com status 

social já consolidado.  

Os reflexos desta concepção estavam disseminados nos diversos ambientes 

universitários. Nas conversas e brincadeiras informais ou naquelas envolvendo discussões e 

disputas internas, como as da organização estudantil, era possível perceber uma forte 

hierarquização entre os estudantes em função do curso a que pertenciam. No entanto, essa 
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questão, vivida de forma subliminar, não emergia como ponto de discussão nos espaços 

formais universitários. 

Uma outra tensão aparecia freqüentemente através das exigências, provenientes de 

todos os lados, com relação aos estereótipos corporais dos estudantes de Educação Física: 

desde o teste de aptidão física, feito antes do vestibular, até as diversas formas de 

determinação de corpos performáticos e estética corporal estereotipada. Acrescente-se a isto 

as avaliações das disciplinas práticas, que, sem demonstrarem preocupação com a futura 

utilização daquele conteúdo nos espaços educativos, exigiam dos alunos a aquisição de 

performance técnica dos fundamentos esportivos. Essas situações acarretavam uma forte 

tensão, já que não eram condizentes com a realidade dos estudantes, e imprimiam uma 

determinada concepção de corpo fortemente marcada pela idéia biológica, mecanicista e 

tecnicista. 

Essas tensões, de alguma forma, marcaram o que naquele momento fui construindo, 

com muitas contradições internas, sobre o papel do professor de Educação Física na 

sociedade: um profissional de valor teórico questionável, ligado ao corpo - compreendido 

como local de aprendizado do movimento biomecanicamente treinável. 

Por outro lado, a década de 80 foi também um momento de fortes turbulências para a 

educação e para a Educação Física brasileiras. No interior das Universidades, sentíamos os 

ventos das mudanças, mesmo que levemente. Os estudantes que tinham alguma vinculação 

com o movimento estudantil conseguiam ter mais acesso às discussões que estabeleciam um 

contraponto àquelas difundidas como únicas no interior das instituições, tentando trazê-las 

para dentro das universidades. A chamada ‘crise de identidade’ da Educação Física data dessa 

época e se estende até hoje, influenciando fortemente o que fazemos e pensamos acerca da 

Educação Física. 

Ao ingressar como professora na rede de ensino estadual, no final da década de 80, 

deparei-me com uma realidade que, se por um lado reafirmava o desvalor e a sensação de 

inutilidade da Educação Física como disciplina curricular, por outro, sinalizava para inúmeras 

possibilidades antes impensáveis.  

A discordância entre a minha percepção sobre os alunos e a dos demais professores, 

que emergia fundamentalmente nos conselhos de classe, parecia-me algo que merecia 

investigação, pois apontava para contradições entre o que a maioria dos professores 

considerava saber e o que identificava e valorizava nas aulas de Educação Física. A permissão 

à presença corporal que as aulas propiciavam me oferecia também outras possibilidades de 

pensar o espaço escolar. 
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Quando o assunto nos conselhos de classe ou nos corredores da escola se relacionava 

aos conteúdos e conhecimentos específicos da disciplina, ou aos instrumentos e critérios 

utilizados na avaliação bimestral, no entanto, criava-se um impasse: havia uma enorme 

dificuldade em formular respostas para esses questionamentos. A questão da avaliação 

parecia-me intocável; questioná-la significava necessariamente refletir profundamente acerca 

da função da disciplina no cotidiano escolar. Apesar de representar uma grande lacuna, ela 

ficou em suspenso por um longo tempo.  

Imersa nesta contradição, voltei à Universidade na década de 90 para cursar a 

especialização e, posteriormente, o mestrado. Na dissertação, desenvolvi uma discussão 

acerca dos pressupostos histórico-filosóficos do saber da Educação Física. Naquele momento, 

a trajetória que percorri me permitiu compreender a vinculação entre o saber propagado pela 

Educação Física Escolar e a forma de produção do conhecimento característica da ciência 

moderna, desde o positivismo à emergência do modo de organização sócio-econômica 

capitalista. Apesar de perceber que a dissertação me fez avançar bastante na compreensão do 

uso do corpo na sociedade moderna, muitos aprofundamentos ainda eram necessários e 

urgentes. 

Ao pensar na disciplina Educação Física Escolar, um ponto fundamental permanece 

recorrente, já que os ‘avanços’ até o momento não geraram as rupturas necessárias. Este ponto 

refere-se aos motivos da existência e permanência da disciplina no interior dos currículos e do 

cotidiano escolar. Muitos estudos, principalmente os de cunho histórico, demonstram que os 

significados dados à Educação Física Escolar ao longo de sua existência tiveram forte 

vinculação aos preceitos da ordem capitalista/burguesa. Por esse motivo, possuem um viés 

disciplinador e, mais recentemente, mercadológico. Incidindo basicamente sobre o corpo, 

estas marcas explicitaram no ambiente escolar um modelo de corpo, de ser humano e de 

conhecimento forjado por tal forma de organização social. 

 

 

1.2. A MODERNIDADE E A REIFICAÇÃO CORPORAL  
 
 

Se por um lado, o modelo de ciência desenvolvido na modernidade desconsiderou o 

corpo como locus de construção de conhecimento por pertencer à dimensão humana 

relacionada ao irracional, carnal, incontrolável, por outro, investiu fortemente nele com 

propósitos de adequação a uma ordem disciplinadora, docilizada e revestida de rígidos 
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padrões comportamentais, gestuais, o que denuncia uma significativa carga de ambigüidade 

no interior do conceito.  

A separação corpo-mente, que assume radical oposição com Descartes, é resultado de 

uma forma de compreensão do mundo que tem na objetividade, na matematização e na 

mecanização pilares importantes. O método experimental, considerado e desenvolvido como 

aquele capaz de proporcionar acesso ao conhecimento científico, desconsiderou o sujeito 

nesta produção por entender que o “conhecimento é uma imagem virtual daquilo que está fora 

do sujeito e independente dele” (NAJMANOVICH, 2001, p. 17). 

Najmanovich nos oferece uma passagem interessante para o entendimento da relação 

entre a forma de compreensão do mundo divulgada através da ciência moderna e a relação 

corpo-mente que se estabelece a partir de então. A excessiva objetividade característica desse 

momento dispensa o sujeito da produção do conhecimento e, conseqüentemente, da 

experiência humana. Para a autora,  

 

O corpo que surge deste modo de experimentar e conceber o mundo é um 
corpo sem vísceras, uma casca mensurável, um arquétipo de ‘valores 
normais’, um conjunto de aparatos. Um corpo separado da psique, da 
emocionalidade, do conhecimento. Um corpo abstrato e desvitalizado 
(op.cit. p. 18). 
 
 

O individualismo, outra característica do mundo moderno capitalista, é compreendido 

como um reforço à imagem corporal mecanizada e fragmentada. Silva (1999) indica que o fim 

da transcendência, decorrente da secularização própria da modernidade, foi acompanhado 

pelo fenômeno conhecido como ‘nascimento do indivíduo’, ou seja, uma situação social em 

que a centralidade desloca-se do divino para o humano, manifestando-se na materialidade 

corpórea do homem. Assim, é a “autonomia do sujeito cognoscente que fornece o substrato 

filosófico do indivíduo moderno separado de tudo e de todos” (op. cit., p. 11). A razão 

instrumental que triunfa, tomando o lugar da alma, é autorizada a dominar o corpo, 

identificado com a natureza.  

O crescente interesse pelas questões corporais que se observa a partir da modernidade, 

mais especificamente em meados do século XIX, aponta para uma trama instigante. O corpo 

torna-se alvo de diversas atuações sociais, seja na medicina, através do discurso higienista de 

cunho individual e social - que teve na consolidação dos hábitos corporais e sexuais seu foco 

principal - ou através da educação, imprimindo fortes traços corporais e higiênicos às práticas 

institucionais. 
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Certeau (1994) acrescenta que essa 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. A 
própria idéia de um indivíduo isolável do grupo se instaurou com a 
necessidade, sentida pela justiça penal, de corpos que devem ser marcados 
por um castigo e, pelo direito matrimonial, de corpos que se devem marcar 
com um preço nas transações entre coletividades (op. cit., p. 231).  
 
 

Esta mesma idéia é remetida igualmente pelo autor ao poder do saber, indicando que 

os corpos se fazem texto, marcados pela impressão simbólica e ambivalente da razão e da lei. 

Foucault1 utiliza o termo ‘disciplinas’ para designar os mecanismos normatizadores 

que a sociedade moderna institucionalizou, e que permitiram um controle minucioso tanto do 

corpo individual quanto do corpo social. Essas técnicas disciplinares utilizadas desde o século 

XVIII, por diversas instituições, atuaram sobre os indivíduos na tentativa de torná-los 

autocontrolados, obedientes e conformados aos preceitos sociais. A particularidade dessas 

técnicas residia no propósito velado de se tornarem invisíveis, repassando para o interior do 

indivíduo o imperativo de domínio. Conforme relata Foucault, o que ocorreu foi um 

“investimento político do corpo” ligado à sua utilização através de um saber que extrapolou as 

questões meramente funcionais e atuou no controle das capacidades humanas, forjando um ser 

dócil e obediente, porém forte e capaz fisicamente. 

 
 

1.3. OS CORPOS NO COTIDIANO: ENTRECRUZAMENTOS COMPLEXOS 
 
 
A escola, instituição importante na divulgação e propagação desses preceitos, serviu 

como local privilegiado para difundir - pela via também da Educação Física - essa ordem 

disciplinar que confere ao corpo um modelo comportamental e gestual padronizado e alinhado 

ao modelo capitalista/burguês.  

Se nos reportarmos às origens históricas da escola moderna, verificaremos que seus 

objetivos possuíam estreitas vinculações ao modelo de organização econômica e social 

capitalista e ao liberalismo clássico. Patto (1999) indica três importantes vertentes que 

impulsionaram a política de sua criação ainda no século XIX, na Europa: a crença no poder da 

                                                           
1 As obras aqui utilizadas foram: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 
1983. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 
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razão e da ciência; o ideário de igualdade de oportunidades decorrente das revoluções 

burguesas e a luta pela consolidação dos Estados Nacionais. A emergência do capitalismo no 

mundo ocidental pode ser compreendida como um processo de múltiplos aspectos e 

significados em que a ciência se constitui como um dos pilares de sustentação no campo do 

conhecimento e o liberalismo, no campo político-filosófico. 

Entre os séculos XVIII e XIX, diante das crescentes contradições do sistema 

capitalista e da necessidade de manter, mesmo que retoricamente, os ideais do liberalismo, 

principalmente o de igualdade de condições para todos, além da urgência em unificar a língua, 

os costumes e a cultura do povo para a consolidação dos Estados Nacionais, alguns países 

europeus organizaram os seus sistemas de ensino. Assim, no dizer de Patto (1999, p. 47), a 

escola foi uma “instituição estratégica na imposição da uniformidade nacional”. Sem 

desconsiderar a importância das outras vertentes, o nacionalismo foi o motivo central que 

alavancou a criação dos sistemas de ensino no mundo ocidental moderno. 

O forte viés nacionalista imprimiu uma organização que privilegiou os aspectos 

disciplinares no interior da instituição escolar. Este é um fio importante na compreensão da 

reserva de espaço/tempo dispensada às práticas corporais escolares, visto que auxiliaram na 

padronização estética e cultural da população. É importante ressaltar que data dessa época - e 

sob a tutela do modelo capitalista - a reorganização dos esportes modernos, assim como 

também a necessidade de os países possuírem exércitos fortemente treinados, tanto física 

como patrioticamente, para a defesa dos recém criados Estados Nacionais. 

Se por um lado, entretanto, esses argumentos iluminam caminhos, por outro, deixam 

escapar questões de fundamental importância, contradições que se visualizam no cotidiano e 

fazem emergir discussões ainda não enfrentadas a contento. Se a escola possui um viés 

marcadamente docilizante e disciplinarizador, fundamentado na própria origem da idéia de 

sua criação, por outro, dispõe de possibilidades que merecem ser refletidas e desenvolvidas. 

Estamos falando de redes de convivência, de relações entre pessoas que estão em permanente 

modificação, revertendo o que está aparentemente dado através de resistências explícitas e 

implícitas. Cabe aqui um alerta de Boaventura Santos (2002, p. 23), quando diz que “a 

existência não esgota as possibilidades da existência e portanto há alternativas susceptíveis de 

superar o que é criticável no que existe”. 

Algumas perguntas, difíceis de responder, parecem denunciar que necessitamos de 

mais investigações. A formulação destas perguntas tem como propósito alimentar meus 

movimentos em direção à pesquisa; por esse motivo não têm que, necessariamente, ser 

respondidas. Que outras práticas escolares fazem uso do disciplinamento corporal? É possível 
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trabalhar a dimensão corporal sem vinculá-la ao disciplinamento no interior da escola? Qual a 

necessidade do disciplinamento corporal na construção do conhecimento? Como a escola 

entende o conhecimento? Como o ser humano aprende? Que caráter deve ter a disciplina 

Educação Física para que não se vincule predominantemente ao disciplinamento corporal? A 

corporeidade no ambiente escolar é de exclusividade desta disciplina? Se a corporeidade é 

uma dimensão que pode ser enfocada em todas as atividades escolares, qual a especificidade 

da disciplina Educação Física? 

Entendo que três elementos são centrais para discutir essas questões: corpo, 

conhecimento e escola. Para melhor compreendê-las faz-se necessário definir um campo 

epistemológico. Elejo a epistemologia da complexidade por me oferecer uma perspectiva 

capaz de fazer a discussão avançar, na medida em que busca romper algumas amarras do 

nosso raciocínio lógico, classificatório e ordenado de forma disciplinar e fragmentada, 

consolidado com a ciência moderna.  

A dicotomia corpo/mente, assentada no paradigma moderno positivista, foi 

efetivamente amalgamada e aprofundada por ele, tornando-se praticamente impossível 

superá-la sem romper com seus pressupostos. Os três elementos centrais, ao serem 

teoricamente enfocados e atentamente observados no cotidiano, darão a base de sustentação às 

demais questões que necessariamente irão emergir. As vivências e observações do cotidiano 

escolar deverão, inicialmente, estar apoiadas nesses três elementos que considero basilares. 

O cotidiano, lugar considerado pela ciência moderna como banal, repetitivo, rotineiro 

e desinteressante, vem sendo palco de inúmeras investigações que o apontam como locus 

privilegiado de compreensão do real, posto que é onde a vida se faz e se explicita a 

complexidade da realidade. A sensação de naturalização que vivenciamos no cotidiano é 

decorrente de uma necessária ilusão de repetição. A rotina, o fazer diário, ao favorecerem uma 

percepção familiarizada dos acontecimentos, prescrevem uma idéia de tempo/espaço como 

algo que não contém sobressaltos, como se houvesse a possibilidade de a vida ser uma 

contínua e circular roda de acontecimentos repetitivos e naturais que, eventualmente, deixa 

emergir a sensação de passagem do tempo e de mudanças nas situações.  

No entanto, o que os estudos do cotidiano vêm apontando é que o ‘espaçotempo’, 

apesar de propiciar a sensação tranqüila da repetição, naturalidade e familiaridade dos 

acontecimentos, é também o lugar do diferente, do irrepetível, do complexo. As 

transformações, que muitas vezes só sentimos como sobressaltos e surpresas, são decorrentes 

de pequenos acontecimentos cotidianos que se explicitam como redes de interações e vão 

provocando maiores ou menores mudanças, tanto pessoais quanto sociais. 
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O cotidiano escolar como ‘espaçotempo’ onde se dão os processos didáticos e as 

relações pedagógicas aparece também como local do diferente, do irrepetível, do 

contraditório, do fluido, do complexo. Todas as ações e inter-relações que se estabelecem ali 

vão configurando o que conhecemos por currículo oculto e estruturando o processo 

pedagógico. Na tentativa de aguçar os sentidos para compreender, apreender, olhar, sentir, 

perceber, novas e velhas questões, especialmente as práticas, táticas e estratégias corporais 

postas em ação - e que num outro momento se faziam invisíveis -, entendo ser importante 

vivenciar o cotidiano escolar novamente. 

Algumas perguntas que já existiam vão ser respondidas, refeitas, ressignificadas, 

repensadas, reconsideradas, substituídas ou simplesmente abandonadas. De que forma os 

alunos, professores e demais membros da escola se comportam frente às práticas 

disciplinadoras que se disseminam pelos diversos ambientes escolares? Como as aulas de 

Educação Física contribuem ou não para o aprofundamento destas práticas? É possível pensar 

uma outra forma de construir o conhecimento na escola que inclua a perspectiva da 

corporeidade? Como a Educação Física pode ter contribuições nesta perspectiva de 

construção de conhecimento? Enfim, as perguntas feitas anteriormente ganham uma outra 

dimensão ao serem articuladas às observações e discussões feitas no cotidiano. Este é o 

caminho que sigo na construção da tese. 

Ao nos referirmos à escola, instituição criada na modernidade mediada pelo 

conhecimento científico e com objetivos de disciplinamento político-cultural de uma nação, 

alguns rituais parecem naturalmente fazer parte de seu cotidiano. O preparativo formal para a 

entrada em sala de aula; a disposição das carteiras em sala - umas atrás das outras, viradas 

para o local onde deve ficar o professor, detentor do saber; os alunos sentados, 

disciplinarmente, escutando o professor e fazendo anotações; a euforia diante dos toques de 

finalização das aulas, indicando o término das mesmas; os intervalos das aulas, os ‘recreios’ e 

as aulas de Educação Física como espaços de aparente afrouxamento disciplinar e de 

possibilidade de movimento corporal. 

Estes rituais obedecem a uma lógica que tem como pano de fundo a idéia de que a 

‘transmissão’ do conhecimento necessita de uma determinada ordem, a qual dispensa e de 

certa forma repudia o movimento corporal, já que ele é muitas vezes considerado como 

promotor de desordem no ambiente. De acordo com esta perspectiva, a construção do 

conhecimento importante para o ser humano acontece exclusivamente pela via cognitiva, 

processo que se desencadeia na mente, sendo o corpo apenas o seu suporte. 
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De forma geral, essa lógica fez com que coubesse à Educação Física Escolar o 

trabalho com o corpo como forma de discipliná-lo, controlá-lo, docilizá-lo e prepará-lo, tanto 

para o trabalho de aquisição dos conteúdos escolares feitos em sala de aula quanto para 

desempenhar o seu papel social. Ou seja, as disciplinas de conteúdos considerados científicos 

e, portanto, necessários para a aquisição de uma determinada compreensão do mundo, ficaram 

responsáveis pelo trabalho intelectual, e necessitavam de uma prática corporal que tornasse o 

corpo quase imóvel, invisível. O trabalho que envolve a dimensão corporal ficou, 

aparentemente, a cargo exclusivo da Educação Física. A dicotomia corpo/mente está 

fortemente presente no ambiente escolar, marcando suas práticas de forma determinante. 

Essa perspectiva, porém, não é originária do ambiente escolar nem da Educação 

Física; está enraizada numa forma peculiar de compreensão do corpo que tem ecos na 

Antiguidade Clássica e possui fortes relações com a forma de organização histórica, política, 

social e cultural do Ocidente moderno. Para nos aproximarmos dessa complexa tensão entre o 

papel disciplinador e, ao mesmo tempo, promotor de espaços de movimento corporal que a 

Educação Física Escolar vem ocupando ao longo da história ocidental, é necessário traçarmos 

um percurso de discussão em torno da noção de corpo, conhecimento e escola. Desenvolvido 

especialmente na modernidade, esse percurso utiliza os diversos campos de conhecimento que 

tratam do assunto. 

 
 
1.4. COMPLEXIDADE: FOCO EPISTEMOLÓGICO 
 
 

Muitas têm sido as tentativas de enfocar a questão do corpo humano. Diversas áreas 

do conhecimento, como a biologia, a antropologia, a sociologia, a história, a filosofia, a 

medicina, a educação física, dentre outras, buscam um estatuto científico que delimite uma 

abordagem mais próxima do que pode ser descrito como ‘corpo’. Aceitando a reflexão de 

Morin2 acerca do rompimento das barreiras dos campos de saberes, entendo que se cada uma 

delas pode oferecer conhecimentos significativos, nenhuma delas, isoladamente, pode avançar 

e apresentar uma discussão que possibilite uma apreensão completa da complexidade que 

envolve a questão.  

Por outro lado, o risco de romper as barreiras dos campos de saberes científicos exige 

mais cuidados e atenção, já que estaremos transitando por diversas perspectivas 

                                                           
2 Esta discussão atravessa grande parte da obra do autor. Estou me baseando, mais especificamente, nos 
seguintes títulos: MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991; MORIN, 
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complementares e, muitas vezes, ambíguas e/ou contraditórias. Articular esses pressupostos 

não é tarefa fácil; porém, constitui-se como instigante e, do meu ponto de vista, facilitadora de 

uma compreensão multifacetada acerca do corpo.  

A epistemologia da complexidade, que tem em Morin seu protagonista, considera que 

apesar dos avanços propiciados pela ciência moderna, esta busca na fragmentação, na 

disjunção e na simplificação do conhecimento a base para a compreensão do mundo. 

Perseguindo verdades únicas, absolutas, empírica e matematicamente verificáveis, a ciência 

reduziu os fatos e acontecimentos do mundo físico e social na tentativa de que o estudo 

especializado das partes pudesse dar acesso ao todo. As ambigüidades e contradições foram 

banidas e identificadas como equívocos, e as incertezas consideradas como ausência de 

conhecimento.  

Entretanto, a ciência não deu conta de dissipar os erros, a ignorância e a cegueira 

diante de fatos e acontecimentos do mundo, acabando por gerar o que Morin denomina 

‘patologia do saber’: continuamos a considerar que o que estamos vendo é a única realidade 

possível. 

 
Se temos gravadas em nós essas formas de pensamento que nos levam a 
reduzir, a separar, a simplificar, a ocultar os grandes problemas, isto se deve 
ao fato de que reina em nós um paradigma profundo, oculto, que governa 
novas idéias sem que nos demos conta. (...) Em realidade vemos o que o 
paradigma nos pede para ver e ocultamos o que o paradigma nos impõe a 
não ver.3 
 
 

O termo ‘complexidade’, que a princípio pode remeter a algo confuso e inexplicável, é 

utilizado para designar um “tecido de constituintes heterogêneos inseparavelmente 

associados”. Para Morin, a epistemologia da complexidade, que aparece como uma 

possibilidade de saída paradigmática da ciência, tem como intuito viabilizar uma 

compreensão que dê conta da complexidade que envolve o mundo, incorporando a incerteza, 

o acaso, o aleatório, a ordem, e a desordem na configuração dos fatos, acontecimentos e 

fenômenos físicos e sociais.  

Três princípios são apontados por Morin como auxiliares para pensar a complexidade: 

o dialógico, o da recursão organizacional e o hologramático. O princípio dialógico estabelece 

uma associação entre termos ou significados complementares ou antagônicos, desmontando a 

                                                                                                                                                                                     
Edgar & MOIGNE, Jean-Louis. A inteligência da complexidade. São Paulo: Petrópolis, 2000 e MORIN, Edgar. 
Ciência com consciência.  Rio de Janeiro: Bertrand, 1999.  
3 MORIN, Edgar. “Epistemologia da complexidade”. In: SCHNITMAN, Dora Fried. Novos paradigmas, cultura 

e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p.276. 
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idéia de oposição e, portanto, negação ou supressão de um em função do outro. O diálogo, a 

complementaridade, a colaboração entre termos opostos permite uma formulação que mantém 

a “dualidade no seio da unidade”, exigindo do pensamento um esforço para assegurar as 

interações no exercício de compreensão do mundo. Morin exemplifica este princípio citando a 

ordem e a desordem como termos inimigos e, ao mesmo tempo, complementares na produção 

de conhecimentos que se querem complexos. 

O princípio da recursão organizacional refere-se à idéia de que “os produtos e os 

efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os produziu”. Rompe-se com a 

concepção linear de causa e efeito, de produto e produtor, e introduz-se uma noção cíclica, 

autoprodutora e auto-organizadora na construção de um pensar complexo. O desafio colocado 

por ele impõe uma compreensão dos fatos e acontecimentos físicos e sociais a partir de uma 

complexa noção de interação, em que ordem e desordem convivem dialética e ciclicamente 

nas organizações. 

O princípio hologramático considera que não só as partes estão no todo como também 

o todo está nas partes. Com o intuito de exemplificá-lo, Morin recorre a Pascal, que dizia não 

ser possível conceber o todo sem conceber as partes e vice-versa. Este princípio tem relação 

direta com a recursão organizacional, que entende que o conhecimento adquirido sobre as 

partes regressa para o todo, num movimento incessante de diálogo entre os termos 

antagônicos e complementares. Portanto, nota-se que os três princípios possuem uma relação 

bastante integrada. 

Eis um grande desafio da complexidade: compreender o mundo a partir desses 

princípios num esforço de desconstruir a linearidade, a simplificação, a fragmentação, a 

redução, sem abdicar da tentativa de construir sempre novos e mais aprofundados 

conhecimentos, sabendo-os, de antemão, incertos e provisórios. O dado novo não é 

exatamente a provisoriedade do conhecimento - isto a ciência moderna sempre soube -, mas a 

inclusão da incerteza, da impossibilidade de acesso à totalidade dos fatos e do acaso. Não 

como momentos de ignorância, mas como questões postas na própria elaboração e efetivação 

do conhecimento, como pontos fundamentais e pertencentes à realidade. 

É a partir deste campo epistemológico que busco discutir e pensar algumas 

possibilidades para a Educação Física Escolar, desenvolvendo um olhar sobre o corpo e as 

práticas corporais no interior da escola como promotores de conhecimento e autonomia, e 

também de atitudes disciplinadoras e docilizantes. Foi assim que procurei enfocar os três 

elementos que considero basilares na elaboração da tese: corpo, conhecimento e escola.  
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Inspirada em Assmann, acredito que uma discussão acerca do papel da corporeidade 

no ambiente escolar faz-se urgente e necessária à medida que complexificamos a idéia de ser 

humano e construção de conhecimento. Assmann sustenta que “o corpo é, do ponto de vista 

científico, a instância fundamental e básica para articular conceitos centrais para uma teoria 

pedagógica. Em outras palavras: somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as bases 

para uma teoria pedagógica”4. 

 
 
1.5. CORPO E CORPOREIDADE: CONSTRUÇÃO E DELIMITAÇÃO DE NOÇÕES 
 
 

O corpo é, portanto, a presença física marcante de qualquer ser vivo. Apesar de muitas 

vezes desqualificado, não é possível ignorá-lo. Através dele marcamos nossa presença no 

mundo, tornando nossa realidade concreta e aparente. Ou ainda, como dizem Villaça & Góes, 

“viver é assumir a condição carnal de um organismo cujas estruturas, funções e poderes nos 

dão acesso ao mundo, nos abrem à presença corporal do outro”.5 

Cabe aqui uma discussão teórica acerca de como venho tratando a diferença entre os 

termos ‘corpo’ e ‘corporeidade’. Esta é uma questão que atravessa toda a tese. É necessário 

explicitar, portanto, mesmo que brevemente, os significados que imprimi a essas noções, já 

que os vocábulos são polissêmicos e multifacetados. 

Numa rápida visita aos dicionários, podemos observar a presença dos dois termos, 

sendo que para ‘corporeidade’ há o significado único de “qualidade de corpóreo” e para 

‘corpo’, uma multiplicidade de significados. Um deles – cadáver – chama bastante a atenção. 

Esta definição já estava em Homero que, em seus poemas, referia-se ao ‘corpo’ ou ‘soma’ 

como matéria inerte, sem vida, de um ser morto, como sinônimo de cadáver.  

Um outro grupo de definições prioriza os aspectos relativos ao biológico, definindo 

corpo como um conjunto de ossos, músculos e órgãos que, ao interagirem, cumprem funções 

orgânicas e permitem o funcionamento das engrenagens corporais. Esta é, por excelência, a 

definição mais usada ao longo da história pela Educação Física brasileira. 

Se pesquisarmos nas publicações de diversas áreas do conhecimento, o conceito 

aparece de forma bastante complexificada. Os aspectos culturais na antropologia, os sócio-

econômicos na sociologia, além dos filosóficos e psicológicos, dão o tom da quantidade de 

                                                           
4 Esta passagem pode ser considerada a base que sustenta a teoria do autor em seu livro: ASSMANN, Hugo. 
Paradigmas educacionais e corporeidade. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 1994, p. 113.  
5 VILLAÇA, Nízia & GÓES, Fred. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p.23. 
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redefinições e interações possíveis que a partir daí aparecem. Ou ainda, como nos sugere 

Novaes (2003: 9): 

 
Mas, afinal, como pensar o corpo, esse sujeito do movimento e da percepção 
que, graças ao espírito, sempre teve a propriedade de se relacionar com 
outras coisas além da própria massa? O corpo, sabe-se, percorre a história da 
ciência e da filosofia. É, por isso, um conceito aberto. De Platão a Bergson, 
passando por Descartes, Espinosa, Merleau-Ponty, Freud e Marx, a definição 
de corpo sempre pareceu um problema: para alguns, ele é ao mesmo tempo 
enigma e parte da realidade objetiva, isto é, coisa, substância; para outros, 
signo, representação, imagem. Ele é também estrutura libidinal que faz dele 
um modo de desejo, corpo natural que passa a outra dimensão ao se tornar 
corpo libidinal para outro, uma elevação em direção a outrem: o Eu do 
desejo é evidentemente o corpo, diz a psicanálise. 
 
 

A multidimensionalidade de significados confere ao termo ‘corpo’ apropriações que 

caminham do campo biológico ao psicológico, passando pelas áreas da filosofia e sociologia e 

da antropologia, o que indica a intensa complexidade para a sua formulação. No entanto, 

também é possível perceber que, apesar das contribuições de inúmeras áreas do 

conhecimento, o significado atribuído ao termo ‘corpo’ ainda possui um certo engessamento 

do ponto de vista de sua conceituação: o que predomina, especialmente no campo da 

Educação Física, é exatamente o viés positivista da ciência moderna. Há uma supremacia do 

campo biológico com relação ao significado do termo ‘corpo’, que fica entendido como um 

conjunto composto por músculos, ossos e órgãos formadores do organismo que sustenta o 

‘ser’. Desconsideram-se, portanto, as discussões dos demais campos de saber. Suas raízes são 

de tal forma fortes que dificultam o movimento de complexificação do conceito. 

Como acontece freqüentemente com a língua, na ausência de uma terminologia que 

exprimisse com mais fluidez e mobilidade o que as novas pesquisas começaram a trazer de 

diferente acerca do que até então se entendia por corpo, ressignificou-se o termo 

‘corporeidade’, o qual vem permitindo aglutinar as contribuições provenientes de outras áreas. 

Apesar de sua polissemia, o termo ‘corporeidade’, utilizado com bastante freqüência 

atualmente, tem em Freitas6 o significado de “unidade expressiva da existência”. Apoiando-se 

em Merleau-Ponty, a autora afirma que o ser humano não ‘tem’ um corpo, mas ‘é’ um corpo, 

que se expressa e se constrói nas redes de relações sociais, históricas e culturais, as quais vão 

marcando a individualidade e a multiplicidade do ser, expressas por sua corporeidade. 

Tensionando a dicotomia corpo/mente, a autora sugere que corpo e alma são faces do ser; 
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como termos isolados, não seriam capazes de definir a existência humana. Assim, afirma 

Freitas,  

 
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 (ou as “coisas” 
que se elevam no horizonte de sua percepção). O corpo torna-se a 
permanência que permite a presença das “coisas mesmas” manifestar-se para 
mim em sua perspectividade; torna-se o espaço expressivo por excelência, 
demarca o início e o fim de toda 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 (1999: 57). 
 
 

 Embora as dificuldades ainda sejam grandes, a autora, ao fazer dialogar outros campos 

de saber para compor uma noção mais ampliada de corpo, vai rompendo alguns fios rígidos e 

tensos que amarram o conceito de corpo apenas numa única área, anunciando novas e 

promissoras possibilidades de apropriação tanto da noção de corpo quanto da noção de ser 

humano.  

A Educação Física em cada época histórica foi incorporando, produzindo, veiculando, 

estruturando e utilizando conhecimentos sobre o corpo; porém, tendo como foco principal a 

perspectiva biológica e mecanicista. A comparação do funcionamento do corpo a uma 

máquina é exemplar para compreendermos a visão restrita e simplificadora que predominou. 

Tal pensamento reforçou a idéia de que o corpo era um objeto a ser estudado, manipulado e 

treinado com vistas a que se obtivesse o máximo de eficácia em seus movimentos internos e 

externos. 

Do ponto de vista da biologia e da medicina de cunho positivista, o corpo de todo ser 

vivo, particularmente o do ser humano, pode ser entendido como um sistema (organismo) 

composto de órgãos que convivem harmonicamente na tentativa de executar tarefas que o 

façam funcionar de forma equilibrada. O desequilíbrio é entendido como gerador de 

anomalias e doenças e como ameaça ao bom funcionamento do corpo, devendo ser 

prontamente corrigido. 

Concordando com Morin, entendo que compreender o funcionamento do corpo 

enquanto sistema só pode oferecer ganhos quando aceitamos o corpo/organismo como um 

sistema aberto, auto-eco-organizador, autônomo, que vive da dinâmica 

                                                                                                                                                                                     
6 Giovanina Gomes de Freitas faz uma recuperação bibliográfica consistente para desenvolver um conceito de 
corporeidade no livro. FREITAS, Giovanina Gomes. O esquema corporal, a imagem corporal, a consciência 

corporal e a corporeidade. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 1999. Estarei baseada nesta perspectiva ao utilizar o termo.  
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equilíbrio/desequilíbrio, interno/externo e que tem uma relativa harmonia como resultado 

deste movimento incessante. Não é possível enfocá-lo fora do meio ambiente nem fora do 

meio sócio-cultural no qual está inserido e inscrito. 

 As informações genéticas, ao dotarem o corpo de possibilidades e limites, fornecem 

material importante - sem dúvida -, porém insuficiente para a compreensão de suas dimensões 

socioantropológicas, históricas e simbólicas, capazes de lhe atribuir diferentes significados e 

inserções no mundo.  

Com Maturana e Varela7 podemos compreender que os sistemas vivos se auto-

organizam através de processos intercelulares altamente complexos e capazes de manter e 

reproduzir a vida. A capacidade autopoiética de um ser vivo, ou seja, sua condição de auto-

organizar-se, é critério primordial. Se a todo sistema a questão da organização é crucial, no 

ser vivo, a organização tem a peculiaridade exclusiva da autoprodução, tornando o ser e o 

fazer inseparáveis. Assim, compreendemos que o seu desenvolvimento ontogenético e 

filogenético caracteriza-se por mudanças estruturais com manutenção de uma organização 

sistêmica. 

O conceito de ‘deriva’, desenvolvido por Maturana e Varela, por outro lado, 

possibilita-nos um acesso à discussão das variações ou desvios das linhagens celulares e 

metacelulares, que supera a perspectiva darwiniana de sobrevivência dos mais fortes e aptos. 

Ao examinarem o desenvolvimento filogenético dos seres vivos, Maturana e Varela 

consideram que este processo se dá sem um projeto anterior, ou mesmo sem um 

direcionamento no sentido evolutivo de progresso e otimização de exploração, mas através de 

incontáveis possibilidades que necessitam apenas produzir uma invariância autopoiética e 

adaptação ao meio. A forma como estas possibilidades vão ocorrendo é sublinhada pelos 

autores como processo de ‘deriva’, entendida como situação factível. 

Então, se o ser está vivo é porque está adaptado e não necessariamente porque possui 

uma estrutura mais forte ou mais apta. As estruturas do próprio ser vivo, bem como as do 

meio, imprimem perturbações (‘ruídos’, no dizer de Morin) nos dois sistemas, desencadeando 

efeitos que resultam em mudanças adaptativas. Estas mudanças não têm uma determinação 

anterior, mas constituem ‘derivas’ que permanecem ou não em função de suas possibilidades 

adaptativas. 

                                                           
7 As obras utilizadas foram: MATURANA, Humberto R. & VARELA, Francisco J.. A árvore do conhecimento: 

as bases biológicas da compreensão humana. São Paulo: palas Athena, 2001 e MATURANA, Humberto & 
VARELA, Francisco. De máquinas e seres vivos: autopoiese – a organização do vivo. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
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O conceito de deriva nos remete a questões instigantes acerca do desenvolvimento dos 

seres vivos: a incerteza, a dúvida e o acaso. Qualquer ser vivo origina-se a partir de uma outra 

unidade que lhe fornece informações genéticas pela via dos processos reprodutivos. Tais 

processos, no entanto, diferenciam-se do que conhecemos por réplicas ou cópias, já que estas 

implicam mecanismos de produção de idênticos. Nos seres vivos, os processos reprodutivos 

de primeira ordem (celulares) são decorrentes de fraturas de uma unidade original, resultando 

na formação de duas partes de uma mesma classe, porém diferentes da que as gerou.  

O fenômeno da reprodução de primeira, segunda ou terceira ordem é gerador tanto da 

semelhança quanto da diferença dos sistemas autopoiéticos. As variações podem ser de 

diversas categorias, da mesma forma que podem ocorrer por infinitos motivos e desencadear, 

igualmente, infinitas modificações. No desenvolvimento filogenético e ontogenético, a 

presença incondicional das variantes nos coloca diante da incerteza e do acaso. 

Se do ponto de vista da biologia a genética é fonte de informações primorosas acerca 

do novo ser gerado pelos processos reprodutivos, há que se ter em vista as diversas 

contradições e caracteres inesperados, que nem a biologia nem a medicina têm dado conta de 

explicar. Daí a impossibilidade de os determinantes hereditários constituírem os indicadores 

exclusivos para a compreensão dos seres vivos, particularmente o ser humano.  

Mantendo a idéia central das obras de Maturana e Varela, Morin nos oferece o 

conceito de ‘ruído’, originário da cibernética, para discutir as perturbações na transmissão das 

informações, que desencadeiam diferentes efeitos. Entendendo a hereditariedade dos 

processos reprodutivos como transmissão de informações, os ruídos seriam as inúmeras 

possibilidades de variação decorrentes da própria transmissão, tanto de quem transmite quanto 

de quem recebe a transmissão.  

Se articularmos os conceitos de autopoiese, deriva e ruído, podemos considerar que o 

ser vivo, particularmente o ser humano, é dotado de uma organização extremamente 

complexa, que lhe garante um desenvolvimento baseado em informações genéticas que 

interagem com os demais seres e com o meio. Não há, portanto, nenhuma possibilidade de 

estabelecer certezas sobre os efeitos destas interações, nem sobre o próprio recebimento das 

informações genéticas. O processo de autopoiese, do qual apenas os seres vivos são capazes, 

vai permitindo que cada informação, bem como cada ruído nas informações recebidas, 

desencadeie processos diversos de auto-organização para a manutenção da vida, em percursos 

tão diferentes quanto numerosos são os seres existentes. Ou seja, os processos autopoiéticos 
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são singulares; dizem respeito à existência individual, e não cabem em determinações pré-

existentes. 

Permanecendo apenas no âmbito biológico, podemos reconhecer a enorme 

complexidade existente na discussão em torno da questão corporal. Nem mesmo os processos 

fisiológicos do corpo humano têm a naturalidade e a unicidade que estamos acostumados a 

considerar, especialmente no campo da Educação Física. Apesar das semelhanças, cada corpo 

responde fisiologicamente de forma diferente às interações que estabelece no curso de sua 

existência.  

Assim, o corpo que emerge desta discussão põe em suspeita aquele que vem sendo 

historicamente divulgado pela Educação Física: um conjunto anatômico de órgãos, músculos 

e ossos, de cunho exclusivamente biológico, pronto para o treinamento disciplinador dos 

gestos técnico-esportivos. O próprio campo da biologia oferece, através da perspectiva de 

Maturana e Varela, com o auxílio de Morin, uma base para problematizações que impõem à 

Educação Física um repensar acerca deste corpo, remetendo-nos ao conceito de corporeidade. 

No entanto, a perspectiva que busco imprimir a esta discussão não tem a intenção de 

enfocar um único campo, mas de transitar por outras dimensões e articular as diversas 

compreensões desenvolvidas pelos diferentes conhecimentos produzidos. A sociologia, a 

filosofia, a antropologia e a história oferecem vasto conteúdo para aprofundar a questão. 

 

 

1.6. A RELAÇÃO HOMEM, NATUREZA E CULTURA: QUE HOMEM? QUE CORPO?  

 

 

A relação natureza/homem/cultura parece ser igualmente fundamental. Mesmo fora do 

campo da biologia, nada parece mais ‘natural’ do que o corpo. As sensações de fome, sede, 

dor, prazer, frio e calor parecem ser comandadas pela natureza e pouco nos damos conta de 

que o modo como são produzidas, o modo como nos relacionamos com elas e aquilo que 

fazemos para saciá-las têm relação com uma determinada inserção cultural.  

Um determinado discurso médico, por exemplo, não deixa muito espaço para 

questionamentos acerca da sintomatologia das doenças ou dos sinais que elas fazem emergir 

no corpo. As queixas dos pacientes, bem como os resultados laboratoriais são, em sua 

maioria, interpretados a partir de pressupostos como o da universalidade das sensações e das 

respostas corporais. 



 40 

Não resta dúvida de que a utilização dessa forma médico-científica para tratar as 

doenças, de raiz empirista, trouxe-nos avanços significativos e até a erradicação de algumas 

delas em determinadas partes do mundo. Porém, a percepção de que o corpo é também um 

suporte de signos oriundos das diversas inserções do ser no mundo constitui-se como 

premente. As próprias sensações que nos parecem definidas exclusivamente por uma 

‘natureza’, isenta de símbolos culturais, inexistem.  

A antropologia social nos ajuda bastante na discussão da relação contraditória entre 

natureza, homem e cultura. A aparente oposição é tema de inúmeros debates no interior de 

diversos campos de conhecimento. Mas é na antropologia que ela se encontra mais acirrada e 

aprofundada. Concordando com Rodrigues8, considero a oposição falsa e pouco esclarecedora 

acerca dos processos de organização dos grupos humanos. 

O que parece se colocar como pano de fundo dessa oposição é a idéia de neutralidade 

do sujeito observador frente ao objeto observado e a necessidade de uma ordem universal que 

norteie o mundo. Assim, diante da natureza não haveria o que contestar, já que ela estaria 

disposta de uma única maneira e possuiria uma ordem natural, a qual seria preciso conhecer 

para dominar, independentemente do sujeito que a observa ou a descreve. 

Recorrendo à história, podemos perceber que a convivência entre homem e natureza, e 

a observação que ele faz a respeito dela constituem questões que remontam ao passado mais 

longínquo da humanidade. No entanto, os olhares e as interpretações humanas em torno da 

natureza através dos tempos nos remetem à identificação de profundas e curiosas 

transformações nas relações entre ambos, que suscitam análises das dinâmicas filosóficas 

subjacentes. 

Robert Lenoble9 indica que o conceito de natureza, mesmo nos dicionários atuais, 

envolve uma série de significados, o que denuncia a diversidade de definições e perspectivas 

acerca do que vem a ser natureza. No imaginário da humanidade, ela já significou ‘mãe’, 

‘deusa’, ‘ordem’ e, com a modernidade, uma máquina previsível e perfeita. 

No mundo antigo, a noção de natureza reportava-se a várias divindades que a ela 

estavam integradas. Nessa fase da história da humanidade, compreendia-se que a natureza era 

regida por leis ordenadas para uma finalidade, que necessariamente caminhava no sentido do 

bem. As coisas ordenavam-se por um conjunto, o Cosmos, cujas relações eram previamente 

fixadas pela natureza. A regularidade decorrente deste ordenamento natural promovia um 

                                                           
8 A obra utilizada foi: RODRIGUES, José Carlos. O tabu do corpo. Rio de Janeiro: Edições Achiamé Ltda., 
1975. 
9 LENOBLE, Robert. História da idéia de natureza. Lisboa, Edições 70, 1969. 
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sentimento de segurança em que tanto os fenômenos ligados ao mundo natural como aqueles 

vinculados à organização social possuíam, no entender dos homens da Antiguidade, regras 

ditadas pelas leis da natureza. O conhecimento destas leis e, portanto, da natureza, permitia 

aos homens ingressarem no mundo social com conhecimento prévio do seu papel e lugar. Os 

conceitos de natureza e lei se interpenetravam. 

No que diz respeito às relações humanas, é justo afirmar que a idéia de lugar natural 

auxiliou na produção de uma hierarquização e de um modelo social de pouca dinâmica. A 

noção aristotélica de ordem e lugar natural, bem como a de movimento, enfatizavam o 

ordenamento do mundo através de leis naturais, e ainda revelavam a necessidade de o homem 

conhecer as leis hierárquicas que regiam a natureza e a organização humana. 

O corpo na Antigüidade possuía estreita vinculação à idéia de Cosmo; no dizer de 

Sant’Anna10, podia ser considerado “um microcosmo no seio do macrocosmo”. Para ela, 

apesar da heterogeneidade presente entre os diversos autores da Antigüidade, é justo afirmar 

que a aproximação entre a idéia de corpo e a de natureza se fazia presente em quase todos. Ao 

mapear as noções hipocrática, platônica, aristotélica e galeana de corpo, Sant’Anna observa 

que os elementos da natureza - água, terra, fogo e ar - estavam presentes na construção que os 

quatro autores desenvolviam. 

Hipócrates fazia uma associação corpo/natureza bastante integrada, afirmando que o 

corpo não possuía autonomia diante das leis da natureza, ou seja, a saúde humana era 

comandada e condicionada pela natureza. Um desequilíbrio do macrocosmo significava 

igualmente um desequilíbrio no microcosmo. A doença era entendida como um desequilíbrio 

entre os quatro elementos naturais componentes do corpo. A medicina de Hipócrates estava 

baseada em tratamentos naturais que envolviam, sobretudo, alimentação e hábitos harmônicos 

com a natureza. A cura das doenças não era de responsabilidade exclusiva do médico; advinha 

da possibilidade de reencontrar harmonia entre corpo e natureza. 

Da mesma forma, Platão entendia que os quatro elementos naturais estavam na base da 

compreensão de corpo. No entanto, Platão acrescentou a noção de uma alma imortal, alojada 

na inteligência e possuidora de movimento circular, tal qual o dos astros celestes, superior em 

relação ao corpo mortal. Apesar da diferença, na visão platônica, entre corpo e a noção de 

alma imortal e superior, não é possível afirmar uma ruptura com a noção que vincula a vida 

humana ao cosmo. 

                                                           
10 Neste artigo a autora se baseia especialmente na medicina e em suas transformações para entender as rupturas 
e continuidades na idéia de corpo presente na Antigüidade, Idade Média e na Contemporaneidade. Para maiores 
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Aristóteles, no dizer de Sant’Anna, apresentava uma noção de corpo diferente das de 

Hipócrates e Platão. Apesar de a aproximação entre corpo e natureza estar fortemente 

marcada, uma outra concepção de alma é formulada, oferecendo uma idéia de corpo-matéria 

identificada com a alma. Para ele, “a alma é a forma do corpo, o seu princípio dinâmico (...). 

Uma alma não existe sem um corpo e não se identifica a qualquer corpo” (2004:10). 

Aristóteles parece imprimir frente aos autores anteriores uma certa autonomia do corpo em 

relação à natureza. 

Com Galeno, importante médico da Antigüidade, formulou-se a idéia de que o corpo 

era criado por uma providência divina. Assim como em Aristóteles, tanto o ser humano como 

a natureza possuíam uma alma. Sant’Anna considera que Galeno apresenta uma autonomia do 

corpo em relação à alma; porém, devido à sua especificidade médica, esta autonomia é 

reduzida diante da defendida por Aristóteles. O pensamento de Galeno, entretanto, atravessa 

os séculos e se repercute fortemente na Idade Média no universo cristão. 

Com o Cristianismo, redimensionou-se a relação homem/natureza. A noção de criação 

e finitude deslocaram o eixo interpretativo para uma outra hierarquia através da existência de 

uma entidade mais poderosa do que a natureza: Deus. Com sua onipotência, Ele estabeleceu o 

dia da criação e, a qualquer momento, poderia dar fim a tudo o que criou. Por ser obra de 

Deus, a natureza manteve sua dignidade, mas não possuía a divindade apresentada no mundo 

antigo. 

Redimensionou-se também a função do homem no mundo. Ele não era mais um 

elemento que devia se integrar num conjunto já estruturado e com papéis definidos. Seu lugar 

transcendeu a natureza e as suas leis; sua existência desviou-se para a ordem do sobrenatural, 

da graça divina. 

Essas reformulações apontavam para uma forte oposição entre homem e natureza, ou 

entre natureza e cultura, na medida em que se distinguiam duas esferas contrapostas: a do 

mundo sublunar e supralunar. Ao mesmo tempo, a divisão corpo/alma vai se enraizando. O 

corruptível passa a se vincular ao mundo físico e, portanto, à natureza terrena e ao homem 

enquanto corpo/matéria, bem como o incorruptível, ao mundo celestial e à alma humana 

possuidora da condição de transcendência. 

Nessa época aparecem os tratados médicos que denotam tentativas de controle dos 

hábitos corporais como forma de redimensionarem a relação e os cuidados com o corpo. Estes 

cuidados não possuíam o interesse no belo, no saudável, mas, sob influência do cristianismo e 

                                                                                                                                                                                     
esclarecimentos ver: SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. “É possível realizar uma história do corpo?” In: 
Carmem Soares (org.). Corpo e história. Campinas, EP: Autores Associados, 2004. 
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seus preceitos, no corpo controlado. Contudo, não indicavam um tipo de disciplinamento que 

se verificará forte na modernidade. Percebe-se apenas uma grande diferença relacionada ao 

tratamento dado ao corpo em relação à Antigüidade.  

O mundo da Idade Média, cristianizado, aprofundava a dicotomia das relações 

homem/natureza e corpo/alma sem, contudo, promover um estatuto de domínio entre os pólos 

componentes dessas relações. Se a hierarquia valorativa se estabelecia, não era possível ainda 

assegurar que o homem tivesse o intuito evidente de dominar a natureza e o seu corpo. O 

conhecimento e a compreensão dos fenômenos expressavam a glória de Deus. A ciência 

assentava-se na razão e na fé com a finalidade de compreender o significado das coisas, e não 

de exercer um controle sobre elas. 

Sant’Anna alerta, entretanto, que: 

 

As concepções sobre o corpo que serão elaboradas durante o período 
medieval não resultaram unicamente de uma ruptura para com os modelos da 
Antigüidade clássica. Paradoxal é o movimento da história, posto que ele 
acolhe, simultaneamente, rupturas e continuidades, a partir das quais, os 
modelos corporais, os valores e as utilizações do corpo se transformam mas 
também guardam o registro de sensibilidades vindas de épocas diferentes. 
Assim, por exemplo, a relação entre saúde e equilíbrio dos humores e entre 
estes e as forças naturais permaneceu durante séculos como referência maior 
às práticas médicas, conseguindo influenciar sobremaneira as concepções 
estético-religiosas do Ocidente, o mundo mulçumano, a cultura medieval e 
renascentista (op. cit., p. 12). 

 

 

A perspectiva renascentista acompanhou a característica de intensa curiosidade dessa 

fase. As grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo incitavam imaginações e 

fantasias diante da enorme diversidade de vida encontrada. O gosto pela magia e pelo mistério 

exacerbou-se e, mesmo nos que não viam com seus próprios olhos as maravilhas do mundo 

conquistado, as histórias dos navegantes incrementavam inúmeros delírios. É interessante 

observar o paradoxo vivido nesse período: se por um lado os homens rompiam, através do 

humanismo, com a cosmologia aristotélica e a escolástica de caráter científico, limitada 

exclusivamente à fé, por outro, a atmosfera renascentista não buscou no conhecimento 

científico argumentos para essa ruptura.  

Mais do que à Lógica e à Dialética, os homens referiam-se à Retórica; aliada à magia, 

à Alquimia e à Astrologia, dava o tom do que o Renascimento priorizou como conhecimento. 
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As explorações, a curiosidade e a crença na capacidade humana de conhecer levaram os 

homens renascentistas a lançarem-se em empreendimentos antes inusitados11. 

A Reforma Protestante dividiu o mundo cristão e engendrou a negação da unidade em 

favor da diversidade; a descoberta de novos povos com costumes bastante diferenciados 

assegurou a existência de outras razões; os relatos dos viajantes desvendaram aventuras e 

possibilidades impensáveis aos homens; enfim, o mundo renascentista formulou sua dinâmica 

permitindo aos homens quebrar a rigidez de valores e atitudes tão fortemente marcados na 

Idade Média. No que diz respeito à relação que o homem estabeleceu com a natureza, é 

possível perceber que o foco centrou-se na admiração e na sensação como uma outra forma de 

compreender e utilizar o conhecimento, distanciando-se daquele exclusivamente propagado 

pela ciência. 

Com a Revolução Científica, o olhar humano sobre o mundo e, em especial, sobre a 

natureza vai desviando-se da contemplação e assumindo uma atitude dominadora. A sede de 

conhecimento e compreensão encaminhava-se não mais no sentido de se saber as intenções da 

natureza, e conseqüentemente, de Deus, mas de buscar o saber para manipular e dominar a 

sua própria ordem. Rompe-se com a idéia de natureza sagrada e intocável pelo homem. 

Essa mudança, no entanto, não aconteceu sem uma grande transformação filosófica, 

moral, e mesmo ética. Fritjof Capra12 indica que, com a utilização da linguagem matemática 

para a explicação do Cosmos, as mudanças revolucionárias na física e na astronomia lançaram 

as bases da ciência; pela sua própria dimensão, inauguraram uma fase em que o 

reordenamento científico passou a interferir fortemente na vida cotidiana. 

Do ponto de vista da relação homem/natureza, observa-se uma reestruturação de 

significados: de mestra e mãe, a natureza passou a significar um grande laboratório dado por 

Deus aos homens para ser explorado, manipulado e dominado. Aos olhos dos homens, tornou-

se uma máquina perfeita. 

 Com a modernidade, os pares natureza/cultura e corpo/mente ganham, enfim, clara 

oposição, com interesses evidentes de dominação e sujeição dos primeiros pelos segundos. 

Observa-se, entretanto, um estranho paradoxo: a valorização exacerbada da razão, identificada 

e localizada no intelecto, no mental, e um investimento sem precedentes no corpo como 

instrumento de disciplinamento e educação. 

                                                           
11 Esta discussão está baseada na obra: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional USP, 1969. 
12 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: A ciência, a sociedade e a cultura emergente. Cultrix: São Paulo, 1982. 
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Se o recurso histórico elucida algumas questões, a perspectiva antropológica oferece, 

igualmente, possibilidades de desvendamento importantes. Jane Russo13 alerta que o 

desenvolvimento da Antropologia deu-se concomitante à reestruturação do conceito de 

cultura. A idéia de cultura, por sua vez, esteve, na maioria das vezes, relacionada às 

manifestações visíveis, como os hábitos, costumes, rituais de um determinado grupo social. 

Porém, como diz a autora, “uma das mais importantes contribuições da antropologia – talvez 

a mais importante – está justamente em demonstrar o caráter virtual da cultura, como algo 

inerente ao próprio indivíduo”14. 

Se o mundo ocidental gerou historicamente uma noção de natureza oposta à de cultura, 

os estudos da antropologia social vêm tentando desmontá-la. Aponta-se para o caráter cultural 

que os homens desenvolvem sobre a própria concepção de natureza. Não existe a ‘Natureza’, 

mas naturezas diversas ou várias concepções de natureza definidas e interpretadas pela 

experiência individual e coletiva dos seres humanos, apesar das possíveis contradições e 

ambigüidades nelas presentes. 

 

 

1.7. COMPLEXIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA – PARA PENSAR A CORPOREIDADE 

 

 

É ainda Morin, através da discussão da complexidade, quem nos permite avançar um 

pouco mais na discussão para tentar compreender os efeitos dessa oposição. Para o autor, a 

oposição entre Física e Metafísica, que a partir do século XVII ganha ares de irredutibilidade, 

está no cerne de um vertiginoso desenvolvimento da ciência moderna e, também, de grandes 

equívocos produzidos por essa forma de fazer ciência. O desaparecimento do sujeito na 

construção do conhecimento, postulado central da ciência moderna, imprimiu uma concepção 

de mundo real como algo objetivo, natural; cabia à ciência entendê-lo e apreendê-lo a partir 

da utilização de um método científico adequado. 

Apesar do aparente paradoxo, a convivência incondicional do aprofundamento do 

conhecimento com a incerteza está relacionada à presença da relação sujeito/objeto como 

basilar em toda a produção de conhecimento. A idéia de que o conhecimento é um reflexo do 

                                                           
13 RUSSO, Jane. “A construção social do corpo: desnaturalização de um pressuposto médico”. In: Cadernos 

CEPIA 4. Saber médico, corpo e sociedade. Rio de Janeiro: CEPIA, 1998. 
14 Op.cit. p.57. 
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mundo objetivo descrito pelo sujeito observador está baseada numa concepção de ciência que 

acredita ser possível reter o mundo físico de forma objetiva.  

À Metafísica caberiam, então, as discussões ideológicas, morais, religiosas, éticas. O 

sujeito “metafisicamente, é a realidade última ou primeira que reenvia o objeto como um 

fantasma branco, ou melhor, um lamentável espelho de estruturas do nosso entendimento”15. 

A subjetividade que se explicita em todo conhecimento foi aparentemente banida e 

desconsiderada. “À eliminação positiva do sujeito, responde, no outro pólo, a eliminação 

metafísica do objeto; o mundo objetivo dissolve-se no sujeito que o pensa”16. 

A epistemologia da complexidade parece, assim, oferecer pressupostos significativos 

que permitem reconsiderar as perspectivas e articulações entre conhecimento e corporeidade 

desenvolvidas nos últimos séculos e que informam o fazer pedagógico escolar, especialmente 

o veiculado pela Educação Física no interior das escolas. Não acredito ser possível superar a 

dicotomia corpo/mente para repensar a Educação Física a partir do modelo paradigmático 

cartesiano. 

Apesar de todos os avanços que observamos no campo da Educação Física Escolar, a 

discussão acerca da dicotomia corpo/mente, do meu ponto de vista, permanece com poucas 

alterações, visto a enorme dificuldade em repensá-la no interior do paradigma positivista. A 

partir dos princípios da epistemologia da complexidade, as dimensões corpo e mente podem 

ser vistas como pólos complementares e recursivos para pensar o sujeito, desarmando a forte 

marca de oposição e antagonismo. 

É ainda Morin que nos ajuda a pensar a construção da subjetividade, ou melhor, a 

compreender o sujeito como “uma qualidade fundamental, própria do ser vivo, que não se 

reduz à singularidade morfológica ou psicológica; (...) uma realidade que compreende um 

entrelaçamento de múltiplos componentes” que, sem se rechaçarem, buscam na 

complementaridade, na intercomunicação, na ambivalência e na contradição elementos para 

comporem a sua própria definição.  

É a partir desta perspectiva que entendo ser possível pensar a Educação Física Escolar 

como um componente curricular capaz de intervir não apenas no treinamento e 

disciplinamento corporal dos alunos, mas também na construção de conhecimentos 

significativos que auxiliem a construir um ‘indivíduo-sujeito’ de forma integrada. 

Percebendo a complexidade que envolve o processo de aprendizagem e a aquisição de 

conhecimento pelos seres humanos, a dimensão corporal ganha significados que extrapolam o 

                                                           
15 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991, p.49. 
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exclusivamente biológico. Assim, numa perspectiva que busque a superação da dicotomia 

corpo/mente e remeta-se a uma compreensão mais complexa do ser humano, que inclua a 

contradição, a ambigüidade, a incerteza e o acaso como questões integrantes do próprio 

desenvolvimento, o papel da Educação Física Escolar pode ser reconsiderado, bem como os 

olhares dos diversos sujeitos (professores, direção, equipe pedagógica) para as formas de 

construção e aquisição do conhecimento. Esta é a problemática central que instiga o presente 

estudo. 

 

                                                                                                                                                                                     
16 Op. cit. , p. 49. 
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2. EPISTEMOLOGIA DA COMPLEXIDADE 

FILOSOFIA E MÉTODO PARA A COMPREENSÃO DA CORPOREIDADE NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

“Se procurar bem, você acaba encontrando 

não a explicação (duvidosa) da vida, 

mas a poesia (inexplicável) da vida”. 
Carlos Drumonnd de Andrade 

 
 
 
2.1 - O PONTO DE PARTIDA 

 

 

 Quando me propus efetuar uma pesquisa com os cotidianos escolares, tinha a intuição 

de que necessitava aguçar minha sensibilidade para conseguir captar realidades escondidas 

nas entrelinhas dos atos e palavras que via ou ouvia. Meu percurso no mundo escolar me 

mostrava contradições a que não conseguia responder, nem entender a partir do referencial 

teórico de que dispunha, e que me pareciam inteligíveis a partir de um outro olhar. Os 

instrumentos teóricos de que fazia uso davam conta de uma parcela da realidade; porém, ao 

tentar generalizar a análise, sempre esbarrava nas exceções que, muitas vezes, tornavam-se 

maioria e punham por terra as tentativas de compreensão da almejada totalidade. 

Sem conhecer discussões aprofundadas acerca da pesquisa com os cotidianos, fui em 

busca de uma metodologia que fosse capaz de me ajudar a perceber esse universo. A 

pesquisa-ação pareceu a mais indicada, pois me colocava dentro da situação a ser pesquisada, 
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deslocando a relação ‘sujeito que observa o objeto a ser descrito’ para uma relação em que o 

sujeito está implicado, é parte integrante do cenário a ser pesquisado e vive as contradições da 

situação a ser observada. Considerava que esta metodologia iria me proporcionar a 

possibilidade de ver o ‘todo’, tão almejado nas pesquisas, para que eu pudesse vir a oferecer 

uma análise mais próxima da realidade. 

 Ao ter acesso às discussões acerca da pesquisa no/do cotidiano, iniciei um percurso 

muito árduo de desconstrução de algumas ‘certezas’ construídas ao longo da vida. As maiores 

delas dizem respeito aos conceitos de totalidade e verdade. Até aquele momento, estes 

conceitos me eram bastante caros; apesar das intuições em sentido contrário, ainda mantinha a 

idéia de que as investigações científicas dariam acesso a verdades gerais, acessíveis a todos 

que percorressem o mesmo trajeto metodológico.  

Além disso, o conceito de totalidade na perspectiva marxista acompanhou grande parte 

de meu percurso investigativo, e mesmo de minha vida. Apesar da idéia de que toda totalidade 

se refere a um determinado espaço/tempo, seu significado remete-se à compreensão de uma 

visibilidade objetiva e real, possibilitada através do uso de uma metodologia capaz de, a partir 

de mediações, apreender a essência da realidade no seu todo e, assim, possibilitar a exposição 

de uma única verdade dos fatos, atos e conceitos.  

Ao ter contato com a Biologia do Conhecimento de Maturana e Varela17, pude 

perceber que tanto o realismo quanto o racionalismo consideram existir uma realidade a ser 

descoberta, independentemente do sujeito cognoscente. Apesar de perspectivarem visões de 

mundo e metodologias diferenciadas, são partidários de uma mesma concepção ontológica 

que distingue o ser do conhecer. Portanto, reconhecem uma epistemologia que tem uma 

verdade a ser desvendada a partir do uso adequado de metodologias cientificamente aceitas e 

comprovadas. A objetividade permanece, mesmo que subjacente ao discurso, e a 

subjetividade não é trazida como questão nuclear no processo do conhecer.  

Além disso, o contato com o pensamento de Edgar Morin me permitiu aprofundar o 

ainda tímido processo de desconstrução que havia iniciado, possibilitando-me, por outro lado, 

a elaboração de uma outra perspectiva de ciência, que tinha a subjetividade como nuclear no 

processo de conhecimento. Naquele momento, ela pareceu-me mais adequada e afinada com a 

investigação que me propunha realizar, que tem como foco a corporeidade vista sob a ótica da 

complexidade. 

                                                           
17 Principalmente através da obra: MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento. 

As bases biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001. 
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Cabe, portanto, uma discussão inicial acerca dos paradigmas que nortearam a ciência 

moderna e da conseqüente dicotomia corpo e alma que esta aprofundou, assim como também 

das críticas que advêm de correntes que advogam ser o conhecimento derivado de outros 

fatores que não só a razão, incluindo, assim, a corporeidade como uma dessas dimensões. 

Dentre essas correntes, encontra-se a epistemologia da complexidade, à qual me filio para 

elaborar o presente estudo. Neste capítulo, pretendo discorrer acerca da metodologia que 

escolhi e dos motivos que me levaram a optar por este caminho na investigação. 

 

 

2.2 - A CIÊNCIA MODERNA E A HEGEMONIA DA RAZÃO 
 

 

 Inicio a discussão resgatando um percurso histórico que teve raízes no período 

medieval, mesmo considerando que nessa fase a releitura dos clássicos da Antigüidade, mais 

especificamente Platão e Aristóteles, fizeram-se presentes e fundamentais. No entanto, a 

ressignificação de suas concepções, como busco demonstrar, deu-se no interior de um mundo 

cristianizado e fortemente marcado pela Igreja. Entendida como a instituição detentora do 

saber e, portanto, de um forte poder, ela sinalizava um embate entre conhecimento e fé, que 

permanece até os dias atuais.  

O cenário medieval conformou, assim, uma visão de mundo e de realidade em que o 

par ‘conhecimento e fé’ teve forte entrelaçamento, sendo quase impossível desvincular um 

conceito do outro. O Renascimento, berço do que conhecemos por ciência moderna, pode ser 

assim denominado justamente por caracterizar um período em que se fazia uma releitura dos 

clássicos sem o viés religioso. Esse movimento consolidou uma perspectiva de conhecimento 

em que a concepção religiosa e tudo o que não provinha da razão humana foram deslocados 

para uma dimensão oposta à do ‘conhecimento científico’. Este processo foi acompanhado 

por significativos choques que ainda ecoam entre nós. 

 

 

2.2.1. A COSMOLOGIA ARISTOTÉLICA DA IDADE MÉDIA 
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Apesar de recair sobre a Idade Média a idéia de estagnação, e até mesmo de regressão 

dos saberes acumulados pela humanidade, sabe-se, hoje, a partir de releituras desse período18, 

que a sua produção de conhecimento foi bastante significativa. Se nos primeiros tempos, entre 

os séculos VI e XI, os homens ocidentais viveram sob a égide de grandes barbáries políticas, 

econômicas e intelectuais, a partir daí tiveram momentos de intensa efervescência, 

produzindo, inclusive, doutrinas teológico-filosóficas – Escolástica – de fundamental 

importância do ponto de vista do desenvolvimento intelectual do Ocidente. 

 Alexandre Koyré (1991) sugere que a barbárie dos primeiros séculos da Idade Média 

deveu-se, principalmente, à ruptura entre Ocidente e Oriente, e que a retomada do contato 

entre os dois mundos promoveu o próprio desenvolvimento da filosofia medieval. Seu ponto 

de vista se apóia na consideração de que a civilização romana não possuía uma tradição 

filosófica. Seus conhecimentos relacionavam-se às atividades de ordem prática, mantendo 

uma certa desconsideração pela ciência. 

 Com o estrangulamento da civilização grega, a partir da expansão e do domínio do 

Império Romano, foram os árabes que, por algum tempo, retomaram e traduziram as obras 

filosóficas antigas, utilizadas mais tarde pelo Ocidente latino19. 

 A filosofia produzida pela Idade Média desenvolveu-se num mundo ordenado e 

sistematizado pela religião. A releitura dos filósofos antigos ocorreu precisamente com o 

intuito de adequá-la aos dogmas religiosos. De acordo com esta perspectiva, os limites do 

conhecimento já estavam pré-estabelecidos, visto que a religião impunha dogmas e preceitos 

inalteráveis, delimitando, assim, áreas de saberes intocáveis pelo homem. A existência de um 

único Deus criador configurava-se como verdade inalienável do homem. E o objetivo da 

filosofia voltava-se para a comprovação desta verdade. Foi exatamente a partir da contradição 

entre razão e fé que a filosofia medieval encontrou impulsos para o seu desenvolvimento. 

 Os dois filósofos antigos de maior importância relidos na Idade Média foram Platão e 

Aristóteles. Aristóteles teve uma significativa predominância, principalmente a partir do 

século XIII. Entretanto, os livros platônicos lograram considerações fundamentais. Dentre 

outros, Santo Agostinho foi o filósofo medieval que se tornou referência na releitura platônica 

e São Tomás de Aquino, na de Aristóteles. 

                                                           
18 Para o presente estudo foram utilizados os trabalhos de Alexandre Koyré, nomeadamente: KOYRÉ, 
Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. E 
KOYRÉ, Alexandre. “Do mundo do ‘mais ou menos’ ao universo de precisão”. In: Galileu e Platão. Lisboa: 
Gradiva, s.d. 
19 Esta é uma das razões que permite compreender os motivos pelos quais, na Idade Média, Aristóteles foi mais 
utilizado do que Platão, já que sua obra foi quase totalmente traduzida pelos árabes, o que não aconteceu com a 
de Platão. 
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 A filosofia agostiniana centralizou-se no conhecimento da alma humana. Este 

direcionamento está associado, fundamentalmente, à adequação religiosa das obras de Platão. 

Segundo o platonismo medieval, o homem possuía duas dimensões: a material e a espiritual, 

refletindo a composição de seu corpo e sua alma. A fonte do conhecimento era a alma, que, 

por ser de ordem espiritual, condensava as verdades absolutas do mundo. Assim, o filósofo 

deveria voltar-se para o estudo da alma, onde a verdade e a incorruptibilidade residiam. 

 Cabe aqui uma importante discussão acerca das diversas significações que o conceito 

de corpo sofreu ao longo da história da humanidade. Reale (2002:19) alerta que “a imagem e 

o conceito de corpo no sentido em que o entendemos só se impõem a partir do sexto e 

sobretudo do quinto séculos A. C.”. Em Homero, o termo grego ‘soma’, que indica corpo, 

aparece em diversos poemas sempre com o significado de ausência de vida, ou melhor, de 

cadáver. O corpo vivo possuía uma multiplicidade de termos e representações; a idéia de 

unidade não se fazia presente. Ao corpo cabia uma variada combinação de ações e atividades; 

a sua representação acompanhava, igualmente, as suas diversas funções. 

 Reale (2002:21) assim explica os motivos que levam Homero a designar o ‘corpo’ 

como desprovido de vida: 

 

No cadáver desaparecem as múltiplas funções diferenciadas dos vários 
órgãos e, portanto, eles se identificam, por assim dizer, no não ser mais o 
que eram, enrijecendo-se e confundindo-se na imobilidade da morte: as 
pernas e os braços não se agitam mais, os pulmões não respiram mais, o 
coração não bate mais, os olhos não vêem mais, os ouvidos não ouvem mais. 
Portanto, todos os membros, todos os órgãos e todas as funções físicas do 
homem tornam-se iguais no seu não ser mais o que antes eram, e portanto 
podem ser representadas unitariamente com o termo soma, corpo exânime, 
defunto. 

 

 

 Em Platão, já encontramos uma concepção de corpo próxima à que existe atualmente. 

Tal concepção marcou profundamente toda a história do Ocidente, apesar de a releitura da 

Idade Média alterar e cristianizar os conceitos. O foco principal da concepção platônica 

residiu numa visão dualista de homem, dividido em corpo e alma. Porém, diferentemente da 

forma em que foi relida na era cristã, a dicotomia platônica tinha uma referência de busca pela 

verdade, pela sabedoria e pelo conhecimento, que estava relacionada à alma. O corpo como 

face mundana, no entanto, estava inserido num projeto divino, expressando de modo 

emblemático uma “planta não terrena, mas celeste”. 
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A leitura de Reale sugere que em Platão a alma é fonte de conhecimento, de sabedoria, 

e o corpo, seu limite terreno, material, que impede a transcendência; algumas vezes, sua 

antítese, seu oposto. Por outro lado, a conjugação entre corpo e alma é considerada natural e 

os cuidados com o corpo fazem parte de suas preocupações. 

 Na concepção platônica medieval, o corpo torna-se o constrangimento da alma, sua 

face material, desprezível e corruptível. A experiência sensível não proporcionava o 

conhecimento; muito pelo contrário, corrompia-o e, muitas vezes, impossibilitava o seu 

acesso. 

 Por outro lado, a alma refletia a orientação divina no homem e a sua verdade poderia 

ser obtida através do seu reconhecimento. Para apreender o mundo, o homem deveria burlar o 

caminho das experiências sensíveis e buscar nas elevações espirituais a leitura verdadeira da 

realidade. O grande poder da alma permitia-lhe conhecer a si mesmo, sem nenhum outro 

auxílio. Essas condições de conhecimento através da alma davam as provas cabíveis e 

suficientes da existência de Deus. Alguns traços, como a primazia da alma, a desconsideração 

do mundo sensível e o inatismo das idéias, formavam o conjunto de características típicas do 

platonismo medieval. 

 A releitura de Aristóteles pelos filósofos da Idade Média produziu, juntamente com o 

platonismo medieval, uma doutrina filosófica denominada Escolástica. Há que se ressaltar o 

fato de as releituras aristotélicas terem tido maior penetração nos meios letrados, fazendo com 

que o aristotelismo predominasse enquanto visão de mundo do homem medieval. 

 O aristotelismo medieval voltou-se para o estudo do sensível, entendido como um 

conjunto ordenado, hierarquicamente representado por naturezas fixas e imutáveis. A criatura 

humana, no contexto da filosofia aristotélica, era também uma natureza; porém, com lugar 

mais elevado do que o das demais, já que possuía uma dimensão racional e outra sensível. Sua 

existência, juntamente com a dos demais seres vivos, compunha a face temporal do mundo, 

sujeita a mutações decorrentes da sua própria especificidade. 

 Conforme escreveu Jean Pépin20, para o aristotelismo da Idade Média, a única fonte de 

conhecimento humano era a realidade sensível, que encerrava em si toda a inteligibilidade do 

mundo. Caberia ao intelecto agente21 captar este conhecimento potencial à disposição do 

                                                           
20 PÉPIN, Jean. “São Tomás e a filosofia do século XIII”. In: CHÂTELET, François. História da filosofia. V.II – 

A filosofia medieval – séculos I ao XV. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 
21 Para o aristotelismo medieval o homem possuía dois tipos de intelecto: o agente e o paciente. O intelecto 
agente ensinava ao intelecto paciente. Conforme Aristóteles, para se aprender era necessário que alguém 
ensinasse. Assim, o intelecto agente não era próprio aos homens. Ele provinha de fora e transmitia as verdades 
ao intelecto paciente dos homens. Para um aprofundamento da discussão, ver: KOYRÉ, Alexandre. Estudos de 
história do pensamento científico. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária,1991, p. 40-41. 
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homem no sentido de apreender o mundo e seus fenômenos. Diferentemente do platonismo, 

que via na alma a condensação do mundo, o aristotelismo entendia que as naturezas 

dispunham deste potencial que possibilitava ao homem, através da aprendizagem, conhecer os 

mistérios do mundo. 

 A filosofia aristotélica medieval, centrada na natureza e nas experiências sensíveis, 

utilizava uma metodologia para a apreensão do conhecimento, calcada em considerações 

causais. A comprovação científica dos fenômenos e fatos partia sempre da existência das 

coisas, aplicando-lhes um tratamento racional em que, numa seqüência lógica de causa e 

efeito, chegava-se às explicações inteligíveis e verdadeiras. 

 Assim, na tentativa filosófica de comprovar a existência de Deus, principal objetivo da 

ciência medieval, o raciocínio aristotélico traçava as linhas das implicações de causa e efeito. 

No momento em que não era mais possível manter a seqüência e se chegava à causa primeira 

e última, percebia-se a onipotência divina. Estabelecia-se uma causa que não constituía um 

efeito. 

 Através da compreensão da dimensão do movimento era possível perceber o mundo na 

cosmologia aristotélica medieval, bem como comprovar a existência do Deus criador. Para o 

aristotélico, o mundo ou as naturezas possuíam um local determinado e fixo. Os movimentos 

eram gerados, invariavelmente, por um motor, ou como conseqüência de as coisas terem sido 

retiradas de seus locais de origem. Nada no mundo movia-se por conta própria. O repouso era 

o estado natural das coisas no universo e não necessitava ser explicado. O movimento, como 

estado transitório e acontecimento visível em todos os seres, teve espaço privilegiado na 

filosofia aristotélica. 

 Koyré (s.d.) ressalta que o Cosmos aristotélico medieval possuía uma ordem estática e 

o movimento representava a desordem, a alteração do equilíbrio universal. Assim, o repouso e 

a estática eram da ordem do divino, enquanto o movimento, do mundo terrestre. Na tentativa 

de, por esta via, comprovar a existência divina, a ciência medieval percorria um raciocínio 

semelhante ao da causalidade. Considerava que o movimento só podia ser impulsionado por 

um motor que, ao interromper seu funcionamento, cessava necessariamente o movimento. 

Aplicando, então, o raciocínio seqüencial, chegava-se à revelação primeira e última, ao motor 

imóvel causador dos demais motores: Deus. 

 Na cosmologia aristotélica medieval, Deus aparecia sempre como a causa primeira. 

Foi por essa via que São Tomás conseguiu brilhantemente cristianizar as obras de Aristóteles. 

Uma das características típicas do aristotelismo medieval é a de conceber o Deus criador a 

partir de um Cosmos ordenado e hierarquizado, de um mundo supralunar em ‘repouso’, que 
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faz contraponto ao movimento, expressão de um mundo sublunar, corruptível e terreno. Outra 

característica típica é a concepção da experiência sensível como propulsora do conhecimento 

humano. 

  Há que se considerar, finalmente, que a cosmologia aristotélica medieval teve grande 

propagação e tornou-se a própria visão de mundo hegemônica dos homens da Idade Média, 

impondo-se mais pelo seu valor científico do que por argumentos religiosos. 

 

 

2.2.2. RENASCENÇA: A DESTRUIÇÃO DA SÍNTESE ARISTOTÉLICA 

 

 

O Renascimento foi um momento histórico caracterizado, sob o ponto de vista filosófico e 

científico, por manifestações que correram à margem da evolução da ciência moderna. No 

entanto, as elaborações renascentistas tiveram grande importância para que o pensamento 

humano pudesse promover a ruptura com a cosmologia medieval, redimensionando o 

universo e a existência do homem. 

 Segundo Koyré (1991), a grande obra da Renascença foi a destruição da síntese 

aristotélica. Por mais paradoxal que pareça, a destruição não foi animada por um ideal 

científico, mas retórico. Sua marca fundamental foi o encontro com outras dimensões do 

conhecimento humano, como as magias, superstições e credulidades sem limites. O 

testemunho passou a ser a prova maior da veracidade dos fatos; o possível se sobrepôs ao real. 

 O espírito renascentista ligava-se a ideais aventureiros que contribuíram para conduzir 

os homens à busca por novos mundos e à descoberta de novidades, tanto relacionadas a outras 

terras além-mar quanto a novas invenções e formas de expressão e vida. Do antigo apego 

aristotélico ao concreto e ao exacerbado senso de realismo passou-se, nessa época, à 

concepção inversa, em que o abstrato e o irreal se tornaram os fundamentos principais. Koyré 

acrescenta que “sempre que uma coleção de fatos e uma acumulação do saber se fizerem 

suficientes, sempre que se pôde prescindir de teoria, o século XVI produziu coisas 

maravilhosas” (1991:48). 

 A ausência de teoria a que se refere o autor se relacionava, fundamentalmente, à 

ruptura ocorrida no período com a cosmologia da Idade Média. A falta de uma outra ontologia 

que pudesse delimitar critérios valorativos permitiu que os homens ficassem, 

temporariamente, sem paradigmas sistematizados que estabelecessem as comprovações das 

verdades dos conhecimentos produzidos. Entretanto, a ciência moderna beneficiou-se da 
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desestruturação da hierarquia aristotélica provocada por essa atmosfera mágica e, inspirando-

se em fontes filosóficas da Antigüidade, principalmente Platão, revolucionou o pensamento 

humano. 

 A cosmologia aristotélica medieval baseava-se em princípios opostos aos da ciência 

emergente do século XVII. Na física aristotélica, o espaço do universo fora da Terra era 

constituído por uma matéria de natureza diferenciada. Os movimentos do mundo dos astros 

eram causados por fatores de ordem metafísica; as características dos corpos celestes 

determinavam seus lugares fixos e estáveis no universo. Dominava, por fim, uma concepção 

geocêntrica do Cosmos, baseada na idéia de que a Terra era o corpo celeste mais pesado 

dentre os existentes. Daí ocupar o centro do Cosmos. 

 Koyré observa que “foi justamente a concepção inversa que abriu caminho aos 

diversos sistemas astronômicos que se opuseram à concepção aristotélica e nos quais o ponto 

de vista físico substituiu gradualmente o ponto de vista cosmológico” (1991:50). O raciocínio 

que emergiu com os estudos de Copérnico identificava na Terra e nos demais astros a mesma 

estruturação; rompia, ainda, com a idéia de estática, comprovando o movimento circular 

característico dos corpos celestes. 

 A teoria coperniciana apresentou-se como fundamental na medida em que, ao 

comprovar o movimento e a identificação das matérias do mundo sub e supralunar, 

desestruturou decisivamente o ideal hierarquizado e estático da cosmologia medieval. Abriu-

se caminho para que a contestação ao Cosmos se apresentasse através de cada vez mais 

elaboradas teorias e descobertas, iniciando o percurso para a consolidação de uma nova forma 

de produzir os conhecimentos humanos. 

 Nessa perspectiva, a grande contribuição da Renascença foi a de ter possibilitado aos 

homens um instrumental mental capaz de lhes permitir revolucionar a compreensão do 

universo e de os incentivar a novas descobertas. A geometrização e a matematização, como 

linguagens para entender o mundo, típicas da ciência moderna, emergiram como resultado da 

revolução mental. O ambiente e o espírito fantástico do Renascimento, aliados às descobertas 

marítimas, bem como à volta aos escritos genuínos dos filósofos antigos, especialmente os de 

Platão, favoreceram enormemente o modelo de ciência então emergente. Enfim, tais 

características formavam, em conjunto, a especificidade fundamental deste momento histórico 

vivido pela humanidade. 

 Nesse cenário renascentista, a visão de corpo se modificou, acompanhando a forte 

atmosfera aventureira e mágica que pairava sobre o mundo. Brandão (2003) adverte que, 

apesar de isso valer para qualquer época histórica, especialmente para o Renascimento, seria 
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leviano e equivocado considerar uma única perspectiva de corpo, visto serem tantas as 

modificações e de tamanha dimensão.  

 No entanto, ele sugere ser a grande novidade do período o despojamento na 

observação do corpo humano em oposição à simples descrição a partir de um ideal divinizado, 

como se fazia na Idade Média. Essas mudanças, para além de produzirem uma ciência sobre o 

corpo, tornaram-se fontes para a nova ciência que se desenvolveu anos mais tarde. 

 No Renascimento, tanto na medicina como na arte, é possível observar uma forte 

ruptura com os pressupostos sacralizados da Idade Média. Brandão (2003:293) assim expressa 

o momento: 

 
 

O corpo medieval era habitado por uma alma divina com a qual o artista, o 
cientista e o intelectual, fazendo-se análogos de Deus, acreditavam fundir-se 
ao produzir suas obras. Para isso, eles renunciam ao princípio da 
subjetividade e subordinam-se a uma lei heterônoma na qual o indivíduo se 
vê compreendido. O Renascimento dessacralizou esse corpo, juntamente 
com a natureza, o espaço e o tempo. Para isso aquela alma divina foi 
substituída pela alma do éthos, da natura e do páthos. (...) O que resta do 
corpo é o resíduo sobre o qual a ciência moderna se erguerá: um corpo sem 
alma e reduzido à mera facticidade. Esse corpo se expressa tanto na res 

extensa de Descartes como na representação que lhe dá o médico holandês 
nas suas lições em Pádua e nas figuras de seus livros. (...) Esse corpo, 
desprovido até mesmo da morte, proverá a ciência, a arte e a filosofia 
modernas. 

 
 

2.2.3. A MATEMATIZAÇÃO DO MUNDO E A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA DO SÉCULO XVII 
 
 

 A Revolução Científica do século XVII pode ser considerada uma das maiores 

revoluções de todos os tempos da humanidade. Suas transformações atingiram e 

reformularam o intelecto humano, fornecendo-lhe uma infinidade de conceitos novos e 

reelaborando a concepção de natureza e ciência. Concomitantemente a este inventário de 

modificações, inicia-se um processo que levou a humanidade, anos mais tarde, a se comunicar 

e a se reconhecer universalmente através da linguagem matemática. 

 No mundo da Idade Média, fundamentado filosoficamente no aristotelismo, não era 

possível promover uma física baseada em princípios matemáticos. Afinal, a cosmologia 

aristotélica não admitia que a matéria do mundo sublunar pudesse ser compreendida por outra 

linguagem que não a da experiência sensível.  

 Koyré (op.cit.:185) sugere que a física de Aristóteles, apesar de ter sido uma teoria 

científica coerentemente elaborada, pautava-se na experiência sensível; daí a idéia absoluta de 
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que os corpos pesados, como a Terra, tendiam a ocupar lugares mais baixos e os corpos mais 

leves, os mais altos. O que a Revolução Científica inaugurou foi exatamente a superação, 

através da razão a priori, desta idéia aparentemente verdadeira. 

 Ao realizar uma unidade entre experimento ‘científico’ e matemática, Galileu Galilei, 

um dos importantes nomes da época, rompe com o aristotelismo através de suas pesquisas. As 

principais fontes de Galileu foram Copérnico, Platão e Arquimedes. 

 O pensamento de Galileu voltou-se tanto para a compreensão do mundo quanto para o 

movimento dos corpos. Através da geometrização do espaço, concluiu que o movimento, bem 

como o repouso, eram estados relativos dos corpos. Longe de estarem submetidos à natureza, 

tais estados exprimiam suas relações com os fenômenos mecânicos, e não atestavam mais a 

ordem imutável do mundo. Jean Toussaint Dessanti22 comenta que:  

 
 

A natureza, tomada como o domínio dos corpos em movimento, se oferece 
doravante como um campo de provas onde vão poder aplicar-se os tipos de 
configuração e as formas do discurso que a geometria sugere e autoriza. É 
este o fenômeno essencial e que exige a formação de um tipo de coerência 
diferente daquele cujo modelo era dado pela tradição (1974:65). 

 
 

 O método científico que se iniciou substituiu o empirismo aristotélico pela razão 

experimental galileana. Antes, explicavam-se os fenômenos da natureza a partir de respostas 

relacionadas à percepção. Com o método científico, passou-se a formular indagações à 

natureza e a interpretar suas respostas por meio da utilização da linguagem matemática. 

 Com isso, modificaram-se também a forma e os objetivos de construção de 

instrumentos apropriados para visualizar e indagar a natureza. Koyré considera que o uso feito 

por Galileu da luneta permite-nos perceber a enorme transformação que se operava na 

mentalidade dos homens da época. As lentes já eram utensílios antigos; em contrapartida, a 

sua utilização para olhar as coisas que se passavam nos céus era uma idéia que os homens 

responsáveis pela fabricação destes utensílios não concebiam, visto que suas intenções não 

ultrapassavam o próprio objetivo técnico. A utilização e o aperfeiçoamento dos utensílios no 

sentido de que fossem transformados em instrumentos de observação e indagação da natureza, 

remete-nos a considerar o grande deslocamento intelectual que se realizava no momento. 

 George Canguilhem, citado por Najmanovich, sugere que:  

 
 

                                                           
22 DESSANTI, Jean Toussaint. “Galileu e a nova concepção de Natureza”. In: CHÂTELET, François. História 

da filosofia – V.III – A filosofia do mundo novo – séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 
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O telescópio, o microscópio e todos os demais dispositivos de observação 
são mais uma prolongação da inteligência que da vista. Os sentidos por si 
mesmos não informam nada, já que só por meio de um processo complexo 
de integração cognitiva-sensorial e motora os estímulos sensoriais produzem 
informação, numa realimentação permanente com a história perceptivo-
cognitiva do sujeito que acaba de adquirir consistência pela interação social 
(2003:43). 

 
 

Outro importante nome da Revolução Científica, René Descartes (1596/1650), 

consagrou a metodologia que influenciou por mais de três séculos a organização e o 

desenvolvimento da ciência no Ocidente. Descartes buscou na hegemonia da razão pura as 

condições para o encontro do conhecimento verdadeiro, isento de erros, edificado em 

argumentos firmes e seguros, capazes de atingir com objetividade a certeza de seus preceitos, 

tão almejada pela ciência. 

Apesar de seus argumentos em sentido contrário, Descartes foi fortemente 

influenciado pela atmosfera intelectual da época, e não apenas por suas viagens pelo mundo, 

como demonstra nesta passagem do Discurso do Método:  

 

Eis por que, tão logo a idade me permitiu sair da sujeição de meus 
preceptores, deixei inteiramente o estudo das letras. E, resolvendo-me a não 
mais procurar outra ciência, além daquela que se poderia achar em mim 
próprio, ou então no grande livro do mundo, empreguei o resto de minha 
mocidade em viajar, em ver cortes e exércitos, em freqüentar gente de 
diversos humores e condições, em recolher diversas experiências, em provar-
me a mim mesmo nos reencontros que a fortuna me propunha e, por toda 
parte, em fazer tal reflexão sobre as coisas que se me apresentavam, que eu 
pudesse tirar delas algum proveito (1979: 32). 

 
 

Descartes se interessou especialmente pela matemática, por considerá-la exata e, 

portanto, mais livre de possíveis equívocos. Sua pretensão de elaborar um método universal e 

indubitável o impulsionou a buscar na linguagem e no raciocínio matemático as fontes que o 

levaram a construir o seu pensamento filosófico. Com a utilização do simbolismo exato desta 

linguagem na explicação do Cosmos, Descartes rompeu definitivamente com a visão de que 

cada coisa tinha seu lugar natural, própria do aristotelismo medieval. A natureza e o mundo 

sensível, a partir deste filósofo, foram invadidos pela exatidão numérica e se abriram à visão 

mecanicista do universo.  

Mesmo tendo estudado nas melhores escolas da França, Descartes considerava que os 

estudos até então não solucionavam questões pertinentes à origem do conhecimento humano, 

tampouco provavam a existência de Deus. Naquele momento, essa questão tinha importância 



 60 

capital em virtude do movimento de Reforma Protestante e das diversas crenças que surgiam, 

oriundas dos povos do Novo Mundo.  

As certezas adquiridas não lhe pareciam estar fincadas em terreno seguro, gerando um 

ar de fragilidade aos conhecimentos científicos. Decidiu abandonar como verdades os saberes 

adquiridos, partindo para viagens em busca do acúmulo de novas experiências e de contatos 

com povos e maneiras de vida diferentes. Segundo o próprio Descartes, essa fase foi 

fundamental para a elaboração e produção de seus conceitos, pois além das diversas 

possibilidades que conheceu, teve também tempo de amadurecer suas opiniões. 

Descartes questionava ainda as metodologias científicas que, segundo sua concepção, 

não lhe permitiam prosseguir no percurso traçado, ou seja, o de edificar seu pensamento a 

partir de novos fundamentos, sem precisar se apoiar em princípios construídos em sua 

juventude. Assim, delimitava quatro preceitos23 que deveriam ser cuidadosamente observados 

para que não se deixasse envolver em momento nenhum pelos conhecimentos tomados como 

verdadeiros anteriormente24. 

O primeiro seria o de não acatar nada como verdadeiro antes de ter absoluta certeza de 

sua evidência, ou seja, duvidar, a princípio, de tudo o que se apresentasse ao seu juízo; o 

segundo, o de dividir as dificuldades em uma quantidade de parcelas que tornasse possível a 

resolução das mesmas; o terceiro, o de ordenar o pensamento, fazendo com que conhecesse 

primeiro os objetos mais simples e fáceis para só então conhecer os de maior complexidade, 

numa escala hierárquica; o quarto e último seria o de fazer enumerações completas, para que 

nada ficasse omitido. 

Tendo como basilares esses preceitos, o primeiro grande esforço intelectual de 

Descartes, e que está na base da construção de sua doutrina filosófica, foi o de exercitar a 

dúvida acerca de todos os fatos, fenômenos e conhecimentos do mundo que julgou terem sido 

apreendidos ao longo de sua vida. Descartes entendia que eles estavam muito mais ligados à 

percepção do mundo sensível do que propriamente ao exercício do pensamento. Descates fez, 

então, uma primeira diferenciação entre a experiência sensível e o universo interno da alma 

(razão). Os sentidos, passíveis de enganos e equívocos, não lhe pareciam adequados para 

consolidar conhecimentos que se pretendiam científicos e, portanto, dentro da perspectiva 

buscada de ciência: universais, verdadeiros e objetivos. 

                                                           
23 Esses preceitos, aliados à racionalidade cartesiana, tornam-se, mais tarde, os passos metodológicos de sua 
doutrina filosófica. 
24 Esta discussão encontra-se no Discurso do método, cuja referência na íntegra está na bibliografia, entre as 
páginas 37 e 38. 
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O exercício da dúvida cartesiana atingiu o ponto mais radical quando Descartes 

colocou em xeque a própria existência humana. Nas Meditações, Descartes expressava esse 

ousado e difícil percurso: 

 

Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da 
verdade, mas um certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do 
que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei 
que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas 
exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para 
surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo 
absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, 
desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas 
essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento; e se, 
por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer 
verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo (1979: 20). 

 

 Seguindo fiel ao percurso por ele determinado de não aceitar nada que apresentasse 

uma ínfima dúvida, Descartes se perguntou o quê, então, poderia ser verdadeiro. E foi 

exatamente na resposta a esta questão que ele chegou à primeira construção de sua filosofia. 

Se não era possível aceitar nada como verdadeiro, se todo conhecimento adquirido até então 

estava envolto numa atmosfera falsa, visto ser proveniente de experiências sensíveis passíveis 

de engano, e não havia nem mesmo a certeza da existência de um Deus de bondade, a única 

questão indubitável era a de que quem estava sendo enganado e duvidava existia. Partindo da 

premissa de que para ser enganado ou conhecer era necessário ter existência, Descartes 

formulou a sua primeira máxima: ‘eu sou, eu existo’25. 

O próximo passo foi o de tentar conhecer essa existência por meio do seguinte 

questionamento: ‘o que sou’? Utilizando-se do mesmo procedimento de pôr em dúvida os 

conhecimentos adquiridos anteriormente, Descartes considerava que tentar responder a essa 

questão pela experiência sensível invariavelmente o levaria a afirmar que o homem é um ser 

racional, que possui um corpo que sente, movimenta-se e age. Porém, após ter resolvido 

colocar em dúvida todo o conhecimento proveniente da experiência sensível, essa reposta 

seria inválida. Descartes assim expressava seu raciocínio: 

 

Mas eu, o que sou eu, agora que suponho que há alguém que é extremamente 
poderoso e, se ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas 
forças e toda a sua indústria em enganar-me? (...) Passemos, pois, aos 
atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Os primeiros 
são alimentar-me e caminhar; mas, se é verdade que não possuo corpo 

                                                           
25 Esta discussão está colocada tanto no Discurso do método quanto nas Meditações. A referência na íntegra das 
edições utilizadas está na bibliografia. 
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algum, é verdade também que não posso nem caminhar nem alimentar-me. 
Um outro é sentir; mas não se pode também sentir sem o corpo; além do que, 
pensei sentir outrora muitas coisas, durante o sono, as quais reconheci, ao 
despertar, não ter sentido efetivamente. Um outro é pensar; e verifico aqui 
que o pensamento é um atributo que me pertence; só ele não pode ser 
separado de mim. Eu sou, eu existo: isto é certo; mas por quanto tempo? A 
saber, por todo o tempo em que eu penso; pois poderia, talvez, ocorrer que, 
se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir 
(1979: 93-94). 

 

Assim, Descartes consolidou a sua grande máxima, decorrente da anterior, que 

permaneceu por séculos influenciando a forma de o homem significar sua própria existência: 

‘penso, logo existo’. Há que se ter em vista, no entanto, que essa premissa de Descartes 

desconstrói a argumentação anterior, na medida em que só considera a existência a partir do 

poder invariável da razão e não mais da experiência sensível da própria existência. Na razão 

humana encontrava-se a verdade, a certeza da existência, de origem e substância distinta e 

superior à do corpo. Essa razão sintetizava a essência do conhecimento e do ser, indicando o 

cerne moderno do aprofundamento da dicotomia corpo/mente. 

O poder da verdade só poderia ser atingido através dessa razão, colocada no homem 

por um ser superior, Deus. Por ser perfeito, possuía a verdade. No exercício da razão, o 

homem aproximava-se de Deus, atingindo tanto mais verdades quanto mais utilizava sua 

razão. É também com essa linha de raciocínio que Descartes considerava ter comprovado a 

existência de um Deus “soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente e criador 

universal de todas as coisas que estão fora dele” (op.cit.:103).  

Aliando o uso exclusivo da racionalidade aos passos que definiu como metodológicos 

para a apreensão do conhecimento, Descartes divulgou uma doutrina filosófica que 

revolucionou profundamente o intelecto humano, consolidando o que conhecemos hoje por 

ciência moderna. Evidenciava-se em Descartes a construção de uma filosofia que não buscava 

no mundo natural, nem no sobrenatural, as respostas às questões humanas, libertando, assim, 

o espírito dos pensamentos tradicionais. Propunha-se, em contrapartida, que a razão humana 

fosse a provedora do conhecimento e os axiomas matemáticos, a base para a construção da 

racionalidade. A dúvida se dissiparia na medida em que as respostas fossem de tamanha 

evidência que delas não mais se pudesse duvidar. Dessa forma, chegava-se ao conhecimento 

indubitável. A ciência que a partir de então se desenvolveu teve no conceito de razão pura sua 

mais alta expressão. O conhecimento tornou-se uma aquisição possível apenas pelo exercício 

exclusivo da racionalidade humana. As demais dimensões foram desconsideradas como 

capazes para a apreensão do conhecimento. E apesar do Empirismo baconiano enfatizar a 
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experiência sensível como fundamental, a mecânica newtoniana, que prevalece no século 

XVIII como a essência metodológica moderna, articula a experiência – tornando-a 

experimento - à racionalidade cartesiana. Najmanovich resume bem essa articulação, 

considerando que “a nova ciência moderna nasceu de uma feliz hibridização, entre as 

tradições empiristas e o racionalismo matematizante, que levou a uma sofisticação da 

experiência em um novo recinto: o espaço do laboratório” (2003:33). 

Tal articulação também pode ser encontrada na obra de Capra (1982), ao identificar 

em Isaac Newton a personalidade que teve o mérito de desenvolver uma síntese das obras e 

descobertas de Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu e Descartes através da formulação 

matemática e mecanicista da natureza. Capra acrescenta que: 

 

 

Antes de Newton, duas tendências opostas orientavam a ciência seiscentista: 
o método empírico, indutivo, representado por Bacon, e o método racional, 
dedutivo, representado por Descartes. Newton, em seu Principia, introduziu 
a combinação apropriada de ambos os métodos, sublinhando que tanto os 
experimentos sem interpretação sistemática quanto a dedução a partir de 
princípios básicos sem evidência experimental não conduziriam a uma teoria 
confiável. Ultrapassando Bacon em sua experimentação sistemática e 
Descartes em sua análise matemática, Newton unificou as duas tendências e 
desenvolveu a metodologia em que a ciência natural passou a basear-se 
desde então (1982:59). 

 

 

Apesar de o humanismo moderno tentar banir da esfera do conhecimento científico a 

fé e os cânones religiosos, a nova ciência inaugurou um outro tipo de reverência ligada ao 

poder do conhecimento. A crença na possibilidade ilimitada do conhecimento, validado como 

verdade a partir da utilização de uma metodologia científica correta e de um tipo de 

racionalidade que privilegiou a dimensão intelectual pura, tornou-se o legado da modernidade. 

Essa crença ocupou o espaço que, na Idade Média, pertencia a um outro modelo de 

racionalidade, baseado na religião e na fé. Por meio do uso da racionalidade humana para 

manipular e modificar a natureza, acreditou-se na possibilidade de se alcançar a tão desejada 

verdade e, através dela, o controle da vida e até mesmo da morte. 

Durante pelo menos três séculos, a valorização exacerbada de um tipo de 

racionalidade, que privilegiou como única dimensão de conhecimento a res cogitans, 

perdurou e marcou profundamente o mundo Ocidental. Em oposição a ela, surge uma 

concepção de corpo, ou res extensa, cuja natureza é descrita como desprovida de essência, 
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coisificada. A partir de então, essa concepção vai se aprofundando e, com a mecânica 

newtoniana, o corpo equipara-se a uma máquina.  

Se é correto afirmar que essa dicotomia surge ainda na Antigüidade, é igualmente 

certo dizer que, com Descartes, ela torna-se uma ‘verdade’, invade os vários campos do 

conhecimento humano e impõe-se como premissa básica de quase tudo o que é construído 

posteriormente. É a partir dessa perspectiva que ainda hoje a visão de corpo e conhecimento é 

predominantemente veiculada pelas atividades físicas próprias do que conhecemos por 

Educação Física, e também pelo o que a escola e a ciência entendem por construção de 

conhecimento, supostamente desvinculada da matéria e do corpo. 

 

 

2.3. A CRISE DA RACIONALIDADE MODERNA 

 

 

 Desde o século XVII, o paradigma cartesiano domina a ciência e o pensamento 

ocidental. Nos diversos campos científicos, a construção do que entendemos hoje por 

conhecimento é proveniente dessa forma de pensar, que tem no cartesianismo sua filosofia e 

seu método. Muitos avanços foram feitos; em todas as áreas, muitas descobertas foram 

proporcionadas. É inegável, enfim, que a humanidade, na era moderna, obteve conquistas no 

campo do conhecimento.  

 No entanto, a idéia de que essas conquistas caminhariam unicamente no sentido da 

evolução e da felicidade do homem não se fizeram verdadeiras. Uma série de problemas 

provenientes justamente dessa forma de pensar e de construir o conhecimento aparecem, 

desafiando a própria ciência. O avanço tecnológico trouxe consigo uma complexa crise de 

dimensões planetárias no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais, políticos, 

culturais e de meio ambiente.  

Se por um lado a ciência, através da microbiologia, conseguiu isolar diversos 

microorganismos causadores de doenças letais à humanidade, por outro, essas mesmas 

doenças continuam dizimando povos das periferias dos grandes centros de poder político-

econômico; temos atualmente tecnologia avançada para produção agrícola em solos antes 

considerados inférteis e, entretanto, um enorme contingente populacional ainda morre de 

fome; no campo energético, convivemos com a possibilidade premente de esgotamento das 

reservas naturais; a deterioração do meio ambiente decorrente, em larga medida, da poluição 
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dos complexos industriais e das grandes metrópoles, torna-se uma grande ameaça à saúde e à 

qualidade de vida de todos os seres vivos. A complexidade de problemas enfrentados pela 

humanidade nesse período histórico tem fortes raízes na forma de construção do que 

consideramos conhecimento e ciência. 

Capra considera que: 

 

Tudo isso são facetas diferentes de uma só crise, que é, essencialmente, uma 
crise de percepção. Tal como a crise da física na década de 20, ela deriva do 
fato de estarmos tentando aplicar os conceitos de uma visão de mundo 
obsoleta - a visão de mundo mecanicista da ciência cartesiana-newtoniana – 
a uma realidade que já não pode ser entendida em função desses conceitos. 
Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos 
biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. 
Para descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos de uma 
perspectiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos oferece. 
Precisamos, pois, de um novo “paradigma”- uma nova visão da realidade, 
uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores 
(1982:13-14). 

 

 

 A crise a que se refere Capra na física dos anos 20 é exemplar para a discussão acerca 

da crise paradigmática da modernidade. O universo cartesiano-newtoniano, organizado 

mecanicamente, utilizou-se largamente da metáfora da máquina para explicar tanto a ordem 

do mundo lunar quanto a do sublunar. A física clássica era exclusivamente mecânica, 

estruturada e consolidada a partir das verdades e certezas matemáticas. 

 No século XX, as explorações do mundo atômico e subatômico colocam os cientistas 

frente a descobertas na estrutura dos átomos, como os raios X e a radiatividade, que são 

inexplicáveis pela física clássica. Essas descobertas desestruturam as bases da sua visão de 

mundo e os impele a pensar de forma inteiramente diferente. Pela primeira vez, desde o 

século XVII, estavam em contato com situações de forte paradoxo, impensáveis no interior do 

paradigma moderno.   

A física clássica considerava que as partículas eram duras e sólidas. As novas 

descobertas dão conta dos átomos como grandes espaços vazios em permanente e veloz 

movimento. Os conceitos de onda e partículas apresentam-se como complementares, 

determinados, também, pelas conexões não locais com o todo e não mais pela natureza da 

matéria, numa visão de causalidade. As interconexões apresentam um mundo em que as 

relações são determinantes na compreensão dos fenômenos, ou seja, “não lidamos mais com 

coisas, lidamos sempre com interconexões” (1982:75).  
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A física atômica ou quântica, como ficou denominada, revela um outro universo e, 

com ele, um outro modo de pensar, uma outra racionalidade que não tem mais na sua base o 

mecanicismo. Os cientistas perceberam que quanto mais penetravam a matéria em níveis cada 

vez mais ínfimos, mais a natureza lhes mostrava a inexistência de elementos isolados. Por 

outro lado, parecia haver uma complexa teia de relações entre as multifacetadas dimensões de 

um todo interconectado. 

 Além disso, coube a Einstein, através da teoria da relatividade, a possibilidade de 

compreensão das altas velocidades (próximas à velocidade da luz) dos elementos no interior 

do núcleo, o que provocou uma revolução nos conceitos de tempo e espaço. Segundo esta 

teoria, espaço e tempo tornam-se conceitos relativos e interligados, estruturados a partir da 

linguagem do observador. Não é mais possível falar de espaço sem falar de tempo e vice-

versa.  

As descobertas na física no início do século XX pressionaram os cientistas a uma 

drástica mudança na visão de mundo, o que, por sua vez, irradiou uma devastadora crise 

paradigmática nas demais áreas da ciência. O modelo de racionalidade utilizado até então 

parecia tornar-se obsoleto e incapaz de dar conta do imenso horizonte que se abriu a partir dos 

novos conceitos científicos, demonstrando um universo desconhecido e invisível. 

No campo da sociologia, Boaventura Santos (2002) reconhece que toda crise 

paradigmática é, por si só, semicega. Só é possível afirmá-la depois da morte de um 

paradigma e do nascimento do outro. Boaventura admite que estamos em plena transição 

paradigmática e, portanto, num momento de extrema dificuldade em fazer afirmações mais 

consolidadas e firmes. No entanto, assegura que tanto no campo epistemológico quanto no 

societal26 faz-se necessária e urgente uma crítica radical ao paradigma moderno, se quisermos 

elaborar inteligibilidades mais coerentes acerca do mundo e do momento histórico atual. 

Assim, “enfrentamos problemas modernos para os quais não há soluções modernas”. 

Trazendo a crise paradigmática da física, Boaventura Santos considera que suas 

repercussões para as ciências humanas são ricas e frutíferas na medida em que possibilitariam 

a reformulação do paradigma positivista, fruto da racionalidade moderna. Ao considerar o 

olhar do observador e as interconexões da matéria como fundamentais na compreensão dos 

fenômenos naturais, e focar na idéia de sujeito como base para a construção e elaboração do 

                                                           
26  Boaventura Santos entende que no campo epistemológico sobressai a crise do paradigma da racionalidade da 
ciência moderna, e no campo societal predomina a crise da sociedade patriarcal, capitalista, consumista, 
individualista, mercadorizada e autoritária. Para maiores aprofundamentos ver: SANTOS, Boaventura de Sousa. 
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conhecimento, a física oferece às ciências humanas incomensurável material para se pensar as 

relações e os fatos sociais. 

Trazer o sujeito como locus do conhecimento é colocar em xeque pressupostos caros a 

qualquer teoria que tenha o racionalismo como foco epistemológico único e central; é advogar 

que o estatuto científico da verdade única pode e deve ser revisado; é aceitar que a existência 

do real está condicionada à existência do ser que conhece e vive essa realidade, numa atitude 

relacional; é compreender que a validação dos conhecimentos se dá na relação intersubjetiva e 

que, portanto, toda oposição é antes de tudo uma possibilidade de apreensão do real; é aceitar 

que o que conseguimos perceber sobre a realidade é sempre uma parte dela e nunca a sua 

totalidade; é considerar a contradição como uma face necessária e fundamental do 

conhecimento. 

Partindo desta perspectiva, a epistemologia da complexidade parece permitir avanços 

consideráveis na compreensão e aprofundamento da realidade, oferecendo uma discussão que 

pretende tensionar a visão fragmentária e objetiva do paradigma moderno, com vistas a 

ultrapassá-la e superá-la. 

No que se refere à corporeidade, considero de extrema valia rever os conceitos 

cristalizados pela ciência moderna e que têm na dicotomia corpo/mente o seu pressuposto 

mais caro. O cotidiano escolar pode oferecer valiosas pistas, visto ser o local onde esta 

dicotomia dá sinais claros de sua fragilidade. Apesar de muitas vezes os professores não 

compreenderem os motivos que levam seus alunos a se desenvolverem melhor quando as 

experiências corporais se fazem concomitantes às ditas teóricas, eles admitem haver alguma 

relação entre elas. Assim, o ponto de vista aqui defendido é o de que se faz urgente rever estas 

dimensões tanto teoricamente quanto no cotidiano escolar, para que se possa compor uma 

perspectiva mais rica para a Educação Física e também para as demais áreas escolares, assim 

como oferecer uma outra concepção de construção de conhecimento que redimensione a 

racionalidade moderna. 

 

 

2.4. A EPISTEMOLOGIA DA COMPLEXIDADE COMO METODOLOGIA PARA A COMPREENSÃO 

DO COTIDIANO 

 

 

                                                                                                                                                                                     
A critica da razão indolente. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002. 
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O termo complexidade surge por volta da década de 60, veiculado pela teoria da 

informação e pela cibernética. Edgar Morin27, ao utilizá-lo, reconhece significados que 

necessitam ser explicitados e, mesmo, abandonados. Assim, considera que complexidade não 

é exatamente o contrário da simplificação, nem o sinônimo de confusão e desordem. Para ele, 

complexidade pode ser lida como “o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acaso, que constituem o nosso mundo fenomenal (1991:18)”.  

O pensamento complexo é defendido por Morin como um novo paradigma que surge 

exatamente da insuficiência do paradigma moderno em ler e dar respostas aos desafios 

gerados pela própria realidade. Na tentativa de simplificar para conhecer, a racionalidade 

cartesiana, que dominou a ciência desde o século XVII, enraizou-se na disjunção, na 

fragmentação e na redução; acreditava-se na possibilidade de se chegar a um conhecimento 

objetivo, verdadeiro e único. A epistemologia da complexidade como paradigma emergente 

busca no diálogo e na tensão permanente entre o todo e as partes o aprofundamento do 

conhecimento, sabendo-o, de antemão, parcelar e incompleto. 

Morin parte de quatro tensões atuais, que parecem exigir um pensamento que supere a 

simplificação, para uma compreensão mais complexa sobre o real. A primeira diz respeito à 

própria percepção da incapacidade e das carências do pensamento simplificador; a segunda, às 

condições nas quais não se pode mais evitar o desafio do complexo; a terceira, à necessidade 

de se distinguir as diversas complexidades, buscando uma forma possível de agrupá-las num 

‘complexo dos complexos’; a quarta e última, à necessidade de se refletir acerca da existência 

de um modelo de pensamento ou método capaz de revelar o desafio da complexidade. 

Ao refletir acerca das verdades científicas, Morin adverte que “uma teoria é científica 

não porque ela é certa, mas, ao contrário, porque ela aceita ser refutada, seja por razões 

lógicas, seja por razões experimentais ou de observações. Isto é, uma teoria científica não é o 

substituto, num mundo laico, da verdade teológica e religiosa. É o contrário! (2000:39)”. 

Tentando ainda limpar as possíveis distorções que podem advir do termo 

complexidade, Morin adverte que a tentativa não é a de, através do pensamento complexo, 

associar a idéia de controle e acesso a um conhecimento completo e dominador, muito menos 

eliminar a simplicidade. Trata-se, antes, de uma negociação, de um diálogo permanente e 

constante, capaz de incluir o simples, o complexo, a ordem, a desordem, o caos, o acaso, o 

                                                           
27  Foram utilizadas, para esta parte do texto, todas as obras que estão dispostas na bibliografia. 
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preciso e o impreciso num movimento ora de tensão e contradição, ora de esclarecimento, 

porém sempre inconcluso e passível de aprofundamento e modificação. 

Uma outra distorção diz respeito à possível tendência de se ambicionar o alcance da 

completude do conhecimento. Morin atesta que o intuito do pensamento complexo é 

justamente o de articular os domínios disciplinares que foram separados pelo paradigma 

disjuntivo moderno. Porém, tendo como um de seus axiomas uma máxima de Adorno, 

segundo a qual “a totalidade é a não verdade”, reconhece a impossibilidade do conhecimento 

completo. A complexidade aparece, assim, como um grande desafio a enfrentar. 

A crise da física nos anos 20, referida por Capra, é resgatada por Morin como uma 

grande brecha que se abriu no pensamento, demonstrando a impossibilidade de se permanecer 

imerso no paradigma clássico, sob pena de o homem se tornar cego diante da realidade. A 

microfísica revelou a interdependência do sujeito e do objeto e a inserção do acaso no 

conhecimento; a macrofísica uniu numa mesma entidade os conceitos, até então 

absolutamente distintos, de espaço e tempo. 

Por outro lado, a teoria dos sistemas traz a consideração de que os sistemas abertos e 

fechados não são distintos, mas complementares; abarcam equilíbrio e desequilíbrio, 

especialmente nos seres humanos. Ou melhor, a possibilidade do fechamento dos sistemas e 

da conseqüente autonomia da matéria está exatamente na sua abertura e comunicação com o 

mundo. Os sistemas aparentemente fechados mantêm um equilíbrio dinâmico através do 

contato com o exterior. Assim expressa Morin uma reflexão bastante frutífera acerca do 

sistemismo e da nova percepção de sistema fechado: 

 

Um sistema fechado, como uma pedra, uma mesa, está em estado de 
equilíbrio, quer dizer que as trocas em matéria/energia com o exterior são 
nulas. Pelo contrário, a constância da chama de uma vela, a constância do 
meio interior de uma célula ou de um organismo não estão de modo algum 
ligadas a um tal equilíbrio; há, pelo contrário, desequilíbrio no fluxo 
energético que os alimenta, e, sem esse fluxo, haverá descontrole 
organizacional provocando rapidamente enfraquecimento (1991:26). 

 

 

 Há, portanto, uma impossibilidade de se conceber os sistemas fechados através da 

perspectiva defendida pela física clássica; disso podem-se tirar conseqüências epistemológicas 

fantásticas. Uma delas se refere ao fato de a lei de organização dos sistemas não ser de 

equilíbrio, mas de desequilíbrio dinâmico e recuperado; a outra, oferece uma inteligibilidade 
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dos sistemas a partir de sua relação com o todo e não mais por meio de seu fechamento ou 

isolamento. “A porta está desde então aberta para uma teoria dos sistemas auto-eco-

organizadores, abertos eles mesmos, evidentemente (porque longe de escapar à abertura, a 

evolução para a complexidade aumenta), para a teoria dos sistemas vivos” (1991:28). 

 É a partir dessas discussões, acrescidas dos três princípios básicos do pensamento 

complexo (o dialógico, o da recursão organizacional e o hologramático), referidos 

anteriormente, que Morin resgata a noção de sujeito, a qual interessa particularmente para 

fundamentar o formato metodológico de que necessito para compreender o universo da 

pesquisa que ora desenvolvo.  

 Posicionando-se frontalmente contra o sujeito cartesiano (‘cogito’), Morin admite ser 

possível elaborar uma teoria do sujeito que não se encontre exclusivamente num campo extra 

científico. A ciência clássica expulsou de seu campo o conceito de sujeito por considerá-lo 

fonte de erros, ou um ‘ruído’ - para usar uma terminologia do pensamento complexo - incapaz 

de acrescentar conhecimentos à ciência. Expulsou, com isso, o sujeito do conhecimento, 

desqualificando qualquer imagem que fizesse referência à participação de elementos da 

subjetividade na construção de conceitos científicos. Morin expressa essa questão afirmando 

que: 

 

Mais tarde, no século XX, assistimos à invasão da cientificidade clássica nas 
ciências humanas e sociais. Expulsou-se o sujeito da psicologia e o 
substituímos por estímulos, respostas, comportamentos. Expulsou-se o 
sujeito da história, eliminarem-se as decisões, as personalidades, para só ver 
determinismos sociais. Expulsou-se o sujeito da antropologia, para ver só 
estruturas, e ele também foi expulso da sociologia (1996:46). 

 

 

Assim, Morin não só defende o retorno da noção de sujeito como ponto essencial do 

novo paradigma da ciência, como também a construção de um conceito que se baseie numa 

noção biológica. A biologia de que fala Morin não é aquela constituída na ciência clássica, 

mas ancorada na lógica do ser vivo, na idéia de vida. Recorrendo a Maturana e Varela, diria 

que a noção de biologia remete-se, com o pensamento complexo, à noção de sistema auto-

eco-organizador, que tem capacidade autopoiética. 

A compreensão do sujeito passa, portanto, por uma discussão complexa que inclui, 

no campo biológico, a capacidade de autonomia do organismo, numa referência clara à idéia 
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de autopoiese, deriva e ruído - já esboçadas no capítulo anterior -, e também à noção de 

sistema aberto, em constante dependência e troca com o exterior. Em função da própria visão 

do pensamento complexo, porém, esta noção não se esgota aí, incorporando outros campos, 

como a psicologia, a antropologia, a sociologia; todos, no entanto, perspectivam esta 

concepção autopoiética e de sistema aberto. É assim que Morin diz poder definir o sujeito 

como “uma qualidade fundamental, própria do ser vivo, que não se reduz à singularidade 

morfológica, ou psicológica (...); é uma realidade que compreende um entrelaçamento de 

múltiplos componentes” (1996:52).  

Pensar, então, uma pesquisa com os cotidianos, do meu ponto de vista, implica 

incorporar necessariamente a noção de sujeito, de subjetividade, ou ainda, o olhar do 

observador como essencial à construção e ao caminho da pesquisa. O contato com a 

epistemologia da complexidade e com a pesquisa com os cotidianos revolucionou minha 

visão de ciência e de conhecimento, e hoje balizam a metodologia que utilizo para aprofundar 

o conhecimento do cotidiano escolar e da Educação Física. 

O cotidiano me parece um espaço privilegiado para deixar emergir essas questões 

que permitem redesenhar e flexibilizar os conceitos de ciência, sujeito, totalidade e verdade, 

pois apresenta uma estranheza que escapa a qualquer tentativa de compreensão totalizante. Se 

já havia a intuição, ao ter acesso à discussão do pensamento complexo comecei a perceber um 

outro quadro de entendimento da realidade. Despindo-me de conceitos que amarravam o meu 

pensamento e não me deixavam alçar vôos mais altos, impossibilitando-me visões mais 

ousadas, pude remeter-me ao cotidiano e desvelar com mais acuidade e sensibilidade 

situações até então incompreensíveis ou invisíveis para mim.  

Isso não significa a aquisição de uma outra forma de totalidade na compreensão do 

real, mas a possibilidade de um olhar, de uma percepção e de um escutar que valoriza 

detalhes, situações, ações, palavras, sons, silêncios, gestos e movimentos antes 

desconsiderados como importantes para a compreensão da realidade ou do conhecimento. Tal 

possibilidade também insere a subjetividade no processo de aproximação com o real e 

percepção dele, assim como na tessitura do conhecimento. 

Essa perspectiva tenta resgatar os sujeitos e suas atuações, desvelando um universo 

muitas vezes invisibilizado. São efetivamente estes detalhes, estas ações, este fazer 

aparentemente desimportante que interessam à pesquisa com os cotidianos. Eles têm a 

capacidade de desdobrar realidades cotidianas que, apesar de marcadas pelas inserções sócio-

culturais, possuem deslizes que retratam pequenos movimentos dos sujeitos. Aos poucos eles 
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vão mostrando diversidades, ambigüidades, resistências, acomodações e, sobretudo, 

mudanças.   

É com esse interesse que algumas noções desenvolvidas por Certeau podem auxiliar 

na compreensão deste campo. As táticas dos praticantes oferecem uma reconfiguração do 

conceito de verdade, ao reconhecerem como legítimas atitudes heterogêneas dos sujeitos 

‘ordinários’. Ao distinguir tática de estratégia, Certeau oferece ao leitor uma compreensão da 

realidade a partir das ações cotidianas (táticas) que não se encaixam nas estatísticas 

apreendidas pelas pesquisas exclusivamente quantitativas, pois estas buscam a 

homogeneidade (estratégia) para a validação de suas hipóteses.  

Possuidoras de um desnível de poder, as táticas e as estratégias dos sujeitos frente às 

situações cotidianas circulam entre o legitimado visível e o desviante invisível. O consumo de 

um produto qualquer, por exemplo, está estrategicamente determinado por seu fabricante ou 

elaborador. No entanto, os diferentes usos que os sujeitos fazem desse mesmo produto 

taticamente modificam, desviam, alteram sinuosamente as estratégias do poder que 

determinou a forma de utilização do produto, promovendo o movimento e a dinâmica que 

tornam inapreensíveis as trajetórias espaciais e temporais dos sujeitos no cotidiano. As 

estratégias tratam assim de contabilizar “aquilo que é usado, mas não as maneiras de utilizá-

lo” (CERTEAU, 2003, p. 98). 

Considerando essas táticas como produções de ‘consumidores desconhecidos’, é 

possível deixar emergir outras versões sobre a realidade a partir da validação e do 

reconhecimento das diferentes e incontáveis trajetórias dos ‘sujeitos ordinários’ que praticam 

e traçam os espaços e tempos cotidianos com seus próprios corpos em movimento. Portanto, o 

conceito de verdade não é unívoco, mas assume um significado relacional, que necessita da 

negociação intersubjetiva e que está permanentemente em movimento. Certeau remete-se a 

muitas ‘maneiras de fazer’ desses ‘sujeitos ordinários’ a fim de representar o que ele designa 

como tática.  

O cotidiano torna-se um espaço desafiador, pois marcado por táticas dos sujeitos 

ordinários que, ao sofrerem influências de fatores generalizantes, dão respostas diversas, 

entrecruzam-se nas fronteiras de sua própria subjetividade e apresentam atitudes 

inapreensíveis e imprevisíveis. É neste espaço/tempo que a verdade e a totalidade necessitam 

ser flexibilizadas para possibilitar a dúvida no lugar da absolutização das certezas; a 

ambigüidade no lugar da unicidade; a complexidade no lugar da simplificação; a pluralidade 

no lugar da singularidade. Sem a pretensão de enxergar o todo, é possível ver com mais 
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acuidade e sensibilidade a complexidade que move o mundo, permitindo o diálogo que 

mediatiza e faz avançar e aprofundar o conhecimento.  

Pautada nessas considerações epistemológicas e metodológicas, busco trazer questões 

do cotidiano escolar oriundas de três diferentes tempos e espaços: de minha própria vivência 

como professora da rede estadual e municipal do Rio de Janeiro; da atuação como professora 

da disciplina Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Educação Física da UFRRJ; e da 

pesquisa de campo realizada no ano de 2004 em uma Escola Municipal.  

Estes três momentos se configuraram como espaços/tempos em que pude vivenciar o 

cotidiano escolar e, mais especificamente, o universo das aulas de Educação Física sob 

patamares distintos. Apesar de serem provenientes de um espaço semelhante (a escola), a 

diferença de tempo e de local de observação permitiu muitos ângulos de visão.  

A diversidade das vozes ouvidas e das situações observadas a partir do referencial 

epistemológico da complexidade foi compondo um novo cenário marcado por uma sensação 

inicial de estranheza, que estava invisível anteriormente. Entendo que o esforço teórico da 

pesquisa vai abrindo um leque de possibilidades, tendo a corporeidade como base para 

redimensionar a compreensão de conhecimento e Educação Física. 

A partir desses três cotidianos - separados pelo tempo e unidos pelo espaço –, busco 

em situações que me causaram incômodo - embora rotineiras e, portanto, naturalizadas - 

insinuações de multiplicidade e ambivalência. Estimulada pelas leituras e discussões do 

campo do cotidiano, vou me deixando dobrar, abolindo as certezas teóricas e a dureza do 

olhar como sentido único e certificador das verdades e da realidade. Mergulhando nos 

cotidianos, procuro despir-me das confirmações científicas de hipóteses pré-estabelecidas.  

É assim que permito o meu reencontro com Tomás e com as crianças do CAIC e o 

encontro com Daniel. Para trazer Tomás e as crianças do CAIC para a discussão, recupero a 

minha memória. Meu encontro com eles é parte de minha história de vida e da forma com que 

venho me constituindo como professora-pesquisadora. Nesses casos, as recordações são 

minhas principais fontes de dados. Daniel entra neste trabalho por um encontro mais recente: 

é aluno da escola municipal em que realizei o trabalho de campo para o desenvolvimento da 

tese. Os dados foram obtidos através da observação durante o período em que fui 

sistematicamente à escola. 

Esses três momentos que trago para a discussão da tese, juntamente com as entrevistas 

com o professor de Educação Física e a professora regente da turma que acompanhei durante 

a pesquisa de campo, transcorrem com essas figuras comuns em situações corriqueiras nas 

aulas de Educação Física dos cotidianos escolares. Nesses reencontros e encontro vou 
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percebendo que o incômodo vai sendo substituído pela sensação de que ali se hospeda um 

enigma latente de possibilidades.  

Decifrar enigmas, na perspectiva de Pais (2003), significa entrar em rota de colisão 

com o pensamento amansado e confortavelmente alojado na racionalidade moderna. Através 

desse deciframento permite-se que a criação humana se utilize também de outros potenciais 

sensíveis provenientes das sensações táteis, olfativas, auditivas, gustativas, perceptivas e 

visuais para entrelaçar diferentes significantes que tensionem aqueles hegemonicamente 

dados como únicos e verdadeiros. Nesse ponto a metodologia de pesquisa com os cotidianos 

no campo sociológico desafia as vertentes positivistas e estruturalistas, abrindo espaço para 

que a complexidade do real se expanda na mesma medida em que nos tornamos capazes de 

converter em enigmáticas as diversas situações naturalizadas e dadas como totalmente 

explicadas e solucionadas.  

Perceber como enigmáticos os antigos incômodos significa romper com os cânones 

dos significados autorizados cientificamente; significa consentir a dúvida no lugar da certeza; 

significa liberdade de pensamento, responsabilidade teórica e consciência da necessidade do 

debate para inaugurar significantes diferentes daqueles expostos e divulgados como verdades 

inquestionáveis.  

A partir desse mergulho metodológico, Tomás, as crianças do CAIC e Daniel se 

tornaram os enigmas que optei por decifrar a partir dos caminhos que considerei mais 

consistentes e coerentes teoricamente, em função da temática que incita a pesquisa e a minha 

curiosidade. Certamente eles não são os únicos possíveis; são apenas aqueles que meu 

percurso teórico e pessoal permitiu perceber e construir. 

A partir desse instrumental teórico-metodológico entendo ser possível reler, rever e 

revisitar o cotidiano escolar e a Educação Física. Pensá-la como disciplina curricular que tem 

o corpo como ‘objeto’ já não é mais possível. Mas, então, como entendê-la? Como repensar 

seu papel nesse cotidiano? 

O ponto de vista aqui defendido é o de que dentro do paradigma cartesiano é 

impossível redimensionar a Educação Física, já que a dicotomia corpo/mente é basilar nesta 

formulação. Assim, a epistemologia da complexidade parece oferecer possibilidades de um 

novo pensar acerca de corpo, conhecimento e Educação Física, visto ter como base uma 

concepção de ser humano que leva em consideração uma multiplicidade de fatores; dentre 

eles, a corporeidade.  

Aproveitando um dos princípios da complexidade, o da recursão organizacional, 

entendo que pensar complexo o ser humano significa pensar as diversas dimensões que o 
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compõem, numa perspectiva cíclica. Não é mais possível sustentarmos a idéia de que a 

Educação Física trata do movimento corporal enquanto as demais disciplinas trabalham 

aspectos relativos ao trato intelectual, como se essas fossem dimensões estanques de um único 

ser. Corpo e mente, matéria e espírito devem ser compreendidos como uma unidade que 

compõe o ser humano. Qualquer ação humana implica necessariamente a atuação complexa 

destas dimensões em conjunto.  

Nesse sentido, a corporeidade, e não mais o corpo, bem como a Educação Física, 

podem e devem ser redimensionadas no cotidiano escolar como forma de, igualmente, 

contribuir para que a perspectiva de conhecimento possa também ser ampliada. Entendida 

como um aspecto exclusivamente intelectual, a idéia de construção de conhecimento está 

encerrada num único órgão, o cérebro, colocado como centro de comando das demais partes 

do indivíduo. A perspectiva da complexidade, aliada à biologia do conhecimento, elaborada 

por Maturana e Varela, propõe que se amplifique essa compreensão, incluindo o ser em toda a 

sua plenitude. Com brilhantismo, assim expressa Assmann esta concepção: 

 

Nos sistemas auto-organizativos que possuem cérebro e sistema nervoso, 
estes não têm autonomia em relação ao corpo como um todo, mas estão 
inseridos nele, dependem dele, estão a seu serviço e só podem ativar-se 
mediante essa totalidade corporal. Isto vale também para a cognição, já que 
o âmbito cognitivo emerge do sistema como um todo (1994:89). 

 

Acredito que a epistemologia da complexidade pode fornecer uma rica abordagem que 

relativize e flexibilize o olhar e a percepção acerca das questões que venho considerando 

como centrais à pesquisa que desenvolvo. Fundamentada nessa concepção, procuro aguçar os 

sentidos, permitindo que eles percebam outros sinais que estão postos no cotidiano. O intuito 

é o de repensar uma formulação de Educação Física direcionada para a superação da 

dicotomia corpo/mente. Essa é uma tentativa integrada de compreensão do ser humano e de 

suas múltiplas faces. 
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3. DIÁLOGOS ENTRE CORPOREIDADE, CONHECIMENTO E ESCOLA 

ECOS DO PASSADO E VOZES DO COTIDIANO 

 
“Verdade, mentira, certeza, incerteza... 

Aquele cego ali na estrada também conhece essas 

palavras. 

Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos 

apertadas 

Sobre o mais alto dos joelhos cruzados. 

Bem: verdade, mentira, certeza, incerteza o que 

são? 

O cego pára na estrada, 

Desliguei as mãos de cima do joelho 

Verdade, mentira, certeza, incerteza são as mesmas? 

Qualquer cousa mudou numa parte da realidade – 

os meus joelhos e as minhas mãos. 

Qual é a ciência que tem conhecimento para isto? 

O cego continua o seu caminho e eu não faço mais 

gestos. 

Já não é a mesma hora, nem a mesma gente, nem 

nada igual. 

Ser real é isto”. 
Alberto Caeiro 

 

 

3.1. A TESSITURA DO COTIDIANO ESCOLAR E SEUS DESDOBRAMENTOS: HISTÓRIAS LOCAIS E 

EMERGÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE CONHECIMENTO 

 
 

As experiências cotidianas se mostram infinitamente mais ricas do que a narração que 

conseguimos fazer sobre elas e, quando as narramos, vamos fazendo escolhas, entrelaçando 

alguns fios e deixando outros de lado. Portanto, ao trazer para a discussão alguns momentos 



 78 

vividos no cotidiano escolar, estou optando, com as condições que tenho, por um percurso que 

coloque em diálogo conhecimento e corporeidade no ambiente escolar. Certamente, estarei 

deixando outros acontecimentos e caminhos à sombra, invisibilizados. 

Inicio a discussão com questões que me acompanham há algum tempo. São 

interrogações que aparecem da mesma forma que as angústias: sem serem chamadas, 

incomodando e exigindo atenção e cuidados. 

Existe um único conhecimento sobre cada coisa? Vemos todos a mesma realidade? 

Como o ser humano se relaciona e conhece a realidade? Como elaboramos o pensamento? 

Pensamento, razão, corpo, alma, espírito, consciência, sensação, sentimento, emoção, como 

dialogam? Que relação têm com o conhecimento? Quando estou com meus alunos na quadra, 

estamos todos produzindo/construindo/tecendo conhecimentos? Como colocar em diálogo 

corporeidade e conhecimento na escola? 

Essas são questões que acompanham a pesquisa sem a pretensão de serem 

respondidas. São dúvidas que nasceram e vêm se desenvolvendo a partir da vivência no 

próprio cotidiano escolar e que aqui ocupam um papel estratégico e ambivalente de dinamizar 

e tensionar os caminhos que percorro no estudo. Não posso precisar exatamente suas origens e 

nem determinar suas respostas. No entanto, ao evocar minha memória, elejo alguns 

momentos, relembro casos e, fazendo isso, vou privilegiando algumas questões e desprezando 

muitas outras que me levariam a diferentes percursos e discussões. Esse, no entanto, foi o 

caminho que escolhi a partir da metodologia com os cotidianos.  

Levando em conta o percurso escolhido e a temática da pesquisa, trago para a 

discussão três marcantes casos de meu cotidiano e, no dizer de Pais (2003), enigmáticos. Eles 

transcorreram em espaços e tempos distintos e distantes, embora todos tenham comumente 

ocorrido em aulas de Educação Física de escolas públicas do Rio de Janeiro. O primeiro caso, 

no qual trago para o diálogo a figura de Tomás, data da década de 80; o segundo caso, com as 

crianças do CAIC Paulo Dacorso Filho28, se passou na década de 90; e o terceiro caso, a partir 

do sujeito Daniel, ocorreu durante a pesquisa de campo da tese no ano de 2004.  

São pelo menos vinte anos de separação entre as histórias de Tomás e Daniel. No 

entanto, minhas inquietações acerca da relação entre corporeidade e conhecimento 

permaneceram acesas, mesmo estando mais aprofundadas, sofisticadas e enriquecidas pelo 

                                                           
28 O CAIC Paulo Dacorso Filho é uma escola localizada dentro do campus da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro – Campus Seropédica –, que vem se constituindo como uma escola parceira na formação de 
professores da Universidade, especialmente no trabalho conjunto das Práticas de Ensino.  
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amadurecimento normal da passagem do tempo, e pelas inúmeras contribuições de outros 

sujeitos com os quais mantive e mantenho permanente diálogo.  

As semelhanças que percebo no comportamento dessas duas crianças relativas à 

articulação entre corporeidade e conhecimento sugerem uma permanência que atravessa o 

tempo. Ainda que eu não possa dizer que se trata da mesma ocorrência, entendo que as 

reações - ou a ausência de reações - da escola frente a esses comportamentos revelam um 

continuísmo que ainda se faz presente nas teorias pedagógicas que dão suporte às práticas que 

se viabilizam no cotidiano escolar. Embora o cotidiano se configure como o espaço em que 

acontecem sucessivas subversões às ordens estabelecidas, no que diz respeito à corporeidade 

no ambiente escolar, parece haver mais continuidade do que subversão.   

Além desses três casos, sempre que necessário vou chamando transversalmente à 

discussão dois diálogos que tive durante a pesquisa de campo: com o professor de Educação 

Física e com a professora da turma que acompanhei por quatro meses29. Passo agora a relatar 

os casos para, posteriormente, colocá-los em discussão. 

 

 

3.1.1. CASO 1 

 

 

Como professora de Educação Física numa escola da rede estadual do Rio de Janeiro, 

na década de 80, já percebia um paradoxo entre minhas observações a respeito de alguns 

alunos e as observações dos demais professores: por um lado uma significativa parte dos 

alunos era diagnosticada, fundamentalmente nos Conselhos de Classe, pelos demais 

professores como fracassada, incapaz e sem condições de avançar na escola; por outro lado, 

esses mesmos alunos mantinham em minhas aulas um comportamento inverso: eram os mais 

presentes, atentos, dinâmicos, perspicazes e inteligentes.  

Nossa (minha e a dos outros professores e equipe pedagógica) interpretação para o fato 

não conseguia superar o preconceito de entender as atividades corporais como menos sérias 

por estarem referidas exclusivamente à habilidade do corpo, sendo, portanto, mais adequadas 

àqueles que não tinham aptidão para o trabalho cognitivo. Nossa concepção de conhecimento 

                                                           
29 Um dos casos relatados tratará de um aluno – Daniel – observado durante a pesquisa de campo. Os diálogos, 
na íntegra, estarão disponíveis em anexo. 
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não permitia avançar além dos conteúdos escolares das disciplinas. Da mesma forma, não 

conseguíamos entender a contradição como parte integrante da dinâmica do humano. A 

linearidade que compunha/compõe nosso arcabouço teórico para a compreensão do mundo 

era/é dominante, impedindo que o princípio dialógico nos permitisse/permita enxergar aquela 

oposição/complementaridade como condição de complexidade. 

Durante os anos em que permaneci dando aulas de Educação Física nas escolas 

municipais e estaduais do Rio de Janeiro, muitos foram os casos em que essa questão 

apareceu. No entanto, um desses alunos, por motivos sobre os quais não sei explicar, marcou 

profundamente minha trajetória, inquietando-me e, de certa forma, impulsionando-me à 

pesquisa. 

Seu nome era Tomás, ex-aluno do ensino fundamental, na década de 80, de uma escola 

estadual do Rio de Janeiro e morador de um orfanato. Considerado caso perdido pela escola 

tanto por sua história de vida de órfão quanto por suas notas baixas, Tomás era o goleiro do 

time de futebol da turma. Apesar de sua pequena estatura, de seu corpo franzino e de sua 

timidez, nas aulas de Educação Física, quando a atividade desenvolvida necessitava de um 

goleiro, Tomás se transformava. Crescia frente à baliza, parecia voar na tentativa de agarrar a 

bola e, após os saltos, parecia cair em água, pois dificilmente seu ‘fraco’ corpo aparecia 

machucado. Ao contrário do que acontecia na sala, nas aulas de Educação Física, Tomás era 

sempre o primeiro a ser escolhido por todos. Como se não bastasse, Tomás, como todo bom 

goleiro, orientava seu time na marcação, na defesa e no ataque. A timidez e o fracasso 

desapareciam e davam lugar a um sujeito perspicaz, inteligente e cheio de conhecimentos, 

porém invisível à escola e, naquele momento, também a mim. 

 

 

3.1.2. CASO 2 

 

 

Na década de 90, como professora de Prática de Ensino do curso de Graduação em 

Educação Física da UFRRJ, deparava-me com situações semelhantes às anteriormente 

narradas. Frente às múltiplas informações, provenientes de todos os lados, acerca das 

dificuldades, inadequações e dos fracassos de estudantes das escolas públicas, os alunos-
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mestres da Universidade, ao irem para a escola durante as aulas de Prática de Ensino, 

deparavam-se com cenas insuspeitadas. Crianças de 7 a 9 anos, estudantes do CAIC Paulo 

Dacorso Filho, em meio ao alvoroço comum da chegada à aula de Educação Física, passavam 

a executar na quadra, sem nenhuma proteção, movimentos de alto grau de dificuldade, a 

exemplo de diversos tipos de saltos, inclusive mortais.  

O impacto e a perplexidade novamente apareciam diante de uma incompreensível 

contradição: alunos fracassados, considerados incapazes e aparentemente desorganizados e 

desatentos, executando espontaneamente movimentos que requeriam extrema capacidade, 

habilidade, concentração, atenção, cuidado e, do meu ponto de vista, conhecimento. 

Repetidamente ouvi de meus próprios alunos a explicação de que se tratava de crianças 

criadas ‘na rua’ e, portanto, acostumadas e estimuladas a terem uma grande performance 

corporal para lidarem com seus cotidianos de riscos permanentes. Mais uma vez, o 

conhecimento expresso pelas crianças aparecia banalizado e naturalizado, e, também por isso, 

invisível - como conhecimento importante para as suas vidas - e desprezível para a escola, 

bem como para os alunos-mestres graduandos em Educação Física. 

Novamente aparecia entre nós (eu e meus alunos) a compreensão naturalizada e 

superficial acerca da noção de conhecimento e de suas possibilidades de tessitura no ser 

humano. Novamente as respostas corporais apresentadas pelas crianças, mesmo possuindo 

altíssimo grau de complexidade e risco, não estavam no rol do que a escola e do que nós 

denominávamos conhecimento importante e fundamental a ser 

transmitido/construído/valorizado pela instituição. 

Porém, uma importante questão, que não estava presente no caso de Tomás, emergia 

daquela situação: os movimentos eram executados em meio a uma correria coletiva para todos 

os lados, como atitudes catárticas. Corpos e movimentos eram marcados por uma outra 

ordem; havia momentos de expansão, resistência e desobediência ao constante controle e 

disciplinarização exercidos pela instituição escolar; rejeitavam-se os ordenamentos e 

conteúdos elencados pela escola, considerados importantes para as suas vidas; demonstrava-se 

uma outra ordem, uma outra forma de relacionamento com o mundo, marcada por 

movimentos corporais de alto risco, executados com um surpreendente destemor que 

desafiava, inclusive, a concretude da própria morte. 

De maneira banalizada e naturalizada, nenhuma autoridade escolar parecia se abalar 

com as situações de risco em que aquelas crianças se colocavam. Ninguém as mandava parar, 

nem mesmo nós. Apenas contemplávamos, meio atônitos, seus belos movimentos, tentando 
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pensar o quê fazer na aula de Educação Física com crianças tão hábeis, corajosas, atentas e 

perspicazes para muitas situações apresentadas pelo mundo real, porém incapazes, desatentas, 

desobedientes e inadaptadas ao mundo escolar.  

 

 

3.1.3. CASO 3 

 

 

 No ano de 2004 iniciei a fase de trabalho de campo da pesquisa, durante a qual estive 

presente por quatro meses nas aulas de Educação Física de uma turma do segundo segmento 

do primeiro ciclo de uma escola do Município do Rio de Janeiro, localizada no bairro de 

Campo Grande. Ao final desse período, solicitei um diálogo mais demorado com o professor 

de Educação Física e com a professora da referida turma. Pedi licença para gravar as 

conversas e utilizá-las na tese. 

 Nos primeiros dias minhas anotações no diário de campo se referiam a situações 

consideradas por mim como ‘normais’ em uma aula de Educação Física. Não conseguia 

‘ver/sentir’ o cotidiano escolar em sua complexidade, com suas contradições e dinâmica, em 

função da enorme dificuldade em ‘estranhar’ o que me parecia muito ‘natural’. Só conseguia 

entender como normal o que apenas ‘via’ nas aulas. Após alguns dias de grandes dificuldades, 

fui me deixando envolver pelos acontecimentos, nos relacionamentos, enfim, no cotidiano da 

escola. Foi assim, mergulhando com todos os sentidos nesse ambiente, que comecei a 

perceber Daniel.  

Considerado fracassado e incapaz, com hábitos condenáveis e de rosto triste e 

silenciado, apresentava-se alegre, participativo, descontraído, hábil e demonstrando muitos 

conhecimentos na aula de Educação Física.  

Em meu diário de campo, Daniel aparece citado na primeira frase, adjetivado pela 

escola como ‘um zero à esquerda’ e ‘cleptomaníaco’. Dias depois, após algumas conversas na 

arquibancada, escrevo novamente no diário que Daniel participa dos jogos nas aulas de 

Educação Física de forma leal e honesta, apresentando desenvoltura e firmeza nos 

movimentos de drible e finta no futebol e no handebol. Sua timidez cede lugar à descontração 
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e felicidade: ele tem um sorriso nos lábios. Da mesma forma que nos casos anteriores, Daniel 

me obrigava a repensar sobre o que estava visível e sobre o que estava invisível na escola.  

O que Tomás, Daniel e as crianças do CAIC têm em comum e que interessa 

particularmente à discussão que ora apresento é que eles me desafiam a pensar sobre a 

concepção cerrada e quase intransponível de conhecimento, ou melhor, daquilo que vem 

sendo considerado conhecimento, especialmente no ambiente escolar. Com seus movimentos 

desconcertantes e visíveis, porque expostos corporalmente, vão me permitindo perceber que, 

por trás de suas aparentes fragilidades e incapacidades, existem dobras que, ao se 

desdobrarem, vão deixando emergir sujeitos capazes, criativos, inteligentes e transbordantes 

de conhecimento. Esvaziando minhas certezas acerca do que vinha considerando como 

conhecimento e dando lugar ao inesperado, imprevisível e intangível, o cotidiano vai me 

impelindo a admitir que a busca pela verdade nos leva sempre e incessantemente ao encontro 

do desconhecido.  
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3. O CASO DE TOMÁS: OS SUJEITOS, AS REDES E A TESSITURA DO 

CONHECIMENTO 

 

“Cegos aos tesouros corporais, nem sequer 

enxergamos o que fazem aqueles que os vêem: os 

criadores devem suas descobertas a uma fantástica 

propioceptividade, esta capacidade interna de o 

organismo perceber os estímulos”. 

Michel Serres 

 

 

Inicio a discussão me perguntando: o que há de interessante em observar um aluno de 

uma escola pública do Rio de Janeiro jogando futebol de forma habilidosa? Esta é uma 

situação corriqueira, rotineira, normal para qualquer professor de Educação Física. Normal 

também para os demais professores; afinal, os meninos, principalmente os das classes 

populares que lotam as escolas públicas, vivem chutando bolas pelos campinhos ou pelas ruas 

de seus bairros ou de suas favelas. Então, por que trazer essa situação para a pesquisa e 

entendê-la como importante para a escola? Que enigma está posto e que me impulsiona a 

vasculhar essa situação com os sentidos mais apurados? 

Interessada em questões afetas à corporeidade no ambiente escolar, vou percebendo 

que, por trás das inegáveis habilidades motoras expressas durante os jogos, Tomás apresenta 

outras formas de atuação, atenção e perspicácia, que sugerem indícios de conhecimentos 

pouco observados no mundo escolar. Sua marca de fracasso escolar, registrada na sala de 

aula, dilui-se. No campo, desponta um Tomás possuidor de uma série de outros 
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conhecimentos que lhe garantem um lugar de sucesso, de prestígio e de liderança diante dos 

demais alunos. O cotidiano vivido por Tomás na escola é, portanto, ambíguo, demarcado 

entre o fracasso e o sucesso. 

Fundamentada nos estudos com os cotidianos, considero importante fazer indagações 

acerca do fracasso escolar e, ao mesmo tempo, da perspicácia de Tomás, expressa em sua 

corporeidade; descobrir nessa ambivalência, exposta em suas atitudes e ações invisíveis ao 

mundo escolar, enigmas importantes que podem nos informar a respeito de conhecimento, 

corporeidade e escola; perceber em seus movimentos, durante o jogo, expressões de 

conhecimento resultantes de aprendizagens e não apenas um conjunto de habilidades 

‘naturalmente’ treináveis. 

Na perspectiva racionalista-empirista, como já explicitado anteriormente, não me 

parece possível dizer que existe conhecimento nas ações de Tomás. Observando essa situação 

de um outro lugar, no entanto, passo a considerar que as ações de Tomás no jogo de futebol 

espelham conhecimentos elaborados em experiências/resistências vividas em outros espaços e 

tempos, fora e dentro do ambiente escolar. Tomás, como qualquer ser humano, possui e tece 

conhecimentos em inúmeros espaços e através de diversas experiências nas quais sempre 

estarão presentes o seu ser, sua subjetividade, materializada em sua corporeidade; da mesma 

forma, recursivamente, sua subjetividade lhe permite escolher e vivenciar experiências 

significativas, propiciando tessituras de conhecimento que lhe são próprias.  

Este movimento de reorientar o olhar para enxergar outras dimensões de Tomás só é 

possível na medida em que redimensionamos também o paradigma que fundamenta a 

compreensão do que é o conhecimento e de como o ser o humano o tece. O ‘cerne 

antropológico’ (ASSMANN, 1994) que dá sustentação à maior parte dos paradigmas 

pedagógicos modernos possui uma visão cristalizada de ser humano, efetivamente 

dicotomizado nos binarismos corpo/mente, razão/emoção. É preciso, então, um outro 

paradigma, ou um outro cerne antropológico que permita modificar a forma de entender o ser 

humano. 

Também se faz necessário, no entanto, reorientar a nossa compreensão acerca do que 

chamamos conhecimento. Se ficarmos presos exclusivamente à idéia de que existe um único e 

verdadeiro conhecimento, que é entendido como um acúmulo de informações produzidas 

socialmente pela humanidade ao longo de seu percurso histórico e que é somente isso o que 

interessa ser transmitido pelas gerações mais velhas às novas como forma de integrá-las ao 
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mundo social, avançaremos pouco na compreensão de outras dimensões ou formas possíveis 

de conhecimento.  

Sem perseguir um conceito definitivo para o termo, aventuro-me a tratar conhecimento 

como as diferentes maneiras pelas quais cada sujeito consegue compreender as inúmeras 

situações de sua existência pessoal e coletiva e lidar com elas, apresentando soluções próprias 

e/ou coletivas para cada uma delas, num movimento contínuo e ininterrupto de tecer os fios 

que compõem a sua vida. Portanto, em cada momento de nossa existência estamos diante de 

situações, as mais diversas possíveis, às quais necessitamos dar respostas e apresentar 

soluções, mesmo que temporárias. Recorremos ao que já conseguimos tecer para solucionar 

as questões que nos são postas pela cotidianidade.  

 

4.1. ENIGMAS COTIDIANOS: OUTROS SIGNIFICANTES PARA TOMÁS 

 

Compartilho da idéia de que o que move a pesquisa com os cotidianos se encontra nos 

atos humanos, nas ações, nas maneiras de fazer, nas formas de viver, na rotina invisível e 

considerada equivocadamente, banal, sem importância porque naturalizada. Subvertendo as 

verdades intransponíveis e tentando identificar e valorizar detalhes pouco reconhecidos, 

vamos deixando emergir enigmas (PAIS, 2003) que desafiam compreensões que se ocupam 

exclusivamente de teorias gerais sobre o social. Procuramos ver nos desvios e no 

aparentemente repetível e trivial dia-a-dia as brechas epistemológicas que permitem ao 

pesquisador ampliar a compreensão de como a vida se faz no cotidiano e auscultar realidades 

menos tangíveis.  

Os enigmas cotidianos, no dizer de Pais (op. cit.), estão postos numa dimensão do real 

não facilmente identificável, já que os significados que atribuímos à realidade estão, muitas 

vezes, ancorados em signos sociais compartilhados por um coletivo que tende a naturalizar os 

fatos sociais, e que, ao fazê-lo, vai escondendo e invisibilizando outros possíveis significados. 

Embora esses significados atribuídos coletivamente sejam construções que possuem validade 

significante, isso não implica serem as únicas leituras possíveis do real. A cada significado 

dado a uma realidade é possível desdobrar novas leituras e, portanto, atribuir-lhe novos 

significados. 

Reconhecer e desvendar enigmas implica, então, mergulhar com todos os sentidos, e 

não apenas com a cognição, no cotidiano, buscando outras formas de perceber o mesmo; 
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reconhecer e acolher a diversidade de significantes; acreditar que cada ato cotidiano possui 

dobras invisibilizadas que, ao serem desdobradas, revelam faces ocultas que permitem outros 

significados para o real.  

É assim que considero ser possível entender as ações de Tomás como enigmáticas. Ao 

reconhecer que existe ambivalência em seu comportamento no ambiente escolar, ou seja, que 

tanto é real o seu fracasso num determinado espaço quanto o seu sucesso em outro, vamos 

desdobrando esse sujeito, complexificando-o, diluindo a idéia e o lugar engessado do saber e 

do não saber no cotidiano escolar, ampliando o espaço para que as diferenças se exponham e 

sejam plenamente legitimadas e valoradas com mais eqüidade. Uma outra leitura sobre esse 

sujeito pode aparecer enriquecendo a compreensão acerca dele e possibilitando intervenções 

mais eficazes. 

Entendendo, portanto, o cotidiano como esse espaço/tempo em que os atos 

enigmáticos estão dispostos e se constituem em redes culturais e intersubjetivas - muitas vezes 

minúsculas e invisíveis - que se movem e nas quais os sujeitos fabricam diversas ‘maneiras de 

fazer’ e artes de viver e conhecer, vou me perguntando: quem é Tomás? Quem é esse sujeito 

que, sem saber e sem ser visto pela escola, escancara com tanta naturalidade as suas próprias 

ambivalências, deixando à mostra, igualmente, as ambivalências da própria escola que, ao 

mesmo tempo o acolhe e o rejeita? O que ele vai expondo ao participar dos jogos, ao 

organizar seu time, ao conseguir perceber, antecipar e defender as jogadas e ataques de seus 

adversários? Onde conseguiu compor essas maneiras de ver, de ser e de fazer? O que ele 

expõe ao mostrar-se incapaz de fazer corretamente os exercícios escolares, de aprender os 

conteúdos ensinados?  

Da mesma forma, pergunto-me: que instituição histórico-social é essa que, tendo 

legalmente como função primordial oferecer educação, informação e conhecimento a todos, 

sem distinção de sexo, raça, cor, religião e classe social, não consegue ver em seu interior a 

riqueza das diferentes formas de expressão e redes de conhecimento expostas pela 

heterogeneidade de seus sujeitos? De que forma essa importante instituição social – a escola - 

pode ser um espaço/tempo de ampliação das capacidades, das escolhas, das potencialidades 

individuais, com a valorização das diferenças e o respeito à coletividade?  

 Na tentativa de entender um pouco mais acerca das ambivalências que percebo em 

Tomás e nas escolas, parece-me necessário discutir duas noções fundamentais: a de sujeito e a 

de ‘tessitura do conhecimento’. Qual noção de sujeito pode comportar a idéia de ‘viver no 

conhecimento e conhecer vivendo’ propalada por Maturana & Varela e a de ‘tessitura do 
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conhecimento’, (ALVES e OLIVEIRA & AZEVEDO, 2001) por meio das quais venho 

desenvolvendo essa pesquisa?  

Para discutir as possibilidades de pensar outras prováveis ‘tessituras do conhecimento’ 

que acontecem em redes de relações nas quais, de forma recursiva, os ‘corpossujeitos’ se 

auto-organizam e se autoproduzem, organizando, produzindo e sendo produzidos ao mesmo 

tempo pelos fios da trama cultural e sócio-histórica à qual estão enredando e sendo enredados, 

buscarei tensionar a noção de sujeito essencialmente racional da modernidade. Mesmo 

sabendo dos possíveis equívocos e distorções em que posso incorrer, arrisco-me a entrecruzar 

algumas idéias desenvolvidas especialmente por Morin (1975, 1996), Maturana & Varela 

(2001) e Assmann (1998). 

Assumo que a tessitura da noção de sujeito com a qual dialogo figura-se como uma 

dentre outras possíveis, elaborada a partir da leitura e articulação dos autores que elejo. 

Considero ser o risco da certeza e do fechamento de um conceito pior e mais nefasto para o 

tipo de pesquisa que me proponho a fazer do que o risco do equívoco.  

As metodologias de pesquisa que primam pela objetividade e neutralidade do 

pesquisador consideram ser necessário, a priori, instituir os percursos da pesquisa, bem como 

definir as categorias que serão utilizadas para análise dos dados coletados, que irão confirmar 

ou negar as hipóteses predeterminadas. Ao fechar um conceito ou determinar uma categoria 

de análise para a compreensão do ‘objeto’, o pesquisador é levado a focar sua atenção muito 

mais nas categorias de análise do que nos sujeitos sobre/com os quais pesquisa. É como 

pensar a realidade antes de vivê-la; estabelecer possibilidades para essa realidade sem levar 

em consideração os sujeitos e suas incontáveis maneiras de ser e de fazer; determinar a 

existência a partir de dados preestabelecidos que sempre serão menos ricos do que a própria 

existência.  

Diferentemente desse modo de proceder e pesquisar, a metodologia de pesquisa com 

os cotidianos implica tecer compreensões e conhecimentos na realidade e com os sujeitos que 

nela habitam, possibilitando diferentes formas de intervenção. Como pesquisadora e fazendo 

uso dessa metodologia, estou mais interessada, no contexto em que pesquiso, em indagar 

sobre as possíveis tramas que vão enredando suas/nossas subjetividades, numa tentativa de 

pensar outras prováveis intervenções no ambiente escolar, fundamentalmente aquelas 

relacionadas à disciplina Educação Física.   

Utilizar a metodologia da pesquisa com os cotidianos significa estar aberta para que a 

necessidade de discussão das noções apareça à medida que mergulho no cotidiano e encontro 
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o imponderável, o acontecimento, o inusitado e inexplicável. Não iniciei essa pesquisa 

pensando em discutir a noção de sujeito. Porém, ao me deparar com a ambivalência do 

comportamento de Tomás, me vi diante de um enigma. A noção de sujeito, de conhecimento e 

de construção de conhecimento com a qual vínhamos trabalhando na escola não comporta a 

ambivalência: ou o sujeito sabe o que tem valor na escola e tem sucesso escolar ou ele não 

sabe e, portanto, fracassa e é reprovado. Da mesma forma, essa noção não comporta a idéia de 

que existam conhecimentos considerados importantes expressos corporalmente.  

A escola, e nela me incluindo, não foi capaz de ver em Tomás um sujeito com 

conhecimentos significativos. No entanto, quando complexificamos as noções de sujeito, de 

conhecimento e de tessitura do conhecimento, tornamo-nos capazes de articular as ações de 

Tomás, desdobrando as conclusões elaboradas a seu respeito. Passamos a entendê-lo a partir 

de sua complexidade, da qual fazem parte a pluralidade (multiplicidade) e a singularidade 

(unicidade) própria de cada ser humano, composta por sua história de vida, que envolve uma 

complexa trama bio-sócio-cultural. 

Assumindo os riscos, alerto, portanto, para a provisoriedade e dinamicidade própria de 

qualquer noção sobre a qual estaremos ancorados, o que traduz nossas/minhas possibilidades 

e limites de compreensão e aprofundamento para cada momento.  

 

4.2. SUJEITOS: NATUREZA E CULTURA A PARTIR DE DIFERENTES TESSITURAS 

 

Para discutir como estou tecendo uma possível compreensão da noção de sujeito, 

sempre controvertida e complexa, entendo ser preciso percorrer um caminho que passa pelo 

entrecruzamento de algumas outras noções. Recorro, inicialmente, à discussão de Morin 

(1975) acerca da necessária superação do que ele denomina ‘biologismo’ e ‘antropologismo’ 

e da urgente articulação entre o biológico e o cultural (natureza/cultura) na compreensão do 

humano. Morin (1975) considera que as brechas paradigmáticas abertas, no século XX, no 

interior dos campos científicos, fundamentalmente na biologia e na antropologia, permitiram 

conexões teóricas que impulsionaram a ciência a dar um grande salto qualitativo na polêmica 

entre natureza e cultura no processo de constituição do humano.  

Na biologia a substituição da idéia de matéria viva pela noção de sistemas vivos 

encaminhou a discussão sobre os seres vivos, especialmente sobre o ser humano, para os 

princípios de organização nos quais estão presentes as noções de informação, de código, de 
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mensagem, de comunicação e de expressão. Esses princípios, extraídos das experiências das 

relações humanas, propiciaram um salto epistemológico, o qual permitiu um encontro desse 

campo, até então fechado nas ciências naturais (biologismo), com as ciências sociais e 

humanas, alterando a idéia de vida. 

Por outro lado, os novos estudos da etologia e da sociologia animal foram indicando 

que o comportamento animal abrange muito mais do que simples ações impulsivas e 

instintivas. A partir da segunda metade do século XX, os etólogos admitem uma base 

simbólica e ritual entre os animais; estudam as diversas formas de comunicação visual, 

sonora, gestual e olfativa nas quais estão presentes manifestações de cooperação, advertência, 

ameaça, submissão, amizade e jogo (op.cit.: 32). A etologia supôs, assim, que as sociedades 

dos animais eram, do mesmo modo que as humanas, sistemas organizados e comunicacionais, 

ferindo a idéia anterior difundida pela antropologia de que a única sociedade organizada era a 

humana. Isso significa dizer que os estudos no campo da sociologia animal foram revelando 

que esse formato de organização social fundado nos princípios da comunicação era um 

fenômeno muito mais comum e antigo na natureza do que se pensava anteriormente.  

A etologia e a sociologia animal coroaram a idéia de que nem a comunicação, nem o 

símbolo, nem o rito são exclusividades das sociedades humanas. Muito pelo contrário; essas 

parecem ter sido características que acompanharam e, de certa forma, compuseram o 

desenvolvimento e a evolução filogenética das espécies e a ontogênese dos animais. Isso 

significa considerar que a organização social, a sociedade, não é uma invenção humana, mas 

tem relações diretas com as ciências naturais, desencadeando um ataque mortal ao que Morin 

denominou ‘antropologismo’. 

 

 

Assim, a sociedade humana aparece como uma variante e um 
desenvolvimento prodigioso do fenômeno social natural; em conseqüência 
disso, a sociologia – ciência humana – perde sua insularidade e passa a ser a 
coroação da sociologia geral – ciência natural (op. cit.: 34). 

 

 
 O processo de hominização, com especialização cerebral e cultural intensa, apresenta-

se como uma fase em que, recursivamente, a cada aparecimento de novos modos de 

organização, de novos inventos e do refinamento nas formas de comunicação, gera-se uma 

maior sofisticação e complexidade do funcionamento cerebral, que, por sua vez, vai 

permitindo outras tantas maneiras de estar e de se relacionar no mundo. Então, se “por um 

lado, foi a evolução ‘natural’ do cérebro hominídeo que produziu e desenvolveu a cultura, foi 
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a evolução cultural, por outro lado, que, depois, impeliu ou estimulou o homínida a 

desenvolver seu cérebro, isto é, a transformar-se em homem (op. cit.: 87)”.  

 Esse processo, portanto, que não é progressivo e nem linear, não está esgotado, não 

pára com o aparecimento do homo sapiens; pelo contrário, apresenta-se como condição 

permanente para a compreensão do humano. Aqui a noção de inacabamento potencial, 

também propalada por Paulo Freire (1987) como fundamental para a compreensão do 

processo educacional, aparece com maestria, dada a capacidade de aprendizagem e de 

adaptação do ser humano durante toda a sua vida.  

 A característica de inacabamento me permite articular a discussão anteriormente feita 

a partir da superação do biologismo e do antropologismo (Morin, 1975) às noções de 

autopoiese, de deriva (Maturana & Varela, 2001) e de ruído e dos princípios de inclusão e 

exclusão (Morin, 1991 e 1996), percebendo nesse movimento a complexidade como condição 

e resultado da noção de sujeito que daí pode emergir. Mesmo sabendo das inegáveis 

incertezas, indeterminações, contradições e paradoxos que surgirão, opto por arriscar uma 

aproximação dessa noção que, no momento, parece-me infinitamente mais rica e satisfatória 

do que as que insistem em considerar o sujeito como um conceito determinado por razões 

exclusivamente calcadas numa realidade apreensível a qualquer olhar mais atento. 

 

4.3. SUJEITOS: SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS E A DERIVA ESTRUTURAL 

 

 Maturana & Varela (2001) consideram que a principal característica dos seres vivos é 

exatamente a capacidade autopoiética, ou seja, a capacidade de se auto-organizarem e se 

autoproduzirem de um modo contínuo e ininterrupto. Isso significa dizer que existe uma 

dinâmica permanente que acontece em nível intra e extracelular, fazendo com que o 

organismo fique alerta e em permanente modificação a cada situação ao qual está exposto, 

seja por motivações de seu próprio funcionamento, seja por instigações de um meio que lhe é 

exterior.  

 A peculiaridade do sistema autopoiético vivo está, portanto, na sua condição de 

produzir a si mesmo, inviabilizando a separação entre produto e produtor. Isso imprime ao 

sistema uma outra condição que soa como paradoxal: a sua propriedade autônoma e ao 

mesmo tempo dependente. Essa propriedade lhe confere uma importante característica do 
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princípio dialógico da complexidade, já que a contradição do próprio sistema não é vista só 

como oposição, mas também como condição de complementaridade. 

A propriedade da autonomia para os sistemas autopoiéticos está definida pela 

capacidade de se auto-organizarem em função de suas necessidades de estar e permanecer 

vivo e a de dependência das necessárias relações que são estabelecidas com o meio, que lhes 

garante a emergência e a permanência da vida. Essas duas propriedades sugerem os indícios e 

os traços de complexidade que caracterizam os seres vivos, especialmente o humano. Em 

função da necessária coexistência do par autonomia e dependência na constituição dos 

sistemas autopoiéticos, fundamentalmente no ser humano, Morin concebe o termo auto-eco-

organização. Ele o considera mais abrangente e mais capaz de registrar o sentido desses 

sistemas nos seres vivos, diferenciando-os das máquinas auto-reguladoras e, portanto, com 

capacidade de auto-organização. 

Ao articular essas características de autonomia e dependência dos sistemas 

autopoiéticos, do qual o ser humano é um dos exemplares, à discussão de Morin acerca da 

articulação visceral entre natureza e cultura na constituição e existência do ser humano, 

observo que a noção de sujeito se complexifica. Se por um lado, admite-se a incerteza e a 

indeterminação, por outro, garante-se a riqueza e a variabilidade em função da extrema 

flexibilidade de possibilidades dadas pelo entrelaçamento e pela auto-eco-organização que vai 

se estabelecendo no movimento perene entre a origem genética e a inserção histórica e 

cultural.  

Aqui já é possível tecer uma consideração acerca do enigma observado a partir de 

Tomás, mas que pode ser amplificada quando pensamos nos diversos percursos de 

desenvolvimento e interesse de nossos alunos na escola. Se o sujeito se forma tendo como 

parâmetro o entrelaçamento entre suas possibilidades biogenéticas e sua inserção cultural, a 

homogeneização de percursos e de aprendizagens parece ser uma tentativa inglória. Mesmo 

que entendêssemos, equivocadamente, a cultura como uma criação coletiva que tivesse como 

pressuposto a pasteurização dos indivíduos, o componente biogenético da formação do sujeito 

seria responsável pela singularidade, pela unicidade de apreensão e de utilização do caldo 

cultural no qual o indivíduo está imerso. 

A concepção de sujeito que emerge do cruzamento dessas noções, embora já indique 

complexidade, ainda não está completa. Faltam três esclarecimentos para tornar inteligível a 

idéia na qual estarei me apoiando e que pode me auxiliar bastante na compreensão dos 

sujeitos da pesquisa, especialmente Tomás. Estes estão relacionados às noções de deriva 
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(MATURANA & VARELA, 2001) e ruído e aos princípios de inclusão e exclusão (o si e o 

não-si) (MORIN, 1991 e 1996).  

A idéia de deriva foi desenvolvida por Maturana & Varela na tentativa de explicar a 

evolução dos seres vivos a partir dos conceitos de conservação (autopoiese) e variabilidade 

(mutação). Tanto no processo filogenético como no ontogenético, os seres vivos 

estavam/estão expostos a quatro domínios ou possibilidades de modificações através da sua 

interação adaptativa com o meio ou do acoplamento estrutural: o de mudança de estado 

(mudanças estruturais de uma unidade com manutenção de sua identidade); mudanças 

destrutivas (modificações estruturais que resultam no desaparecimento da unidade); domínio 

das perturbações (todas as interações que desencadeiam mudanças); e domínio das interações 

destrutivas (perturbações que resultam numa modificação destrutiva).  

O que se pode perceber é que existe nesse processo uma necessidade fundamental de 

manutenção estrutural, ou melhor, da condição de manutenção autopoiética para a 

continuidade da existência daquela unidade (vida). A perturbação que atinge de forma mortal 

a capacidade autopoiética indica um domínio de interação destrutiva, ou melhor, a extinção da 

unidade, a sua morte. Portanto, ao longo da evolução das espécies, as inúmeras interações 

entre os organismos e o meio desencadearam/desencadeiam mudanças estruturais com 

manutenção autopoiética e, em muitos casos, ocorreram/ocorrem perturbações destrutivas que 

acarretaram/acarretam a extinção de várias formas de vida.  

Interessa perceber que o processo de acoplamento estrutural30 acontece sempre envolto 

no movimento das interações do organismo com o meio, e que as respostas dos organismos a 

quaisquer perturbações ocorrem com manutenção da capacidade autopoiética. No entanto, nas 

respostas às perturbações ou novas adaptações feitas pelo organismo com manutenção de sua 

unicidade através da autopoiese, muitas coisas podem acontecer. Ou seja, não existe 

determinação nas respostas a serem dadas, apenas possibilidades. Algumas, vemos acontecer; 

outras, ficam apenas como possibilidades, e não se consolidam como fatos. Essa possibilidade 

é denominada ‘deriva’ pelos autores. Portanto, a deriva é o processo permanente e 

ininterrupto de criação e recriação da vida através da manutenção da autopoiese e da 

                                                           
30 Esse termo refere-se, segundo Maturan & Varela (2003:112), ao processo contínuo e ininterrupto de interação 
entre uma unidade e o meio no qual ela está inserida. Essa unidade pode ser um organismo vivo ou um objeto. 
No caso, interessa-me o organismo vivo e, mais especificamente, o humano. O acoplamento estrutural seria 
então o processo de interação dos dois; ao desencadearem perturbações mútuas, desencadeiam reciprocamente 
mudanças de estado com permanência da autopoiese, ou seja, sem interação destrutiva.   
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adaptação dos organismos e de todos os seres vivos às condições bio-sócio-culturais em que 

estão inseridos. 

Maturana & Varela utilizam-se do exemplo da colina no intuito de tornarem inteligível 

o que entendem por deriva. Se jogássemos gotas de água no cume de uma colina, os caminhos 

traçados pela água na sua descida para a base da colina seriam muitos. Estariam possibilitados 

por algumas condições do terreno; pelo peso e impulso das gotas; pela força do vento; enfim, 

por sucessivas variações que indicariam possíveis caminhos, mas nunca conteriam a 

determinação exata do percurso trilhado, pois também não determinariam os obstáculos e nem 

as respostas que seriam dadas a eles. 

A analogia entre a idéia de deriva e a de desenvolvimento dos seres vivos, e 

efetivamente do ser humano, apresenta-se como bastante profícua na compreensão de que 

todos somos unidades provenientes de uma matriz semelhante: reconhecemo-nos no outro 

como legítimos representantes de uma mesma espécie. Entretanto, somos necessariamente 

uma única e diferente unidade dessa espécie (o que Morin chama de indivíduo). Os 

entrecruzamentos das redes que tecem a nossa existência são exclusivos em função do 

processo de deriva que nos torna diferentes na igualdade. Vamos contornando os obstáculos 

com as condições e opções de que dispomos em função de nossa autonomia e dependência. 

Com a manutenção do acoplamento estrutural através da autopoiese, tornamo-nos 

semelhantes e diferentes ao mesmo tempo; fazemos parte de um todo com imensa capacidade 

de variabilidade; carregamos em nós as marcas desse todo e as nossas marcas exclusivas que 

nos garantem singularidade na totalidade; somos, portanto, unos e múltiplos a um só tempo.  

A idéia de deriva me permite uma interessante decifração de parte do enigma de 

Tomás. Sua ambivalência começa a fazer sentido, e mais, começa a ter lugar central na 

compreensão dos processos de tessitura de conhecimentos pelos quais ele e os demais seres 

humanos passam. Ao nascermos, o que temos são apenas possibilidades dadas pela nossa 

carga genética aliada ao caldo social, histórico e cultural no qual estamos envoltos. Nosso 

nascimento, então, é como a gota d'água que cai sobre a colina. Os percursos pelos quais 

iremos transitar ao longo de nossa existência são como os caminhos da gota d'água. Estão 

colocados apenas como possibilidades; muitas delas produzidas/impedidas pelas relações do 

sujeito com os contextos sociais e as dinâmicas culturais. Nunca os caminhos são 

determinados. Estamos à deriva na imensidão de possíveis caminhos, balizados pelos 

entroncamentos que vamos fazendo entre as nossas condições genéticas e a nossa inserção 

sócio-cultural.  
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Tomás, como todo ser humano, tem muitos comportamentos e processos ambivalentes 

em função das trilhas do percurso que fez/faz ao longo de sua jornada de vida. Entender isso é 

aceitar que não existe homogeneidade em nenhum comportamento, ação ou pensamento 

humano. É aceitar a diferença como estado insuperável do sujeito, que, ao mesmo tempo, 

amedronta e enriquece, impondo o diálogo como condição fundamental para a compreensão e 

comunicação com o outro. 

O ser humano, ao longo de sua existência, vai, portanto, compondo e recompondo 

várias faces para um mesmo. A cada nova experiência, a cada nova relação se auto-eco-

organiza e cria e recria novas formas de atuação, de percepção e de conhecimento sobre o 

mundo e sobre ele próprio. Isso sugere que todos nós - seres humanos - somos muitos num só 

ser. A permanência e a imutabilidade decididamente não fazem parte do acervo humano. 

Somos seres em movimento e mutação constantes. Aparecemos de diversas formas, com 

atitudes e comportamentos diferentes e, muitas vezes, opostos, nos diferentes espaços em que 

atuamos. 

O Tomás estudante é apenas uma face de um ser complexo e que possui várias redes 

de relações que se entrecruzam constantemente: fazendo, refazendo, renovando e recolorindo 

sua existência pessoal e coletiva, o que garante a convivência da unicidade e da pluralidade 

em seu ser. Mesmo reconhecendo a escola como uma importante instituição sócio-educativa 

do mundo contemporâneo, não me parece justo, portanto, afirmar o sucesso ou o fracasso de 

alguém tendo como parâmetro exclusivo o seu desempenho nesse espaço.  

Apesar de toda a complexidade presente no cotidiano escolar, hegemonicamente ainda 

permanece uma visão simplificada e restrita, por parte da maioria dos atores escolares, acerca 

do que é considerado conhecimento e ausência de conhecimento para os alunos. Os lugares do 

saber e do não saber estão bem demarcados, o que dificulta a inserção da idéia de 

complexidade como característica fundamental do sujeito, noção que venho tentando articular 

à discussão. Assim, a ambivalência do comportamento de Tomás não vai sendo entendida 

como expressão de complexidade, mas apenas como ausência de condições de aprendizagem, 

característica de sujeitos com história de vida e inserção de classe semelhantes à suas.  

A escola, ao acolher Tomás, o faz de modo ambivalente: o Tomás bom goleiro é 

valorizado, o Tomás mau aluno é estigmatizado e abandonado. Como na escola, o aluno se 

sobrepõe ao goleiro e a visão é fragmentada e excludente, Tomás não encontra na escola 

espaço de ampliação de seus conhecimentos e de realização de novas aprendizagens; o aluno 

tem prioridade sobre o goleiro, e Tomás se torna a expressão do fracasso, sendo visto e se 



 96 

vendo como aquele que não sabe e não pode aprender. Perde Tomás, que, ao incorporar o 

rótulo de incapaz, fica realmente com muitas dificuldades para aprender o conteúdo elencado 

e valorizado pela escola; perde a escola, que, ao não conseguir dialogar com os diferentes, 

restringe suas possibilidades de diálogo, de compreensão dos inúmeros outros que habitam o 

espaço escolar, afirmando a diferença de forma qualitativa e hierarquizada; perde a sociedade, 

que, cada vez mais, exclui os diferentes para espaços em que a cidadania e a eqüidade 

inexistem, fazendo crescer os guetos e os abismos sociais.  

Por outro lado, a noção de deriva na compreensão do sujeito nos permite ver em 

Tomás um sujeito de muitos conhecimentos que podem interessar também à escola. Como 

todo ser humano, ele vai compondo e expondo seus conhecimentos em função da maneira 

com que conseguiu articular seu acoplamento estrutural à manutenção da autopoiese, durante 

o longo processo de deriva, balizado pelo caldo social, histórico e cultural, no qual esteve e 

está inserido. Tomás apresenta uma possibilidade de ser dentro da pluralidade de condições e 

opções que poderiam se desenvolver a partir das condições dadas pela gota d'água que se 

iniciou com o seu nascimento. Ele tem uma complexa colina pela frente, constituída pela 

história biológica, social e cultural de seu país, de sua cidade, de seu bairro, de sua família e 

dos inúmeros sujeitos, instituições e contextos com os quais estabeleceu e estabelece relações 

em redes. 

Compreender Tomás exige, portanto, diálogo e humildade para reconhecer e aceitar as 

diferenças e o entendimento do inevitável inacabamento humano. Tomás, como todos, está 

sendo e não é, pois a chegada da gota d'água ao pé da colina significa a destrutibilidade do 

acoplamento estrutural, ou, em outras palavras, a sua morte. Enquanto ela não chega, 

estaremos sempre em processo de acoplamento estrutural com a manutenção de nossa 

autopoiese e em permanente deriva. Nossas possibilidades podem ser restringidas, criadas ou 

amplificadas dependendo da amplitude do balizamento sociocultural que poderá ou não 

permitir o desenvolvimento de nossas condições biogenéticas. Portanto, quanto mais 

considerarmos que Tomás é um fracassado por não apresentar, num determinado espaço, os 

conhecimentos que achamos fundamentais, mais estaremos restringindo suas possibilidades 

de ampliação e de tessituras de novos conhecimentos - bem como estarão sendo restringidas 

as possibilidades da escola. Quanto menos temos capacidade em reconhecer as diversas 

formas de expressão de conhecimentos, menos temos condições de entender e ajudar o outro 

em seu percurso de vida. 
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Essa não deveria ser uma limitação da escola. No entanto, sendo uma instituição 

humana, a escola é também complexa e necessariamente enredada por inúmeras teias 

históricas, sociais, políticas e culturais; portanto, em constante processo de inacabamento, o 

que indica movimento. Em permanente tensão, as escolas vivenciam, por um lado, uma 

insistente tentativa de permanência das tradições e valores consolidados e, por outro, 

desdobram-se no sentido de inovarem e recriarem diferentes possibilidades de ação que as 

façam incluir cada vez mais os diferentes e complexos sujeitos que nelas habitam. 

Complexidade, incerteza, ordem, desordem e organização se colocam na discussão da 

estruturação do sujeito e das relações humanas. O princípio complexo hologramático, que 

versa sobre a necessária complementaridade e oposição entre o todo e as partes, aparece, 

assim, como basilar na constituição do humano e de sua subjetividade.  

 

4.4. SUJEITOS: OS RUÍDOS COMUNICACIONAIS E AS NOÇÕES DE SI E NÃO SI 

 

A noção de ruído, desenvolvida por Morin (1991), em conexão com as noções 

anteriormente discutidas, acrescenta outro fator que denota a intensa complexidade que se 

impõe às discussões que giram em torno da noção de sujeito e das relações humanas. O ruído, 

em Morin, é uma noção, retirada do campo da cibernética, que designa alguma perturbação na 

transmissão de informações, provocando mudanças. Essas modificações teriam a seu favor a 

influência do acaso e da desordem, prescrevendo a possibilidade do novo. 

Quando essa idéia é transportada para o humano, Morin alerta que a ela deve ser 

acrescido o entrecruzamento indispensável entre o imprevisível (acaso e desordem) e uma 

potencialidade organizadora (a existência de uma unidade autopoiética). O ruído, assim como 

a deriva, é, inegavelmente, gerador de novidade na constituição da singularidade humana. 

Porém, ele acontece dentro de esquemas organizacionais possuidores de outros fatores 

intervenientes, que limitam e acolhem as possibilidades aleatórias procedentes dos ruídos 

dentro das condições de manutenção estrutural, ou melhor, desde que não haja destruição da 

capacidade autopoiética do sistema. 

Isso significa que para haver o ruído é fundamental o encontro entre o informante, a 

informação e o receptor da informação, entendendo-os (informante e receptor) como duas 

unidades autopoiéticas que se comunicam e que, no movimento de se comunicarem, vão 
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gerando fagulhas de novidades, seja de ordem genética ou cultural, promovendo mutações e 

transformações na informação primária.  

Da mesma forma como acontece na mutação genética, Morin, ao trazer a noção de 

ruído para o campo comunicacional humano, permite-nos não só compreender, mas também 

valorizar as diferenças de entendimento, de apreensão e de tessitura de conhecimentos que se 

dão nas situações de ensino-aprendizagem, próprias do mundo escolar. Os ruídos não são, 

portanto, simplesmente promotores de erros no processo de aprender, mas também geradores 

de novidades, pois permitem a emergência da diferença frente ao que se estabelece como 

certeza, demonstrando que a escola pode ser local de geração, avanço, construção e tessituras 

de conhecimentos, e não apenas espaço de reprodução e transmissão de conteúdos.   

Morin ainda considera que as informações existem desde que haja comunicação entre 

os seres vivos. “Antes da vida, a informação não existe” (1991: 133). Informação, então, 

traduz-se como unidade comunicacional. No entanto, o autor faz uma importante 

diferenciação entre informação e conhecimento. Utilizando-se do exemplo computacional, 

considera informação como unidade designável sob a forma de bits e conhecimento como a 

capacidade organizadora dessas unidades. Ou seja, conhecer é ter a capacidade de “produzir 

uma tradução das realidades do mundo exterior” (1991: 134). 

Por fim, na compreensão dos princípios de inclusão (si) e exclusão (não si), chego a 

um ponto em que a particularidade do reconhecimento do eu se evidencia, possibilitando ao 

indivíduo, entendido como unidade de uma espécie, tornar-se um sujeito sabedor de sua 

existência única, singular e múltipla ao mesmo tempo. “Qualquer um pode dizer ‘eu’, mas 

ninguém pode dizê-lo por mim” (MORIN, 1996: 50). 

Ao reconhecermo-nos como integrantes de uma coletividade (biológica, histórica, 

social e cultural), vemo-nos diante do paradoxo do uno e do múltiplo. Habita em nós um ser 

unitário forjado por transmissões comunicacionais latentes de ‘ruídos’ genéticos e culturais, 

com uma espetacular capacidade de se auto-eco-organizar a partir das interações entre essas 

potencialidades genéticas e as condições sociais, culturais e ambientais às quais estaremos 

constantemente expostos, apesar da preservação estrutural, ou seja, da manutenção da 

capacidade ‘autopoiética’. Nesse ser, múltiplas possibilidades de orientações ontogenéticas e 

culturais são reveladas por uma extraordinária plasticidade, a qual permite a ‘deriva’ 

estrutural como condição de desenvolvimento, e tem a ordem e a desordem como basilares do 

movimento constante de reconhecimento enquanto unidade singular (‘si’) e coletiva (‘não-si’) 

de uma mesma espécie. 
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A noção de sujeito que deriva da articulação desses princípios aparece como um 

fenômeno humano composto por uma multiplicidade de condições biológicas, sociais e 

culturais. No jogo do entrelaçamento dessas condições, as variáveis impulsionam o sujeito ao 

movimento dinâmico e ininterrupto, que traduz a complexidade de sua existência. Esse 

percurso feito em direção a uma tessitura da noção de sujeito que possa tensionar aquela 

proveniente do racionalismo moderno não pretende fechar um conceito, muito menos dirimir 

lacunas. A intenção é a de permitir uma modesta abertura de algumas fendas do conceito, 

aparentemente fechado, para que, a partir delas, a noção que desponte possa abrigar outros 

elementos, especialmente aqueles provenientes da teoria dos sistemas e da epistemologia da 

complexidade, tornando a idéia mais fluida e mais capaz de incluir a corporeidade como 

basilar na constituição do sujeito. 

 

4.5. A COMPLEXIDADE DOS SUJEITOS ENCARNADOS E SUAS TESSITURA DE CONHECIMENTOS 

 

Fundamentada nas articulações que busquei elaborar, passo a entender o sujeito como 

um sistema auto-eco-organizador, em ininterrupto processo de acoplamento estrutural com 

capacidade autopoiética, o que lhe permite uma permanente auto-organização a partir de cada 

experiência que vivencia no cotidiano. Como um sistema, encontra-se em constante deriva e 

gera ruídos comunicacionais, o que garante sua multiplicidade e unicidade.  Esse sujeito, 

portanto, tem uma presença integralizada no mundo, a qual inclui a multidimensionalidade de 

seu ser. A corporeidade, como registro e marca de sua existência, não é simplesmente um 

invólucro desse sistema, mas a face aparente e oculta, sensível e simbólica, translúcida, 

visível e invisível, que permite a comunicabilidade e a experiência concreta desse sistema 

com o meio e com os demais sistemas no mundo.  

O sujeito encarnado, de que nos fala Najmanovich (2001), está destinado a conhecer o 

mundo e a se relacionar com ele a partir de sua corporalidade, de sua presença corpórea que 

lhe capacita perceber e processar as experiências cotidianas.  

 Pensar no sujeito como um sistema auto-eco-organizador em permanente processo me 

permite, também, pensar junto com Alves e Oliveira (2001) e Azevedo (2001) a partir da 

metáfora da rede. Ao utilizar essa metáfora, busco entender que no movimento de trançar a 

rede, muitos e diferentes fios podem ser puxados, amarrados, engatados e desengatados a todo 

e qualquer momento; na medida em que se realizam, propõem/negam outras possibilidades. 
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Não existe uma determinação que orienta as cores, a textura, o diâmetro ou as combinações 

que vamos fazendo ao longo de sua tessitura. Existem apenas os fios, os ‘nós’ entre eles e 

suas infindáveis combinações. Tampouco existem pontos fixos e definitivos de chegada, 

apenas e, novamente, os fios. Conforme quem os escolhe e trança, e ainda, conforme os 

inúmeros processos de deriva, ruídos, acasos e determinações externas ao sujeitos, aos quais 

os processos e escolhas estarão sempre expostos, são produzidas/tecidas várias e diferentes 

redes. 

 O desafio, então, está colocado: pensar a partir de uma ciência humana sem 

determinações monolíticas, sem macro visões deterministas, sem estruturas rígidas e, 

finalmente, sem verdades invioláveis. De acordo com essa perspectiva, sujeito e objeto 

produzem-se mutuamente no complexo jogo da existência do sujeito, intrinsecamente uno e 

múltiplo. Pensar em rede, portanto, é pensar a complexidade do sujeito, cujos conhecimentos 

e possibilidades são trançados a partir das redes de relações que enredam a sua existência. 

Porém, se eu assim quiser, posso fazer o caminho inverso. Ao perceber as tramas que 

envolvem as redes de relações que enredam o sujeito, posso entendê-lo em sua complexidade. 

 Dessa forma, a idéia de construção de conhecimento como algo que se produz com 

rigidez e permanência parece desmoronar. O termo ‘tessitura do conhecimento’, utilizado por 

Alves e Oliveira (2001), vem se interpor à noção anterior de cunho exclusivamente 

racionalista e cognitivista, permitindo que minha compreensão acerca do processo de 

conhecer no ser humano inclua outras preocupações que comportam o sujeito em sua 

multidimensionalidade, bem como as redes as quais os enredam. Daí a noção de ‘tessitura do 

conhecimento em rede’.  

 Com essa noção o diálogo entre conhecimento e corporeidade se enriquece. Ao longo 

de nossa existência vamos trançando vários fios, vamos compondo várias redes, participando 

de diversas tramas, mergulhando com todos os nossos sentidos no que vamos entendendo ser, 

a cada momento, a realidade. Não é possível efetivar esse mergulho sem ser corporalmente. 

Nossa corporeidade aparece, assim, como fonte de existência, como presença no mundo, 

carregada de signos e simbolismos próprios das redes biológicas, sociais e culturais que 

tramamos e nas quais vamos nos tramando. Não existe, portanto, o corpo de um sujeito, mas 

um ‘corposujeito’, entendido como a expressão e presença do ser no mundo. 

A capacidade autopoiética, juntamente com a deriva estrutural e os ruídos 

comunicacionais, vão compondo o pano de fundo para que o sujeito, em sua articulação 

biosociocultural como um ser auto-eco-organizador, vá conhecendo o mundo na mesma 
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medida em que o experiencia. Realidade e conhecimento se unem num único e mesmo 

processo. Embora o sujeito nasça numa determinada realidade histórica e social, para ele essa 

realidade não existe antes da sua experiência, da mesma forma que ele não existe fora dessa 

mesma realidade, que é criada e cria o sujeito a um só tempo. Nesse processo individual - que 

pode ter seu início demarcado pelo nascimento e só termina para o sujeito com a sua morte - 

vamos produzindo/tecendo inúmeras formas de compreensão e respostas do/ao mundo a partir 

da relação visceral entre nossas potencialidades biológicas, o contexto histórico e social e 

nossa inserção cultural. 

A corporeidade, entendida como a expressão do ser no mundo ou a marca da presença 

do ser no mundo, estará necessariamente implicada nas ações, nas atitudes, nos desejos e nas 

intenções que denotem o uso ou a tessitura do que estou entendendo ser conhecimento 

humano. Isso implica dizer que também as soluções que, aparentemente, expressam-se 

exclusivamente pela via corporal podem ser entendidas como conhecimentos, como soluções 

que revelam ações de um ser materializado e enraizado numa cultura que lhe reivindicou e, ao 

mesmo tempo, permitiu-lhe o desenvolvimento de atitudes corporais como resposta às 

diferentes situações de sua vida pessoal e coletiva.   

As atitudes de Tomás nos jogos indicam, portanto, conhecimentos. Mesmo sem saber, 

ele vai expondo, com sabedoria, os conhecimentos que teceu em sua vida: ao se antecipar e 

sair para agarrar as bolas ou ‘matar’ as jogadas de seus adversários; ao adivinhar seus passos e 

as possíveis trajetórias das bolas chutadas por seus adversários; ao observar com atenção e 

perspicácia o jogo, avisando seus companheiros sobre o lado do campo mais favorável para a 

marcação do tão almejado gol, ou sobre como impedir o perigo e ataque dos adversários. 

Tomás vai demonstrando saber muito sobre a ginga própria do jogo de futebol, mas também 

sobre a ginga do jogo da vida. 

Antecipação; previsibilidade; estratégias de ação frente às situações de risco; táticas 

individuais e coletivas para o alcance de resultados favoráveis: esses não são pequenos 

conhecimentos, mas evidências significativas de um consistente aprendizado de vida. Tomás 

os escancarava, mas a escola e eu não os víamos. Estávamos cegos pela responsabilidade em 

transmitir os conteúdos científicos e valorizados por uma classe social que não era a que 

Tomás pertencia. Desconsiderávamos os conhecimentos apresentados por ele e, também por 

isso, não fomos capazes de lhe ensinar e nem de aprender com ele outros conhecimentos que 

poderiam ter facilitado e impulsionado nossas vidas.  
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Se concordarmos com Maturana & Varela, que dizem que conhecemos na vida e 

vivemos no conhecimento, então a sagacidade de Tomás é um forte indício de tessitura de 

conhecimento. No entanto, esse conhecimento é desconhecido pela escola, pois não é afeto 

aos conteúdos tradicionais que ela veicula, nem pode ser identificado como relativo 

exclusivamente ao que a escola entende por cognição. Contudo, ele possui a marca e o 

registro do percurso desse sujeito, que corporalmente demonstra sua inserção no mundo e sua 

compreensão dele, expande sua subjetividade e se deixa marcar e registrar pelos 

companheiros e adversários, que, durante a partida, vão aprendendo, ensinando e partilhando 

o jogo e a ginga da vida com ele. 

O caso de Tomás vai demonstrando que o diálogo entre conhecimento e corporeidade 

não só é possível, como também necessário a uma escola que se quer democrática, igualitária, 

justa e universal. Para ser universal ela tem que comportar todos e todas. Portanto, o princípio 

da diferença deve nortear suas ações. A discussão de sujeito, baseada nas noções, 

especialmente, de autopoiese, de deriva, de ruído e do par autonomia e dependência, permite-

me afirmar que o sujeito racional da modernidade - que ainda subsidia grande parte das ações 

escolares - não comporta a complexidade e a multidimensionalidade que caracterizam o 

humano. Tais ações escolares, portanto, restringem e limitam a compreensão da diversidade e 

da diferença dos múltiplos mundos que se escondem por trás dos fracassados e também 

daqueles que obtêm sucesso no mundo escolar.  

No período em que permaneci na escola onde, anos após o meu primeiro encontro com 

Tomás, fiz a pesquisa de campo, encontrei outros casos que me fizeram rememorar Tomás. 

Esses casos me impulsionaram a discutir com mais profundidade a concepção de sujeito na 

qual a escola está ancorada. Porém, foi durante o diálogo que travei com o professor de 

Educação Física que essa questão me pareceu ainda mais pertinente. Em muitos momentos 

nossas falas ecoaram e pudemos nos reconhecer como sujeitos/professores, recobertos de 

dúvidas e incertezas sobre o outro sujeito – aluno – de quem conversávamos. 

 

4.6. CHAMO PARA O DIÁLOGO O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 Durante a pesquisa de campo conversamos muitas vezes – eu e o professor de 

Educação Física – acerca de nosso papel no ambiente escolar e também sobre os alunos. Em 

vários momentos, quando falávamos sobre as crianças e sobre as nossas dificuldades em saber 
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se o trabalho realizado estava tendo algum efeito para as suas vidas, percebemos a 

importância de entender melhor o que é conhecimento, como ele é tecido no ser humano e de 

que forma o corpo participa ou não dessa tessitura. Tínhamos como intuito oferecer pistas 

para nós mesmos, e também para os demais sujeitos escolares, sobre o papel desempenhado 

pela Educação Física no cotidiano escolar. 

 Na entrevista realizada no final do período em que permaneci na escola, essas questões 

puderam ser debatidas mais profundamente, visto estarmos localizados em um espaço 

reservado e com disponibilidade de tempo para a conversa. No diálogo o professor realçou, 

em vários momentos, como o cotidiano e as relações estabelecidas com os alunos estavam 

reformulando e, de certa forma, abalando algumas de suas certezas antes construídas, o que 

me pareceu muito rico. Suas palavras fizeram com que a entrevista se tornasse para mim um 

grande estímulo para a continuidade da pesquisa. A idéia de objetivo a ser alcançado com 

todos os alunos de forma homogênea pareceu estar esfacelada, dando lugar a uma angústia, 

incerta e produtiva, de quem está em permanente busca por novas formas de compreensão e 

intervenção pedagógicas. A sua perspectiva de corpo, por outro lado, também pareceu estar 

em crise em relação àquela aprendida nos espaços institucionalizados de formação inicial, da 

mesma forma que o próprio papel desempenhado por ele – professor de Educação Física – 

numa instituição que não valoriza a expressão da corporeidade como dimensão de 

conhecimento. 

 Ao final da pesquisa de campo e após ter transcrito e lido outras vezes a nossa 

conversa, pude constatar a necessidade urgente de estabelecer um diálogo mais profícuo entre 

corporeidade e conhecimento. Embora compactue com a idéia de que o corpo no ambiente 

escolar não é e nem deve ser de responsabilidade exclusiva da Educação Física, nós, dessa 

área do conhecimento, podemos desencadear um bom debate no ambiente escolar acerca da 

relação íntima e intrínseca da corporeidade com o que estou entendendo ser conhecimento a 

partir das próprias vivências de nossos alunos. A tentativa é a de sacudir as certezas cerradas 

do racionalismo moderno. As crianças, em sua maioria provenientes das classes populares, 

têm cotidianamente demonstrado outras formas de conhecimento e inserção no mundo, 

marcadas por uma corporeidade amplamente desenvolvida. Nós - instituição escolar - temos 

cotidianamente passado por isso como cegos, surdos e desprovidos de tato, num castelo cheio 

de ouro, sem saber como usufruir e ampliar essa riqueza. Desconhecemos esses sujeitos, suas 

vidas e suas formas de conhecer e se inserir no mundo. 
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 No trecho a seguir da entrevista realizada com o professor de Educação Física da 

escola na qual realizei a pesquisa de campo31, consigo perceber que ele permite se sensibilizar 

pela sua vivência com o cotidiano escolar. Ressalto em sua fala um forte envolvimento e 

preocupação com os alunos, com o seu fazer pedagógico e com a disciplina, o que significa 

que estive realizando a pesquisa em diálogo com um professor que entende sua prática como 

um campo permanente de pesquisa e de ação, e não apenas como um espaço de transmissão 

linear de um conteúdo formal e institucionalizado.  

 Essa foi sua resposta ao ser perguntado sobre as especificidades do trabalho da 

Educação Física na escola: 

 

Contato. Contato físico. Porque se você vê é bem clássico. Em qualquer sala 
é um atrás do outro, um olhando na nuca do outro, mal você vira pro lado 
pra falar... você vê os lados e não vê o que está atrás. No jogo não tem isso. 
O jogo, a Educação Física é como se fosse uma bola: você não tem lado. 
Então eu acho assim: o contato interpessoal, você tem um relacionamento 
interpessoal muito enraizado dentro da atividade lúdica. Hora você tá 
abraçando, tá brigando, tá empurrando, você tá chateado, você tá longe, 
você tá perto, tá pulando, tá saltando, então é o movimento. Essa questão 
que embola tudo. Então eu acho que esse contato é uma especificidade da 
Educação Física que não tem em outra disciplina. Você pode até fazer 
dinâmica, dentro da sala de aula, mas em Educação Física todas as aulas são 
assim. Todas as aulas, mesmo que você tenha um método tradicional, bote 
todo mundo sentadinho na arquibancada para daí você dar o jogo, no jogo 
você vai ter contato com o seu time e daí, por mais tradicional que seja, 
você ainda tem um contato a mais do que você tem. Que aí eu falo assim: 
onde as pessoas se relacionam mais? Na rua, num bar, num clube, onde elas 
estão em contato? Dentro da sala de aula o contato é ela, o caderno, a 
professora, uma vez ou outra o aluno, o exercício, o trabalho, o pensamento, 
a cabeça. E quando você tá lá, é toda questão que a gente conversou, que a 
escola parece que matricula só a cabeça e não matricula o corpo. Quando 
ele está lá na aula de Educação Física ele está de corpo inteiro, entendeu? 
Tem a aula de Educação Física e tem a aula de Educação Física. A aula de 
Educação Física que ele está de corpo inteirinho ali, está pensando, 
raciocinando, brincando, pulando, saltando, brigando, xingando, falando um 
monte de coisas. Então ele está inteiro. Então é esse contato. E isso é 
específico da Educação Física, não tem outra disciplina que faça isso. Posso 
estar errado, mas eu não estou conseguindo ver isso numa outra disciplina. 
Essa questão valorativa trabalhada na Educação Física dessa forma, pra 
mim, ainda falta muito. É um interveniente muito grande. Se você conseguir 
compreender essas coisas na aula de Educação Física, você vê que você 
consegue dar. A professora tem, ela não precisa dominar a turma. Não é um 
domínio de turma, é um respeito que ela tem. Eu falo isso por um trabalho 
que eu já fiz com uma outra turma de algumas questões de conversar com a 

                                                           
31 Está em anexo a íntegra das duas entrevistas realizadas. Ressalto, entretanto que na fase da pesquisa de campo 
o tema da referida tese estava ainda relacionado à avaliação em Educação Física e, portanto, algumas perguntas 
ficaram um pouco distantes do tema ao qual me debrucei com maior afinco. No entanto, foram também as 
entrevistas e a pesquisa de campo que me auxiliaram a reverter o tema principal e (re)encaminhar a discussão. 
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professora e falar assim: olha modificou isso? A Educação Física modificou 
muito. Eles têm agora um trabalho conjunto diferente do que eles eram 
antes. Perderam essa questão individualista, porque vai trabalhando com 
eles. Eles vão vendo que não é só o umbigo deles. Então isso eu acho 
importante. Acho que é uma coisa específica. Talvez não seria específica da 
Educação Física, seria uma coisa que teria que ser específica de todas as 
disciplinas. Mas que não é. Não sei se pelo fato de estarmos numa quadra, 
num lugar mais aberto, a atividade é lúdica. Ainda tem aquela coisa da 
sociedade: a Educação Física não reprova, a Educação Física é só pra 
distrair. Pode ser até que eles tenham esse direcionamento pra aula, de que 
eles vão lá para brincar. Mas ao mesmo tempo eles estão aprendendo certos 
conceitos pra eles, que eles não tinham noção de que isso era trabalhado na 
Educação Física. Pra mim é assim. Você vai com um preconceito sobre 
aquilo, quando você vê que aquilo não é, você acaba gostando, acha até 
interessante demais, modifica a sua visão. Acho que essa modificação da 
visão deles de ir pra lá e achar que não é só brincadeira, como um aluno 
falou pra mim: “professor aqui é muito legal porque a gente aprende a ver o 
coleguinha de uma outra maneira, ele não é nosso inimigo”. Então ele tinha 
uma visão de que o colega era um inimigo dele quando entrava no jogo e 
agora não. Ele acha que o colega é amigo. Ele precisa do colega mesmo 
como adversário para poder jogar. Então eu não precisei brigar com ele, não 
precisei colocar de castigo, não precisei fazer outras coisas. Ele conseguiu 
entender através do momento que mesmo que o cara seja adversário vai 
fazer um gol nele, vai perder, ele precisa do colega pra poder jogar. É esse 
aspecto que eu acho importante na Educação Física.  

 
 

Dentre as inúmeras questões trazidas à discussão a partir da conversa com o professor 

sobre a complexidade do seu cotidiano, atenho-me, no momento, ao ‘que embola tudo’, ou 

seja, à presença do ‘contato físico’. ‘Estar inteiro’ na aula, como diz o professor, é estar com a 

presença corporal não só visibilizada, mas permitida, deixando transparecer as ambivalências, 

contradições, os desejos e conflitos pessoais e coletivos que em sala de aula são mais difíceis, 

e muitas vezes impossíveis, de o professor perceber. 

Com essa fala o professor vai me impulsionando e me encorajando à pesquisa. Vai 

colocando em suspeita a idéia de que conhecimento é algo que se constrói/adquire 

exclusivamente num ambiente no qual o movimento corporal e o contato físico não são bem-

vindos; vai também alertando que a permissão do movimento corporal no ambiente escolar, 

do jogo, da ludicidade, enfim, da corporeidade, faz emergir uma série de acontecimentos que 

‘embolam tudo’, porque expandem a nossa compreensão acerca da complexidade que 

caracteriza as ações e relações humanas. 

A idéia de ‘embolar tudo’ referida pelo professor, por incluir o contato físico, parece-

me muito rica para a discussão que venho tentando fazer sobre a relação entre corporeidade e 

conhecimento no ambiente escolar. Ela traz a idéia de complexidade; de impossibilidade do 

controle e da vigilância permanente; das errâncias, astúcias e táticas dos sujeitos frente às 
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brechas do poder. Além disso, traz a corporeidade como um possível foco desencadeador do 

entendimento da complexidade que envolve o humano; a expressão do que venho 

compreendendo acerca da incerteza, do caos, da relação entre ordem e desordem desenvolvida 

por Morin; e a manifestação do sujeito como um sistema auto-eco-organizador, em 

permanente processo de autopoiese. 

Também na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, às quais os 

professores não têm acesso e nem condições de saber. No entanto, o que me parece 

interessante na fala do professor é a sua referência positiva ao caos que se instala quando a 

corporeidade, em sua plenitude, entra em cena na escola. ‘Ali está pensando, raciocinando, 

brincando, pulando, saltando, brigando, xingando, falando um monte de coisas. Então ele está 

inteiro. Então é esse contato’. É esse o mergulho no cotidiano que me parece fundamental 

para pensarmos no papel que a Educação Física pode assumir no processo educacional 

realizado na escola.  

Em outro momento, quando perguntei ao professor sobre qual entendia ser o papel da 

Educação Física no cotidiano escolar, essa foi sua resposta: 

 

É meio difícil falar sobre isso porque é uma coisa tão vasta, tão ampla, não 
é uma coisa direcionada, reta. Não dá para dizer que eu aplico uma coisa e 
acontece isso. São n fatores que envolvem. Na grande verdade o que tem 
acontecido: pra falar é até meio difícil, porque quando você trabalha com 
criança ela é tão autêntica que influencia você de uma forma direta. Se eu 
não falar do meu sentimento primeiro, do que isso reflete em mim, eu não 
consigo dizer o que a Educação Física faz pra refletir nelas, entendeu? A 
gente, às vezes, fica fechado no nosso mundo achando que as coisas são 
super difíceis, que tudo acontece com a gente e esse ano, por exemplo, tanto 
nessa como na outra escola, eu fui ver que a gente tem que  ampliar e abrir o 
nosso olhar. Essas crianças me ensinaram tanto, assim, com tanta 
diversidade que elas passam, apesar dessa escola ter uma realidade diferente 
da outra, mas com tanta dificuldade que elas passam, com falta de pai, com 
falta de dinheiro, com toda essa questão da sociedade que envolve elas, elas 
conseguem driblar de uma forma tão serena que passa pra gente. E aí é que 
você tem que analisar: o quanto eu poderia ter feito mais ainda por elas. 
Porque você tem uma aplicação de métodos. Você coloca ali suas aulas, 
coloca o que você quer visualizar na criança naquele momento, mas o que 
está por trás disso é o mais difícil de você ver. Eu acho que a questão 
valorativa do ser humano é o que a Educação Física deixa de lado. Acho 
que fica tão implícito que a gente não consegue ver claramente isso. O que 
eu quero dizer com isso: o valor na grande verdade, respeito, solidariedade, 
autêntica na hora de falar de expor os sentimentos dela. Isso fica tão 
implícito nas atividades que a pessoa fala assim: eu estou trabalhando essa 
atividade, eu estou trabalhando isso, eu trabalho solidariedade, eu trabalho 
cooperação com os meus alunos, mas fica de uma forma tão implícita que 
pra você que é o professor fica difícil ver, imagina para o aluno sentir isso. 
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Então eu acho que tem que ser mais direcionado. E esse ano foi bom porque 
eu consegui visualizar isso. Eu consegui ver que não atinge com tanta 
facilidade assim. Que não é da maneira que a gente fala: eu pego meia dúzia 
de atividades e vou aplicar essas atividades e vai surtir esse efeito. Não. Não 
é assim. É um vínculo que você cria com o aluno. Porque que (interrupção). 
Então esse vínculo que você cria com eles, isso é o importante, é quando 
você consegue demonstrar seu sentimento. Que o aluno, na grande verdade, 
é um espelho do professor, ele reflete aquilo que o professor passa pra ele. 
Ele é o herói. Quando falta a figura de um pai, de uma mãe, o aluno se 
apega àquilo. Não adianta o professor querer manter essa distância, como se 
ele fosse só um professor. Não, ele não é só um professor. Se ele tiver essa 
visão, ele não é um ser humano comum. Então esse vínculo que ele cria 
com o aluno, isso que ele vai passando para o aluno, isso é que é 
importante. Claro, o aspecto motor, o desenvolvimento biológico, tudo isso 
é importante para a criança? É. Mas é uma maturação que se você souber 
trabalhar, o que vem por trás disso vai fazer com que esse desenvolvimento 
motor, essa questão biológica, se aflore com mais facilidade. É muito difícil 
um aluno aprender com o professor a coisa mais simples possível: saltar, se 
ele não gosta do professor. Se ele gostar do professor, se ele tiver uma 
intimidade com o professor, se o professor der abertura pra ele, já é um 
grande passo. Então essa questão valorativa pra mim é muito importante. Eu 
acho que não pode ficar dessa forma tão implícita. E o que eu vejo nas aulas 
é isso. As pessoas usam muito o nome, sei lá. Quando você vai comer, você 
fala pela marca, mas quando você vai comer não é aquilo, não é aquela 
coisa boa do jeito que é. Então quando eu falo pra você disso que eu dei o 
exemplo bobinho de alimento que a gente vê lá o nome maravilhoso, mas 
você vai experimentar aquilo e aquilo não é a mesma coisa, é o que eu 
entendo da Educação Física. As pessoas usam a, por exemplo, vou pegar o 
exemplo da pós-graduação: jogos cooperativos. Se usa tanto jogos 
cooperativos, mas se esquecem que quando vai se jogar jogos cooperativos 
um time contra o outro é pura competição, você entendeu? E aí você cai 
naquela questão de achar assim: eu estou trabalhando cooperação com os 
meus alunos. Só por causa do nome. Então não é só por causa do nome. 
Você tem que trabalhar essa questão com os alunos por trás disso: é 
cooperação dentro do seu time, mas não é cooperação com o outro time. 
Não enfatizar fora. Isso não fica bem claro, entendeu? Eu vejo nas aulas, eu 
observo as aulas dos outros professores, não com o intuito de pichar, de 
falar “você está errado nisso”, porque eu erro em muita coisa, mas com o 
intuito de visualizar isso. 

 

Nesse trecho da entrevista, o professor, entre outras coisas, vai percebendo em seu 

cotidiano, através da corporeidade de seus alunos, como a questão da diferença de percursos é 

marcante, o que lhe estimula a refletir sobre o seu papel, e também o da escola, na vida das 

crianças. Sem explicitar os termos, o professor vai expondo os processos de formação dos 

sujeitos na escola, e da própria escola produzida por esses sujeitos através das noções de 

deriva, ruído e autopoiese. Diante das afinidades que tanto nos aproximam, permito-me, nesse 

momento, um diálogo com ele.  
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Assim, vamos percebendo (eu e ele) que “não é uma coisa direcionada, reta. Não dá 

para dizer que eu aplico uma coisa e acontece isso, (pois) são n fatores que envolvem” o 

desenvolvimento e a tessitura do conhecimento do sujeito. A deriva e o ruído estão 

permanentemente presentes, enriquecendo e imprimindo inúmeras diferenças nas 

compreensões e usos que os sujeitos vão fazendo das situações às quais estão sendo expostos. 

Seja na escola, com o professor e com os demais sujeitos, ou nos outros espaços que fazem 

parte de sua convivência, e que, de diversas maneiras, são trazidos para o cotidiano escolar. 

Portanto, vamos conseguindo perceber que “não atingimos com tanta facilidade assim 

(os nossos alunos). Que não é da maneira que a gente fala: eu pego meia dúzia de atividades e 

vou aplicar essas atividades e vai surtir esse efeito. Não. Não é assim”. Os sujeitos, nossos 

alunos, vão nos demonstrando que a forma como vemos aquela atividade e o seu possível 

desenrolar é apenas uma, e não a única. A singularidade própria da articulação que cada 

sujeito faz entre a sua carga genética, a dinâmica social e a sua inserção cultural, que balizam 

sua deriva estrutural com permanência da autopoiese, imprime o tom com que poderão tecer 

seus conhecimentos, a partir das diversas experiências no cotidiano escolar. “Então quando 

(falamos), que a gente vê lá o nome maravilhoso do alimento, mas você vai experimentar 

aquilo e aquilo não é a mesma coisa, é o que eu entendo da Educação Física” e de qualquer 

outro processo de aprendizagem que se dá na escola ou fora dela. 

Entender isso significa “ampliar e abrir o nosso olhar. Essas crianças me (nos) 

ensinaram tanto, assim, com tanta diversidade que elas passam, apesar dessa escola ter uma 

realidade diferente da outra, (porque cada escola tem uma realidade diferente da outra), mas 

com tanta dificuldade que elas passam, com falta de pai, com falta de dinheiro, com toda essa 

questão da sociedade que envolve elas, elas conseguem driblar de uma forma tão serena que 

passa pra gente. E aí é que você tem que analisar: o quanto eu poderia ter feito mais ainda por 

elas”, o quanto as aulas de Educação Física podem tornar-se um espaço em que a diferença 

nos percursos de tessitura do conhecimento podem ser permitidas, estimuladas, amplificadas, 

visibilizadas e transmitidas para os demais sujeitos que também trabalham com as crianças.  

Entender isso significa considerar que o ser humano é muito mais do que um cérebro 

pensante e racionalizado; significa reconhecer como conhecimento a diversidade e 

complexidade de linguagens com as quais nossos alunos nos vão expondo seus percursos de 

vida e de tessitura de conhecimento, entre as quais está a corporeidade; significa receber a 

diferença de percurso, interesse e conhecimento do outro como riqueza e não como registro 
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para classificar e hierarquizar valores; significa perceber que ‘driblar’ na vida e no jogo é uma 

forte evidência de tessitura de um amplo e difícil conhecimento. 



 110 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. O CASO DAS �‘CRIANÇAS DO CAIC’: CORPOSSUJEITOS, PODER 
DISCIPLINAR E CONHECIMENTO NO COTIDIANO ESCOLAR 
 

“Em cada silêncio do corpo identifica-se a linha do 

sentido universal que à forma breve e transitiva 

imprime a solene marca dos deuses e do sonho.” 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 O breve relato anteriormente apresentado sobre as ‘crianças do CAIC’ também oferece 

questões para o aprofundamento da discussão entre conhecimento, corporeidade e escola. 

Mantém-se, de imediato, uma questão entrelaçada a toda a discussão proporcionada pela 

busca de compreensão do percurso escolar de Tomás: a necessidade de rever o paradigma que 

vem nos informando acerca do que é conhecimento e de como o ser humano o tece. As 

explicações que desconsideram as ações dessas crianças como enunciação de conhecimentos  

e que as apresentam como simples expressões de habilidades motoras associadas a um grande 

descontrole, à ausência de disciplinamento, talvez relacionada à incapacidade cognitiva 

observada por seus maus desempenhos nas atividades de sala de aula, como dito 

anteriormente, têm sido, a meu ver, insuficientes, restritas e ancoradas no binarismo 

corpo/mente, com forte diferença de poder em favor da mente. 

 Entretanto, apesar de a escola não perceber nos atos dessas crianças expressões de 

conhecimento, isso não significa que o corpo seja totalmente desconsiderado ou invisibilizado 

por ela. Muito pelo contrário; o que se observa é a existência de um grande aparato de 

visibilidade/controle do corpo que parece não ter rompido com aquele anunciado por Foucault 
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e, que data do século XVIII, o qual oferece um cenário para o desenvolvimento de um tipo de 

subjetividade ancorada no detalhamento dos gestos e movimentos corporais como forma de 

atuação e limite do sujeito.  

Compreender o sujeito que se forma como um sistema de múltiplas possibilidades 

dadas pela sua capacidade autopoiética, aliada à deriva estrutural e aos ruídos 

comunicacionais, exige resgatar algumas das possibilidades proporcionadas pelo contexto 

sociohistórico e cultural no qual ele se desenvolve. O percurso da gota d’água que se inicia 

com o seu nascimento tem pela frente uma montanha que, embora esteja em permanente 

transformação e oferecendo diversos e diferentes trajetos, possui especificidades 

anteriormente constituídas e que balizam a variabilidade de percursos possíveis. Assim como 

as possibilidades, muitos limites estão colocados pelo relevo, clima, inclinação e altitude da 

montanha. 

Na construção do sujeito, o contexto social, político, histórico e cultural formalizam as 

balizas da montanha, denotando limites e possibilidades de percursos possíveis. Assim, 

discutir o investimento no corpo como forma de construção de uma determinada subjetividade 

que se iniciou a partir do século XVIII no mundo ocidental me parece fundamental para a 

compreensão das possibilidades e impossibilidades de percursos dos sujeitos inseridos nesse 

contexto. 

 

5.1. EMERGÊNCIA DO PODER DISCIPLINAR: COAÇÃO CORPORAL AUTORIZADA X PUNIÇÃO 

FÍSICA REPUDIADA 

 

O momento histórico do nascimento desse investimento é o momento da emergência 

do modelo capitalista de organização social, política e econômica do mundo ocidental, cuja 

arte da dominação torna-se imperiosa e imprescindível. Porém, diferentemente da dominação 

exercida até o século XVII, a descoberta do corpo como objeto e alvo do poder origina uma 

forma de exercício do poder que utiliza técnicas de sujeição - denominadas ‘disciplinas’ por 

Foucault – não mais exclusivamente punitivas, mas engendradas numa mecânica de 

utilidade/docilidade com vistas à formação de sujeitos autocontrolados. 

Foucault (2005) alerta para a relação de utilidade e obediência que se inaugura nesse 

momento. A ação do poder sobre o corpo não é simplesmente de sujeição, mas de economia 

eficiente. Há que se ter em vista que, no mundo capitalista, a função do tempo e do espaço 
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tomam dimensões econômicas. A eficácia dos movimentos significa maior produtividade, 

maior utilidade, maior exploração das forças. A sofisticação anatômica do detalhamento dos 

movimentos corporais eficazes para uma determinada ação explicita um aumento da 

necessidade da economia dos gestos. A relação cada vez mais eficiente entre tempo e 

movimento surge como uma exigência do modelo socioeconômico que desponta a partir do 

século XVIII, estabelecendo fundamentais modificações nas formas de dominação através do 

corpo. 

Várias instituições tiveram primazia na disseminação dessa nova maquinaria do poder: 

os hospitais, os quartéis, as indústrias e as escolas. Em todas, entretanto, a utilização do tempo 

e do espaço na relação com o movimento corporal eficiente foi/é um procedimento 

freqüentemente usado, buscando tornar a vida cotidiana mecanicamente planejada; o tempo, 

esquadrinhado; o espaço, analiticamente definido.   

Nos rituais do cotidiano escolar, é possível observarmos vários indícios dessa 

mecânica de poder. No entanto, as aulas de Educação Física possuem condições 

especialmente adequadas para deixar emergir com maior nitidez as ambigüidades próprias do 

controle corporal exercido pela escola. Por um lado, a natureza da atividade física e o espaço 

em que ela acontece oferecem maiores possibilidades de expansão corporal ao aluno, que, ao 

se sentir mais liberado da fiscalização escolar, sente-se autorizado a descumprir regras de 

aula; por outro, as disciplinas corporais impostas pela escola historicamente incitam a 

priorização, nas aulas de Educação Física, das práticas direcionadas ao adestramento e à 

docilidade corporal.   

 Um cenário comum do início das aulas de Educação Física escolar é o da chegada dos 

alunos desejosos por espaços livres e liberados de controle e autoridade. As famosas correrias 

para todos os lados, a intensa movimentação e as falas de todos ao mesmo tempo sugerem 

uma momentânea soltura de amarras, uma expansão da corporeidade, que, na maioria das 

vezes, fica proibida e reprimida no interior das salas de aula. Esse momento de aparente 

descontrole, a exemplo dos recreios, pode também oferecer indícios de faces ocultas dos 

sujeitos.  

Foi exatamente num momento como esse que pudemos (eu e meus alunos-mestres) 

observar a instigante ambivalência presente na relação entre a escola e as crianças do CAIC - 

em especial, no que diz respeito ao valor dos conhecimentos que expressam em seus 

movimentos -, que, se por um lado, mantinham-se subalternizadas aos rígidos controles 
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corporais da escola, por outro, arriscavam-se publicamente em movimentos de grande 

expansão e expressividade corporal. 

O controle corporal no ambiente escolar é exercido, na maioria das vezes, de forma 

rígida e ampla: nas salas de aula, nos pátios, nas quadras, nos corredores, nos banheiros etc. 

Em vários espaços as autoridades escolares direcionam os comportamentos dos alunos para a 

educação, restrição e o comedimento dos movimentos corporais. Especialmente entre as 

crianças, as represálias aos maus comportamentos relativos aos seus movimentos corporais 

são uma constante. No entanto, os estudantes, de uma forma geral, continuam a transgredir as 

regras corporais institucionalizadas e, freqüentemente, vão exercendo uma espécie de 

resistência ao poder ao insistirem em manter seus corpos em intenso e ininterrupto 

movimento, que denotam expressividade e singularidade diante das permanentes tentativas 

homogeneizadoras. 

Nesse ponto, busco novamente em Foucault a possibilidade de compreensão do 

exercício do poder disciplinar, ou, mais especificamente, do biopoder de que a escola faz uso. 

Busco também compreender a resistência a esse poder (CERTEAU, 1994) feita pelos 

estudantes. A necessidade de controle corporal, como um dispositivo da biopolítica32, parece 

esconder as próprias possibilidades de reconhecer na corporeidade espaço/tempo e expressão 

de conhecimento e de presença no mundo. Daí o jogo de visibilidade e invisibilidade exercido 

pela escola. O corpo é constantemente alvo de controle e poder, sendo, portanto, visibilizado. 

Porém, suas manifestações, mesmo aquelas mais complexas, não são vistas como expressões 

de conhecimento e criatividade; portanto, são invisibilizadas. 

As disciplinas, segundo Foucault, referem-se a métodos que são utilizados a partir do 

século XVIII, no mundo ocidental, com o objetivo de exercer um controle rigoroso e 

minucioso das operações do sujeito. O poder disciplinar vem utilizando o corpo como alvo 

privilegiado de sujeição de suas forças, num movimento constante de imposição de uma 

relação de docilidade/utilidade. Foucault adverte que, ao longo da história da humanidade, o 

corpo sempre esteve submetido a algum tipo de controle, balizado por poderes sociais. No 

                                                           
32 Na obra de Foucault o poder sobre o corpo aparece nos seus escritos até o início da década de 70 como um 
investimento meticuloso no indivíduo, a que ele denomina ‘disciplina’. Após esse período, através do 
aprofundamento de seus estudos, Foucault passa a utilizar o termo biopolítica para expressar o investimento de 
poder sobre a população através de dispositivos de controle do corpo que se fazem muito presentes, 
especialmente nas instituições de saúde e pedagógicas, na forma de uma medicina social. A biopolítica surge 
como uma necessidade do Estado Liberal em atender às exigências de uma mão-de-obra industrial crescente, 
maximizando seus efeitos sobre o indivíduo necessariamente dócil e útil, tornando a vida um campo de poder 
político. Para maiores esclarecimentos ver: REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: 
Claraluz, 2005.   
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entanto, o que se inaugura nessa época histórica é uma coerção detalhada da mecânica 

corporal. Cada gesto, cada atitude, cada movimento torna-se alvo de um poder infinitesimal e 

ininterrupto de controle. Busca-se uma economia e uma eficácia dos movimentos, numa 

espécie de anatomia política do corpo, com vistas ao alcance de uma submissão e 

disciplinarização integral do sujeito. 

Na escola essas técnicas vêm sendo exercidas de diversos modos. Desde a disposição 

das carteiras em sala de aula, passando pela rigorosa cronometragem do tempo e pelo 

esquadrinhamento do espaço cotidiano das aulas, dos recreios. Sem contar o tempo e o espaço 

de falar, de silenciar, de se movimentar, de sentir fome e sede, do aprendizado dos corretos 

hábitos de cuidados e higiene do corpo, e, finalmente, do tempo e do ritmo certos de aprender 

o que a escola considera importante como conhecimento. Essas espacialidades, 

temporalidades e hábitos cadenciados e uniformizados vão buscando controlar e submeter os 

sujeitos de maneira sutil e sem punição aparente. 

As técnicas disciplinares utilizadas estão distantes daquelas exercidas através de 

castigos e sofrimento físico intenso. Mas, apesar de sua sutileza, nem por isso elas se impõem 

com menos crueldade e eficácia, pois agem por dentro dos elos que vão constituindo as 

possibilidades de formação dos sujeitos. Através da modelagem dos corpos, de suas 

sensações, pulsões e desejos, o poder disciplinar parece engendrar um verdadeiro aparato, 

aparentemente modesto e inócuo, que vai tentando se apoderar e normalizar/normatizar 

secretamente as subjetividades. 

Os ininterruptos controles que se dão através de olhares hierárquicos, das sanções 

normalizadoras, das disposições da arquitetura que organiza os lugares para que a circulação, 

os atos e os movimentos dos sujeitos estejam à mostra e sob permanente vigilância e a 

utilização dos exames escolares como principal meio para qualificar e classificar os alunos 

compõem alguns dos dispositivos utilizados como técnicas para que o poder disciplinar seja 

exercido eficientemente. Essas técnicas têm como ponto de chegada a formação de uma 

subjetividade padronizada segundo comportamentos dóceis, disciplinados, submissos e úteis, 

estabelecendo a separação, o limite, a fronteira rígida que definirá o que se considera normal e 

anormal, suas diferenças e hierarquias. 

A idéia é a de que os ‘corposujeitos’ submetidos a essa mecânica capilar de poder 

possam agir segundo normas de conduta, comportamento e movimento balizadas pela 

docilidade, utilidade e eficiência. Procura-se a auto-sustentação, com o reconhecimento dos 

gestos, das ações, dos movimentos e da corporeidade adequada a cada espaço/tempo 
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vivenciado, sem que sejam necessárias maiores punições para que os sujeitos passem a 

exercê-la. Parece que a valorização e a visibilidade do corpo na escola faz parte dessa 

mecânica, na medida em que autoriza um tipo de exposição corporal que facilita e expande o 

seu próprio controle, negligenciando e penalizando os procedimentos que escapam à 

economia minuciosamente calculada dos adestramentos autorizados. 

Foucault vai desenhando uma forma de exercício do poder em que o investimento 

sobre o corpo acontece de forma obstinada, meticulosa e insistente, sem ser, contudo, 

exclusivamente repressor, constituindo-se ao mesmo tempo como causa e conseqüência da 

complexa e ambígua noção de corpo social na sociedade ocidental a partir do século XIX. 

Descrito pelo autor como um sistema político do corpo, esse investimento o penetra e 

encontra-se exposto nele, e, como acontece nas relações de poder, provoca a emergência do 

contrapoder, ou seja, das reivindicações do próprio corpo. 

 O enraizamento do poder no corpo, mais do que simplesmente recalcar e censurar, vai 

produzindo efeitos de saber sobre ele, conduzindo os sujeitos a terem desejos de seu próprio 

corpo, expressos na busca por saúde, estética, prazer e sexualidade. Essas seriam algumas das 

principais reivindicações da contra-ofensiva do corpo, que, como em todo embate, provoca, 

por sua vez, uma nova ofensiva do poder, descrita da seguinte forma por Foucault: 

 

Através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, 
desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos... Como 
resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem 
mais a forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: “Fique 
nu... mas seja magro, bonito, bronzeado!” A cada movimento de um dos dois 
adversários corresponde o movimento do outro (1985:147). 

  

 

O poder sobre o corpo baseado no controle-estimulação tornou-se mais evidente a 

partir dos anos 60 do século XX, quando se percebeu que nas sociedades industriais o 

controle podia ser abrandado, tornado menos rígido - mas nem por isso menos eficaz -, 

assumindo outras formas mais adequadas às necessidades daquela sociedade. Vemos surgir, a 

partir de então, um amplo movimento que conferiu intensa visibilidade, centralidade e 

aparente valorização a tudo o que se relacionasse ao corpo, do qual a Educação Física, a partir 

dos anos 70, tornou-se peça fundamental e refém ao mesmo tempo. O cotidiano escolar indica 

a existência de uma complexa trama em que essa valorização vai sendo tecida, de modo que a 

intensa visibilidade e apreciação do corpo em movimento se entrelaça a um conjunto de 
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enunciações sociais que demarcam quais corpos e movimentos são validados. Um olhar para a 

história da inserção da Educação Física no contexto escolar expõe sua relação com esse 

processo de controle e subalternização dos sujeitos. 

 Inspirada nos Movimentos Ginásticos Europeus, a Educação Física entra no mundo 

escolar brasileiro como disciplina obrigatória a partir do século XIX, tendo como fundamento 

principal o movimento higienista. Os argumentos do higienismo guardam íntimas relações 

com a noção de poder disciplinar referida por Foucault, já que, na orientação para os devidos 

cuidados com o corpo, presente nesse movimento, observam-se fortes indícios de 

visibilidade/controle das ações, gestos e movimentos corporais. 

 Nos documentos oficiais relacionados ao sistema educacional brasileiro desse 

período33, percebe-se que o investimento na prática de atividades físicas nas escolas vai sendo 

cada vez mais incentivado como forma de ‘educar’ o corpo para as ações úteis e necessárias 

àquela sociedade que inicia seu processo de industrialização. As atividades físicas praticadas 

na escola tornam-se os meios privilegiados de promoção de uma verdadeira assepsia social, 

através, especialmente, da ginástica.   

 A utilização do corpo como locus de construção do caráter parece ter revolucionado as 

ações e atitudes pedagógicas do século XIX, no Brasil, as quais visavam a inscrição nos 

sujeitos de uma moral individual e coletiva para a consolidação de uma nação em 

desenvolvimento asséptica e eugênica. Nas orientações para a prática da Ginástica no 

ambiente escolar, despontam as noções de fortalecimento muscular, movimentos mecanizados 

e disciplinarmente executados, correção das morfologias desviantes com melhoria das 

‘limitações’ decorrentes da etnia considerada inferior, aumento da capacidade 

cardiorespiratória, favorecendo a vitalidade para o trabalho e uma preocupação central na 

promoção do caráter e da moral disciplinadora (SANT’ANNA, 2001). 

 A partir da década de 30 do século XX, multiplicam-se os estudos sobre o corpo numa 

perspectiva biológica. A fisiologia e a biomecânica beneficiam-se imensamente desse período 

e impulsionam a Educação Física, ao mesmo tempo em que vão fornecendo elementos para 

maiores e mais eficientes controles e para a disciplinarização dos gestos e movimentos 

adequados e corretos, visando o bom e útil desempenho físico e motor dos indivíduos. O 

                                                           
33 Especialmente o Projeto nº 224, de setembro de 1882 – Reforma do ensino primário e várias instituições 
complementares da Instrução pública - parecer e projeto de Ruy Barbosa. Ver: LUCENA, Ricardo de 
Figueiredo. Quando a lei é a regra. Vitória: UFES/CEFD, 1994. 
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corpo vai, assim, tornando-se alvo de estudos e cuidados, com vistas à sua utilização 

moralmente eficiente, disciplinada, controlada e racionalizada.   

 Desde a postura correta e ereta, passando pelos cuidados com a higiene pessoal, até o 

incentivo à prática regular de atividades físicas orientadas, o que se pode observar é que o 

corpo, da forma como nos vai mostrando Foucault, torna-se um alvo no qual o poder 

disciplinar atua incessantemente. Na escola, a Educação Física era sua principal aliada. 

Delimita-se, assim, a função original da Educação Física na escola: uma prática com objetivos 

disciplinadores/controladores do corpo, visando à formação de uma sociedade sadia e forte 

fisicamente, porém moralmente obediente, submissa e dominada. Como bem nos alerta 

Foucault, “se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a 

coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 

dominação acentuada (2005:119)”. 

Sem inicialmente responsabilizar-se pela veiculação e propagação do que a escola 

considerava conhecimento, a Educação Física vai se estabelecendo como espaço privilegiado 

de disciplinarização, adestramento e treinamento dos gestos, movimentos e padrões corporais 

supostamente adequados ao bom desempenho escolar, social e moral das crianças e dos 

adolescentes.  

As técnicas de aprendizagem de um determinado padrão de motricidade utilizadas 

durante muito tempo; a subserviência aos aparatos do poder disciplinar, especialmente 

aqueles transpostos arbitrariamente dos ambientes médicos e militares para o interior das 

escolas; a permissão de sua subalternização decorrente do binarismo milenar corpo/mente e a 

visão restrita e míope do corpo como um conjunto de ossos, músculos e órgãos vão 

apresentando um quadro complexo que, por um lado, reserva à Educação Física um lugar 

marginal e, por outro, central no ambiente escolar.   

Marginal por permanecer como uma atividade/disciplina julgada sem importância 

enquanto espaço de construção de conhecimentos importantes à vida dos indivíduos; e central 

por caracterizar-se como um espaço privilegiado e necessário em que o poder disciplinar 

avança, imprimindo suas marcas nos ‘corpossujeitos’, sendo atenuada, muitas vezes, por 

traços lúdicos e prazerosos.  

Ao aceitar o papel de marginal/central, a Educação Física vai, de certa forma, entrando 

num jogo de luz e sombra em que a visibilidade corporal fica a serviço de um poder que 

manipula mais do que auxilia os sujeitos em seus percursos escolares e de vida. Ao iluminar 
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os corpos numa perspectiva de disciplinarização e controle, vai deixando à sombra e 

invisibilizando outras possibilidades que se expressam através das diversas maneiras de fazer, 

das gingas e dos molejos corporais, os quais denotam resistências ao poder disciplinar e 

caracterizam, do meu ponto de vista, diferentes formas de conhecimento para a arte de viver. 

 

5.2. A RESISTÊNCIA PRESENTE NOS MOVIMENTOS COMPLEXOS NÃO AUTORIZADOS: OS 

MAPAS E PERCURSOS DAS CRIANÇAS DO CAIC 

 

Repensando a experiência vivida com as crianças no CAIC, percebo, hoje, que a ação 

das crianças e a falta de ação dos professores evidenciavam um momento em que o poder 

disciplinar era confrontado através da desordem. Nesse momento, ficavam explícitos os 

limites na ação dos professores sobre o outro, sujeito a ser normalizado. O caos configurado 

pelas crianças, que realizavam movimentos complexos e valorizados em um contexto 

desordenado, que deveria ser reprimido, ressalta na reflexão a constituição e emergência dos 

processos de resistência. 

Embora fossem ações corporais de extrema habilidade, não estavam sendo executadas 

dentro dos espaços e tempos reservados e esquadrinhados no formato escolar; portanto, não 

tinham legitimidade e eram desqualificadas e identificadas como atitudes a serem reprimidas 

e remodeladas. Nossa perplexidade diante das ações das crianças demonstra o despreparo para 

lidar com: a complexidade do cotidiano; a diluição do poder do saber que deve, 

necessariamente, emanar do professor para o aluno e nunca do aluno para o professor; as 

diferenças na forma da constituição da subjetividade humana, entendendo-a como um 

processo em que sempre estarão presentes a auto-eco-organização de sistemas autopoiéticos, 

tendo a deriva estrutural como elemento fundamental; a comunicação humana, entendendo-a 

como um processo que, por comportar ruídos, exige diálogo permanente. 

O poder disciplinar presente nas escolas, especialmente aquele relacionado à 

corporeidade dos sujeitos escolares, demanda atitudes, por parte dos professores e demais 

autoridades, de controle e modelagem das ações permitidas e proibidas aos alunos. No 

entanto, o cotidiano escolar nos vai mostrando que, por mais forte e eficaz que seja o poder 

disciplinar, sempre existem brechas por onde a vida escorre. A riqueza dos estudos com os 

cotidianos desponta exatamente nos momentos em que nos damos conta de que a 

complexidade dos acontecimentos e fatos sociais nos indica que não existem determinações 
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prévias nas ações humanas, embora haja os contextos sociohistóricos e culturais que balizem 

essas ações. 

Recorro a Certeau (1994) para compreender as formas de resistência, as astúcias e as 

táticas dos sujeitos ordinários frente a um poder que parece a tudo querer e poder controlar. 

Busco compreender não só o movimento da escola de disciplinarização dos corpos infantis, 

mas como as ‘crianças do CAIC’ se relacionavam com a ação escolar. 

 

A tática é movimento dentro do campo de visão do inimigo, e no espaço por 
ele controlado. Ela não tem portanto a possibilidade de dar a si mesma um 
projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e 
objetivável. (...) Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base para 
estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas.  (...) Tem que 
utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na 
vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue 
estar onde ninguém espera. É astúcia (op. cit.: 100-101). 

 

 

Certeau remete-se às muitas maneiras de fazer dos sujeitos ordinários como forma de 

representar as táticas. Refiro-me principalmente a uma delas, a qual considero ter relação 

direta com a questão da corporeidade no ambiente escolar e, em especial, com o caso em 

discussão: as maneiras de ocupação do espaço. Certeau afirma que, ao caminhar, o sujeito 

(re)faz o espaço.   

As práticas espacializantes ou caminhadas dos sujeitos que lhes permitem converter o 

lugar em espaço dão conta de uma infinidade de inter-relações que são inapreensíveis a um 

olhar que deseja a totalidade das ações. Por outro lado, evidencia diversas formas de ocupação 

dos espaços que caracterizam o rompimento dos limites do determinado, autorizando a 

criação de práticas sociais. Para explicar melhor essas práticas espacializantes, Certeau utiliza 

duas imagens simbólicas: o mapa e o percurso.  

Mapa seria um relato autorizado, em linguagem científica, dos lugares, definido 

geometricamente sob a forma de um quadro, onde se vê o lugar relatado. Essa noção 

aproxima-se da idéia da arquitetura vigilante, panóptica, citada por Foucault. O percurso, 

diferentemente, é relatado no movimento de quem vai ao local e refaz, na própria ação de seu 

corpo, o espaço pelo qual percorre.  

Os dois formatos dão conta de relatar lugares e espaços; porém, os elementos de que 

fazem uso para o seu relato fornecem um material de características extremamente distintas. 

Se o mapa permite a visualização de uma aparente totalidade, com traçados retilíneos e 
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medidas geométricas, na tentativa de capturar o todo através do relato dos lugares, o percurso 

traz a ‘feitura dos espaços’, e, ao fazê-lo, expõe a impossibilidade da visão de totalidade, de 

verdade e de vigilância total alardeada pelos mapas, dando visibilidade à criatividade dos 

sujeitos e tornando os lugares ‘espaços praticados’. 

Essas maneiras de fazer o espaço indicam que cada sujeito, ao traçar com seu próprio 

corpo os caminhos percorridos, vai escrevendo nos lugares e inscrevendo em si mesmo 

espaços sempre diferenciados, que são marcas particulares e únicas de cada sujeito e de suas 

inter-relações. Se existem os lugares arquitetonicamente organizados, esses mesmos lugares 

podem vir a se tornar espaços a serem percorridos e traçados pelos diversos sujeitos que se 

entrecruzam e lhes dão significado e sentido.  

A escola aparece novamente como local privilegiado de formação iniciática desta 

moldura corporal ou da vigilância panóptica do poder disciplinar, no dizer de Foucault. Os 

mapas escolares indicam categoricamente a correta utilização de cada ambiente. Temos, 

portanto, locais do conhecimento e locais da ludicidade; locais do silêncio e da fala; locais do 

consenso e do conflito; locais de concentração e de dispersão. 

Sua proposta de rotina de aulas, recreios, divisão e utilização dos lugares, etc, parece 

obedecer a um formato baseado em códigos jurídicos e científicos de enquadramento das 

crianças e jovens através também de seus corpos. Não basta, portanto, que os movimentos 

sejam perfeitos; é preciso que se inscrevam nos espaços, tempos e modos previstos nos 

planejamentos, norteados pelos mapas. Assim, movimentos perfeitos em tempos e espaços 

irregulares são desqualificados. 

Entretanto, nas práticas dos sujeitos, esse enquadramento não se dá sem contradição. 

As contorções e violências dos corpos e a decifração das leituras cruzadas vão denunciando o 

domínio e anunciando a resistência. Ações plurais, as quais Certeau denomina enunciações, 

muitas vezes inapreensíveis a observações menos atentas, integram errâncias, astúcias e 

práticas de oposição que fundamentam as táticas dos sujeitos e a feitura de percursos que 

transformam os lugares em espaços percorridos. Tais operações se fazem presentes 

desafiando o poder, fazendo emergir novos textos em novos corpos e ultrapassando as 

fronteiras do previsto. 

 Se Foucault nos permite compreender as novas formas de exercício do poder que, 

desde o século XVIII, utilizam-se dos corpos como alvo para imprimir fortes marcas de 

submissão na subjetividade humana e em seus respectivos movimentos contra-ofensivos, 

Certeau nos oferece possibilidades de pensar em como esses movimentos contra-ofensivos 

estão presentes também nas diversas formas de resistência expressas na arte de fazer e viver 
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dos sujeitos em suas práticas cotidianas. Se o poder disciplinar fosse uma enorme mão que 

tentasse apertar uma massa em sua totalidade, as astúcias e táticas seriam as formas de 

algumas partes da massa escaparem por entre os dedos, constituindo outros diferentes 

conjuntos, que, apesar de continuarem com a mesma composição dos ingredientes da massa, 

no movimento de escaparem vão se diferenciando, afirmando-se em suas diferenças enquanto 

outros. 

 Pode-se dizer que essa seria uma questão central da dificuldade da escola, e 

especialmente da Educação Física, em aceitar e entender as ações das crianças do CAIC como 

resistências, gingas e, portanto, como conhecimento e em entender e aceitar que os sujeitos 

possuem diferentes percursos existenciais que lhes possibilitam igualmente diferentes formas 

e expressões de vida, e que isso pode ser entendido como expressão e produção de 

conhecimentos. Isso significa ainda abrir mão da idéia de conhecimento como manifestação 

exclusiva de um quantitativo de conteúdos; abrir mão da idéia de conhecimento verdadeiro e 

único; abrir mão da idéia de conhecimento como manifestação exclusiva da cognição; abrir 

mão das tentativas homogeneizadoras, buscando aceitar o outro como legítimo outro e não 

como uma forma diversa de ser o mesmo (SKLIAR, 2003); entender como conhecimento 

outras manifestações ou respostas ao mundo que não sejam aquelas de exclusividade do 

projeto de sociedade da classe dominante. 

No ambiente escolar a busca constante pela classificação dos sujeitos a partir da 

eleição do que é determinado como padrão, especialmente através das respostas e ritmos de 

aprendizagem iguais, vai sendo imposta pela constante comparação, hierarquização e, por fim, 

exclusão daqueles considerados inadaptados e incapazes. Vão se firmando os lugares, fixados 

por hierarquia, daqueles alunos considerados dentro do padrão, que aprendem o que deve ser 

aprendido e o que é importante aprender; e os lugares dos inadaptados, fora do padrão, que 

não conseguem aprender o conteúdo escolar e, portanto, passam a ser considerados os 

incapacitados para a aprendizagem, sendo invisibilizadas as suas outras capacidades e 

aprendizagens.  

O ambiente escolar, ao promover a classificação dos alunos por meio do modelo 

padrão, vai exercendo o papel de controle dos sujeitos através de um poder autorizado e, de 

certa forma, valorizado socialmente. Premiando os que se aproximam do modelo e 

sentenciando os que dele se afastam, a instituição escolar vai colocando em funcionamento 

operações de exercício do poder disciplinar com vistas à normalização social referida por 

Foucault. Relacionam-se os atos individuais; diferenciam-se os indivíduos a partir desses atos; 
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classificasse-os a partir da medida hierárquica de maior ou menor proximidade com o padrão. 

Essas são ações que coagem sem necessariamente punir; normalizam sem reprimir; 

enquadram sem castigar; excluem sem homogeneizar. 

 Compreender as estratégias utilizadas por um poder que não tem face (FOUCAULT, 

2005), mas que engendra suas teias na própria formação da subjetividade; que está em todos 

os lugares e em parte alguma; que invade não simplesmente os comportamentos dos sujeitos 

através de castigos, mas de suas vontades, de suas ambições, de seus desejos mais íntimos, 

primitivos e privados, parece-me fundamental para darmos conta de compreendermos a 

vigilância à qual todos estamos expostos e expomos os outros. No entanto, o caráter 

totalizador que muitas vezes damos a esse poder não nos auxilia a potencializar as condições e 

capacidades de resistência, criação, produção e socialização de conhecimentos que se 

viabilizam e se exibem, especialmente no cotidiano escolar.  

 Parece urgente, portanto, perceber que, por mais paradoxal que pareça, muitas vezes é 

através da corporeidade que as crianças articulam suas astúcias e suas táticas para livrarem-se 

da submissão a que estão expostas pelo poder disciplinar no ambiente escolar. Aos mapas 

fixados e determinados de ocupação e esquadrinhamento dos lugares, os sujeitos escolares 

respondem com a feitura de espaços inusitados e repletos de criatividade. Os movimentos das 

crianças do CAIC vão nos mostrando mais do que pujantes habilidades: resistência e criação 

ancoradas numa feitura própria dos lugares predeterminados. Transformando os lugares em 

espaços praticados, vão percorrendo, marcando e transformando os mapas escolares; 

inscrevendo, através da sua corporeidade, uma história que, embora possua um contexto 

sociocultural comum, possui igualmente a singularidade dos sujeitos e das redes criadas pelas 

relações que estabelecem. 

É ainda Morin (1975:82) quem nos ajuda a compreender a função das transgressões e 

rebeldias juvenis, a partir de um núcleo cultural comum, como fontes de criação das variações 

e das novidades. Desde os hominídeos, a reprodução cultural se beneficiou das transgressões 

infanto-juvenis para operarem diversificações progressivas e regressivas na cultura. A alta 

complexidade do humano se relaciona diretamente ao grande tempo de exposição ao 

aprendizado cultural da infância e da juventude, o que indica um importante ponto de 

diferenciação entre o humano e os demais animais. Assim, apesar de todo o trabalho 

educativo de inserção em uma determinada cultura e do aprendizado dela, é típico e saudável 

apresentar comportamentos transgressores e rebeldes nessa fase da vida, embora não se tenha 
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nunca a certeza de que esses comportamentos farão desencadear variações progressivas ou 

regressivas no indivíduo ou na sua sociedade.  

De qualquer forma, as transgressões nos indicam a impossibilidade de controle total 

das ações e atitudes humanas. O cotidiano demonstra a enorme riqueza de possibilidades que 

podem ser exploradas pela escola, tomando a diferença não como problema, mas como fonte 

abundante de possibilidades. Ampliam-se, portanto, as alternativas de trabalhos potentes para 

o mundo escolar. Enxergar transgressões como potência de aprendizado e não apenas como 

problema a ser simplesmente disciplinado e reprimido pode permitir um outro trabalho com as 

crianças, de efetiva ampliação das possibilidades individuais e coletivas de criação, produção 

e socialização dos conhecimentos. 

 Considerando ser o sujeito formado a partir das diversas possibilidades (deriva) que 

lhe são disponibilizadas através das inúmeras redes tecidas entre suas potencialidades 

biológicas e sua inserção sociocultural, entendo ser fundamental estarmos em permanente 

diálogo quando nos dispomos a exercer uma função pedagógica. Exercendo-a, busca-se fazer 

com que esse diálogo, em sua radicalidade, ocupe lugar central em todas as esferas da prática 

pedagógica e impulsione o reconhecimento da incontestável irredutibilidade do outro.  

 Ao revisitar o cotidiano escolar durante a pesquisa de campo, pude dialogar com os 

professores sobre esse assunto. Foi particularmente interessante perceber como a corporeidade 

nesse cotidiano está envolvida num jogo de visibilidade e invisibilidade, evidenciando as 

dificuldades que a escola enfrenta para compreender as resistências que as crianças 

apresentam ao poder exercido sobre elas, muitas vezes sem disso se dar conta. O reflexo mais 

nefasto desse esquema parece ser o jogo de culpabilização que os sujeitos escolares vivenciam 

frente à ‘babelização’ que parece reinar entre professores e alunos, cuja mais visível 

conseqüência é o aparecimento, o aumento e a ‘fabricação’ de determinadas doenças, tanto de 

professores quanto de alunos.  

 

5.3. O QUE DIZEM OS PROFESSORES 

 

No diálogo com o professor de Educação Física, discutimos amplamente a questão do 

uso e do abuso de disciplinamento corporal no ambiente escolar. As constantes represálias ao 

que a escola considera ser comportamento corporal inadequado foram diagnosticadas pelo 

professor como atitudes sem sentido, que confundem mais do que auxiliam as crianças na 



 124 

compreensão e aceitação dos limites da convivência coletiva, pois estão, em sua maioria, 

referidas à intolerância às características da infância, bem como à necessidade de controle e 

submissão dos indivíduos. No cotidiano da escola pesquisada - a exemplo de outros 

cotidianos já vivenciados por mim -, uma determinada disciplina corporal que prima pelo 

comedimento de movimentos intensos e espontâneos, a qual não traduz necessariamente boa 

convivência coletiva, continua a ser regra amplamente aceita e perseguida pelas autoridades 

escolares como comportamento que denota educação e respeito. 

Trago para o diálogo uma parte da entrevista com o professor, na qual conversamos 

acerca de como a escola trata a corporeidade dos alunos. Perguntei a ele se existia respeito e 

atenção à corporeidade dos estudantes. Essa foi sua resposta: 

 

Não. Porque a criança é tolhida todo momento. Eu acho que quando você 
coloca pra criança que ela tem capacidade de aprender, não digo uma 
criança do Infantil porque ela não vai ter esse discernimento ainda, mas uma 
criança que já está com 6-7 anos já tem discernimento se ela sabe se ela 
pode levantar pra ir ao banheiro no meio de uma atividade ou se dá pra 
segurar um pouquinho mais, porque são questões que a própria professora 
ou a escola tem uma política de como trabalhar isso e aí não adianta falar 
assim: não pode correr aqui, não pode fazer aquilo. Então você vê: a criança 
está em pleno movimento, de tudo que ela gosta.Você já viu uma criança 
falar que não gosta de correr? Tudo pra ela é correr. Não tem uma atividade 
melhor pra uma criança do que correr. Ela corre no recreio, ela corre pra 
subir escada, pra ir à aula, ela corre pra ir ao banheiro, na rua, para pegar o 
ônibus, tudo ela corre. Então você falar pra uma criança, no momento dela, 
no auge dela, porque ela não tem intenção de que vai estudar matemática 
agora porque lá no futuro vai fazer uma profissão e vai usar matemática. Pra 
ela o importante é correr. Aí você chega pra ela e fala assim: não, não pode 
correr. A criança é movimento e você fala pra ela “não, você não pode 
correr”. Então eu acho que a escola não está atenta pra isso. Aqui, 
principalmente, tem isso muito mais marcante. Claro, correr no pátio vai ser 
desconfortável para as outras pessoas que estão trabalhando, que estão no 
seu espaço de trabalho. Mas as crianças podem correr lá fora. Aqui no pátio 
eu digo o seguinte: vamos entrar, beber uma água, tranqüilo, transitar 
tranqüilo, primeiro porque tem coluna, as crianças podem se machucar, tem 
as pessoas que saem e você não vê, você vira no corredor, você pode dar 
uma trombada no outro. Nesse aspecto você pode até falar e explicar para as 
crianças. Mas dizer que ela não pode correr! Como não pode correr? O ser 
humano tem as pernas, tem o seu movimento, falar que não pode correr? 
Ela vai refletir isso onde? Quando ela tiver numa outra situação, ela não vai 
saber jogar com o sim e o não, ou questionar ou colocar o meio termo. Ela 
vai dizer não, pois, ela aprendeu a todo momento a dizer não. Então, eu 
acho que isso reflete lá na frente. O ‘não’ tem que ser explicativo. Você não 
pode correr, você não pode pular, subir escadas. Tem que explicar o não, e 
por que e quando ela pode usar e quando ela não pode usar. Você pode 
correr. Você não pode correr aqui no pátio porque vai atrapalhar as pessoas 
que estão trabalhando. Se você estivesse fazendo uma prova não ia gostar se 
alguém ficasse gritando na sua cabeça ou correndo perto de você, que ia 
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atrapalhar, tirar sua concentração. Lá você pode correr numa boa, só tem 
que tomar cuidado pra você não tropeçar, não cair, não se machucar, 
entendeu? Então, são todos esses cuidados. Então, eu acho que nesse 
aspecto a escola é muito repressora, ela segura muito a criança. Eu já 
coloquei no Centro de Estudos várias vezes, já falei com os professores que 
não tem que dar aula só em sala de aula. Porque quando você vai ensinar 
biologia, plantas, por que tem que explicar dentro da sala de aula? Por que 
você não pode sair, mesmo que fique com a cara grudada numa grade e 
mostrar uma árvore que está lá, uma folha caindo ou uma folha no chão? Só 
o fato de sair da sala de aula já libertou, já viu essa criança de uma outra 
forma.  

 

Novamente a fala do professor se apresenta rica para o debate que faço. Ancorado em 

suas observações cotidianas, ele vai expondo com firmeza e propriedade as relações ambíguas 

de invisibilidade e visibilidade através do disciplinamento corporal exercido sobre os alunos, 

apesar de a escola muitas vezes argumentar que o trabalho corporal é de responsabilidade 

apenas da Educação Física. A visibilidade corporal fica evidenciada na fala do professor 

quando ele expõe as atitudes e decisões da escola que ordenam o enquadramento dos alunos 

em função dos mapas escolares: lugares e horários determinados para correr, andar, sentar, 

falar, silenciar, conversar, comer, beber, etc.  

Mesmo considerando que num ambiente coletivo - do qual a escola é um exemplar - é 

necessário haver algum tipo de disciplina para que se estabeleça uma convivência pacífica, é 

importante salientar que a excessiva repressão corporal e as constantes tentativas de reprimir e 

invisibilizar a corporeidade no cotidiano escolar denotam, por um lado, um desrespeito à 

condição infantil de necessária movimentação corporal e, por outro, o exercício de um poder 

que visa a submissão controlada e dócil dos sujeitos. A corrida permanente das crianças 

quando saem da sala de aula, bem como as represálias muitas vezes gratuitas dos adultos a 

esse comportamento caótico infantil parecem ser atitudes comuns à imensa maioria das 

escolas.  

Entendendo o movimento corporal intenso como desordem e caos, e não como mais 

uma forma humana de aprendizagem e tessitura de conhecimento, a escola vai tentando 

minimizá-lo ao máximo através de constantes represálias. A ordem escolar não comporta a 

inclusão do caos em seu interior, desconsiderando a desordem como fonte de construção de 

conhecimento. A escola, nesse sentido, põe em evidência o seu desconhecimento com relação 

a um dos princípios fundamentais da complexidade que envolve o desenvolvimento do ser 

humano desde a sua fase de hominídeo. O que se apresenta como caótico deve, portanto, ser 

reprimido, disciplinado e ordenado. Está fora do lugar, impedindo o bom andamento da 
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ordem e da função primordial da instituição, que é a transmissão do conhecimento e da 

cultura da sociedade, que não incluem o movimento corporal como possibilidade 

metodológica. 

Na fala do professor é possível identificarmos uma condição comum a muitos outros 

cotidianos escolares, em que freqüentemente se chama a atenção das crianças por correrem ou 

executarem outros movimentos fora dos espaços e tempos permitidos e autorizados pela 

escola. A visibilidade corporal aparece, portanto, no momento de ser disciplinada e 

controlada.  

Quando o professor diz que apesar de a “criança (ser) movimento e você falar pra ela 

‘não, você não pode correr’. Então eu acho que a escola não está atenta pra isso. Aqui, 

principalmente, tem isso muito mais marcante”, fica bem nítido o uso do poder disciplinar de 

forma naturalizada e, algumas vezes, banalizado, já que ele se constitui como uma negação 

sem explicação concreta e consistente. Não faz parte das preocupações escolares dar atenção à 

corporeidade infantil, a não ser quando é exercida fora do tempo e do lugar autorizados. Nesse 

caso o poder disciplinar rapidamente aparece como condição ‘educativa’ e, da forma como 

nos mostra Foucault, disciplinadora e controladora. 

No caso das crianças do CAIC, os movimentos deveriam ser disciplinados e ordenados 

pelos professores de Educação Física, que, naquele momento, eram os responsáveis pelas 

crianças. No entanto, o enquadramento disciplinar a que estávamos acostumados, e no qual 

estamos envolvidos, também nos cegara e nós não pudemos entender a enorme riqueza que 

tínhamos à mão. Diante do inesperado, ficamos sem reação. Qual o papel da Educação Física 

frente aos hábeis e complexos movimentos já consolidados das crianças a quem deveríamos 

ensinar? Mesmo as possíveis represálias que poderíamos ter feito ficariam, naquele momento, 

sem sentido, já que estávamos numa aula de Educação Física, na qual se espera movimento 

corporal.  

Nossa reação denuncia a incapacidade disciplinar para tratar a corporeidade como 

condição legítima de tessitura de conhecimento e expressão de subjetividade e cultura no 

ambiente escolar. Uma multiplicidade de fatores contribui para formar o cenário de grande 

parte dos cotidianos escolares: a simplificação moderna de nossa compreensão sobre o 

significado de conhecimento e do próprio ser humano; a determinação institucional de 

disciplinamento e controle corporal como condição de sociabilidade; a utilização da Educação 

Física como locus privilegiado de avanço do domínio corporal e da subjetividade e o 



 127 

estabelecimento da classificação e hierarquização dos indivíduos a partir de um padrão de 

desempenho considerado ideal.  

Nesse cenário não cabe entender corporeidade como expressão de conhecimento, nem 

como resistência ao biopoder exercido simplesmente como controlador e disciplinador, 

embora o conhecimento esteja sendo tecido e as resistências estejam sendo exercidas 

permanentemente. Abrir a possibilidade de desvendar esse enigma, significa, para a escola, 

ampliar e complexificar muito sua/nossa capacidade de trabalho com os alunos, trazendo a 

dialogicidade como condição metodológica primordial para que a diferença de percursos, 

tempos e espaços dos sujeitos torne-se o foco no qual o trabalho escolar finque suas raízes. 

A dificuldade escolar em abandonar o padrão de disciplina, controle e conhecimento 

também foi uma questão que apareceu fortemente no diálogo que tive com a professora 

regente da turma que acompanhei na pesquisa de campo. Durante nossa conversa ela relatou 

muitas dificuldades em prender a atenção dos alunos nas aulas e nos conteúdos 

desenvolvidos. Perguntei se achava que o conteúdo apresentado aos alunos era desprazeroso. 

Ela respondeu que: 

 

Não é que seja desprazeroso. Eles gostam e tudo, mas é diferente, porque 
eles têm que ficar as 4 horas e meia. Não, tem meia hora de recreio; quatro, 
sentados, num ambiente que eles tem que aprender a ficar ali. Por mais que 
eu brinque, que eu dê atividades, tem atividades chatas. Porque eles estão 
aqui, entre aspas, obrigados. O que a gente faz, assim, com aquela certa 
obrigação, a gente tem hora que não quer fazer. É diferente de estar numa 
quadra, poder exercitar a criança, correr. E a criança adora correr, e eles têm 
que ficar as quatro horas sem correr na sala, não pode ter aquele espaço 
todo que tem na Educação Física. Então tem coisas chatas no meu conteúdo 
sim. E tem coisas boas também, claro, que eu gosto e acho que eles gostam 
também, mas não é o tempo inteiro. E Educação Física também tem horas 
que deve ser chato, porque eles têm que seguir regras, não é uma coisa livre, 
e o tempo é menor também, são 40/50 minutos. O tempo de coisas chatas é 
bem menor do que proporcionalmente as aulas. Mas claro que eu não estou 
dizendo que a Educação Física é livre, claro que não. Tem todo um 
planejamento. Até o professor quis saber de alguns alunos que tinham 
dificuldades, que também apresentaram dificuldades em seguir as regras na 
aula dele. Então ele queria saber como era, e batia com o que eu via na sala 
de aula.  

 
 
Mesmo reconhecendo que todo processo de socialização humana envolve o recalque 

de impulsos primitivos, o que ocorre no ambiente escolar, segundo a discussão de Foucault, 

aproxima-se de um recalque disciplinador, que promove um encaminhamento da 

subjetividade para o desenvolvimento de uma docilidade dos impulsos e desejos, fomentando 
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uma determinada ordem social calcada na submissão e subserviência. O que parece estar 

evidenciado é um recalque que visa controlar e disciplinar os impulsos corporais de forma a 

criar indivíduos submissos, dóceis e adaptados às condições de organização e produção típicas 

do modelo social vigente. Para o ambiente escolar esse modelo necessita de um jogo de 

visibilidade e invisibilidade corporal, do qual a Educação Física é uma importante peça. 

O que me parece relevante na fala da professora é exatamente uma mistura entre o 

significado de conhecer e a metodologia para o conhecer da qual muitas escolas lançam mão, 

reconhecendo no formato de transmissão verbal de informações, ou educação bancária, no 

dizer de Paulo Freire, a única metodologia possível. Nessa metodologia os vestígios de 

movimentos corporais devem ficar de fora. Há uma compreensão naturalizada de que para 

aprender é imprescindível a obediência e o apaziguamento dos movimentos corporais, já que 

o conhecimento está relacionado ao processo que envolve exclusivamente a racionalidade 

localizada no cérebro.  

Dando continuidade à nossa conversa, fomos debatendo acerca da relação entre a 

disciplina corporal e as condições de aprendizagem dos alunos. Trago um trecho da entrevista 

em que essa questão foi discutida com mais intensidade. 

Perguntei à professora se ela considerava ser necessário ter disciplina corporal para o 

bom aprendizado de seus alunos. Ela me respondeu que sim e acrescentou que: 

 
 

Ajuda muito. Inclusive esses alunos mais fracos, alguns não conseguiram. 
Tenho 30 alunos que não conseguiram ler. Nada, nulos, continuam... Nulos 
não, né? Alguma coisa eles aprenderam, mas alfabetização, não. E eles não 
têm nenhuma... Se falar pra eles, por exemplo: levanta a mão esquerda ou 
direita. Eles não sabem. Então falta muita coisa mesmo. Falhou lá no 
iniciozinho. 
 
E como são esses alunos corporalmente? Em termos de disciplina, de ficar 

sentados, não ficar sentados, como é isso? 

 
Não é uma turma agitada. Agora eles estão agitados por causa do final do 
ano. Mas eu consegui durante o ano mantê-los não agitados, senão era 
impossível trabalhar. Agora é uma turma muito difícil de trabalhar. Mas se 
deixar... Eles são até um pouco, assim, agressivos. Quando vem os mais 
fracos são agressivos. Então eu tive que trabalhar esses aspectos todos de 
respeito mútuo, de calma, de entender que aquela não era a hora de falar, 
que eles não estavam entendendo nada, que estava ficando difícil ler e que 
eu ia trabalhar com o outro grupo e que eles tinham que respeitar a hora do 
outro grupo. Foi difícil! 
 
Mas você vê uma relação direta entre disciplina corporal e aprendizado do 

conhecimento, disciplina corporal no sentido de ficar sentado? Você vê 

uma relação direta no seu cotidiano, não só nesta turma, mas no seu 
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cotidiano? Nesses 16 anos de magistério você vê essa relação muito 

íntima? 

 

Claro! Geralmente são os meninos e se tinha que fazer um estudo do 
porquê. Porque as turmas fracas, o maior número são de meninos e sempre 
é assim patente da gente ver: turma com dificuldade, a disciplina corporal 
não tem. E é um trabalho dobrado. Não sei se é porque eu fiquei em casa 
um tempo também, e sei como é que é, geralmente é assim, andam juntas: 
dificuldade mais indisciplina é igual. Não ficam sentados, muito agitados, 
às vezes... Não acontece comigo, mas a gente nota, em geral, falta de 
respeito com o próprio professor, não só com palavras, mas com atitudes. 
Você dá regras, tem que haver respeito com o professor. Então, é uma luta 
diária nisso, com turmas que tem mais dificuldade. 
 
 

A riquíssima fala da professora vai deixando-nos identificar a ambivalência e a 

complexidade do cotidiano. A sua justa preocupação com a alfabetização dos alunos 

demonstra o seu envolvimento com os resultados do seu trabalho, com o desennvolvimento 

dos alunos, com a consciência da função que possui naquele momento de levar crianças a 

desvendarem os códigos da leitura e da escrita, integrando-os de forma mais complexa à 

sociedade. É, portanto, uma evidência de seu compromisso humano, social e profissional com 

a educação. Qualquer professora da classe de alfabetização deseja que, ao final do ano, seus 

alunos estejam lendo e escrevendo com alguma desenvoltura. 

No entanto, quando, ao final de um ano letivo, um grupo de crianças não atinge o 

objetivo final da série, que é a leitura e a escrita, é comum a pais, mães, professoras, 

orientadoras e direção da escola buscar uma quantidade considerável de argumentos como 

forma de justificar o que fica sendo apontado como fracasso escolar. Uma associação muito 

comum - e que interessa particularmente à discussão que faço - é exatamente a que faz a 

professora entrevistada: os alunos sem disciplina corporal (agitados) seriam aqueles que 

apresentam maiores dificuldades para a aprendizagem. Ou, como ela mesma relata, 

“geralmente são os meninos e se tinha que fazer um estudo do porquê. Porque as turmas 

fracas o maior número são de meninos e sempre é assim patente da gente ver: turma com 

dificuldade, a disciplina corporal não tem”. 

“Dificuldade mais indisciplina é igual”, ou seja, para aprender na escola é 

imprescindível ter disciplina corporal. Considero que essa questão requer uma reflexão mais 

aprofundada, pois, mesmo para o aprendizado dos movimentos corporais, é necessário haver 

disciplina, concentração e atenção. Portanto, essas são atitudes importantes para qualquer 

aprendizado humano.  
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Voltando às crianças do CAIC, podemos dizer que executar um salto mortal exige 

atenção, concentração, coragem e uma alta capacidade de aprendizado. Portanto essas 

crianças não podem ser desatentas, desconcentradas; muito menos serem consideradas 

crianças com dificuldade de aprender. No entanto, essa relação aparecia com força naquele 

momento e, por outros caminhos, repete-se na turma da professora entrevistada. Se 

observarmos atentamente outras experiências, vemos que a naturalização dessa associação 

tem levado muitos pais, a pedido da escola, aos consultórios neurológicos com queixas de 

hiper-atividade e problemas de dificuldade de atenção e concentração, eximindo a escola da 

responsabilidade na aprendizagem daquele aluno e transpondo o problema para o âmbito 

médico.  

Embora o ritmo do mundo contemporâneo venha sendo responsabilizado pelo 

aparecimento de diversas anomalias no comportamento humano, inclusive as de crianças, 

parece-me urgente e necessário refletir acerca das diversas síndromes que estão sendo 

diagnosticadas por grande parte das escolas - muitas vezes à revelia até dos próprios médicos 

- e que dizem respeito ao que a escola vem denominando ‘indisciplina corporal’ ou 

dificuldade de atenção e concentração, ou ainda, dificuldade em aprender. Será que a escola 

também não adoeceu junto com as crianças? Será que nós, professores e sociedade, também 

não deixamos de enxergar nas crianças outros comportamentos que indicam outras formas de 

inserção e atuação no mundo? Será que só elas (as crianças) estão adoecendo ou sofrendo de 

falta de atenção e concentração? Será que nós – professores adultos e sociedade – estamos 

preocupados suficientemente em tornar o conteúdo que se veicula no ambiente escolar algo 

interessante para as crianças a ponto de mantê-las curiosas e vivazes? Será que seus 

comportamentos ‘desatentos’ em determinados momentos não indicam uma forma de 

resistência a um poder inadequado aos novos tempos? Não será esse um momento profícuo de 

reflexão para a escola? 

O grande aumento dessas síndromes infantis - que aparecem, sobretudo, quando a 

criança é inserida no ambiente escolar – merece ser debatido com seriedade por todos os 

profissionais que se dedicam à infância e à juventude em nossa sociedade, especialmente os 

professores. A simples medicalização, a exemplo do que ocorreu em séculos anteriores com o 

que foi denominado loucura, denunciado por Foucault, não vem se mostrando a atitude mais 

adequada, nem a mais responsável.  

No que tange à questão da corporeidade e do conhecimento no ambiente escolar, 

considero fundamental refletirmos acerca do alto grau de exigência de disciplina e controle 

corporal feitos pela escola. O intuito é o de buscarmos uma compreensão mais complexa dos 
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significados acerca do que vínhamos entendendo ser conhecimento. Enxergar as ações e 

atitudes corporais como expressões de conhecimento, resistência, inserção e atuação no 

mundo significa ampliar as possibilidades de um efetivo trabalho com as crianças e jovens, 

que seja mais eficiente e compreensivo com os seus mundos, permitindo vê-los a partir de 

pontos de vista nunca visitados por nós. 

A simplificação da associação entre indisciplina corporal e dificuldade de 

aprendizagem não tem contribuído para que façamos uma autocrítica de nossa própria relação 

com essas crianças, apenas tem servido como excelente justificativa para todas as dificuldades 

que temos tido em nos aproximarmos desse mundo que tem se apresentado tão distante e 

diferente do nosso. Tampouco nos tem auxiliado a chegar mais perto desses sujeitos na 

tentativa de compreendê-los em suas facilidades e dificuldades. 

Novamente o diálogo, no sentido freiriano, desponta como ação pedagógica e humana 

primordial e essencial - não só o diálogo entre professor e aluno, mas entre corporeidade e 

conhecimento - para a compreensão mais ampliada das atitudes e inserções dos sujeitos no 

mundo. O corpo reto ou contorcido, inerte ou agitado, habilidoso ou descoordenado de nossos 

alunos denuncia as marcas socioculturais e pedagógicas, mas também as ações de submissão, 

docilidade e resistência a um só tempo. 

As crianças do CAIC, desatentas, desconcentradas e com dificuldades para aprender 

na sala de aula são as mesmas que se apresentam extremamente habilidosas, corajosas, atentas 

e concentradas na execução dos movimentos corporais de exímia dificuldade. Mas a escola 

não percebe nem a ambivalência das ações dessas crianças, nem o poder disciplinar de que faz 

uso no sentido de tolher seus movimentos e submetê-las à obediência e docilidade cegas. Esse 

é um diálogo complexo do qual a escola necessita participar e no qual urge se inserir para 

poder relativizar suas certezas, que se manifestam nas associações banalizadas e naturalizadas 

entre indisciplina corporal e dificuldade em aprender que têm dificultado ações pedagógicas 

efetivamente potencializadoras de crianças e adolescentes. 
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6. DANIEL: DIFERENÇAS CULTURAIS, IDENTIDADES E CORPOREIDADE NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

“Ninguém, suponho, admite verdadeiramente a 

existência real de outra pessoa. Pode conceder que 

essa pessoa esteja viva, que sinta e pense como ele; 

mas haverá sempre um elemento anônimo de 

diferença, uma desvantagem materializada. (...) Os 

outros não são para nós mais do que paisagem, e, 

quase sempre, paisagem invisível de rua 

conhecida”. 

Fernando Pessoa 

 

 

 Os estudos de Von Foerster (1996) nos mostram que só vemos o que podemos ou 

entendemos. A partir de variados exemplos referentes à linguagem e à realidade - ou ao que 

pensamos sobre ela -, esse autor nos leva a reconhecer que a linguagem cria a realidade e não 

o contrário, como fomos acostumados a entender. Nossa compreensão moderna acerca da 

realidade nos indica que o real existe independentemente do que somos capazes de ver ou 

perceber, sendo-nos permitido, através da linguagem e do conhecimento do mundo, percebê-

lo, compreendê-lo e descrevê-lo. Mas tanto os vários exemplos de Von Foerster quanto os 

inúmeros acontecimentos cotidianos nos indicam que nossa percepção sobre o mundo vai até 

aonde conseguimos compreendê-lo. Inclusive a percepção que temos sobre nós mesmos. O 

limite do real para cada um encontra-se no limite do que a linguagem consegue descrever a 

partir da compreensão que o sujeito – considerado como um ser vivo que convive num 

ambiente sócio-histórico-cultural próprio, com capacidade autopoiética, em deriva estrutural 



 133 

permanente e envolto em relações múltiplas que lhe conferem ruídos comunicacionais 

permanentes - consegue atingir. 

Portanto, nenhum ponto de vista contém a totalidade ou a verdade absoluta, certa e 

irretocável. Especialmente quando se trata do ser humano e de suas ações e atitudes. Assim, a 

ambivalência parece ser uma constante quando nos referimos ao humano, embora uma de 

nossas maiores tendências herdada da modernidade seja a de definir por pares opostos os 

comportamentos e características humanas (SILVA, 2005). O caso de Daniel, a exemplo dos 

demais relatados, oferece elementos que nos conduzem a um aprofundamento dessas 

questões. 

Daniel, um menino como tantos outros, aluno de uma escola pública da rede municipal 

do Rio de Janeiro, é desacreditado e desqualificado pela escola em função de suas 

dificuldades para aprender os conteúdos escolares e por apresentar um comportamento 

‘reprovável’. Nas aulas de Educação Física, ele encontra espaço/tempo para demonstrar que, 

além do Daniel ‘cleptomaníaco’, cabisbaixo e triste, existe também o Daniel ‘ingênuo’ e 

espontâneo, que se diverte com amigos, aceitando e compartilhando com eles um jogo 

comandado pela lealdade e por regras sociais de convivência. Porém, a escola não parece ver 

ambivalência em seu comportamento, reafirmando, através da utilização dos rótulos, atitudes 

tipificadas relacionadas à sua origem de classe subalternizada e marginal. 

Os conhecimentos apresentados em sala de aula parecem não motivar Daniel, que se 

mostra triste, tímido e ‘incapaz’. Em sala de aula, ele chega ao limite, segundo a professora e 

alguns colegas, de tentar se apropriar daquilo que é do outro, talvez numa busca por algo que 

ele sinta faltar, não necessariamente no campo do material apenas. Entretanto, no intuito de 

participar com seus colegas de uma atividade que lhe agrada e lhe permite demonstrar alguma 

capacidade, Daniel obedece às regras dos jogos e se comporta de forma honesta em quadra. 

 Surge um novo enigma, no sentido que nos empresta Pais (2003), desafiando nossa 

compreensão simplificada e rotuladora acerca dos comportamentos humanos. Sentenciar 

Daniel à exclusão social aos oito anos de idade pode ser a decisão mais fácil e, talvez, a mais 

‘natural’ para uma sociedade marcada pela dominação cultural, mas nunca a mais justa ou a 

mais instigante. Enxergar em Daniel outros ‘daniéis’ que podem ser potencializados também 

no ambiente escolar, oferecendo espaço/tempo de reflexão e desenvolvimento de outras 

características latentes de valores individuais e coletivos mais sólidos e éticos, parece-me ser 

uma tarefa mais árdua; porém, mais necessária e vivaz para uma instituição que toma para si a 

responsabilidade da educação das novas gerações. É por essa escola e por seus professores - 
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persistentes, curiosos, desafiadores, esperançosos, provocativos e inclusivos - que vale 

pesquisar, debater e discutir nossos pontos de vista. É para essa escola e com esses 

professores que faço a pesquisa. 

 O caso de Daniel pode ser pensado por diversos pontos de vista, inclusive por aqueles 

debatidos anteriormente. No entanto, para a discussão que apresento, a condição enigmática 

de Daniel encontra-se em dois pontos principais, inter-relacionados: a incapacidade da escola 

em romper com a idéia de identidade fixa e única do ser humano, que se expressa no rótulo 

impingido a Daniel de cleptomaníaco, embora ele tenha apenas oito anos de idade; e o 

aparecimento de atitudes leais e honestas de Daniel num espaço escolar invisibilizado pela 

escola – as aulas de Educação Física -, capazes de propiciar faces diferentes do mesmo sujeito 

e de serem reconhecidas como potenciais e relevantes para o seu desenvolvimento em outras 

áreas que não as exclusivamente motoras.  

 

6.1. DANIEL: IDENTIDADES MÚLTIPLAS E MULTICULTURALISMO 

 

O primeiro ponto elencado para a discussão do caso de Daniel me incita a refletir 

sobre as diferentes formas culturais34 que convivem e transitam no ambiente escolar e as 

enormes dificuldades que nós – dirigentes, professores, funcionários, alunos e comunidade – 

temos em reconhecer nas diferenças culturais fontes ricas e latentes de crescimento pessoal e 

coletivo. Apesar de o cotidiano escolar ser um palco em que se debatem diversas, variadas e 

hibridizadas racionalidades, corporeidades e identidades culturais, expressas pelas diferentes 

formas de existência e de constituição de subjetivações, a padronização cultural tem forte 

apelo institucional, moldando os currículos oficiais e ocultos.  

A origem sociocultural de Daniel - que não é aquela validada e valorizada pela escola - 

parece induzir os professores e a própria direção a ressaltar o seu comportamento reconhecido 

como marginal, identificando-o imediatamente como comum aos integrantes dessa parcela da 

                                                           
34 O termo ‘cultura’ será usado quase sempre no plural, numa perspectiva epistemológica que o entende como 
“instância que atravessa tudo aquilo que é do social”, perpassando os acontecimentos de nossas vidas e as 
representações que fazemos deles, tendo, portanto, sentidos multifacetados, polissêmicos e em permanente 
movimento. Essa compreensão está referenciada, especialmente, em VEIGA-NETO, Alfredo. “Cultura,culturas e 
educação”. In: Revista Brasileira de Educação, Campinas, SP: Editora autores Associados Ltda.,n 23, 
Mai/Jun/Jul/Ago,2003 e FLEURI, Reinaldo Matias. “Intercultura e educação”. In: Revista Brasileira de 

Educação, Campinas, SP: Editora autores Associados Ltda.,n 23, Mai/Jun/Jul/Ago,2003. 
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sociedade, numa atitude que tangencia o preconceito e a desqualificação de sua comunidade e 

cultura. Sem se debruçar em reflexões mais aprofundadas sobre outros possíveis motivos que 

justifiquem as atitudes de Daniel, a escola, ao inferir como única razão de seus ‘inadequados’ 

comportamentos a sua origem sociocultural, impede, por um lado, que Daniel tenha 

espaço/tempo de crescimento pessoal e coletivo, e, por outro, que a escola se abasteça e se 

nutra com o conhecimento e o reconhecimento das diferentes razões que podem motivar 

atitudes e comportamentos semelhantes nos sujeitos. 

Em todas as fases da humanidade podemos constatar a existência de disputas de poder 

no campo cultural, que foram responsáveis, em larga medida, pelas divisões do globo em 

dominados e dominantes. Na contemporaneidade essas disputas são alavancadas pela enorme 

rede de informações que se efetivou com os avanços tecnológicos e, ainda, pela facilidade de 

locomoção de pessoas no globo terrestre em função dos deslocamentos do período pós-

colonial. Mas também em razão do avanço tecnológico, a dominação sofre ameaças com as 

formações de redes interculturais de resistência e solidariedade, amansando algumas lutas e 

criando novas disputas. Portanto, falar de culturas e identidades culturais é também adentrar 

no campo das relações de poder e de dominação que sempre atravessaram a humanidade.  

A instituição escolar é igualmente atravessada por disputas internas entre as diferentes 

culturas que ali convivem. No entanto, o fortalecimento e apoio a uma dominação de cunho 

eurocêntrica no seu interior é visível. Desde a formação dos professores até os conteúdos 

didáticos, passando pela disseminação de comportamentos lingüísticos, morais, éticos, 

estéticos e religiosos, o que se observa é o empreendimento de esforços no sentido de se 

impor uma determinada forma cultural e a tentativa de subalternizar as demais culturas, 

tratadas como atrasadas, inferiores ou simplesmente exóticas. 

No entanto, recorrendo à noção de hibridismo desenvolvida por Bhabha (2003), 

podemos reconhecer que, embora as tentativas de imposições culturais estejam presentes em 

vários espaços – que, no caso discutido, é o do cotidiano escolar -, não é possível falar em 

culturas puras, que não sejam híbridas e plurais. No próprio contato com aquelas as quais se 

deseja suplantar, as culturas predominantes, bem como as subalternizadas, sofrem processos 

de reconstrução, hibridizam-se e se refazem, apesar da prevalência em termos de valorização 

e reconhecimento das que possuem raízes eurocêntricas.  

As intensas e rápidas transformações ocorridas a partir do processo de globalização 

cultural têm promovido incontáveis formas de intercâmbio cultural, desencadeando 

reordenamentos no campo da educação, onde a disputa e a dominação sempre foram muito 
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duras e violentas. Como acontece em todas as relações de poder, a cada ataque exige-se um 

contra-ataque. Dessa forma, ao avanço das resistências culturais coube a contra-ofensiva de 

pequenas aberturas oficializadas de acesso, pseudovalorização e respeito à diversidade 

cultural. Ou, como bem alerta Skliar (2003), uma ‘aceitação’ dos diferentes com vistas à 

normalizá-los, mantendo-se, discretamente, a mesma rejeição ao diferente numa outra 

roupagem. 

Na atualidade, a atenção e o respeito ao chamado multiculturalismo no cotidiano 

escolar, focalizado como a nova panacéia para os graves problemas educacionais, aparece em 

vários espaços e publicações da área. Todos buscam aprofundar as repercussões dos encontros 

e desencontros culturais no ambiente escolar e isso se reflete nos currículos oficiais - tendo 

como exemplar os Parâmetros Curriculares Nacionais -, nos incontáveis debates em 

congressos e seminários de educação, nas inúmeras e recentes publicações, sem mencionar o 

trabalho de pesquisadores renomados e anônimos, que dedicam seus estudos ao assunto.  

A legitimidade e a urgência do debate me parecem imprescindíveis em uma época em 

que as fronteiras socioculturais são fortemente abaladas em função de um processo de 

globalização que ameaça invadir todos os cantos do globo, dirimindo e pasteurizando nossas 

diferenças. Por outro lado, considero ser igualmente urgente e legítimo reavivar nossa cautela 

para que não sejamos engolidos por um modismo que, ao buscar um discurso único, vai 

cooptando e anulando as diferentes concepções próprias dos que se encontram em lugares 

distintos na arrumação global, tanto do ponto de vista étnico, como sexual, de gênero, de 

classe, de poder, de hemisfério, etc. 

Nós, que somos responsáveis por uma instituição historicamente marcada pela 

consolidação das nações modernas (PATTO, 1999) a partir das tentativas constantes, e ainda 

atuais, de homogeneizar as diferentes culturas que convivem dentro de fronteiras espaciais 

comuns, temos, realmente, urgência no debate. Entretanto, esse debate, do meu ponto de vista, 

deve estar solidamente ancorado na distinção política, que fazem Bhabha (2003), Skliar 

(2003) e Silva (2000), entre diversidade e diferença, para não acabarmos servindo de 

marionetes daqueles que buscam, no incitamento ao debate, uma outra forma de manter o 

controle da situação e de regular as inevitáveis mudanças dentro dos limites da dominação. 

Embora os termos ‘diferença’ e ‘diversidade’ possam ser usados, tanto pelos 

dicionários quanto no cotidiano, como sinônimos, o significado que parece ter sido apropriado 

pelos autores diz respeito aos sentidos de ‘falta de semelhança’ e ‘dissimilitude’ para o termo 

‘diferença’, e de ‘discordância’ e ‘desacordo’ para o termo ‘diversidade’. Com esses sentidos 
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os dois termos ganham perspectivas epistemológicas e políticas essencialmente distintas. Falta 

de semelhança refere-se a uma ausência de igualdade na origem e na forma presente, 

autorizando a efervescência dos campos de força e de poder que habitam as disputas 

interculturais globais. Já os significantes desacordo e discordância remetem-se à idéia de 

alguma coisa originalmente igual; porém, com pontos divergentes, que se separam num 

determinado momento, mas podem novamente se encontrar e retornar à igualdade original, já 

que possuem raízes comuns e priorizam os sistemas de intercâmbio e articulação dos signos 

culturais. 

Em termos de educação e currículo escolar, as ações centralizadas em propostas 

político-pedagógicas fundamentadas na noção de diferença percorrem caminhos muito 

diferentes daquelas centradas na noção de diversidade. Para as propostas centradas na 

diversidade, a noção de multiculturalismo propaga uma idéia de tolerância e benevolência 

com aquilo que aparece como diferente do ‘normal’ (SILVA, 2000). Ou seja, existe uma 

cultura normal, padronizada e naturalizada como superior, de viés etnocêntrico e colonizador, 

a qual deve ser disseminada no ambiente escolar como aquela a ser conhecida e, de 

preferência, seguida por todos os membros da sociedade, formando a identidade social 

padrão, assim como existem outras formas culturais decorrentes dos diversos processos de 

imigração ocorridos desde a colonização até os dias atuais, as quais devem ser toleradas e 

tratadas com curiosidade, como comportamentos exóticos e destoantes. 

Embora o multiculturalismo seja uma terminologia propalada atualmente nos 

documentos oficiais relacionados à educação, o sentido dado, na maioria dos casos, está 

politicamente centralizado na noção de diversidade, no sentido de tolerância, de compreensão 

e acolhimento. Essas são atitudes político-pedagógicas que não têm estimulado e nem 

promovido as necessárias problematizações urgentes no mundo escolar; apenas têm sugerido 

ações pretensamente ingênuas de cristalização de identidades padronizadas e tolerância aos 

diferentes mundos dos ‘outros’ sujeitos sociais. As diferenças culturais que convivem no 

cotidiano escolar carecem de atitudes políticas de inclusão e problematização, com as devidas 

teorizações que permitem mais do que a simples compreensão da situação, mas a 

consideração de que a diferença, por ser marca registrada do humano, sofre constantes e 

permanentes disputas.  

Por outro lado, o caso de Daniel explode essa compreensão, pois sua diferença – 

cleptomania - não pode ser tolerada. A diferença, nesse caso, é vista como deficiência e não 

como forma diversa de expressão dos comportamentos desejados e, portanto, toleráveis, 
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devendo ser apagada para que, em seu lugar, inscreva-se um comportamento apropriado à 

norma. A diferença, em seu caso, não pode ser tomada como diversidade, devendo ser 

normalizada. 

É com essa ancoragem que os autores afirmam a necessidade de resgatarmos o 

significado e o sentido do termo ‘diferença’ quando buscamos tratar da multiplicidade35 de 

identidades culturais que transitam no cotidiano escolar, especialmente o das escolas públicas 

que recebem, em sua imensa maioria, alunos oriundos das classes populares, consideradas 

marginais e subalternizadas pela cultura dominante de origem européia e norte-americana.  

É ainda a diferença, segundo os autores, que permite que falemos em identidades. O 

termo identidade, numa aproximação sociológica aligeirada e descuidada, pode nos remeter a 

uma associação com algo fixo e imutável. Ter uma identidade significa negar outras possíveis 

identidades. Ser brasileiro significa não ser espanhol, italiano, argentino, etc. Se o indivíduo 

nasceu num determinado país isso significa que ele possui a identidade daquele país e, 

portanto, as características culturalmente identificáveis daquele povo. No entanto, o que é ser 

brasileiro, ou espanhol, ou italiano, etc? Será que existe uma essência que identifica os 

sujeitos exclusivamente por suas nacionalidades? Será que o fato de termos nascido num 

determinado espaço do globo nos torna fundamentalmente diferentes dos demais sujeitos de 

outras nacionalidades e essencialmente iguais aos sujeitos nascidos no mesmo país? 

Esses questionamentos nos levam a duas posições epistemológicas diferenciadas. 

Woodward (2000) sinaliza haver uma tensão entre essas duas posições: de um lado estariam 

os defensores de uma perspectiva denominada essencialista, que entende ser a identidade algo 

referido fundamentalmente ao campo da biologia e da história; de outro, os defensores da 

perspectiva não-essencialista, que reivindicam conceituações mais relativizadas do campo da 

biologia e da história, incorporando os estudos pós-colonialistas de origem cultural e a 

psicologia. Divergindo da idéia de identidade fixa e propondo a noção de identidades, no 

plural, os não-essencialistas incorporam a ambigüidade como fator fundamental para a 

compreensão do permanente processo de identificação que os seres humanos atravessam 

durante a sua existência. 

                                                           
35 O termo multiplicidade está sendo utilizado na perspectiva exposta por Tomás Tadeu Silva (2000), que, 
apoiando-se na noção de multiplicação da aritmética, aproxima-se do que é ativo, produtivo e fluido, traduzindo 
movimento; em contraposição ao termo diversidade, que se apresenta como um dado fixo estático e estéril. A 
multiplicidade cultural se apresenta, assim, como uma produção intensa, ambivalente, constante e ininterrupta de 
identidades, movida pelas dinâmicas exposições dos sujeitos às irredutíveis diferenças do outro, do estrangeiro, 
que nunca poderá ser um outro ‘eu’. Por outro lado, o termo identidade será aqui utilizado sob o ponto de vista 
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Similarmente ao conceito de posições de sujeito, proferido por Hall (2005), a idéia de 

processo sempre inacabado de identificações parece muito mais adequada para 

compreendermos os enigmas cotidianos, especialmente aqueles que nos desafiam no ambiente 

escolar, como o de Daniel. As duas posições de sujeito que despontam em Daniel em 

momentos distintos sugerem uma ambivalência de identidades, solapando a concepção, ainda 

hegemônica no ambiente escolar, de que a identidade é fixa e imutável. Entretanto, por que a 

escola não enxerga Daniel como enigmático, como ambivalente36? 

Parece que responder a essa questão implica recorrermos ao papel político-social 

desempenhado pela escola em sociedades marcadas pela imposição de uma cultura dominante 

com vistas à subalternização de outras. Tanto a formação inicial dos professores como os 

currículos oficiais e ocultos e os conteúdos elencados como fundamentais estão, 

criteriosamente, vinculados a um tipo de perspectiva avessa à idéia de escola como local de 

encontros, conflitos e trocas culturais. A preocupação central na transmissão e veiculação da 

cultura dominante impede, ou, no mínimo, dificulta, a visibilidade da ambigüidade daqueles 

comportamentos estereotipados e que não se enquadram nas exigências escolares por não 

serem ligados aos concernentes à cultura dominante. 

Daniel é oriundo de uma camada culturalmente desprestigiada e reconhecida como 

socialmente marginal. Sua condição de subalternidade, conferida historicamente, lhe impõe 

tipificações sociais anteriores ao seu nascimento, demarcando fortes limitações em seu 

percurso de desenvolvimento. Embora no processo de constituição de sua subjetividade - que 

se inicia como uma gota que desce a montanha, conforme a metáfora que venho utilizando - 

estejam sempre presentes inúmeras possibilidades decorrentes da sua condição humana 

autopoiética, da deriva estrutural e dos ruídos comunicacionais, a montanha a ser percorrida 

no curso de sua vida já começa com incontáveis intempéries e adversidades, impelindo-o a 

pegar um atalho difícil de ser atravessado ou contornado. 

 Ao ingressar na escola, Daniel teria a chance de achar outros atalhos menos árduos. 

No entanto, essa mesma escola que poderia e pode oferecer a ele outras inúmeras 

possibilidades é também a que lhe nega oportunidades, e busca enquadrá-lo, de forma 

                                                                                                                                                                                     
de Stuart Hall (2000), que o compreende como os pontos de apego temporários que vamos sendo chamados a 
assumir como posições-de-sujeito, construídos através das práticas discursivas.  
36 O termo ambivalente está sendo usado para designar características cambiantes, deslizantes e dinâmicas dos 
seres humanos, numa tentativa de romper as fronteiras dos territórios fixos e rígidos das identidades definidas e 
unitárias que se configuram a partir das polaridades binárias modernas. Essa discussão está alinhada às noções de 
diferença, hibridismo, fronteira e identidade feitas especialmente por Silva (2005), Bhabha (2003) e Skliar 
(2003). 
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docilizada ou não, fazendo com que continue a ocupar sua posição de subalterno e marginal. 

Os comportamentos infantis de Daniel, corretos ou equivocados, como os de todas as 

crianças, são imediatamente relacionados à marginalidade na qual a sua camada sociocultural 

está inserida, em vez de serem encarados como uma questão a ser trabalhada no processo 

educativo no qual deveria estar inserido. 

 O comportamento de pegar para si o que não é seu não me parece ser um 

comportamento incomum às crianças de diversas camadas sociais. Em outras condições 

sociais, alguma criança que cometesse esse ato seria reconhecida como alguém que necessita 

de maior atenção por parte dos adultos responsáveis pela sua educação; talvez ela fosse 

medicalizada se se entendesse tratar de algum distúrbio neuropsicológico. Mas a oportunidade 

da educação pela via da escolarização não parece ser dada a Daniel. O rótulo de 

cleptomaníaco lhe cai nos ombros com tamanha força que suas atitudes de lealdade e 

honestidade nas aulas de Educação Física ficam invisíveis. Como então se livrar do rótulo? 

Contra que forças Daniel precisa lutar para sair da condição de cleptomaníaco e marginal 

conformada pela leitura escolar e social de sua origem sociocultural?  

 Mas parece-me que a pergunta mais interessante deve ser feita à escola: que outras 

possibilidades e potências podem emergir em Daniel se lhe retirarmos o rótulo? Como 

enxergar e sentir as outras posições de sujeito que convivem no mesmo Daniel que comete 

atos considerados inadequados? 

 Aqui as discussões se entrecruzam e o segundo ponto elencado para desvendar o 

enigma de Daniel pode ser abordado. Esse ponto refere-se à dificuldade da escola em 

visibilizar as múltiplas faces de Daniel que aparecem nas aulas de Educação Física, as quais 

possuem a corporeidade como foco. Vale ressaltar que, mesmo reconhecendo que as 

dificuldades em visibilizar o Daniel honesto e leal se aprofundem pelo fato de ele despontar 

nas aulas de Educação Física, as relações produzidas na escola, que teimam em fixar a 

identidade como algo imutável e essencialista, fortalecem a visibilidade do que é considerado 

mau em Daniel exatamente por se tratar de uma atitude sustentada pela sua origem 

sociocultural. Assim, auxiliada por Bhabha (2003), vou compreendendo que a invisibilidade 

de Daniel encontra-se na incapacidade da escola em reconhecer o entrecruzamento de suas 

diferentes posições de sujeito, que lhe conferem pluralidade e hibridismo no lugar da fixidez e 

da imutabilidade. Os olhos escolares olham, mas não vêem: Daniel cleptomaníaco é 

iluminado na mesma medida em que o Daniel plural permanece na invisibilidade. 
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6.2. IDENTIDADES CULTURAIS E CORPOREIDADE 

 

 Como discutido anteriormente, da mesma forma que acontece em outras esferas do 

mundo social, na escola existem as culturas dominantes e as subalternizadas. Da mesma 

forma, existem os tempos e os espaços reservados ao que é importante e devidamente 

valorizado, e os tempos e espaços considerados menores, subalternos e desimportantes. 

O lugar reservado ao corpo na escola, por exemplo, apesar de não ser pequeno, está, 

na maioria das vezes, subalternizado ou dominado pela disciplina, na perspectiva 

foucaultiana. Apesar da presença exposta na própria materialidade corpórea, absolutamente 

observável, relacional e existencial, a escola insiste no silenciamento e na submissão deste 

corpo, quando imagina estar ensinando o que considera essencial ao desenvolvimento e 

conhecimento humanos. Nos espaços apropriados à expressão e expansão dos movimentos 

corporais, como o recreio e as aulas de Educação Física, ou similares, o foco concentra-se no 

disciplinamento, no esquadrinhamento, na divulgação e imposição de um determinado padrão 

corporal. 

A dicotomia corpo/mente, que se explicita também na escola, faz parte dos binarismos 

dos sistemas de pensamento modernos, que tratam a diferença sob o ponto de vista da 

desigualdade de poder (DERRIDA, citado por WOODWARD, 2000). Da mesma forma que 

em outros binarismos - natureza/cultura, nós/eles, homem/mulher –, a polarização do par 

corpo/mente enuncia desequilíbrio e oposição, com a valorização de um (mente) em 

detrimento do outro (corpo). Busca-se cristalizar um modelo de pensamento baseado em 

relações de poder que tratam de forma desigual os elementos separados arbitrariamente.  

A divisão binária, ao indicar oposição entre os pares, classifica-os hierarquicamente 

em pólos positivo e negativo. Afirma-se a diferença como desigualdade e naturaliza-se o que 

deve ser considerado bom e normal (DERRIDA, citado por SILVA, 2000). A tentativa de 

classificar cada elemento desses pares faz parte de um tempo, ao qual designamos 

modernidade, que possui uma obsessão pela nomeação, determinação, certeza, definição e 

clarificação dos conceitos como forma de organização, controle e poder sobre o mundo.  

Derrida, citado por Silva (2000), ao elaborar sua crítica aos binarismos modernos, 

aponta também para a perigosa fixidez dos conceitos exercida no processo de polarização 

binária. Negando a fluidez e instabilidade dos sistemas lingüísticos e desconsiderando a total 

impossibilidade de uma definição única e estável para cada símbolo da linguagem, os pares 
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binários modernos têm ocupado um lugar de poder através do qual se busca a manutenção 

dessas relações de forma classificatória, hierárquica, excludente e naturalizada, e se tenta 

fazer com que os elementos dos pares binários sejam estabilizados em concepções fechadas e 

unívocas em relação aos seus significados. 

No caso da dicotomia corpo/mente, o processo de classificação, definição e 

hierarquização dos termos tenta naturalizar a identidade racional como a que permite definir o 

que é do humano, em oposição àquele decorrente das pulsões e desejos corporais, 

considerados irracionais, primitivos e animalescos, e que, como não podem ser retirados, 

devem ser disciplinados e moldados sob as ordens do que é considerado civilizado37. 

Essas relações desiguais podem aparecer de forma não tão explícita, aumentando a 

complexidade e dificultando a compreensão. A noção de ‘disciplinas’ de Foucault, discutida 

no caso das crianças do CAIC, oferece condições para que entendamos a nova mecânica do 

poder que surge a partir do século XVIII no Ocidente. O corpo é especialmente tornado alvo e 

fonte do poder disciplinar. Sua explícita valorização esconde uma investida, sem precedentes 

na história da humanidade, de minucioso controle e regulação, como forma de torná-lo dócil 

e, ao mesmo tempo, robusto, eficaz e, acima de tudo, adaptado.  

Mesmo considerando a razão o elemento essencialmente definidor da condição 

humana, o mundo ocidental, ao reconhecer as inúmeras possibilidades de educação pela via 

corporal, focalizou no corpo um importante locus educativo, do qual a escola lançou e lança 

mão para produzir e reproduzir um modelo de civilidade e disciplina. Essa produção se dá 

através de uma pedagogia do gesto, do movimento, da vontade e do prazer, com vistas a uma 

postura de retidão corporal e de desenvolvimento de padrões culturais, éticos e estéticos 

reconhecidos como importantes (ELIAS, 1994 e FOUCAULT, 1987). A marca da cultura do 

adulto civilizado, desde cedo, vai impondo limites, traçando possibilidades e 

impossibilidades, moldando valores, signos, símbolos e significados aos movimentos e gestos 

que a criança vai compondo como seus. 

                                                           
37 Uma abordagem interessante e que vem despontando no campo da filosofia e da antropologia considera que o 
tempo do binarismo corpo/mente vem sendo gradativamente substituído pela emergência, em ritmo acelerado, de 
novas configurações do humano a partir da idéia do homem pós-orgânico, tornando o biológico obsoleto. Essa 
concepção tem ancoragem nas práticas contemporâneas de artificializar os corpos numa tentativa de vencer o 
envelhecimento e a morte. Na tese essa abordagem não estará presente por se considerar que no mundo escolar 
os binarismos ainda geram fortes ecos e ainda nos esclarecem muitos acontecimentos. No entanto, considero ser 
de suma importância a discussão que apresentam esses autores. No momento tenho como referência os seguintes 
autores: Paula Sibilia, Guacira Lopes Louro e Denise Bernuzzi de Sant’Anna. Suas referências estão 
disponibilizadas na bibliografia. 
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O texto exposto pelos movimentos corporais e também os silêncios corpóreos 

impostos em determinados espaços sociais, especialmente no ambiente escolar, explicitam 

inscrições culturais em uma corporeidade modelada pela complexa relação bio-eco-cultural 

(MORIN, 1991), permitindo compreensões que indicam, implícita e explicitamente, tanto as 

origens sociohistóricas e étnicas do sujeito quanto as diferentes hibridizações características 

da ‘realidade ampliada’38 pós-moderna.  

Daniel explicita sua condição sociocultural nas marcas corporais de submissão e 

tristeza aparentes, mas também em suas habilidades corporais durante as aulas de Educação 

Física, em sua obediência às normas para participar dos jogos e em sua lealdade com seus 

companheiros. Sua forma corporal em sala de aula, apesar de estar apenas iniciando seu 

processo de descida da alta montanha que representa a sua existência, já denota uma 

identificação cultural subalternizada decorrente do patamar social inferiorizado em que se 

insere a sua classe social e cultural. Seu comportamento altivo, no entanto, aparece em 

atitudes corporalizadas, mas novamente invisíveis ao mundo escolar, pois não possuem os 

predicados exigidos do corpo robusto, esbelto, forte, dócil, branco, limpo e higiênico, 

requerido e valorizado. 

A estética de Daniel e de tantos outros meninos e meninas das classes populares, em 

sua maioria, não se enquadra nos padrões amplamente divulgados como ideais, mas seus 

movimentos apresentam belos gingados que poderiam lhes garantir outros tipos de poder que 

pudessem fazer frente aos ditames dominadores da padronização corporal. No entanto, os 

processos de constituição de identidades e posições de sujeito têm migrado fortemente para a 

estética como forma de garantir o controle e domínio do sujeito na perspectiva de Foucault. 

A infinidade de informações às quais estamos expostos, bem como a aceleração 

tecnológica desenfreada, têm garantido, tanto ao mundo escolar quanto ao cotidiano dos 

indivíduos, possibilidades impensáveis de comunicação e trocas culturais. O processo de 

globalização cultural, mesmo que não aconteça de forma a dirimir e homogeneizar as 

culturas,oferece espaço/tempo de complexas hibridizações (BHABHA, 2003), gerando, por 

                                                           
38 A noção de ‘realidade ampliada’ vem sendo bastante profícua para a compreensão dos novos modelos de 
subjetividade e intercomunicação decorrentes dos reordenamentos da realidade em função das novas tecnologias 
comunicacionais, como a internet e o mundo virtual, bem como da enorme facilidade e possibilidade de diversas 
e rápidas interações interculturais que ela permite, promovendo complexas e diversas hibridizações de 
identidades culturais. Além das novas tecnologias comunicacionais, a realidade ampliada ancora-se na noção de 
pós-modernidade desenvolvida por Bhabha (1998) e Skliar (2003), que consideram ser o prefixo ‘pós’ não uma 
“celebração da fragmentação das metanarrativas do racionalismo pós-iluministas” (SKLIAR, op. cit.), mas, 
sobretudo, uma alusão a uma temporalidade em que o outro, que esteve na modernidade silenciado, massacrado 
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um lado, dificuldades nos processos de identificação dos sujeitos e, por outro, um movimento 

intenso em busca de grupos, atitudes e comportamentos que garantam ao sujeito a sensação de 

pertencimento.  

A aparência corporal tem sido largamente utilizada como forma de identidade e 

pertencimento. Ortega (2003), recorrendo ao instrumental teórico de Foucault, assinala que na 

contemporaneidade as exigências de uma determinada padronização corporal - que, no limite, 

indicam o exercício do biopoder na constituição das subjetividades - têm provocado um 

excesso de cuidados corporais, disfarçados, muitas vezes, por discursos de preservação da 

saúde. Denominando esse movimento em direção ao corpo perfeito ‘ascese corporal’, Ortega 

sugere que a busca compulsiva pelo consumo, própria do mundo capitalista, tem sido 

maximizada pela compulsividade em adquirir produtos que garantam uma aparência próxima 

ao padrão exigido e propalado socialmente, gerando um processo de externalização da 

subjetividade.  

A somatização da subjetividade aparece como um processo da contemporaneidade que 

se vale da idéia de que o homem é o que aparenta ser (ORTEGA, 2003). Ao hiperfocalizar no 

corpo a auto-identidade, o ser humano leva ao limite a sua busca desenfreada por uma 

aparência que lhe garanta a sensação de pertencimento ao padrão ideal. Desconsiderando 

muitas vezes a herança genética e o pertencimento cultural, mulheres e homens tornam-se 

escravos do corpo perfeito. Novamente, aproximamo-nos do que Foucault denominou 

controle-estimulação: “fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado”. Atualmente 

poderíamos acrescentar outros predicados a esse corpo valorizado, especialmente os 

seguintes: não envelheça, não permita a flacidez, a celulite, o cansaço, a fadiga muscular, as 

rugas, etc. 

A ascese corporal da atualidade desloca a idéia de corporeidade como presença do ser 

no mundo para uma superficialidade que tangencia o desumano, ao buscar, inclusive na 

artificialidade, caminhos que rumem para a sujeição corporal e, conseqüentemente, humana. 

Esse é um movimento que merece atenção especial por parte daqueles que, de alguma forma, 

lidam com a corporeidade, especialmente no campo da educação.  

Novamente, a inserção cultural de Daniel não lhe permite ingressar nesse mundo 

padronizado do corpo da forma como é apregoado. As representações corporais valorizadas 

estão disseminadas na sociedade como aquelas que devem ser almejadas por todos, 

                                                                                                                                                                                     
e subalternizado, ascende à condição de sujeito, promovendo localizações espaciais e temporais paradoxais, 
produtos de novas e inquietas hibridizações culturais, que configuram de forma diferente as relações de poder.   
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independentemente da condição genética e sociocultural, e elas não fazem parte da condição 

das classes subalternas. O cuidado estético com o corpo visando uma adequação às 

características aparentes requeridas pelo modelo padrão, ou uma manutenção dessas 

características, exige um investimento econômico de que as classes subalternas não dispõem. 

Por outro lado, as características do gingado e do molejo, típicas dos integrantes das classes 

populares, bem como uma determinada estética e certas características corporais, apesar de 

valorizadas no campo das atrações visuais, não ocupam lugar de destaque entre a 

normalização do que é considerado belo e desejável para si. 

Portanto, nos processos de identificação cultural pela via da corporeidade, Daniel 

também se encontra, no mundo escolar e fora dele, em desvantagem. Possuidor de 

características estético-culturais próprias de sua inserção social, Daniel, além de sofrer forte 

pressão para tentar se ajustar a um modelo que não é o seu, não consegue se autovalorizar 

com o corpo, as formas e o movimento que possui. Sua condição de pertencimento fica em 

permanente conflito entre o que é e o que desejam que ele seja, ou, ainda pior, entre o que é e 

o que deveria ser para se sentir valorizado e incluído.   

Interessa, portanto, compreender que tanto os silenciamentos quanto os momentos de 

disciplinarização corporal no ambiente escolar fazem parte de um modelo educativo que visa 

a conformação de um tipo de civilidade própria do hegemônico no mundo ocidental. No 

entanto, são inúmeras as composições que vão sendo articuladas pelos sujeitos ordinários 

(CERTEAU, 1994) através da rica multiplicidade intersubjetiva e intercultural que habita o 

cotidiano escolar. 

Em meio às padronizações e disciplinarizações, despontam também as forças de 

resistência e as tentativas de libertação das amarras corporais que se fazem presentes, mas 

nem sempre visíveis, em todos os espaços da escola, desde o interior das salas de aula, até o 

pátio, os corredores, os banheiros e refeitórios, as quadras e os locais reservados à prática 

esportiva, etc. É nesse ambiente rico, complexo e dinâmico que a escola vai tentando 

inscrever nos corpos dos sujeitos um certo tipo de sociabilidade e cultura, que não são fixos 

nem imutáveis, pois sofrem remodelamentos constantes, decorrentes dos diálogos dessas 

imposições com as próprias inscrições culturais dos sujeitos (alunos, professores, 

funcionários, pais, comunidade, etc.) que nela vão entrando, e que reorientam e modificam 

sua estrutura e ambiente.  

Estudar o cotidiano escolar é, assim, aventurar-se num mundo de ambigüidades, com 

uma dinâmica impossível de ser aprisionada em teorias fechadas e imóveis. Daí 
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considerarmos o diálogo como metodologia indispensável, que permite a emergência da 

complexidade e dinamicidade do real. As definições exatas e as certezas sobre o ‘ser’ e o ‘não 

ser’ tropeçam no cotidiano e trazem à tona as faces dos inomináveis (DERRIDA, citado por 

SKLIAR, 2003), dos que não são nem isto nem aquilo, dilacerando as classificações 

deterministas. Concordando com Skliar, parece que: 

 

Quanto mais exato pretende ser um nome, quanto mais precisão supõe a 
definição de uma classe e quanto mais transparência parece adquirir o 
mundo, maiores são as possibilidades de emergência de novas ambigüidades. 
Assim, aparece o estranho, o estrangeiro, a indeterminação, o outro 
permanente, o sempre-sem-nome. Aparecem aqueles que, nos termos de 
Derrida, podem ser chamados de inomináveis, isto é, aqueles que não podem 
ser incluídos dentro da oposição (binária) filosófica, a que nega e 
desorganiza (2003, p. 55). 

 

A ambivalência de Daniel, portanto, não se enquadra na rigidez identitária e nas 

oposições binárias as quais mantêm a estrutura escolar no formato hodierno. É preciso, então 

nomear e fixar Daniel, já que o contrário (percebê-lo em sua ambivalência e manter visível 

suas potencialidades) seria inscrever na escola a negação e a desorganização dos princípios 

que a estruturam. Assim, Daniel é desorganizado, nomeado, ‘justamente’ excluído para 

preservar a lógica que ainda sustenta as práticas escolares, e que Daniel, silenciosamente, e de 

modo invisível expõe em sua insuficiência. 

É ainda Boaventura de Sousa Santos (2002) quem se arrisca a indicar que uma das 

possíveis causas de tantos equívocos da modernidade pode ter sido a insistência em dirimir as 

diferenças e a busca impiedosa e autoritária pela homogeneidade eurocêntrica entre os povos. 

Um dos grandes desafios atuais seria, então, o da construção de um outro conhecimento, 

baseado no reconhecimento do ‘outro’ como legítimo ‘outro’ (SKLIAR, op. cit.).  

Para Boaventura (op. cit.) a construção de um conhecimento crítico que possa dar 

conta desse desafio e encaminhar a humanidade para formas mais democráticas de 

convivência social e intersubjetiva deveria iniciar pela própria crítica ao conhecimento, e, eu 

acrescentaria, pela crítica à forma de construção do que passou a ser considerado 

conhecimento. Esse seria um movimento de ruptura paradigmática e de busca por novos 

aportes epistemológicos capazes de negligenciar o que Boaventura denomina conhecimento-

regulação em favor do conhecimento-emancipação, edificado na perspectiva de elevação do 

‘outro’ (objeto) à condição de sujeito, e cuja mais importante diretriz é a solidariedade.  
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A escola, local privilegiado de disseminação desse conhecimento, apesar de ter sido, 

desde o seu nascimento, uma instituição que teve como objetivo a naturalização de um certo 

padrão político, cultural, social e lingüístico hegemônico capaz de consolidar os Estados-

nação modernos, abriga uma poderosa rede de relações sociais e intersubjetivas, bem como 

uma rica multiplicidade cultural. Essas redes e essa interculturalidade presentes em seu 

cotidiano fornecem indícios de uma intensa complexidade política, social e cultural no seu 

interior. O discurso, bastante caro à escola e à sociedade, da transmissão/construção do 

conhecimento, muitas vezes buscou/busca legitimar atitudes de subalternização, dominação, 

padronização e homogeneização cultural.  

No entanto, as contradições latentes e aparentes que despontam das relações 

polifônicas e multifacetadas entre professores, alunos, funcionários e comunidade dão mostras 

das brechas desse discurso hegemônico; apontam para embates que dizem respeito à 

multiplicidade de inter-relações culturais, possibilitando inúmeros encontros e desencontros 

que permitem muitas formas de hibridizações, que desnaturalizam, complexificam e 

enriquecem esse cotidiano.  

O cotidiano escolar aparece, assim, como espaço/tempo em que as contradições, os 

conflitos e a emergência dos inomináveis despontam com intensa freqüência, embora muitas 

vezes de forma invisível ou incompreensível. Mesmo não conseguindo nomear ou explicar os 

acontecimentos, aqueles que se ocupam de vivenciar com envolvimento o cotidiano escolar, 

percebem que a ordem propalada e perseguida pela escola não se realiza. Seja pelo caos que 

se instala em sala de aula, quando os alunos expõem suas próprias compreensões acerca do 

que é transmitido pela professora; seja pelas várias desordens que se fazem e refazem 

constantemente a partir das inúmeras redes de relações entre os sujeitos escolares; seja pelos 

inúmeros acontecimentos que fogem ao planejado previamente pelos professores e dirigentes 

escolares, e que demonstram a ineficiência dos aportes psicológicos e pedagógicos 

fundamentados no objetivismo e determinismo do comportamento humano.    

Ao reler a entrevista com o professor de Educação Física, noto que essa questão 

também aparece, ou melhor, que ele percebe ser o cotidiano das escolas complexo, rico e 

incompreensível, embora não nomeie ou explique essa complexidade. Sua reflexão prévia 

acerca do trabalho a ser desenvolvido com os alunos esbarra no cotidiano, na vida real, 

sempre deslizante, fluida, cambiante e inapreensível, deixando um rastro de insegurança e 

dúvida. Trago uma parte de nosso diálogo em que o professor, ao elaborar seu planejamento, 

se vê atônito diante da riqueza do cotidiano, atravessado por diferentes fontes culturais em 
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permanente movimento. Na reflexão que faz, vai deixando escapar suas incertezas, suas 

angústias e suas apreensões, dignas de quem reconhece a importância e o compromisso do seu 

fazer pedagógico. 

 

6.3. COM A PALAVRA, O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Recorro a Morin para afirmar que complexidade não é a mesma coisa que completude. 

A complexidade do cotidiano escolar nos remete à humildade de quem sabe que não sabe e 

não percebe tudo. Pesquisar com o cotidiano, portanto, é reconhecer que entenderemos, 

veremos e sentiremos algumas coisas e muitas ficarão invisíveis, embora visíveis para outras 

pessoas. Mais uma vez, o diálogo se mostra pertinente como atitude e método para quem se 

aventura pelos meandros da compreensão do humano.  

 A partir da proposta de construção de um trabalho inclusivo e problematizador das 

diferenças culturais, arrisco-me a dialogar com o professor sobre as dificuldades do cotidiano 

escolar. Os significados dos termos respeito, obediência, disciplina, conhecimento, 

corporeidade e identidades no cotidiano são extremamente fluidos e escorregadios. A reflexão 

do professor nos ajuda a percorrer esse árduo caminho de decidir, dia após dia, o que e como 

encaminhar o processo pedagógico com o aluno; como se tornar suficientemente flexível 

diante das adversidades cotidianas e das diferentes formas e trajetos de inserção e 

compreensão do mundo; de que forma tratar a corporeidade para que com ela possamos 

ajudar os alunos nos seus próprios percursos existenciais. 

 Num determinado momento de nosso diálogo, perguntei ao professor se no trabalho 

por ele desenvolvido com as crianças o cotidiano lhe dava pistas ou se ele seguia o seu 

planejamento preestabelecido sem se preocupar com as respostas do dia-a-dia. Essa foi sua 

resposta: 

 

Algumas coisas eu já tinha pensado de que forma eu queria trabalhar. 
Porque aquilo que a gente falou: o conteúdo de Educação Física é tão 
complicado de dividir, que a gente fica com uma divisão de 5ª a 8ª série e 
de 1ª a 4ª série. A gente fica se perguntando: o que eu trabalho? Trabalho 
psicomotricidade, trabalho iniciação de jogos ou trabalho o quê com essas 
crianças, eu não sei o que trabalho? Então no ano passado eu pensei em 
dividir por material o que vou trabalhar com os alunos. Aí fica um bolo só. 
Eu me perdi no planejamento, ficou uma coisa desgastante, porque o 
material ele desgasta. Um material tem uma diversidade muito grande e o 
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outro não tem. Aí você tem uma quantidade x de aulas pra dar e aquele não 
cobre, aí você fica enrolando, que é isso que era minha ansiedade. Eu 
falava: meu Deus, o que eu estou trabalhando? Não estou trabalhando nada. 
Eu estava me sentindo um recreador. Aí esse ano eu vi que trabalhar com 
material não dá certo e vi que eu tenho que arrumar uma maneira de 
trabalhar com conteúdo. Eu peguei dentro do conteúdo da psicomotricidade 
o que eu achava importante para eles. A questão valorativa, a questão 
motora que eu achei que é uma questão legal e tentei fazer uma divisão. 
Peguei um livro bem simples - pois eu tinha que me nortear por alguma 
coisa -, vi a divisão que eles fizeram e ali eu fui enchendo com o que eu 
achava legal. Até no planejamento quando a gente criou, eu a Vilma, 
basicamente, a gente dividiu a Educação Física em quatro partes: 
brincadeiras, atividades e jogos e pra outra turma jogos mais complexos. 
Então a gente colocou uma parte de artes para eles trabalharem a parte de 
coordenação motora fina, o refinamento, o sentimento, a criatividade, 
porque você está ali criando alguma coisa. Quando você está criando, você 
cria sentimentos com mais vontade. Nas brincadeiras a gente procura fazer 
resgate de brincadeiras. Porque a gente vê crianças... Por exemplo, eu 
peguei crianças numa turma de terceira série que não sabiam pular corda e 
eles têm 9 anos de idade. Saltar é uma coisa que as crianças de 3-4 anos 
estão aprendendo. Se você iniciar com ela, ela aprende a pular corda. Cinco 
anos depois não saber entrar ou sair é uma deficiência motora que você vê 
aí que não teve aprendizado, não teve oportunidade. Então a gente resolveu 
resgatar brincadeiras tipo pular corda, jogos de rua, essas coisas. E a 
questão da cantiga que não sei se isso é uma questão minha, mas eu acho 
que a música abre caminho para tudo. Ela abre um canal que te facilita, que 
tira um pouco aquela timidez, pra você ficar aberto. Porque se você não 
tiver aberto para a aula, você não vai aprender nada. Então eu coloco no 
início da aula tudo isso. Então essas coisas eu tinha planejado. Vamos abrir 
a aula com música, vamos colocar tipos de atividades assim. E aí a gente 
fez um ‘PS' lá embaixo, uma observação dos valores que seriam implícitos. 
Como que a gente poderia trabalhar essa questão do valor? Então a gente 
daria um jogo e deixaria as coisas acontecerem e no final da aula a gente 
discutiria sobre aquilo. É claro, com as crianças pequenininhas você tem 
que jogar com eles essa questão pra eles poderem ir entendendo. Com a 
turma de terceira série, com a série que eu já trabalhei, eu fazia perguntas 
diretas e eles respondiam. Com as crianças pequenininhas você tem que ir 
instigando: e se acontecesse isso, aquilo, aquela coisa. Aí é o que eu falo pra 
você: eles estão tão disciplinados... E aí o coleguinha levou um soco, isso 
pode acontecer? Não. Não pode bater, não empurrar, não pode chutar e não 
pode dar banda. Você vê? Uma coisa metódica, tudo certinho. Eu falei: 
gente, não é essa questão de ser isso, isso, aquilo. A gente tem que ver que 
quando a gente vai trabalhar o respeito, a gente não pode fazer o que a gente 
não quer que eles façam. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, 
essa questão valorativa, isso foi acontecendo durante o ano. Às vezes eu 
estava assistindo um programa na televisão e pensava: vou levar isso pra 
aula e vou ver o que vai dar. Estava lendo alguma coisa da pós-graduação, 
às vezes numa brincadeira com adulto na pós-graduação acontecia e eu 
pensava: se com adulto acontece, imagina quantas vezes aconteceram com 
criança e eu não prestei atenção. Então vou levar isso. Uma pessoa falava: 
eu trabalho assim, dessa forma... Então isso foi inchando meu planejamento. 
Meu planejamento estava pronto, como eu falei pra você. Eu fiz uma 
divisão diferente da do livro, usei a divisão do livro e englobei aquilo lá. 
Depois aos poucos foi entrando. Não tem como repensar tudo. Primeiro 
você faz uma diagnose da turma, aí depois é que você vai ver se seu 
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planejamento continua, dá pra se encaixar naquilo ou se você vai modificar 
aquilo completamente até anular aquele e fazer outro. Graças a Deus, o que 
eu tinha feito, as crianças, em termos de movimento não diferem muito, 
não. Diferem em questão de comportamento por causa da realidade social 
de cada uma, da vivência de pai e mãe de cada uma modifica um pouco. 
Mas deu para eu adaptar. Como as crianças aqui têm uma condição social 
um pouquinho mais elevada, eu não precisei aprofundar mais, pois eles aqui 
já trazem essa questão valorativa de pai e mãe, já tem mais isso do que as 
outras crianças. 

 
 

 Continuamos a conversa e eu lhe perguntei que valores considerava importantes de 

serem trabalhados e abordados com as crianças com as quais estava trabalhando. Essa foi sua 

resposta: 

 
 

Em primeiro lugar, você tem que trabalhar o valor de respeitar. Porque o 
respeito gera... Se você não se respeitar a si próprio, se você não se 
conhecer, começa... de seu próprio corpo. Se você é uma pessoa que não se 
respeita, não vai se preocupar com doença, não vai se preocupar com seu 
visual, não que isso seja importante para agradar as pessoas, mas você tem 
que se sentir bem com isso. Se você não respeita a si próprio, não respeita 
uma planta, não respeita o local que está limpo. Eu acho que ele enfatiza 
tudo, por isso o respeito em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro 
lugar. O respeito é uma coisa difícil para o ser humano em geral, para o 
adulto é difícil o respeito. O adulto tem aquela questão: ele sabe voltar atrás 
quando ele quer, ele sabe voltar atrás. A criança não entende que ela tem 
que voltar atrás. Ela pode até entender que ela desrespeitou o outro, mas 
você tem que dar os caminhos para ela. Olha: se você desrespeitou, vamos 
tentar voltar essa situação, vamos tentar melhorar essa situação. Você tem 
que encaminhar ela. O adulto sabe. Ele não volta porque não quer. Ele fez 
alguma coisa de ruim para o outro, ele pode muito bem pedir desculpas, 
voltar, tentar consertar a situação, porque ele já tem discernimento para isso, 
a criança não. Então eu acho que a partir do respeito você parte para outras 
coisas, entendeu? Trabalha-se tanto o respeito pela natureza, preservar a 
natureza, mas se a criança não consegue respeitar a si própria ela vai 
respeitar a natureza como? Uma planta que está ali? Que não influencia 
nada, que não sente dor? Ela não consegue nem ver como um ser vivo, às 
vezes. Você acha que ela vai respeitar? Então, eu acho que do respeito se 
parte para muitas outras coisas. Isso se você vai trabalhar outros valores. Se 
você respeita uma pessoa não é mais fácil ser solidário, ser cooperativo? 
Como ele é um sentimento abstrato, difícil de entender, muito grande, assim 
como o amor, você sentir o amor é uma coisa assim, que você vai galgando 
aos pouquinhos com a pessoa, então é assim. Eu procuro enfatizar isso. 
Porque é difícil explicar isso. Você às vezes desrespeita. Você às vezes 
passa por cima de algumas coisas. Às vezes na sua atitude você vê que não 
respeitou aquela criança, não respeitei a maneira dela de pensar, não 
respeitei o momento dela, ela não queria fazer atividade e eu dei uma 
forçada de barra pra ela poder fazer atividade. Então eu acho que isso é uma 
falta de respeito. É uma coisa que você tem que estar sempre alerta. É um 
trabalho do dia-a-dia.  
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Embora a fala do professor traga muitas questões interessantes e importantes, destaco, 

para a discussão duas delas: a observação do cotidiano escolar e a arrumação do planejamento 

e do trabalho do professor a partir das diferentes questões que emergem dessas observações, e 

os valores trabalhados, especialmente o que ele vai considerando ser respeito ao outro e a si 

mesmo. 

A partir da discussão feita anteriormente sobre a diversidade, a diferença e as 

apropriações que o campo da educação vem fazendo acerca do multiculturalismo nos 

currículos oficiais e ocultos, considero relevante entender na fala do professor as dificuldades 

em reconhecer o que é relevante e o que é secundário, ou mesmo desprezível, no trabalho com 

os alunos. O momento de decisão sobre os conteúdos a serem trabalhados com os alunos – 

que se inicia, na maioria das vezes, na elaboração do planejamento – é extremamente 

complexo e angustiante. Numa dimensão menos atenta ao cotidiano e, especialmente nas 

disciplinas entendidas como mais teóricas, a decisão do professor pode restringir-se ao que 

está determinado no livro didático ou nos currículos oficiais. 

No entanto, ao partir por esse caminho, o professor tende a esbarrar violentamente na 

realidade e nas histórias locais em que está inserida a escola; no limite, elas explicitam as 

diferentes culturas que transitam no ambiente escolar, complexificando o seu trabalho. É 

muito comum ouvirmos dizer que o conteúdo não está sendo apreendido pela turma por ela 

ser ‘heterogênea’. A partir da discussão feita anteriormente - com o auxílio de autores que têm 

contribuído enormemente para que fiquemos atentos à importância de se iluminar a questão 

das identidades culturais no fazer pedagógico - não é mais possível falarmos de turmas 

homogêneas. Elas só existem num imaginário, infelizmente ainda de amplo espectro, que não 

rompeu com a idéia de escola como instituição veiculadora de uma determinada cultura 

dominante e pasteurizadora das demais. 

Sendo a diferença marca e fator de riqueza do humano, não cabe mais o termo 

homogêneo para nos referirmos ao que almejamos como ideal para o final de um período 

trabalhado coletivamente. É certo que todo professor deseja que seus alunos ao final do ano 

estejam dominando grande parte dos conteúdos desenvolvidos. Mas deve-se levar em 

consideração que as formas e os ritmos para a apropriação dos temas, informações e 

conteúdos trabalhados denotam uma apreensão e uma forma de conhecimento que são 

próprias e diferenciadas entre as inserções culturais, e mais, próprias também a cada sujeito, 

conforme o seu processo autopoiético, seu movimento de deriva estrutural e suas condições 

de ruídos comunicacionais. Assim, retornamos ao diálogo como método de ação que permite 
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a interação e o avanço do conhecimento, tanto para o professor quanto para os alunos, em 

qualquer trabalho didático-pedagógico.  

Na Educação Física, a despeito de um determinado senso comum que diz ser mais 

fácil selecionar conteúdos por se tratar de uma disciplina de caráter ‘prático’, entendo que a 

complexidade está no mesmo patamar da existente em disciplinas ditas teóricas; porém, há 

algumas especificidades. A discussão acerca do que é conteúdo da Educação Física Escolar se 

tornou relevante e preocupante a partir, basicamente, da década de 80, com a chamada ‘crise 

de identidade’ e com as inúmeras publicações na área. Esse movimento buscava romper com 

uma concepção cerrada de Educação Física, que a relacionava primordialmente ao campo 

biológico e da aptidão física. 

A partir de então temos alguns trabalhos publicados propondo diferentes abordagens, 

que indicam também diferentes conteúdos e papéis sociais e culturais para o trabalho escolar 

com a disciplina Educação Física. Não cabe aqui uma discussão aprofundada dessas 

abordagens39; no entanto, considero importante destacar que não existe conteúdo único, e 

muito menos consensual nessa área. Pelo contrário: assistimos atualmente a um intenso, rico e 

produtivo debate entre as diferentes propostas decorrentes de pesquisas e estudos, na maioria 

dos casos, publicados e amplamente discutidos nos fóruns específicos, causando muitas 

discordâncias e oposições. 

Portanto, a angústia que aparece na fala do professor na hora em que tem que 

selecionar o conteúdo a ser trabalhado, reflete, em primeiro plano, essa efervescência no 

interior do campo da Educação Física. Mas, no momento, interessa-me particularmente uma 

outra angústia que se manifesta igualmente em sua fala e que parece ter relação com as 

diferentes identidades culturais com as quais convive no interior da escola e com a sua 

dificuldade em selecionar um conteúdo que inclua a todos ou, no mínimo, que seja relevante 

para grupo.  

A fala do professor denuncia uma noção de conhecimento vinculada ao conteúdo 

escolar, predefinido como importante e fundamental para todos e norteador da organização 

das atividades e do trabalho pedagógico. Desconsideram-se as inúmeras formas de aprender e 

compreender o mundo que não são lineares nem homogêneas; as redes de tessitura que não se 

articulam exclusivamente ao conteúdo escolar; e as diversas dimensões humanas que 

expressam de muitas formas diferentes os conhecimentos dos sujeitos. No momento de 

                                                           
39 Existem atualmente muitas publicações que definem diferentes abordagens para a Educação Física Escolar. 
Além dos textos de cada abordagem, a autora Suraya Darido Pimenta possui um estudo que resume dez dessas 
abordagens consideradas as mais divulgadas e bem definidas do ponto de vista didático. PIMENTA, Suraya 
Darido. Educação Física na escola: questões e reflexões. Araras, SP: Gráfica e Editora Topázio, 1999 
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discutir sobre o conteúdo escolar parece que ficamos de frente com algo imaculado, intocável 

e indiscutivelmente importante e fundamental para todos, independentemente das questões 

culturais, sociais, políticas e históricas. Parece que ainda não conseguimos nos desvencilhar 

da forte aura conteudista que emperra e dificulta a permeabilidade dos professores no sentido 

de serem capazes de compreender mais amplamente as diversas formas e dimensões de 

tessituras de conhecimentos. 

É comum e bem-vindo um certo descompasso entre o planejamento e o cotidiano 

escolar; afinal, a realidade é sempre muito mais rica do que qualquer reflexão que possamos 

fazer sobre ela. Portanto, ao elaborarmos nossos planejamentos didáticos, estamos fazendo 

um exercício - importante, sem dúvida - de reflexão acerca do nosso fazer pedagógico, que 

necessita ser cotidianamente repensado e dialogado. No entanto, esse descompasso denuncia, 

muitas vezes, um grande distanciamento entre o que elencamos como importante para nossos 

alunos e o que eles esperam da escola, ou o que eles entendem sobre o que a escola pretende 

lhes ensinar.  

Uma das fortes raízes desse distanciamento encontra-se no fato de a escola ainda 

buscar veicular de forma impositiva uma determinada identidade cultural e um determinado 

conteúdo, entendido como conhecimento, que não condiz com as identidades culturais 

presentes entre os alunos, que são negadas ou amansadas, tornadas horizontais. Essas são 

atitudes que são cometidas, muitas vezes, rodeadas de boas intenções por parte dos 

professores. Parece haver uma ausência dessa discussão dentro da escola que radicalize o 

debate acerca do multiculturalismo na perspectiva das diferenças culturais e acerca das noções 

de conhecimento com as quais a escola trabalha.  

Quando o professor diz que primeiro ele faz uma diagnose para depois ver se o 

planejamento se encaixa, ele está, na verdade, buscando entender e conhecer seus alunos. 

Talvez deva ser acrescida a essa fala que o exercício de diagnose é permanente e ininterrupto 

quando nos propomos a radicalizar a metodologia do diálogo freiriano, que, do ponto de vista 

defendido aqui, parece ser primordial a qualquer trabalho pedagógico que tenha a 

preocupação com a problematização e inclusão das diferentes culturas que transitam no 

ambiente escolar, e também com o acolhimento, a valorização e a potencialização das 

diferentes formas e dimensões de conhecimento. 

Por outro lado, a exemplo da grande maioria de professores das escolas públicas, o 

professor reconhece que os alunos são diferentes e que essas diferenças dizem respeito a 

diferentes percursos de vida, de família, ou, para usar os termos que venho desenvolvendo, de 

identidades culturais, de cambiantes e deslizantes posições de sujeito. Embora reconheça 
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percursos diferentes entre seus alunos, no entanto, a hierarquização entre eles fica bem 

marcada em sua fala, a qual anuncia os valores a serem incentivados e os que necessitam ser, 

senão extintos, no mínimo, afastados do ambiente escolar.  

 

 

“Diferem em questão de comportamento por causa da realidade social de 
cada uma, da vivência de pai e mãe de cada uma modifica um pouco. Mas, 
deu para eu adaptar. Como as crianças aqui têm uma condição social um 
pouquinho mais elevada, eu não precisei aprofundar mais, pois eles aqui já 
trazem essa questão valorativa de pai e mãe, já tem mais isso do que as 
outras crianças”. 

 
 

 Com essa fala o professor vai comunicando a situação que atravessa o mundo escolar, 

de forma comum e perversa: os valores e o conhecimento trazidos pelas crianças das classes 

populares não só não interessam à escola, como devem dali ser banidos e substituídos pelos 

conhecimentos e valores hegemônicos. Essa forma de perceber as diferenças entre os 

percursos dos sujeitos, que ainda parece predominar entre grande parte das escolas, vai sendo 

responsável pelas dificuldades dos professores em reconhecer e perceber os sujeitos – alunos - 

em sua complexidade, ambivalência e dinamicidade, tornando-se, assim, a alavanca de 

atitudes de rotulação e preconceito.  

Perceber as identidades e posições de sujeito como necessariamente fluidas, 

processuais, inacabadas e em permanente modificação, em função das experiências 

vivenciadas pelo sujeito, exige a radicalização de um entendimento que extrapole e exploda a 

visão estreita e restrita sobre o humano, incorporando muitas discussões travadas aqui e outras 

tantas que não estão referidas nessa tese. O entrelaçamento complexo entre natureza e cultura 

na constituição do que consideramos ser próprio do humano me parece especialmente básico, 

principalmente para a escola. Através dele, estaremos, de alguma forma, mais aptos a 

tensionar as perspectivas que se apóiam nos biologismos e nos antroplogismos (MORIN, 

1975) para justificar ações e atitudes de desrespeito e preconceito com as crianças que 

freqüentam o mundo escolar.  

A experiência escolar faz parte de uma larga fatia de vivências de grande parte dos 

sujeitos; afinal, o tempo médio de permanência na escola é de, no mínimo, quatro horas por 

dia durante alguns anos. Será que podemos dizer que é pequena a parcela de influência da 

escola na vida de alunos e professores?  Em termos de tempo real, não é possível dizer que é 

pouco. Em termos de tempo de trabalho ‘significativo’ para a vida de alunos e professores, vai 

depender muito da nossa capacidade de resistência aos ditames dos que buscam na imposição 
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cultural uma forma de manutenção da dominação. Para isso faz-se necessário um trabalho que 

reconheça, na riqueza das diferenças pessoais e culturais, possibilidades de emergência e 

fortalecimento dos indispensáveis levantes capazes de romper com as tentativas cruéis de 

abafamento e contenção daqueles considerados desiguais e inferiores.  

A outra questão trazida na fala do professor, e que eu destacaria para discussão que ora 

faço, refere-se ao significado e à atenção conferidos por ele ao respeito enquanto valor a ser 

trabalhado exaustivamente com seus alunos. Considero a sua ênfase na questão do respeito a 

si mesmo um ponto central para a discussão.  

Se fizéssemos uma leitura despreocupada e desatenta da fala do professor, poderíamos 

articulá-la ao caso de Daniel. Incorreríamos, talvez, no erro de considerar que caberia a 

Daniel, ajudado pelo professor, a responsabilidade de desenvolver atitudes de respeito consigo 

mesmo e com os colegas, e de se eximir do comportamento equivocado de pegar para si o que 

não é seu de direito. Porém, essa questão não me parece ser tão simples assim. As atitudes 

consideradas equivocadas de Daniel, bem como a fala do professor, indicam que a 

complexidade dos fatos exige discussões mais aprofundadas e mais abrangentes do ponto de 

vista dos sujeitos envolvidos ou que precisam estar envolvidos no caso. 

A ambivalência de Daniel, que desponta, especialmente, nas aulas de Educação Física, 

está invisibilizada para a escola com um todo, inclusive para o professor de Educação Física. 

O que parece prevalecer é a dificuldade em admitir a ambivalência como característica do 

humano, presente em todos nós; porém, negada e, muitas vezes, abafada, escondida e 

considerada como desvio de caráter.  

É comum ouvirmos dizer, de forma pejorativa e crítica, que uma pessoa tem dupla 

face. Será que existe alguém que tem um único comportamento independentemente do espaço 

em que se encontra? Embora todas as nossas experiências indiquem que não, continuamos a 

disseminar essa assertiva como uma verdade incontestável, buscando definir e determinar 

uma identidade fixa, imutável e única para que nos apresentemos através dela, mesmo que 

essa definição não seja condizente com as que são percebidas em nós por outras pessoas. A 

contradição, própria da ambivalência que evidencia o humano, parece remeter ao erro, ao que 

precisa ser consertado. Continuamos a nos remontar à rigidez de conceitos da modernidade, 

buscando a definição e a certeza, e rechaçando a contradição, a incerteza e a volatidade do 

real. 

Voltando a Daniel, vale ressaltar ainda que, mesmo que sua ambivalência estivesse 

sendo reconhecida pelo professor de Educação Física, isso não bastaria. Ela precisa ser 

igualmente reconhecida e devidamente valorizada como potencialidade pelos demais sujeitos 
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escolares. Nos Conselhos de Classe é comum acontecer de os professores terem avaliações 

diferentes sobre um mesmo aluno. Quando essas avaliações partem dos professores de 

Educação Física, muitas vezes elas são desconsideradas e desvalorizadas, já que se constituem 

a partir da atitudes dos alunos em espaços desimportantes do ambiente escolar. 

Novamente a questão da corporeidade como dimensão humana de alta expressividade 

da subjetividade e do conhecimento aparece como fundamental para um diálogo mais rico e 

significativo no ambiente escolar. Porém, os professores, inclusive os de Educação Física, não 

parecem acreditar muito nisso. Ainda nos encontramos excessivamente imersos na 

perspectiva racionalista de viés eurocêntrico, o que gera dificuldades nas nossas 

possibilidades de respeito à diferença de percursos, especialmente quando essa diferença está 

fortemente ancorada na corporeidade.  

Por outro lado, o cotidiano escolar oferece muitos indícios àqueles que a ele se abrem 

mais desarmados. Reconhecer os nossos desrespeitos; as nossas imposições; os nossos 

autoritarismos; o nosso etnocentrismo e a nossa cegueira diante de crianças consideradas 

inferiores e candidatas à marginalidade não é uma atitude simples e fácil. Requer mais do que 

conhecimentos teóricos e livrescos; requer uma atitude política e ética de quem entende que o 

seu papel social vai muito além da simples transmissão de conteúdos e se esforça 

cotidianamente no sentido de cultivar posições coerentes com a construção de uma sociedade 

onde caibam todos, e onde o outro, principalmente aquele que, desde antes do seu nascimento, 

já se encontra na condição de marginalizado e subalterno, seja elevado à condição de sujeito 

(SKLIAR, 2003) e tenha a chance de desenvolver suas potencialidades e suas identidades 

culturais sempre diferenciadas e, por isso mesmo, ricas. 

 

 “Às vezes na sua atitude você vê que não respeitou aquela criança. Não 
respeitei a maneira dela de pensar, não respeitei o momento dela, ela não 
queria fazer atividade e eu dei uma forçada de barra pra ela poder fazer 
atividade. Então eu acho que isso é uma falta de respeito. É uma coisa que 
você tem que estar sempre alerta. É um trabalho do dia-a-dia”.  

 

Sem desconsiderar todas as dificuldades, contradições e dominações nas quais estamos 

imersos, essa fala do professor me incita a redobrar as esperanças e a energia de continuar a 

acreditar na escola como local, tempo e espaço de significativas experiências de inclusão, 

encontros, conflitos e trocas culturais que favoreçam a construção de uma sociedade e de um 

mundo mais justos, humanos e realmente solidários.  
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7. A COMPLEXIDADE PRESENTE NO ATO DE CONHECER PRÓPRIO DO SER 

HUMANO: AS HISTÓRIAS DE TOMÁS, DAS CRIANÇAS DO CAIC E DE DANIEL 

 

“Nossa evolução e, talvez, a evolução de toda a vida 

consistem nessa dureza amedrontadora, tímida e 

temerária: não ficar na própria casa em repouso, 

sair em direção ao mundo das coisas, desalojar-se? 

Nascer implica expor o frágil ao rigor, o morno ao 

gelado, o flexível ao rígido, o terno à violência; isto 

é conhecer”. 

Michel Serres 

 

 

As três histórias discutidas nos vão apresentando versões ímpares acerca dos processos 

de aprendizagem escolar, bem como dos múltiplos mundos que se esbarram no cotidiano, 

muitas vezes despercebidos. Tomás, Daniel e as demais crianças vivem em tempos e espaços 

distantes, possuem histórias de vida díspares; no entanto, têm em comum a complexidade 

invisível daqueles (e são muitos) que não se enquadram no modelo ideal, ocupando o lugar, 

também necessário à escola, dos incapazes e desqualificados para a aprendizagem. 

A sagacidade, a perspicácia, a malícia e a astúcia com que lidam com as adversidades 

de suas vidas cotidianamente, expressas com agudeza através da corporeidade, são 

características desprovidas de valoração dentro do ambiente escolar ou carregadas pela marca 

simplificadora do termo habilidade. Por não estarem sendo expressas em situações nas quais a 

escola valoriza ou utilizadas para fomentarem atitudes consideradas corretas e adequadas, 

acabam não encontrando espaço para se expandirem e serem potencializadas; tampouco são 
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designadas conhecimento. O que reluz nesse cotidiano são ações e atitudes relacionadas, em 

geral, ao acúmulo de informações consideradas necessárias à manutenção de uma 

determinada dinâmica social vinculada às concepções das classes dominantes. Encaminham-

se, dessa forma, visões de mundo coerentes com as dessas classes, as quais não fazem parte 

do mundo e da cultura da maioria das crianças que freqüentam as escolas públicas brasileiras. 

A escola vai agindo de forma a emitir uma compreensão limitada, congelada e superficial 

sobre o significado do termo conhecimento, bem como sobre os processos de tessitura e 

expressão do conhecimento no ser humano.  

No intuito de ampliar a noção acerca dos processos de conhecer que contenham em si 

outras dimensões do ser humano, garantindo-nos a inclusão da corporeidade como locus e 

expressão de conhecimento, recorro a autores que consideram que esse processo se dá durante 

toda a existência do ser humano e que está relacionado às suas vivências individuais, culturais 

e sociais. As noções de autopoiese, ordem e desordem, o papel da cultura e a complexidade do 

sistema nervoso humano tornam-se questões centrais para essa discussão.  

 

7.1. O SER HUMANO ENTRE O BIOLÓGICO E O CULTURAL: SEUS PROCESSOS DE CONHECER 

 

Auxiliada por Maturana & Varela (2001), vou compreendendo que o processo de 

conhecer para o ser humano não é posterior à existência de uma realidade; tampouco é uma 

representação do real, como atesta o paradigma empírico-cartesiano. Tal processo configura-

se como a própria construção da realidade: nossa capacidade auto-organizativa nos impele a 

“vivermos no conhecimento e conhecermos no viver”. Assim, é na ação de viver que 

conhecemos e construímos nossa existência, ou ainda, como afirmam os autores, “todo ato de 

conhecer faz surgir um mundo, portanto, todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer 

(op, cit.: 31)”.  

A propriedade autopoiética, característica dos seres vivos, especialmente e com mais 

complexidade nos seres humanos, fornece-nos a possibilidade de lidarmos com as diversas 

situações da realidade e de organizarmos nosso mundo e nossa existência. Pela reflexão 

lingüística, pela expressão de nossa corporeidade, pela arte, pela música ou por qualquer outra 

forma de expressão humana, expomos e tornamos legível aos outros e a nós mesmos essa 

forma particular de organização do mundo. Como sistemas/seres auto-eco-organizadores 

(MORIN, 1991), vamos compondo nossa realidade através das experiências vividas e 
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presenciadas, que atuam como agentes perturbadores da ordem e geram a desordem que 

alimenta e dá sentido à dinâmica do viver. E é esse exatamente o forte indício da 

complexidade: o jogo contínuo e ininterrupto entre ordem e desordem nos sistemas vivos, 

especialmente no ser humano, proporcionando a sua auto-organização. 

Para entendermos nossa capacidade autopoiética faz-se necessário considerarmos a 

interação entre ordem-desordem-interações-organização, ou, como denomina Morin (2005), o 

circuito tetralógico. Longe de serem excludentes, Morin vai nos mostrando que ordem e 

desordem são elementos constitutivos do jogo de nossa existência. Complementares, 

concorrentes e antagônicos, a ordem e a desordem vão dinamizando o movimento que, pelas 

diversas interações aleatórias, propiciam a constituição da organização da vida. Isso significa 

dizer que a organização da nossa existência, que prevê ‘viver no conhecimento’, sustenta-se 

num movimento de ordem e desordem, ligada pelas diversas interações que fazemos com o 

mundo e com os outros. 

A noção de interação, por ser aleatória, parece guardar fortes similaridades com a idéia 

de deriva desenvolvida por Maturana & Varela. Daí a impossibilidade de categorizar os 

diversos percursos de desenvolvimento dos sujeitos e de se buscar a unicidade nos lugares em 

que prevalece a pluralidade. Embora as macrosociologias nos auxiliem a compreender os 

limites de possíveis movimentos sócio-econômico-culturais entre as classes sociais, os 

estudos com os cotidianos, auxiliados pela epistemologia da complexidade, põe-nos frente às 

diversas e aleatórias interações a que os sujeitos de todas as classes sociais estão expostos no 

transcurso de suas existências. Tais interações aleatórias promovem uma desarrumação nos 

quadros teóricos das macrosociologias no que se refere à vida cotidiana dos sujeitos e são 

responsáveis pela singularidade dos percursos, obrigando-nos a vasculhar com acuidade de 

detetive o cotidiano e as formas de viver e conhecer dos ‘sujeitos ordinários’ (CERTEAU, 

1994). 

 O uno e múltiplo (MORIN, 1975) se fazem presentes na organização humana. 

Bezerra Jr. (2002), da mesma forma, considera que, para a compreensão do humano, devem 

sempre estar contempladas três dimensões: a plural (global), a individual (regional) e a 

singular (pessoal), sob pena de fazermos afirmações generalistas, precipitadas e 

superficializadas acerca dos movimentos que caracterizam os processos humanos, 

fundamentalmente o conhecer. 

A introdução da desordem como elemento ímpar na constituição do humano 

caracteriza a brecha bioantropológica que desvenda a sua complexidade. Em vez da 
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linearidade no desenvolvimento tanto biológico quanto antropológico - característica das 

ciências humanas -, Morin (1975) propõe a inter-relação visceral e complexa entre biologia e 

cultura em todo o processo que permitiu a passagem dos hominídeos para o homo sapiens. Os 

traços anatômicos, psicológicos, genéticos, ecológicos e sociológicos se entrelaçam no 

epicentro cerebral, provocando um longo processo multidimensional ao qual denominamos 

hominização. 

Assim, Morin (op. cit.:83) atesta que: 

 

A cultura não constitui um sistema auto-suficiente, já que precisa de um 
cérebro desenvolvido, de um ser biologicamente muito evoluído: neste 
sentido, o homem não se reduz à cultura. Todavia, a cultura é indispensável 
para produzir o homem, isto é, um indivíduo altamente complexo numa 
sociedade altamente complexa, a partir de um bípede nu cuja cabeça se vai 
dilatar cada vez mais.  

 

 

Esta afirmação de Morin indica que existiu uma dialética entre a crescente 

cerebralização a partir de processos de mutação genética e a complexificação cultural, 

desencadeando a hominização. Porém, mais do que isso, indica que esta é uma dinâmica 

permanente e ininterrupta no desenvolvimento humano, inseparável da noção de 

juvenilização, ou seja, do prolongamento ontogenético do período de infância e adolescência, 

o que favoreceu o desenvolvimento do complexo aparelho bioantropológico que caracteriza o 

ser humano. A juvenilização permite que o indivíduo fique exposto por mais tempo aos 

processos tanto de maturação dos sistemas internos de organização cerebral quanto ao 

universo da cultura e seus diversos aprendizados, num processo de retroalimentação.  

O circuito inter-relacionado entre cerebralização – juvenilização – desenvolvimento da 

cultura e complexidade social, crescente na dinâmica do humano, aponta para um fluxo 

contínuo que se alimenta mutuamente, formando um sistema inscrito intrinsecamente na auto-

organização do sapiens. 

 

Aqui, resolve-se um dos paradoxos que opunha de modo estéril o papel do 
inato e do adquirido no homem. Aquilo que se elabora no decorrer do 
período de hominização é a aptidão inata para adquirir e é o dispositivo 
cultural de integração do adquirido. Mais ainda: é a aptidão natural para a 
cultura e a aptidão cultural para desenvolver a natureza humana (MORIN, 
op. cit.: 92). 
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Tomás, Daniel e as crianças do CAIC, portanto, interessam-nos por três motivos 

inicialmente: em primeiro lugar, para tensionar a cristalização da idéia de que o conhecimento 

é algo que se apresenta apenas circunscrito ao cognitivo; em segundo, por nos auxiliar no 

entendimento dos múltiplos percursos possíveis de compreensão e conhecimento do mundo, 

vivenciados pelos sujeitos que habitam o cotidiano escolar; e em terceiro, para evidenciar os 

limites das concepções de conhecimento, aprendizagem e ensino com que temos trabalhado 

na escola, visando uma efetiva democratização dessa instituição.  

Dar visibilidade à expressão de conhecimento de Tomás, Daniel e dessas crianças nos 

desafia a refletir sobre o que compreendemos ser conhecimento, e mais, sobre como e onde 

adquirimos conhecimento. A fronteira tão explicitamente definida pela escola entre 

inteligentes e incapazes ou entre conhecimento e não conhecimento, ou ainda, entre corpo e 

mente parece se diluir, dando lugar a possibilidades mais amplas que permitem a inclusão e o 

diálogo entre a multiplicidade das formas de os sujeitos estarem, compreenderem e 

expressarem a realidade e seus conhecimentos.   

As noções de autopoiese - entendida como uma capacidade auto-organizadora do ser 

vivo - de deriva estrutural, interação aleatória, ordem e desordem e a relação natureza/cultura 

na composição do humano desestruturam as perspectivas lineares de construção de 

conhecimento que ainda informam as pedagogias com as quais a maioria das escolas trabalha. 

Ao permitirem que se compreenda a desordem no desenvolvimento como constitutivo do ser 

humano, permitem, igualmente, que se compreenda que não existe um único caminho que vai 

fazer chegar a um lugar comum, mas inúmeros. Todos sinuosos e repletos de atalhos e ruelas, 

os quais farão chegar a outros tantos incontáveis lugares, anunciando a riqueza e a diversidade 

humana e, ao mesmo tempo, obrigando-nos a reconhecer a impossibilidade de acesso à 

totalidade e à compreensão absoluta do outro e de nós mesmos.  

Perceber e anunciar vários e interessantes conhecimentos em Tomás, Daniel e nas 

crianças do CAIC significa abandonar o confortável porto seguro das certezas, das exatidões, 

das predeterminações e da segurança, para, corajosamente, admitir as incertezas, os 

imprevistos, as dúvidas e os desequilíbrios, e trazer como companhia, no entanto, a 

fertilidade, a abundância e a beleza das diferenças humanas.   

Discutir conhecimento implica reconhecer que todas as experiências do indivíduo, que 

consideramos encarnado, estão necessariamente envolvidas em suas elaborações. Não há mais 

sentido em ignorar a corporeidade como basilar desta elaboração. Ou, ainda, como afirma 
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Najmanovich (2001:23): “o sujeito encarnado participa de uma dinâmica criativa de si mesmo 

e do mundo com que ele está em permanente intercâmbio”. 

Maturana e Varela sustentam, igualmente, argumentos que corroboram com as 

perspectivas aqui explicitadas, afirmando que: 

 

Ao estudar o fenômeno do conhecimento e nossas ações dele surgidas, 
(percebemos que) toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de 
um modo pessoal, enraizado em sua estrutura biológica, motivo pelo qual 
toda experiência de certeza é um fenômeno individual cego em relação ao 
ato cognitivo do outro, numa solidão que só é transcendida no mundo que 
criamos junto com ele (2001:22). 

 

 

7.2. CORPOSSUJEITOS: TENSIONAMENTO DA DICOTOMIA E OUTRAS TESSITURAS DE 

CONHECIMENTO 

 

Entendo que a compreensão de conhecimento a partir das noções aqui trazidas de 

autopoiese, deriva, interação, ordem e desordem promove um repensar acerca do trabalho 

escolar e, especialmente para a Educação Física, um redimensionamento de suas 

possibilidades. Se o conhecimento é devir, se todas as experiências do sujeito estão 

necessariamente envolvidas neste devir e se compreendemos o sujeito, na expressão de 

Damásio (1996), como uma ‘mente incorporada’, então as atividades promovidas por todas as 

disciplinas escolares envolvem de forma indissociável o que vínhamos chamando  corpo e 

mente.  

Da mesma forma, não é mais possível afirmar que em sala de aula as experiências dos 

alunos envolvem apenas a cognição, entendida como dimensão mental, e que, na Educação 

Física, apenas o corpo está em ação. As histórias, tanto de Tomás quanto das crianças do 

CAIC e de Daniel, ajudam-nos a entender a fragmentação do discurso escolar sobre a 

aprendizagem. Mesmo ao destacar a ação dos alunos no processo de construção do 

conhecimento, focaliza apenas a ação cognitiva, desarticulada da ação corporal. Tomás, as 

crianças e Daniel nos ajudam a entender que o corpo está ausente na compreensão escolar de 

sujeito.  
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Com o auxílio dos autores aqui citados, o esforço que ora apresento é o de tentar 

enxergar o ser humano e suas experiências numa perspectiva de integração ‘corpomente’. Não 

existe, então, um corpo que age a partir de uma mente que pensa e comanda; mas um ser que, 

na aventura de viver, cria-se e recria permanentemente, expressando de diversas formas sua 

singularidade, construída a partir de todas as suas inserções bio-sócio-culturais na realidade. 

Por isso, esse ser se constitui, como nos insinua Morin (1991), como um organismo auto-eco-

organizador. 

Assim, a dicotomia corpo-mente vai sendo fortemente abalada por diversos estudos, 

especialmente por aqueles que vêm se preocupando com as formas de construção/elaboração 

de conhecimento pelo homem. Damásio (1996), neurologista e estudioso do assunto, vem 

renovando a discussão ao demonstrar que o grande erro de Descartes foi exatamente o de ter 

concebido, divulgado e defendido a dicotomia corpo/mente.  

 

Esse é o erro de Descartes: a separação abissal entre corpo e a mente, entre 
a substância corporal, infinitamente divisível, com volume, com dimensões 
e com funcionamento mecânico, de um lado, e a substância mental, 
indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, de outro; a sugestão 
de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor física ou 
agitação emocional poderiam existir independentemente do corpo. 
Especificamente: a separação das operações mais refinadas da mente, para 
um lado, e da estrutura e funcionamento do organismo biológico, para o 
outro (DAMÁSIO, 1996:280). 

 

 

O sistema nervoso humano, do qual o cérebro é o órgão nuclear, funciona através de 

circuitos bioquímicos e neurais, que articulam indissociavelmente cérebro e corpo. O circuito 

bioquímico transporta, pela via sangüínea, sinais químicos, como os hormônios e os 

neurotransmissores do cérebro, para cada parte do corpo da mesma forma que os recebe, 

influenciando o seu funcionamento. O circuito neural, por sua vez, permite que cada parte do 

corpo receba e transmita impulsos e sensações, através dos nervos periféricos, do meio para o 

cérebro, que igualmente devolve o impulso com a informação acerca da ação ou decisão a ser 

tomada. 

 Após os estudos mais recentes fornecerem informações acerca da complexidade que 

envolve o funcionamento do sistema nervoso humano, não é mais possível afirmarmos que a 

mente é formada por algo dissociado do corpo, ou por uma substância etérea, como 

argumentava Descartes. Em que pesem os erros ou acertos humanos frente à realidade, é 
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inegável reconhecer que no processo evolutivo o sistema nervoso humano possui uma 

complexidade bem maior do que o dos demais seres vivos, permitindo ao homem agir no 

mundo como um ser mentalmente corporalizado ou corporalizado mentalmente. 

 Damásio (op. cit., 115) sugere que se conceitue mente como a capacidade de exibir 

imagens internamente (visuais, auditivas, somatossensoriais) e de ordenar essas imagens num 

processo chamado pensamento. Essa capacidade é também resultado de operações de cada 

sistema no interior do cérebro, bem como das interligações sistêmicas e suas conexões. No 

processo de ordenação dessas imagens, estrutura-se a base neural do ‘eu’. Não como uma 

criatura dentro do cérebro ou uma imagem do cérebro, mas como um processo neurobiológico 

permanente de recriação e reinterpretação de imagens através das quais se configura e 

reconfigura o que estou considerando como sujeito.  

 Damásio ainda afirma que os processos cerebrais possuem um arranjo complexo que 

envolve ações de manutenção da sobrevivência (inatos) e ações de experiência, sendo que 

estes dois circuitos possuem vínculos tão estreitos que se torna impossível a sua separação. 

Para ele, da mesma forma que pensa Morin, é inadequado e improdutivo discutir o que é inato 

e o que é adquirido no ser humano, ou o que é geneticamente determinado e o que é influência 

da cultura.  

 Essas considerações de Damásio indicam um caminho para ampliarmos o conceito de 

sujeito, entendendo-o como uma complexa relação que envolve o biológico, o psicológico, o 

sociológico e o cultural. Em consonância com o que propõe também Morin (1996), a noção de 

sujeito inclui o ‘biológico’, sem que se lance mão de uma concepção determinista ou 

mecanicista, como um sistema auto-eco-organizador autônomo próprio do ser vivo; e a noção 

de ‘indivíduo’ como um exemplar particular da espécie que se desenvolve com um grau de 

dependência em relação a um determinado meio ambiente e a uma cultura, e que é 

continuamente estimulado e afetado pelas experiências contingentes em sua vida, dando 

forma ao que Morin denomina ‘sujeito-indivíduo’. 

 Falar de sujeito para Morin implica, portanto, articular simultaneamente o par 

autonomia e dependência como promotores de um movimento de criação/recriação 

permanente da vida. Autonomia, por ser um ser vivo que, ao nascer, possui aspectos inerentes 

a uma determinada espécie viva e detém um organismo que funciona para manter a 

sobrevivência e se apropriar do mundo; e dependência, por ter nascido num determinado 

momento histórico, social e cultural que lhe permite algumas apropriações e estimulações e 

lhe veta outras.  
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Esta articulação implica aceitar que existe uma relativa impossibilidade de controlar o 

direcionamento do desenvolvimento do sujeito. Entendo que a perspectiva de Morin acerca do 

sujeito inclui igualmente a idéia de deriva proposta por Maturana e Varela (2001), já que 

existe na constituição do sujeito um tanto de imponderável e de acaso, que evidenciam 

inúmeras e incontroláveis possibilidades de constituições e desenvolvimento.  

Refletindo sobre o par inclusão/exclusão, Morin considera que, enquanto sujeitos, 

convivemos com o ‘eu’ e com o ‘não eu’; com o que está incluído em nós e com o que está 

excluído de nós. Porém, alerta para o fato de esta dissociação estar apenas no campo das 

aparências, pois o “princípio de exclusão é inseparável de um princípio de inclusão que faz 

com que possamos integrar em nossa subjetividade outros diferentes de nós, outros sujeitos. 

Podemos integrar nossa subjetividade pessoal numa subjetividade mais coletiva: nós” (op. 

cit.: 51).  

Daí a pertinência da complexidade enquanto princípio filosófico e metodológico para a 

compreensão da noção de sujeito: associar opostos, religar saberes, abrir compartimentos 

estanques para ampliar olhares e oportunizar outras compreensões acerca do humano. 

 É nesse sentido que os estudos de Damásio e de Morin nos permitem uma ampliação 

imensa do conceito de conhecimento e de sua relação com a corporeidade. Entendo que eles 

imprimem à nossa concepção empírico-cartesiana de mente e conhecimento humano uma 

reviravolta, uma verdadeira revolução. A idéia dicotômica de corpo e mente, a concepção de 

verdade e certeza única, a noção de ciência como promotora do conhecimento válido e, por 

fim, a separação entre o sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido são fortemente 

abaladas em suas raízes ontológicas. 

 Por outro lado, enveredamos por um caminho pouco conhecido e bastante tortuoso. 

Revisar o conceito de conhecimento nos obriga a redimensionar o que fazemos na escola com 

nossos alunos, como e o que ensinamos, ou pensamos que ensinamos. A sugestão de Damásio 

parece, então, bastante pertinente. 

 

Talvez a coisa mais indispensável que possamos fazer no nosso dia-a-dia, 
enquanto seres humanos, seja recordar a nós próprios e aos outros a 
complexidade, fragilidade, finitude e singularidade que nos caracterizam. É 
claro que essa não é uma tarefa fácil: tirar o espírito do seu pedestal em 
algum lugar não localizável e colocá-lo num lugar bem mais exato, 
preservando ao mesmo tempo sua dignidade e sua importância; reconhecer 
sua origem humilde e sua vulnerabilidade e ainda assim continuar a recorrer 
à sua orientação e conselho. Uma tarefa indispensável e difícil, sem dúvida, 
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mas sem a qual talvez seja melhor que o erro de Descartes fique por 
corrigir”(1996: 283). 

 

 

Tomás, as crianças do CAIC e Daniel têm, então, um alto grau de conhecimento que 

no momento está sendo expresso através de sua corporeidade. Isso lhes basta? Evidentemente 

que não. Muitas informações, experiências, relações, ações, reflexões precisam compor os 

seus arcabouços cotidianos para que eles possam, ao longo de suas vidas, ampliar seus 

conhecimentos. A escola tem a possibilidade de oportunizar uma significativa fatia deste 

arcabouço. 

No entanto, é necessário para eles, como para qualquer outro sujeito que ali se 

encontra, uma ampliação do que vínhamos considerando ser conhecimento. Não para 

oferecermos menos a quem consideramos frágil ou incapaz, mas para sermos capazes, como 

professores, de enxergarmos além do esquadrinhamento a que estivemos sujeitos a partir da 

modernidade. 

A aparência franzina e frágil de Tomás, o fracasso e inadequação das crianças do 

CAIC, e o congelamento da personalidade marginal de Daniel aparecem como marcas 

cristalizadas pela escola, que os categoriza e os engessa no lugar reservado aos incapazes. No 

entanto, num outro espaço, o fraco, o incapaz e o desleal desaparecem, deixando emergir 

sujeitos fortes, grandes, potentes, habilidosos, honestos, altivos, participativos, atuantes e 

cheios de conhecimento. Que jogo de visibilidade e invisibilidade está aí colocado? O que 

vem predominando e por quê? 

Sim, o que vem predominando é a aparência frágil, incapaz e marginal dos sujeitos, 

pois o local de sua expressão é o espaço nobre da sala de aula. Mas o que pode mudar se 

passarmos a visibilizar, e mais, a valorizar o que está invisível, ou seja, o forte Tomás, as 

habilidosas crianças e o honesto e altivo Daniel? 

O que modifica é o trato e a valorização das diferentes formas de expressão do 

conhecimento, permitindo uma atitude, por parte da escola, de maior diálogo, curiosidade, 

interesse e valorização dos sujeitos. Para a escola, isso significaria um grande avanço: 

incorporar novas compreensões de como o ser humano aprende e de como desenvolve seu 

processo de ampliação permanente de conhecimento, valorizando e reconhecendo na 

diferença fonte rica de troca e compreensão do outro; para Tomás, as crianças e Daniel, uma 
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imensa oportunidade de se tornarem seres humanos ‘melhores’, com possibilidades e formas 

de ampliação de conhecimentos respeitadas e potencializadas. 

A incorporação da Educação Física como disciplina curricular importante para o bom 

e pleno desenvolvimento das crianças e jovens não implicaria, então, uma mera objetivação 

do ensino das regras, das técnicas, das táticas e da história das práticas corporais da sociedade; 

mas a abertura de caminhos que impulsionem a constituição da corporeidade como 

espaço/tempo de tessitura e expressão de conhecimento no cotidiano escolar, escancarando e 

desmascarando as perspectivas cognitivistas e conteudistas que têm se mostrado ineficientes, 

obstaculizando a percepção e valorização de percursos díspares dos considerados adequados 

ao mundo escolar. Ampliar a noção de conhecimento implica também tirar do pedestal 

disciplinas consideradas mais importantes por se vincularem ao conhecimento científico e 

admitir a pluralidade de outras formas de saberes provenientes da corporeidade, das artes, da 

música e dos saberes populares, dando-lhes igualmente status de conhecimento.  

As dicotomias forte/fraco, adequado/inadequado, e capaz/incapaz se diluem e dão 

lugar à compreensão da singularidade que envolve todo e qualquer processo de conhecimento 

e as permanentes e sucessivas tentativas de superação de limites, como direito de todos os 

seres humanos. Nessa perspectiva, Tomás, as crianças e Daniel teriam, então, ‘espaço/tempo’ 

para construírem e reconstruírem suas histórias na luta incessante de viverem e 

compreenderem o mundo.  

Porém, essas não são questões simples e nem passam simplesmente pela vontade 

apenas do professor ou da escola. Numa sociedade moldada ainda pela visão do conhecimento 

como acúmulo de informações e que tem na cultura dominante de cunho eurocêntrico e 

colonizador sua matriz fundamental de referência, entender conhecimento, especialmente no 

ambiente escolar, como algo que extrapola o puramente racional é uma tarefa árdua, tanto do 

ponto de vista teórico quanto das práticas pedagógicas, que podem advir de uma outra 

concepção. Mesmo para as crianças com menos idade, que freqüentam as séries escolares 

iniciais, o conceito de inteligência se associa rapidamente a um bom desempenho na escola, 

que envolve, em sua grande maioria, boas notas; no limite, elas significam o aprendizado ou a 

mera reprodução daquilo que a escola considera importante.  

Embora compactue com a idéia de que muitos conteúdos desenvolvidos pela escola 

guardam certa importância para os alunos, não vem sendo producente, nem para o aluno, nem 

para a escola, nem para a sociedade, a insistência em visibilizar conhecimento apenas como a 

apreensão racional por parte dos alunos de um conjunto curricular de informações 
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transmitidas obrigatoriamente pela escola. É importante perceber que ao deixarmos de lado as 

outras formas de os alunos expressarem seus conhecimentos sobre e do mundo, estamos, 

igualmente, deixando de lado as formas particulares de os professores expressarem seus 

conhecimentos sobre e do mundo. Da mesma forma, elas são extensas, importantes e intervêm 

diretamente no processo pedagógico desenvolvido por eles com os alunos e a comunidade 

escolar. 

Recorrendo à noção de entre-lugares de Bhabha (2003), entendida como um 

espaço/tempo em que se coloca aquele que não se encaixa nos modelos nem nos lugares 

padronizados e definidos, vou percebendo que em todo local onde acontecem trocas, conflitos 

e encontros entre culturas diferentes - e o cenário da escola em nossa sociedade é um 

importante exemplar -, deparamo-nos com imagens, representações e com os próprios 

inomináveis (SKLIAR, 2003) que desafiam as tentativas homogeneizadoras e que, em suas 

diferenças, vão apontando para lugares indefinidos, inapreensíveis e cambiantes. São esses os 

locais para aonde o conhecimento determinado e ordenado da escola se esvai, através de 

outras formas de ver, sentir, perceber e viver, ainda invisíveis ao mundo escolar. Esse espaço 

fronteiriço e esse tempo ingovernável do outro nos incita a uma atitude de acolhimento 

curioso dos inomináveis, que parecem compor a maioria dos estudantes das escolas públicas 

brasileiras. 

Os hibridismos que se organizam continuamente a partir dessas consecutivas trocas e 

encontros cotidianos na escola dão o toque da riqueza e da complexidade desse ambiente; no 

limite, indicam a impossibilidade da unicidade e da conceituação de identidade como algo 

fixo, imutável e preso a um único pertencimento. Essa é a fundamentação que permite 

considerarmos também e, especialmente, os professores como seres híbridos, que, no contato 

diário com tantos diferentes ‘outros’, vão registrando e deixando-se registrar por esses outros, 

tornando-se vários outros a partir da relação que estabelecem com aqueles a quem ensinam.  

A naturalização de um padrão cultural impede que vejamos que não existe uma cultura 

ou uma identidade, mas culturas e identidades cambiantes e diferentes, que, no movimento de 

encontro e trocas, estabelecem outras formas culturais e outras identidades. O hibridismo 

(BHABHA, 2003) caracteriza-se como um processo que se dá a partir dessas trocas 

cotidianas, que enriquecem, complexificam e proporcionam o movimento ininterrupto de 

mudança e deslizamento do sujeito. De acordo com os estudos de Morin, Maturana e Varela, 

o sujeito é aqui entendido como um ser em permanente estado de autopoiese, sob a influência 



 169 

da deriva estrutural, e que tem o ruído comunicacional como um acontecimento perene e 

constante. 

Novamente o cotidiano é o espaço em que esses hibridismos despontam com nitidez e 

maestria, impulsionando-nos a ouvir, sentir, ver e tatear esses variados e diferentes mundos 

que escorrem das falas, olhares, cheiros, gestos, movimentos e gingas de nossos alunos e 

alunas. Entendemo-los como formas de expressão de conhecimentos tecidos em muitas 

experiências e vivências cotidianas - pessoais e coletivas -, responsáveis pelo percurso de 

cada gota d’água que faz e refaz seu caminho de descida da colina. 

É com esse entendimento que trago mais uma vez a fala dos professores com os quais 

fiz a pesquisa. Encharcados pelo cotidiano, com os pés fincados na escola, eles vão indicando 

– conscientemente ou não – que as crianças apresentam comportamentos complexos e difíceis 

de serem enquadrados em blocos monolíticos e fechados; que suas dificuldades enquanto 

professores encontram-se exatamente no entroncamento das diferentes expectativas por parte 

do sistema educacional, que vem preconizando uma determinada tarefa para o professor, e por 

parte do cotidiano, que traz à tona diferentes comportamentos, atitudes e expectativas dos 

alunos e alunas que freqüentam o ambiente escolar. Os professores também sinalizam que os 

diversos saberes que convivem nesse cotidiano, especialmente os advindos da expressão da 

corporeidade, apontam para uma necessária discussão sobre o papel da escola diante dos 

diferentes modos de compreender e intervir no mundo, já que diferentes formas culturais e 

hibridismos se estabelecem de forma cíclica e deslizante nesse cotidiano.  

 

7.3. OS PROFESSORES, SEUS COTIDIANOS E AS DIFERENTES TESSITURAS DE CONHECIMENTOS 

 

  Reproduzo, nessa parte da tese, dois momentos das entrevistas com os professores: 

um com o professor de Educação Física e outro com a professora regente da turma 

acompanhada. Nesses dois momentos dialogamos acerca do papel da Educação Física 

enquanto disciplina escolar e de suas possibilidades de tessitura de conhecimento ou de 

auxílio nos processos de construção de conhecimento das crianças da turma acompanhada. 

 Uma questão me chamou particularmente a atenção, mas aqui não a reproduzo na 

íntegra. Tive a necessidade de reformular várias vezes para o professor a pergunta sobre o que 

ele considerava conhecimento na Educação Física para conseguirmos iniciar a conversa. Essa 

não é uma questão afeta a esse professor, mas à área da Educação Física Escolar. Reconhecer 
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conhecimento na corporeidade implica admitir que conhecer não é um ato exclusivamente 

racional, e mais, que o racional não está relacionado a uma mente etérea e descorporalizada. 

Embora essa busca represente um enorme esforço histórico da Educação Física, ainda temos 

muitas dificuldades em perceber as atitudes e os comportamentos corporais de nossos alunos 

como conhecimentos. Ainda conservamos na linguagem os termos habilidades, destreza 

motora, expressão corporal, agilidade, desempenho motor, coordenação motora, etc, como 

forma de não confundirmos essas ações com aquilo que acontece em termos cognitivos e que 

denominamos conhecimento.   

 As tentativas que a Educação Física vem fazendo ao longo da história, especialmente a 

partir da década de 80 do século XX, de buscar uma fundamentação teórica para legitimar-

se40 no ambiente escolar não apontam, em sua maioria, para essa discussão. As que a fazem 

vêm demonstrando preocupações centrais com conteúdos de outras disciplinas, que são 

trabalhados em atividades corporais. Endossa-se, portanto, a idéia de que o conhecimento se 

refere ao racional exclusivamente, mesmo quando essa razão está sendo trabalhada de forma 

lúdica ou através de jogos e brincadeiras. Outra parte dessas tentativas centraliza a atenção 

nos conteúdos históricos e sociais da chamada cultura corporal e minimiza as atividades 

práticas de aprendizagem e vivência dessas atividades, o que, no limite, também significa 

desconsiderar como conhecimento a corporeidade que se expressa pela prática da chamada 

cultura corporal. 

 Essas são questões ainda muito presentes entre os professores, de uma forma geral, e 

também entre aqueles de Educação Física. A dificuldade de compreensão que tivemos no 

início dessa parte da entrevista me parece estar relacionada a isso, embora reconheça que o 

professor – e todos nós que acompanhamos as discussões atuais do campo da Educação Física 

- tenha consciência da importância do esforço teórico e dos abismos que ainda tem que 

                                                           
40 A discussão do par legalidade X legitimidade na Educação Física escolar data da década de 80 e versa sobre a 
ambigüidade que caracteriza a presença dessa disciplina nos currículos da Educação Básica: de um lado, a 
obrigatoriedade expressa pela legislação e, de outro, as enormes dificuldades dos próprios professores da área em 
reconhecer sua importância, justificar e defender a presença da disciplina nos currículos. Valter Bracht é um 
autor que tem se destacado na discussão sobre a temática, fomentando o debate interno e, de certa forma, 
denunciando as fragilidades didático-pedagógicas que, por algum tempo, no ambiente escolar, ficaram 
hegemonicamente relacionadas ao desenvolvimento da aptidão física como forma de disciplinamento e controle 
corporal. Considero que os dois textos desse autor, citados na bibliografia, são básicos para o aprofundamento da 
discussão. BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992 e BRACHT, 
Valter. “Saber e fazer pedagógicos: acerca da legitimidade da Educação Física como componente curricular”. In: 
CAPARRÓZ, Francisco Eduardo (org.). Educação Física escolar: política, investigação e intervenção, vol. 1. 
Vitória: PROTEORIA, 2001. 
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atravessar, tanto os que existem dentro da própria área quanto os presentes nos demais 

campos científicos, pedagógicos e educacionais. 

 Tendo em vista essa discussão, perguntei ao professor se ele considerava que a 

Educação Física, da forma como é trabalhada no cotidiano escolar por ele, contribui para a 

construção do conhecimento das crianças. Essa foi sua resposta:  

 

Eu não poderia usar a palavra acho. Eu teria que usar a palavra acredito, porque 
senão eu não faria o trabalho que eu tentei fazer esse ano. Ele está ainda 
começando, ainda falta muita coisa, mas eu tenho plena convicção de que a aula 
tem que ser um complemento de conhecimento. 
É o que eu falei pra você: a relação interpessoal, de pessoa pra pessoa, que a 
Educação Física proporciona e que a sala de aula não proporciona, isso é um 
interveniente muito importante na função de ser humano. Eu tiro um exemplo 
disso pra você porque: as pessoas podem até ser muito inteligentes na frente de 
um computador, mas essa relação interpessoal que a internet tirou da pessoa de 
ficar bate papo pra lá e pra cá, de relação de tela, faltou uma certa sensibilidade 
que eu acho que pra você aprender, você tem que ter sentimento, tem que ter 
sensibilidade, entende? Se você não tem sentimento, se não tem sensibilidade, 
não aprende, não aprende nada. Nada de significativo pra você. Porque o 
sentimento envolve tudo. É o que eu falei pra você: só vai aprender matemática 
se você sentir gosto por aquilo, se sentir prazer por aquilo. Prazer é um 
sentimento. Então, eu acho que a Educação Física proporciona isso. Ela envolve 
isso porque ela envolve o sentimento do ser humano querendo ou não querendo. 
Ele está sempre numa situação de limite, de confronto, de competição. 
Querendo ou não querendo na aula de Educação Física sempre tem o confronto, 
a competição que você tem que saber é fazer o aluno entender isso: qual o 
momento que ele pode confrontar, qual o momento que ele pode ceder, que ele 
pode lutar pelos seus direitos. Então esses confrontos, esses questionamentos 
têm que estar sempre na aula de Educação Física. Por isso ela é importante. 
Porque ela não trabalha só a cabeça. Ela trabalha o corpo, fazendo ele entender 
isso. Fazendo ele entender que isso aqui não é uma coisa divisível que você 
pode separar: estou na aula de matemática, então estou trabalhando só o meu 
cérebro. Não estou só trabalhando o cérebro. Se eu estou na aula de matemática 
e estou todo contraído, estou trabalhando meu corpo todo, está todo rígido, 
entendeu? Está tudo contraído, estou me sentindo mal ali. Então, por que essa 
expressão corporal? Por que isso? Na Educação Física as pessoas não 
conseguem visualizar e eu não consigo transfigurar isso em palavras pra poder... 
É uma questão pra você sentir, entendeu? A importância dela. Por isso que eu 
falo: às vezes eu me sinto mal quando eu dou uma aula e vejo que foi altamente 
técnica. Coloquei aquilo como se eu pegasse uma bola e tentei entrar num 
quadrado, eu um quadrado tentando entrar num triângulo. É aquilo. Quando 
você sente isso você fala: ‘poxa, hoje foi só para passar o tempo’, entende? 
Porque a gente é um ser humano comum como qualquer outro. Você tem o seu 
momento que você gosta, que você não gosta, seu momento que você quer, que 
você não quer, que você está feliz, que não está feliz, então você tem isso. Aí 
você sente a importância disso, aí é que vê que isso é um diferencial muito 
grande. A gente pode perceber e não é porque os teóricos falam muito disso: 
todas as crianças que têm problemas psicológicos geralmente se pede pra 
colocar num desporto, ou numa outra coisa técnica. Porque é a relação, ela está 
faltando essa relação nela. Esse relacionamento dificulta o aprendizado. As 



 172 

pessoas não conseguem entender. Eles não podem ver a Educação Física como 
uma mera brincadeirinha. Não, ali ela está envolvendo uma questão muito 
grande no ser humano, que é ele se entender. Se ele não se entende, ele não 
aprende, entendeu? É esse entendimento que eu quero que a pessoa tenha. Não 
quero que ele veja a Educação Física como aquele professor que senta e dá uma 
bola para a criança brincar. Ela não está lá pra brincar. Ela está lá pra se 
entender, pra entender o mundo que está em volta dela, e isso é uma coisa muito 
importante. Quando eu pego os alunos, eu falo pra eles: eu falo da aula de 
Educação Física, eu falo do problema da Educação Física que aconteceu dentro 
da quadra, que é um âmbito pequeno, que é só aquele retângulo que está ali, e 
eu pego aquele retângulo e tento encaixar dentro do Brasil e dentro do mundo 
pra eles entenderem como isso reflete lá fora. Porque essa referência à 
sociedade pra eles é muito importante. Falei pra eles: se você não respeita o seu 
colega aqui dentro, como você vai respeitar uma pessoa quando chega lá pra 
você e fala assim: ‘você tem que ficar na fila porque você tem que esperar o 
outro pra entrar’. Você não vai respeitar. E aí se alguém furar sua fila, quando 
você furou aqui na hora de formar uma fila, você vai reclamar porque você vai 
ficar pra trás, vai demorar pra você comprar o pão, vai demorar pra você 
comprar o ingresso pra entrar no cinema, e aí você vai achar ruim quando 
alguém engole a fila lá na frente e você está sempre lá trás. Então essa é uma 
referência simples de formação de uma fila aqui e de formação de uma fila pra 
comprar o pão. Ele fazer essa ponte, pra ele é muito importante. Ele sabe que 
quando chegar na padaria, se ele entrar na frente de outros colegas, ele está 
deixando um monte lá pra trás, e se alguém fizer com ele, ele não vai gostar, 
entendeu? Então é essa questão de trabalhar sempre essa coisa: o gostar, o não 
gostar. Eu acredito que a Educação Física tem que ser trabalhada por esse lado. 
Até queria discutir mais isso com outras pessoas pra ver se essa minha visão é 
utópica. Mas se for, não tem problema porque eu corro atrás de uma utopia 
porque eu acho que um dia ela vai ser alcançada. Mas eu vejo que as pessoas 
discutem muito de uma forma muito superficial, não se aprofundam. Se você 
fala ‘eu trabalho isso’, aí falam ‘tem que trabalhar a cooperação’. E daí? 
Cooperação é uma palavra que une o c o o o o p o e o r o a o co ã o o, e daí? O 
que essa palavra significa? Qual a função dela pra você? E o que você faz dessa 
palavra com o seu aluno? As discussões que às vezes eu entro... Daí, parte pro 
lado biológico, daí pro lado social. Porque essa criança não vai ter muito isso 
mesmo, porque ela tem um pai que é traficante, uma mãe que é assim. E como 
você pode contribuir no mínimo com ela em relação a isso? Minha preocupação 
é isso. Eu fico muito preocupado com isso. Ontem eu até falei pra alguém que 
eu estava conversando e falei assim: ‘o engraçado na profissão de professor é 
que a gente trabalha os quarenta minutos e mais as 23 horas e 20 minutos’. 
Porque você não pára de pensar! O professor que não está preocupado, tudo 
bem. Ele não está nem aí, então dane-se o aluno depois que ele sair da quadra. 
Mas eu não. Vou embora pra casa e qualquer coisa que acontece na rua eu já 
falo: ‘poxa, o que eu posso fazer disso pra lá e para cá’? Se acontece alguma 
coisa, ou eu vejo filme, falo assim: ‘nossa, isso dá pra eu trabalhar’. Então eu 
estou toda hora pensando, toda hora trabalhando. Pra mim é ótimo porque estou 
aprendendo cada vez mais. Mas quando a pessoa não pensa assim, a aula dele 
vai ser sempre aquela mesma coisa. Eu, graças a Deus, espero que a minha aula 
sempre modifique pra melhor.  

 
 

 A resposta do professor nos transmite muitas das inquietações vividas por professores 

de Educação Física que têm compromisso e preocupação com a prática pedagógica e com os 
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alunos sob sua responsabilidade. A quantidade e a qualidade de seus argumentos indicam uma 

busca ansiosa e voraz por respostas aos seus próprios questionamentos e ao seu próprio 

cotidiano adverso, complexo e enigmático. A dificuldade inicial de compreensão da pergunta 

feita por mim cedeu lugar a uma longa resposta, marcada por momentos de auto-reflexão 

sobre suas convicções. Por outro lado, sua fala também caracterizou o movimento que a 

Educação Física, como campo de estudo, vem fazendo em torno do debate sobre o seu papel 

didático-pedagógico no ambiente escolar, bem como sobre o tensionamento atual da 

dicotomia corpo/mente.  

 Uma questão que sobressai é a da preocupação com as atitudes éticas dos alunos frente 

às regras sociais de convivência coletiva, o que me parece ser fundamental para a escola. No 

entanto, é bom alertar para a permanência desse argumento, que aparece como a função 

primordial e ,muitas vezes, única da Educação Física. Embora não seja o caso do professor 

aqui entrevistado, o que ocorre muito comumente entre professores de Educação Física é esse 

tipo de resposta aliado ao termo socialização da criança. Na ausência de maior consistência 

argumentativa, os professores respondem que a função da Educação Física é a socialização 

que visa o respeito às regras sociais de convivência. 

 Duas questões despontam como fundamentais nessa discussão. Uma diz respeito ao 

fato de a escola ser um local de convivência coletiva e, portanto, de socialização, entendida 

como processo que se dá durante toda a vida do indivíduo e que acontece em todos os espaços 

escolares e não apenas nas aulas de Educação Física. Isso implica dizer que todos os sujeitos 

que ali convivem são responsáveis, conscientemente ou não, por esse processo. Pensar a 

socialização, o processo de coletivização das ações, atitudes e comportamentos dos alunos, 

docentes, funcionários e comunidade em geral constitui parte de uma importante função da 

escola e não apenas exclusivamente da Educação Física. 

 A outra questão refere-se ao fato de historicamente ter sido imputada à Educação 

Física Escolar a responsabilidade da disciplinarização e do controle dos impulsos através da 

regulação dos corpos dos sujeitos, processo que foi abrandado por meio da sua denominação 

como ‘socialização’. Essa concepção que entende ser a função da Educação Física Escolar a 

socialização dos sujeitos é bastante forte e ainda presente, tanto nos cursos de formação 

quanto entre os professores que trabalham nas escolas. Na ausência de argumentos para 

justificar a presença desse componente disciplinar nos currículos escolares, o termo 

socialização aparece como elemento central do processo pedagógico desenvolvido pela 

Educação Física. Se recorrermos a um aprofundamento do termo, no entanto, nos deparamos, 

muitas vezes, com a inconsistência do argumento, o que demonstra a fragilidade com que 
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continuamos a fazer os currículos escolares. Deparamo-nos, ao mesmo tempo, com a 

pertinência do sólido, consistente e efervescente debate, que se instaurou entre nós a partir da 

década de 80, acerca do papel desempenhado pela Educação Física ao longo do século XX e 

das possíveis e urgentes alternativas a essa atuação.  

 Esse debate tem diversas ancoragens teóricas. Na fala do professor é possível observar 

muitos aspectos que fazem parte de variadas fontes teóricas e que, de alguma maneira, ecoam 

de diferentes formas entre os professores que vivenciam o cotidiano escolar. Interessa, 

particularmente para a discussão da temática da tese, a questão da dicotomia corpo/mente e da 

complexidade que ele vê despontar na compreensão do humano quando a corporeidade invade 

o local reservado à construção do que se considera conhecimento na escola.  

 O professor vai constatando que, na sua percepção cotidiana, o distanciamento nas 

relações pessoais apresenta-se como um entrave ao bom andamento das práticas pedagógicas. 

Conhecedor ou não da discussão apresentada por Maturana, Varela ou Damásio, vai 

indicando que não é possível conhecer sem estar vivendo plenamente, o que implica a 

presença corporal garantida e visualizada. As funções cognitivas não são estanques à 

corporeidade, ou melhor, elas são a própria corporificação de um ser que, ao nascer, inicia sua 

trajetória de experenciar o mundo corporalmente, fazendo com que essas experiências 

ganhem significados, simbologias e representações devolvidas e compartilhadas por meio das 

diversas linguagens comunicacionais.  

Ao dizer que na Educação Física o ‘sentimento’ está presente, o professor vai 

sustentando que a especificidade desse componente curricular permite que algo diferente 

aconteça, favorecendo a construção de um ambiente de maior amplitude de ação e 

observação. “Então, eu acho que a Educação Física proporciona isso. Ela envolve isso porque 

ela envolve o sentimento do ser humano, querendo ou não querendo. Ele está sempre numa 

situação de limite, de confronto, de competição. Por isso ela é importante”. A situação de 

limite referida por ele, no meu entender, diz respeito ao possível abrandamento do controle 

dos impulsos que as atividades corporais proporcionam, a despeito de todas as tentativas e 

incitamentos de regulação e disciplinamento corporal historicamente imputados às aulas de 

Educação Física. Complexifica-se muito a reflexão que podemos fazer acerca dos processos 

de aprendizagem e compreensão da vida de nossos alunos e alunas. É nesse sentido que a 

Educação Física pode propiciar um forte tensionamento na visão engessada de conhecimento, 

de sujeito e nos rótulos fixos e impenetráveis que as crianças muitas vezes adquirem na 

escola.  
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Permitindo ‘situações de limite’ através do envolvimento visualizado e valorizado da 

corporeidade, os professores de Educação Física podem extrair e oferecer às crianças outras 

apropriações e outras formas de presença e compreensão do mundo, ainda imprevistas, 

reafirmando a multiplicidade, a dinamicidade e a complexidade dos sujeitos. O interessante da 

pesquisa com os cotidianos - entendidos como espaço/tempo em que a vida acontece - é que 

eles nos impulsionam à incerteza e à curiosidade constantes. Quando achamos que 

entendemos um determinado fato ou fenômeno, somos abalados por questões que não se 

enquadram ou não cabem nas nossas explicações. E novamente vamos atrás do inusitado, do 

diferente, do impensável ou do inominável. 

A outra questão trazida pela fala do professor diz respeito ao tensionamento da 

dicotomia corpo/mente que ele observa em seu cotidiano, e que se apresenta como fonte de 

reflexão importante para os professores de Educação Física. A discussão de Damásio aparece 

com propriedade no trecho da entrevista em que o professor diz que as suas aulas têm um 

diferencial relacionado ao fato de elas não trabalharem ‘só a cabeça’. Embora o próprio 

tensionamento, na fala do professor, carregue consigo a dicotomia - pois ele afirma não estar 

trabalhando só a cabeça em suas aulas -, é interessante perceber como é novamente o 

cotidiano que lhe informa sobre como a afirmação do fracionamento cartesiano do humano 

em corpo e mente tem algo que não se explica ou confirma. O aluno na aula de matemática 

continua a ter um corpo que dói, que reivindica posições diferenciadas, movimento, alimento, 

etc, o que favorece ou impede sua atenção e concentração nas atividades propostas.  

Em outro momento, o professor diz que tenta fazer com que eles (as crianças) 

entendam que “isso não é uma coisa divisível que você pode separar: estou na aula de 

matemática, então estou trabalhando só o meu cérebro. Não estou só trabalhando o cérebro”. 

Essa idéia nos remete à noção de ‘corposujeito’ referida por Najmanovich (2003), a qual me 

estimula a continuar a fala do professor, acrescentando que, no processo permanente de viver 

e conhecer o mundo, preservo e concretizo a dimensão corporal, de forma materializada, 

expressiva, simbólica e significativa, entretecida pelas diversas redes de relações e 

convivências que ao longo da vida vou tecendo. 

Ao dizer que “não consigo transfigurar isso em palavras pra poder... é uma questão pra 

você sentir, entendeu? A importância dela”, o professor expressa a imensa dificuldade que 

ainda temos em defender uma visão integrada e unificada do ser humano. O peso dos séculos 

de simplificação e fragmentação cartesiana nos impede de romper decisivamente com a 

dicotomia corpo/mente, dificultando uma abordagem no mundo escolar que tenha maior 

amplitude de percepção e que valorize e contabilize as variadas formas de os sujeitos 
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expressarem suas capacidades, inteligências, percepções, habilidades, perspicácias e 

destrezas, todas entendidas como formas diferentes de conhecer o mundo.   

Essa é uma dificuldade que também faz parte do repertório de observações dos 

professores de sala de aula. Na entrevista com a professora de sala da escola pesquisada, é 

possível perceber sua vontade em identificar questões importantes trabalhadas nas aulas de 

Educação Física. No entanto, essas questões não vão além do disciplinamento necessário ao 

mundo escolar e da dita ‘socialização’. Ao ser perguntada sobre o significado das aulas de 

Educação Física para seus alunos, essa foi sua resposta: 

 

O ano passado foi o primeiro ano deles na Educação Física aqui. Então as 
crianças viam como aula pra brincar. Eles achavam que era o momento de 
brincar e os professores até reclamavam porque eles não encaravam com 
responsabilidade. As crianças viam como brincadeira. E os professores 
tiveram um trabalho para as crianças entenderem que era uma aula. Este ano 
já vieram mais acostumados, apesar de continuarem... Eles amam a aula de 
Educação Física, gostam muito. Apesar deles ainda acharem que é 
brincadeira. Mas eu acredito que eles já identificam como uma aula e não 
como um momento só de lazer. Eu vejo também assim. É um momento 
muito bom, deve ser até gratificante para o professor trabalhar com alunos 
que gostem da sua aula, o que é bem diferente da nossa realidade da sala de 
aula, que não é um momento prazeroso. Tem que aprender conta, ler, 
escrever. Já na Educação Física, para eles é um momento prazeroso, apesar 
de ter todo um objetivo por parte do professor, aspectos que são 
desenvolvidos. E eu vejo, assim, que eles desenvolvem habilidades motoras, 
é claro, e também o lado de brincar, de trabalhar em grupo eles se 
desenvolvem nisso bastante. A maneira de como trabalhar interagindo um 
com o outro é muito bom, disciplina também. Como o professor de 
Educação Física visa isso, ajuda muito no nosso trabalho e o esquema 
corporal. Eu tinha alunos nesse ano bem difíceis, porque eu tive dois grupos 
bem distintos: um grupo plenamente alfabetizado e um grupo plenamente 
analfabeto. 17 alunos alfabetizados e 13 alunos analfabetos, iletrados, 
totalmente sem noção de nada, nem de números, nem de seqüência, nem de 
alfabeto, nada. Então foi difícil trabalhar, mas junto com a Educação Física, 
disciplina que o professor colocou neles e eu também dentro da sala, isso 
não fez com que a turma ficasse agitada. Geralmente uma turma dividida 
assim, o grupo fraco fica muito agitado. Mas não aconteceu isso com a 
turma. E eu dou crédito também à aula Educação Física que eles ansiavam 
pra chegar. 
 
 

 Na fala da professora podemos constatar algumas enunciações que se repetem entre 

tantos outros professores: a aula de Educação Física é prazerosa, agradável, porém carente de 

conhecimentos importantes para a vida dos alunos; os alunos entendem que a aula de 

Educação Física é só uma brincadeira; a Educação Física ajuda a disciplinar e socializar os 

alunos. Quanto à primeira assertiva, considero que, mesmo que fosse prazerosa para todos, o 
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que não é e nem poderia ser uma realidade cotidiana, essa não poderia ser sua principal 

característica, embora importante e, sem dúvida, facilitadora para os professores. 

 Por outro lado, é interessante perceber o quanto o conhecimento escolar está 

distanciado da idéia de prazer. Na fala da professora, podemos observar uma certa amargura 

ao reconhecer que “deve ser até gratificante para o professor trabalhar com alunos que gostem 

da sua aula, o que é bem diferente da nossa realidade da sala de aula, que não é um momento 

prazeroso”. A concepção de saber se encontra desvinculada do prazer, e a curiosidade infantil, 

o desejo de aprender e entender o mundo, tão comum entre as crianças, parece desaparecer 

quando entram em contato com o conteúdo escolar. Será que todo conteúdo escolar é 

desinteressante para as crianças ou será que a forma como são apresentados, discutidos e 

exigidos é que os torna desagradáveis? Será que os professores, diante de tantas adversidades 

e desprestígio social vivenciados atualmente por falta de investimentos públicos, ainda 

mantêm o prazer em ensinar ou será que eles, assim como alguns alunos, também estão 

desestimulados com a sua tarefa?  

 Os motivos desse distanciamento não se encerram nesses questionamentos. Poderia 

fazer inúmeros outros, enveredando por muitas outras discussões. Mas limito-me a considerar 

que o saber não precisa necessariamente estar distanciado do prazer quando estamos frente a 

um aprendizado de algo ainda desconhecido, como acontece com muitos dos conteúdos 

escolares. Além do mais, para muitos alunos nas aulas de Educação Física, o prazer não me 

parece estar associado à ausência de conteúdos ou a uma frouxidão da necessária atenção ou 

concentração. Considero que o ambiente de maior liberdade corporal, aliado às atividades 

lúdicas, podem auxiliar, embora não esclareçam totalmente a questão. Se considerarmos os 

três casos estudados, podemos pensar que o prazer também pode estar ligado ao fato de a aula 

de Educação Física ser um momento em que os alunos, ou alguns deles, são reconhecidos 

como capazes, têm seus saberes valorizados e se vêem como sujeitos com valor. Essa me 

parece ser uma problemática fundamental para discussão e encaminhamento de algumas 

alternativas aos percalços que hoje atravessam o cotidiano escolar, inclusive para a Educação 

Física. 

 Mas, para a discussão que apresento, a afirmação da professora de que as aulas de 

Educação Física são importantes porque disciplinam os alunos me parece mais preocupante e 

mais digna de atenção no momento. Essa fala confirma e reafirma a perspectiva de Foucault 

sobre a visibilidade corporal na instituição escolar como forma de controle, regulação e 

sujeição dos indivíduos. A corporeidade interessa à escola, desde que plenamente disciplinada 

e chamada à cena em momentos certos e precisos. Além disso, a idéia restrita de corpo parece 
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prevalecer quando se considera que as aulas de Educação Física podem contribuir para um 

bom disciplinamento, que ajudará o aluno e o professor em sala de aula, o que nem sempre 

acontece. Isso se evidencia nos casos de Tomás e Daniel, disciplinados na Educação Física e 

sem bom rendimento na sala de aula, e também das ‘crianças do CAIC’, que expressam 

grande conhecimento e domínio do corpo e das relações entre os sujeitos e mantêm-se 

indisciplinadas até mesmo nas aulas de Educação Física.   

 Ilumina-se uma abordagem disciplinadora e normalizadora nos discursos dos 

professores, tanto de sala de aula quanto de Educação Física, reforçando o projeto histórico de 

incorporação dessa disciplina ao currículo escolar, inclusive com a presença de professores 

especializados nas séries inicias, que retiram da professora regente da turma a 

responsabilidade de brincar com as crianças ou de criar espaço para que elas brinquem, 

joguem e expressem, de forma lúdica, sua corporeidade. 

 Assim, a perspectiva cartesiana aparece fortalecida e o termo corporeidade, entendido 

como presença e expressão do ser no mundo, não parece ter nenhuma validade. O circuito 

neurológico, referido por Damásio, não ecoa e o que desponta é uma fragmentação 

improdutiva e ultrapassada, que não ajuda a pensar o ser humano como um ser auto-eco-

organizador, com capacidade autopoiética, em deriva estrutural e em contato permanente com 

ruídos comunicacionais. Ou mesmo como um ser que, em seu percurso de vida, vai tecendo 

conhecimento a partir de um complexo enredamento entre seu desenvolvimento individual, 

enredado na teia complexa e ininterrupta de sua inserção histórico-cultural. 

Sem considerar essa complexidade na formação do sujeito, bem como a complexidade 

dos processos de tessitura de conhecimento, dos quais a corporeidade é, necessariamente, 

parte fundamental, qualquer avaliação está fadada à superficialidade, simplificação e 

fragilidade argumentativa. É dessa forma que entendo ser necessário o diálogo permanente 

entre conhecimento e corporeidade para a escola e, especialmente, para a Educação Física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ALAMEDAS, PISTAS E ATALHOS COTIDIANOS  

 

 

 Quando enviei o projeto de pesquisa para a seleção de doutorado, em 2003, tinha 

algumas intuições acerca dos possíveis caminhos a serem percorridos, no sentido de ir 

desvelando os principais problemas que me impeliam à pesquisa. Após algum tempo de 

estudo e muitos debates nas disciplinas, especialmente no grupo de orientação coletiva do 

campo do cotidiano, fui modificando, adequando e, de certa forma, entendendo minhas 

próprias dúvidas, percebendo-as como alavancas para maiores aprofundamentos. 

Chego ao fim do tempo para o término trabalho com a sensação de que, ao longo dos 

caminhos percorridos, encontrei muitos atalhos, encruzilhadas, avenidas, mas decididamente 

nenhum me levou, e nem poderia levar, ao fim da estrada. Não tenho o sentimento de 

pesquisa concluída, mas apenas de um trabalho suspenso temporariamente para um balanço 

mais detalhado, a ser feito junto com alguns pares escolhidos e também junto com aqueles 

que se dispuserem a ler e a debater as idéias aqui dispostas. No entanto, sinto-me em 

condições de enunciar convicções decorrentes desse tempo de estudo, mesmo sabendo de 

antemão que elas serão transitórias. 

Sem preocupar-me com ordem ou qualquer tipo de hierarquia na enunciação dessas 

convicções, inicio afirmando que, tendo em vista o caráter do estudo que me propus a fazer, a 

pesquisa com os cotidianos se apresentou como um caminho metodológico significativamente 

proveitoso, embora árduo e, muitas vezes, amedrontador. Apesar da ansiedade inicial e da 

sensação, quase permanente, de estar perdida, mergulhar no cotidiano significou a permissão 

de um envolvimento com minhas próprias dúvidas, que foram fomentadas, complexificadas. 

Desacreditei nas antigas e inflexíveis verdades em vez de querer desvencilhar-me rapidamente 

delas, como se fossem equívocos de quem não sabe ou não tem competência para pesquisar. 

Os anos de formação dentro de uma perspectiva de que pesquisar academicamente 

deve significar alcançar uma verdade incontestável não se esvaem facilmente. Nossa ciência 

de cunho cartesiano e positivista nos imprimiu marcas profundas de crédito na verdade 

científica a partir do uso correto e adequado da metodologia, capaz de homogeneizar 

resultados e de torná-los inquestionáveis. A separação entre sujeito e objeto, como causa e 

efeito desse entendimento de pesquisa e verdade, ainda concorre para que tenhamos receios 

de argumentar em contrário. 
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Pesquisar com os cotidianos foi uma experiência ímpar. Se por um lado me senti mais 

convocada em recorrer permanentemente às fontes teóricas cada vez que as encruzilhadas e 

enigmas se faziam presentes para tentar entender melhor o que conseguia perceber, por outro, 

senti mais liberdade em expor minhas próprias leituras e percepções, exercendo o direito de 

dialogar com os autores cuidadosamente escolhidos, sem necessitar citá-los constantemente 

como forma de comprovação do que estava percebendo e/ou afirmando.  

A linearidade e a objetividade foram sendo substituídas por percursos sinuosos que ora 

me levavam para enormes avenidas luminosas e cheias de descobertas, permitindo a expansão 

dos sentidos, ora me encaminhavam por atalhos sombrios e de difícil caminhada. A cada 

curva, vários caminhos. Qual deles escolher? Não existem mapas nas pesquisas com os 

cotidianos, apenas percursos que vão sendo traçados como trilhas nas montanhas. A bússola 

era constituída pelas redes de relações estabelecidas, os interesses, as curiosidades, os sentidos 

postos em ação e os limites pessoais, históricos, culturais e teóricos dos sujeitos envolvidos. 

Ou, como nos diz Deleuze, citado por Garcia (2003), “não há método, não há receita, somente 

uma grande preparação”.  

Pesquisar com os cotidianos exige jogar permanentemente com os pares razão e 

sensibilidade, cuidado e astúcia, atenção e distração, visão e sensação, olfato e audição, ordem 

e desordem, certeza e dúvida, concreto e abstrato, além de uma boa dose de acolhimento e 

permissão para o casual, o fortuito e o inesperado acontecimento. Faz parte também da 

pesquisa com os cotidianos permitir-se o espanto diante do banal, do rotineiro, procurando 

jogar luz no que está à sombra e invisível frente à forte iluminação do constantemente dito e 

visto. Mesmo que se saiba que, ao iluminarmos alguns pontos, estaremos fazendo sombras em 

outros e os deixando ou os tornando invisíveis.  

Mas esse é um importante aprendizado da pesquisa com os cotidianos: a humildade 

em reconhecer nossos limites de percepção e, portanto, em saber que não percebemos tudo, e 

que o que conseguimos perceber pode estar equivocado, muito parcializado ou pouco 

complexificado. Outro aprendizado é o de que nossa percepção faz parte de nossas próprias 

vivências e noções de mundo. Novamente Von Foerster (1996) nos ajuda ao afirmar que só 

vemos o que entendemos ou podemos a partir de nossos próprios limites e possibilidades.  

Longe de cairmos num relativismo que apregoa um ‘vale tudo’, a pesquisa com os 

cotidianos exige do pesquisador consistência, coerência e força – que não pode e nem deve 

ser confundida com certeza - em seus argumentos; recorrência e diálogo constantes com 

autores e pessoas que empreendem esforços em favor da complexidade e em substituição à 

simplificação e à linearidade; atenção redobrada aos cinco sentidos, valorizando-se as 
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próprias percepções e, simultaneamente, suspeitando-se delas; credibilidade no conhecimento 

humano como fruto do debate de idéias e de percepções coletivas.  

Cada enigma cotidiano, como nos indica Pais (2003), pode ser fonte para muitos 

significantes, que vão tomando forma e ocupando lugar de destaque à medida que o conjunto 

de argumentos que os sustenta se torna suficientemente conseqüente e sólido. Inspirada em 

Ginzburg (2006), que, para entender as razões de Menocchio - um moleiro condenado à morte 

pelo Santo Ofício e que tinha como principal acusação o fato de sustentar que o mundo teve 

origem na putrefação –, não se contentou apenas com os documentos oficiais que tinha nas 

mãos (mas buscou nos meandros, nos indícios, nas sombras, no que estava invisibilizado 

pelos argumentos várias vezes ditos e escritos as pistas que o foram levando a outras 

compreensões sobre Menocchio e o seu mundo), fui também tateando no exercício de 

perceber e pensar complexo a partir dos indícios que consegui perceber nos sujeitos que 

habitam o cotidiano escolar. 

Aliando o esforço do pensar complexo à permanente preparação, fui, ao longo desses 

quatro anos, reencontrado, revivendo, revendo, repensando, sentindo, cheirando, tocando e 

ouvindo novamente o cotidiano escolar tão familiar e, ao mesmo tempo, tão estranho a mim. 

Foi então que pude trazer, com segurança e liberdade, Tomás, Daniel e as crianças alunas do 

CAIC para o centro da discussão. O que eles diziam com seus corpos eu não teria condições 

de perceber se não estivesse impregnada de desejo e envolta pelo exercício de pensar 

complexo, aprendido a partir dos estudos com os cotidianos. A partir do que me foi possível 

perceber, estudar e debater, pude tecer convicções que considero significativas para o 

cotidiano escolar e, especialmente, para a disciplina Educação Física. 

Uma delas me impele a afirmar que o paradigma de conhecimento com o qual a escola 

trabalha não permite avançar além da simples compreensão de conhecimento como acúmulo 

de informações transmitidas pelo professor através do conteúdo escolar. Por mais que em 

discursos se anuncie que o objetivo é o de formar cidadãos críticos e participativos, a escola 

vem insistindo, principalmente através de diversos dispositivos avaliativos e disciplinares, em 

direcionar suas ações primordiais para a formação e valorização de alunos – crianças e jovens 

- que dominem o que é considerado conteúdo básico, sem atentar para as inúmeras dimensões 

e atitudes dos alunos que denotam diferentes e ricos conhecimentos. 

As incontáveis diferenças de percursos não parecem estar sendo valorizadas pela 

escola. Ou ainda, a escola tem contribuído no sentido de manter e aprofundar a hierarquia das 

diferenças individuais e sociais e, ao fazê-lo, vai freqüentemente fixando os sujeitos em 



 182 

lugares rotulados e divididos em binarismos opositores, do tipo forte/fraco, capaz/incapaz, 

bom/ruim, certo/errado, mais/menos, maior/menor, habilidoso/descoordenado, etc. Dificulta-

se sobremaneira a permanência e o desenvolvimento daqueles encaixados nos pólos negativos 

dos pares binários. 

Apoiada nos estudos de Morin, Maturana e Varela, e percebendo a aparente e 

escancarada ambivalência do comportamento de Tomás, afirmo com convicção que não é 

possível enquadrarmos nenhum sujeito num único pólo binário; tampouco estipularmos uma 

hierarquização fixa do comportamento, das capacidades, dos conhecimentos e das 

potencialidades dos indivíduos. O ser humano se transforma a cada diferente experiência de 

sua vida e esse é o seu processo de geração de conhecimento, que se propaga em todas as 

direções, sem se fixar exclusivamente num único local do organismo. A autopoiese, entendida 

como a capacidade de o ser vivo se auto-organizar a partir das relações que estabelece, da 

inserção sociocultural e da sua potencialidade genética, constitui-se num processo de extrema 

complexidade e plasticidade, proporcionando distintas formas de tecer e expressar o 

conhecimento gerado. 

A deriva estrutural e os ruídos comunicacionais, processos igualmente promotores de 

divergências e distinções de percursos e desenvolvimento no ser humano, complementam o 

cenário de desenvolvimento e geração de conhecimento como processo que articula o 

individual e o coletivo, permitindo-nos compreender o uno e múltiplo como faces opostas e 

complementares de um único ser. Com esse entendimento a ambivalência torna-se 

característica necessariamente integrante de todo e qualquer sujeito, dando lugar à 

complexidade e em substituição à simplificação rotuladora dos comportamentos dos 

indivíduos. Da mesma forma, podemos passar a compreender como conhecimento as 

diferentes expressões e respostas do ser humano diante das inúmeras experiências vividas. E 

isso envolve necessariamente as expressões em que a corporeidade é focalizada. 

Somos, portanto, seres com capacidade auto-organizadora, em permanente deriva 

estrutural, promotores de inúmeros ruídos em nossas diferentes formas de comunicação e em 

constante e incessante processo de tessitura de diversos conhecimentos que nos permitem a 

plasticidade e a flexibilidade necessárias para manter o milagre da vida, que é tanto orgânica 

quanto sociocultural. Nesse complexo processo cabem tantos percursos quanto o número de 

sujeitos existentes no planeta, ou seja, podemos falar em caminhos semelhantes, mas nunca 

em trajetórias iguais. Cada sujeito possui sua própria e única história de vida, construída numa 

coletividade histórica, social e cultural comum a muitos outros; porém, sempre garantindo a 

unicidade própria de sua exclusiva existência.  
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É nesse sentido que a corporeidade, entendida como uma dimensão expressiva, 

concreta e aparente do sujeito, integra a dinâmica autopoiética e auto-eco-organizadora 

através dos processos de deriva estrutural e ruído comunicacional, garantindo a multiplicidade 

e a unicidade dos sujeitos. Do ponto de vista epistemológico, a perspectiva da corporeidade 

supera a secular divisão binária entre corpo e mente e cede lugar à compreensão do ser 

humano como um ser que se auto-organiza permanentemente através da articulação e 

integralização de todos os seus sentidos no confronto com a complexidade histórica e 

sociocultural da qual participa. A noção de corporeidade expõe, assim, a insuficiência da 

perspectiva cartesiana de sujeito e conhecimento. Tensionando a idéia de racionalidade etérea 

e localizada exclusivamente no cérebro, a corporeidade sinaliza que a constituição do sujeito 

se processa com um ser que está encarnado. É, portanto, justo e adequado falar em 

‘corpossujeitos’ semelhantes e diferentes, unos e múltiplos. 

Portanto, cada sujeito desenvolve suas potencialidades de formas e em direções 

diferentes, não sendo possível enquadrarmos os percursos dos indivíduos num único e fixo 

modelo; tampouco, indicarmos quais conhecimentos são melhores ou mais adequados para o 

desenvolvimento e o desenrolar da vida dos sujeitos. Nada nos garante que um determinado 

grupo de conhecimentos deve ser desenvolvido por ser imprescindível à vida de todos e nem 

que aquele conhecimento que num determinado momento parece fundamental a alguém ou a 

um conjunto social continuará a ser importante durante toda a vida daquele indivíduo ou 

daquele conjunto social. A vida cotidiana, tanto individual quanto coletiva, carrega a 

imprevisibilidade dinâmica, inapreensível e deslizante, semelhante aos processos de deriva 

estrutural. A produção da diferença no humano torna-se, assim, um processo que tem no 

princípio da recursão organizacional da epistemologia da complexidade sua condição 

intrínseca: somos seres partícepes de uma mesma espécie que tem na diferença sua condição 

de igualdade. Reconhecemo-nos na unicidade da espécie e na diferença de nossa exclusiva 

existência; somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores de nossas diferenças. 

Que cegueira, então, tem nos impedido de enxergar a enorme riqueza dessa incontável 

diferença? Que dureza perceptiva nos tem incitado a dividir, no cotidiano escolar, os sujeitos 

e hierarquizá-los em cruéis e paralisantes binarismos? Até quando continuaremos a deixar na 

invisibilidade os ricos conhecimentos dos inúmeros tomás, daniéis e das crianças que, através 

de seus corpos cheios de vida e de criatividade, nos vão apontando, belissimamente, para seus 

percursos marcados por trajetórias repletas de dribles diante das perversas adversidades 

vividas?  
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Se as compreensões que ora afirmamos simplificadas, fragmentadas e lineares da 

modernidade nos permitiram muitos avanços num determinado período histórico, já não é 

mais possível atualmente nos contentar com elas e continuarmos a usá-las indefinidamente. A 

vida cotidiana nos obriga a reconhecer que não somos seres fragmentados, não somos simples 

e nem possuímos desenvolvimento linear. Ao contrário: somos complexamente articulados, 

com desenvolvimento espiralado que ora avança e ora regride, num movimento turbulento e 

ondulatório.  

Necessitamos, portanto, de outro paradigma que nos permita a junção e a 

complementaridade dos pares colocados historicamente em oposição. Entender em Tomás, 

Daniel e nas crianças do CAIC seres transbordantes de conhecimento e vida criadora e 

criativa exige uma reviravolta nessa compreensão fragmentada e linear; exige o diálogo 

permanente e ininterrupto entre dimensões até então estanques. 

A sugestão apresentada por esse trabalho só pode advir do radicalismo do diálogo 

responsável, desde os tempos mais remotos, pelo desenvolvimento do que entendemos por 

cultura, mas também pelo que entendemos por natureza humana. O diálogo verbal, 

incontestavelmente o grande facilitador da comunicabilidade entre os seres humanos; o 

diálogo musical, que nos emociona e emudece diante da harmonia entre tantos sons diferentes 

saídos de variados instrumentos, aparentemente dissonantes e incomunicáveis; o diálogo das 

artes, que, a partir do olhar, tomam todos os sentidos para comunicar sensações e experiências 

múltiplas; e, especialmente, o diálogo corporal, que, com magia, irreverência e uma fantástica 

plasticidade nos faz perceber e entender o outro muito além da fala.     

O diálogo travado entre um par de dançarinos emociona pela harmonia dos gestos; o 

diálogo das jogadas e passes no futebol, no basquete, no vôlei, no handebol são estonteantes, 

e, muitas vezes, incompreensíveis a quem nunca se deixou envolver pela delícia da ginga e 

dos dribles de um jogo; o diálogo de um corpo franzino e oprimido pela miséria e injustiça 

social ou um corpo austero e altivo de quem pode reconhecer na sua existência a magia e o 

mistério da vida. 

Mas, fundamentalmente, o diálogo que permite compreender e relacionar todas essas 

dimensões humanas, e entendê-las como fontes e expressões das diferentes formas de tecer os 

conhecimentos que construímos ao longo de nossas vidas. Esse me parece ser um importante 

passo a ser dado pela escola e, especialmente, pela Educação Física: entender, perceber, ver, 

sentir e valorizar nos alunos as diferentes potencialidades que se expressam em variados 

setores e dimensões da vida, e investir nessas potencialidades, sem hierarquizá-las e sem 
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deixar de garantir o investimento naqueles aspectos que ainda não tiveram a oportunidade de 

ser incentivados ao desenvolvimento. 

Esses movimentos que denotam a intensa vitalidade das crianças são, muitas vezes, 

anunciados nas margens das práticas escolares e, por isso, são de difícil visibilidade àqueles 

professores menos atentos e menos perspicazes. No entanto, mesmo sem conseguir nomeá-los 

ou valorizá-los suficientemente, muitos professores, especialmente os de Educação Física, 

percebem em seus alunos a presença desses ricos modos de expressão de conhecimentos 

através da corporeidade. Os dribles, as gingas, as malícias e as resoluções rápidas nas 

situações de jogo sugerem formas de conhecimentos que favorecem uma atuação no mundo 

envolta por percepções diferentes das que a escola elege como fundamentais e, geralmente, 

exclusivas. Na entrevista com o professor de Educação Física da escola pesquisada, isso 

apareceu em alguns momentos, nas entrelinhas de sua fala, como algo percebido de soslaio. 

Não havia muita segurança na afirmação dessas outras formas de percepção como 

comportamentos indicativos de conhecimento, mas talvez como atitudes que lhe causavam 

interesse, curiosidade, surpresa e satisfação. 

Com o auxílio de Certeau, vou percebendo que os lugares escolares, sempre tão bem 

delimitados e determinados, vão sendo ocupados pelas crianças de variadas e diferentes 

formas e se tornando espaços praticados nos quais se sinalizam percursos marcados pela 

multiplicidade e pela unicidade, que enriquecem e complexificam o cotidiano escolar. A 

quadra esportiva, ou qualquer outro lugar reservado às aulas de Educação Física, torna-se 

palco em que a corporeidade se expande, permitindo a emergência de inusitadas formas de 

expressão e tessitura de conhecimentos desconhecidos pela maioria da comunidade escolar, 

inclusive pelos professores de Educação Física. Os inúmeros e complexos movimentos 

corporais executados durante as aulas vão compondo um arcabouço que, ao mesmo tempo, 

expressa e fabrica as vidas que ali se entrecruzam em atividades capazes de inventar, imitar, 

espelhar e refletir a realidade. 

Nos jogos corporais, a dinâmica entre os pares complementares e opostos de equilíbrio 

e desequilíbrio, de rigidez e flexibilidade, de olhares e percepções, de reflexo e cognição, de 

atenção e distração, de estabilidade e mudança, de segurança e risco vão convertendo os 

lugares frios em vivos e pujantes espaços praticados, traduzindo a fertilidade e a intensidade 

da corporeidade humana. Tendo como especificidade o trabalho corporal, a Educação Física 

tem a seu favor a possibilidade de tomar para si a responsabilidade de expandir essa dimensão 

humana no ambiente escolar, tensionando e complexificando a visão fragmentária e 
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simplificada em torno da noção de conhecimento e de sujeito que ainda reina no campo da 

educação.  

Para isso é necessário romper com a perspectiva de corpo/máquina e com o referencial 

biologicista da aptidão física, que compuseram a base teórico-metodológica de corpo que 

predominou na Educação Física desde a sua inserção no mundo escolar. Da mesma forma, 

torna-se fundamental desautorizar a disciplinarização corporal no ambiente escolar, 

especialmente através das aulas de Educação Física, como instância de poder e submissão dos 

sujeitos através de seus corpos. O trabalho e a compreensão da corporeidade como dimensão 

de tessitura e expressão de conhecimento requer um entendimento de sujeito que incorpore a 

complexidade e a dinâmica autopoiética e auto-eco-organizadora do ser humano, dilatando o 

potencial de ação, tanto da Educação Física quanto das demais práticas escolares, na medida 

em que amplia sobremaneira a noção de conhecimento. 

Procurar acolher as diferentes e variadas formas de expressão de conhecimentos, que 

se enunciam especialmente através da corporeidade, pode significar para a Educação Física e 

para a escola um importante passo na tentativa de superar o modelo disciplinar e controlador 

no trato corporal e de possibilitar a abertura de fronteiras que dêem passagem ao diálogo entre 

os diferentes campos de saber que se entrecruzam no cotidiano escolar, enfrentando-se as 

contradições e conflitos que possam advir dessas relações. 

A radicalização do diálogo no cotidiano escolar aparece como a condição teórico-

metodológica de transformação das relações de subalternidade, de desqualificação e de 

hierarquização entre os campos de saber em relações entre pares complementares. Intenciona-

se gerar um movimento de desfragmentação e complexificação dos saberes, e de substituição 

da oposição pelo acolhimento, pela troca, pela complementaridade e pelo compartilhamento 

das diferenças. Essa me parece ser uma alternativa importante para o cotidiano escolar, 

permitindo que a tessitura dos conhecimentos aconteça num ambiente de colaboração e não 

mais de oposição, hierarquia e fragmentação.  

Da mesma forma, a diluição dos poderes e das tentativas de controle e 

disciplinarização dos corpos no ambiente escolar pode se deslocar no sentido de se tornar um 

exercício que garanta a multiplicidade de experiências que se plasmam na corporeidade, 

ampliando as possibilidades educativas da escola. Compartilhar poder para compartilhar 

saber, gerando conhecimentos em colaboração com o outro e com suas inevitáveis diferenças: 

esse me parece um fundamental e promissor passo a ser dado pela escola e pela Educação 

Física. 
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Conseguir perceber e valorizar as características da corporeidade pode significar 

incluir favoravelmente as crianças no mundo escolar, abrindo uma fenda que rompa a 

fronteira do não saber, da incapacidade e da inadequação. Reconhecer e validar seus 

conhecimentos, tecidos a partir de sua inserção sociocultural e de suas potencialidades 

genéticas, acolhendo as diferentes formas de compreensão sobre o mundo e as diversas 

linguagens que se entrecruzam no cotidiano escolar, representa estabelecer radicalmente o 

diálogo como método e processo educativo e abrir as portas da escola para a necessária e 

desafiadora alteridade.  

Para uma instituição que carrega a responsabilidade da formação das novas gerações 

com garantia de igualdade de condições e inclusão de todos, não cabe a distinção de 

potencialidades. Embora reconheça todas as desigualdades e injustiças presentes nos sistemas 

de ensino modernos, decorrentes dos modelos sociais baseados no desequilíbrio de 

oportunidades e no favorecimento de uma parcela privilegiada da sociedade em detrimento da 

massa que ocupa a base da pirâmide social, não posso me furtar ao dever de denunciar que a 

escola tem perpetuado esse desequilíbrio cada vez que reforça a incapacidade dessa parcela 

social para o aprendizado dos conteúdos escolares. 

No entanto, nesse cotidiano aparentemente apático e reprodutor, a vida pulsa com raro 

vigor. Da mesma forma que a segunda lei da termodinâmica afirma a tendência de entropia 

dos sistemas, que caminham para uma posterior e simultânea organização, que retornará 

novamente e incessantemente ao caos, o pensamento complexo nos auxilia a perceber que o 

cotidiano escolar vai também se organizando e se desorganizando constantemente através do 

burburinho caótico e polifônico; da agitação dos corpos em movimento; das teias de relações 

que se cruzam e entrecruzam permanentemente e geram múltiplas aprendizagens, embora 

muitas vezes invisibilizadas.  

Embora nas escolas as fronteiras socioculturais sejam permanentemente demarcadas 

no decurso das atividades desenvolvidas e dos conteúdos selecionados, a dinamicidade 

cotidiana se encarrega de fragilizar e quebrar a rigidez e a frieza dos limites impostos, 

formando várias redes interculturais que se hibridizam no próprio movimento de se 

conhecerem para estabelecerem a separação. Os argumentos que sinalizam as diferenças 

culturais como obstáculos ao bom desempenho de alunos e professores não sustentam as 

contradições e ambivalências dos inúmeros tomás e daniéis que se avolumam no ambiente 

escolar. Cabe, portanto, ressaltar que a incorporação das diferenças culturais nas práticas 

docentes pode se tornar uma ferramenta potencializadora dos processos de ensino e de 
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aprendizagem que ocorrem tanto nos alunos quanto nos professores, quando esses estão 

envolvidos numa ação pedagógica. 

O pensamento complexo e os estudos com os cotidianos nos dão, assim, fortes indícios 

do esgotamento da racionalidade moderna e de sua incapacidade de gerir as contradições que 

produz. À linearidade e à objetividade dos processos de aprendizagem apregoados pelas 

teorias pedagógicas modernas o cotidiano responde com a dinamicidade dos processos de 

tessitura de conhecimentos aliados à capacidade adaptativa e resiliente de muitas crianças. Ao 

ordenamento crescente dos conteúdos, que, no limite, gerou uma massa de excluídos do 

processo ensino-aprendizagem na escola, o pensamento complexo nos oferece a possibilidade 

de entendermos o movimento humano espiralado de tessitura de diferentes conhecimentos, 

bem como as diversas formas de expressão desses conhecimentos. 

Embora com pouca teorização, esse movimento se desenrola no interior da escola. 

Portanto, a tentativa esboçada nesse estudo é a de anunciar os ricos e importantes 

conhecimentos presentes nesse ambiente, trazidos, principalmente, pela parcela social 

invisibilizada em sua capacidade para o conhecimento, que está sendo expresso de diversas 

formas, mas, especialmente, pela corporeidade. Tomás, Daniel, as crianças do CAIC e tantos 

outros meninos e meninas que freqüentam cotidianamente as escolas públicas brasileiras são 

filhos da injusta e da desigual sociedade em que vivemos. Estão, em sua maioria, 

desacreditados para o conhecimento. Mas ainda assim essas crianças se expressam, mesmo 

que não sejam completa e imediatamente compreendidas. A escola, mesmo que não saiba o 

quê fazer com o que emerge, cria espaços para essa expressão. E é assim que, ao 

desdobrarmos suas faces ocultas, descobrimos uma imensa fertilidade. Lá mesmo de onde, 

para alguns, só se anunciava aridez. 
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Entrevista com o professor de Educação Física em 15 de dezembro de 2004 
Escola Municipal  

 
Amparo 

- O que você acha que a sua disciplina contribui na formação de seus alunos? Como 
você acha que a Educação Física tem participação no desenvolvimento de seus 
alunos? Como você entende isso no seu cotidiano? Como vê isso na prática? Como 
você consegue observar ou não consegue? Quais são suas dúvidas e certezas, se é que 
existem algumas? 

 
Professor 

- É meio difícil falar sobre isso porque é uma coisa tão vasta, tão ampla, não é uma 
coisa direcionada, reta. Não dá para dizer que eu aplico uma coisa e acontece isso. São 
n fatores que envolvem. Na grande verdade o que tem acontecido: pra falar é até meio 
difícil, porque quando você trabalha com criança ela é tão autêntica que influencia 
você de uma forma direta. Se eu não falar do meu sentimento primeiro do que isso 
reflete em mim eu não consigo dizer o que a Educação Física faz pra refletir nelas, 
entendeu? A gente às vezes, fica fechado no nosso mundo achando que as coisas são 
super difíceis, que tudo acontece com a gente e esse ano, por exemplo, tanto nessa 
como na outra escola, eu fui ver que a gente tem que  ampliar e abrir o nosso olhar. 
Essas crianças me ensinaram tanto, assim, com tanta diversidade que elas passam, 
apesar dessa escola ter uma realidade diferente da outra, mas com tanta dificuldade 
que elas passam com falta de pai, com falta de dinheiro com toda essa questão da 
sociedade que envolve elas, elas conseguem driblar de uma forma tão serena que passa 
pra gente. E aí é que você tem que analisar: o quanto eu poderia ter feito mais ainda 
por elas. Porque você tem uma aplicação de métodos. Você coloca ali suas aulas, 
coloca o que você quer visualizar na criança naquele momento, mas o que está por trás 
disso é o mais difícil de você ver. Eu acho que a questão valorativa do ser humano é o 
que a Educação Física deixa de lado. Acho que fica tão implícito que a gente não 
consegue ver claramente isso. O que eu quero dizer com isso: o valor na grande 
verdade, respeito, solidariedade, autêntica na hora de falar de expor os sentimentos 
dela. Isso fica tão implícito nas atividades que a pessoa fala assim: eu estou 
trabalhando essa atividade, eu estou trabalhando isso eu trabalho solidariedade eu 
trabalho cooperação com os meus alunos, mas fica de uma forma tão implícita que pra 
você que é o professor fica difícil ver imagina para o aluno sentir isso. Então eu acho 
que tem que ser mais direcionado. E esse ano foi bom porque eu consegui visualizar 
isso. Eu consegui ver que não atinge com tanta facilidade assim. Que não é da maneira 
que a gente fala: eu pego meia dúzia de atividades e vou aplicar essas atividades e vai 
surtir esse efeito. Não. Não é assim. É um vínculo que você cria com o aluno. Porque 
que (interrupção). Você tem um movimento de... por mais que você queira você tá 
cortando. Eu posso vê-los o ano que vem, mas corta toda aquela coisa que você 
começou, que você terminou, que você fez. Eu perdi o que estava falando. Então esse 
vínculo que você cria com eles, isso é o importante, é quando você consegue 
demonstrar seu sentimento. Que o aluno, na grande verdade, é um espelho do 
professor, ele reflete aquilo que o professor passa pra ele. Ele é o herói. Quando falta a 
figura de um pai, de uma mãe, o aluno se apega aquilo. Não adianta o professor querer 
manter essa distância, como se ele fosse só um professor. Não, ele não é só um 
professor. Se ele tiver essa visão ele não é um ser humano comum. Então esse vínculo 
que ele cria com o aluno, isso que ele vai passando para o aluno, isso é que é 
importante. Claro, o aspecto motor, o desenvolvimento biológico, tudo isso é 
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importante para a criança? É. Mas é uma maturação que se você souber trabalhar, o 
que vem por trás disso vai fazer com que esse desenvolvimento motor, essa questão 
biológica, se aflore com mais facilidade. É muito difícil um aluno aprender com o 
professor a coisa mais simples possível: saltar, se ele não gosta do professor. Se ele 
gostar do professor, se ele tiver uma intimidade com o professor, se o professor der 
abertura pra ele já é um grande passo. Então essa questão valorativa prá mim é muito 
importante. Eu acho que não pode ficar dessa forma tão implícita. E o que eu vejo nas 
aulas é isso. As pessoas usam muito o nome, sei lá. Quando você vai comer você fala 
pela marca, mas quando você vai comer não é aquilo, não é aquela coisa boa do jeito 
que é. Então quando eu falo prá você, disso que eu dei o exemplo bobinho de alimento 
que a gente vê lá o nome maravilhoso, mas você vai experimentar aquilo e aquilo não 
é a mesma coisa, é o que eu entendo da Educação Física. As pessoas usam a, por 
exemplo, vou pegar o exemplo da pós-graduação: jogos cooperativos. Se usa tanto 
jogos cooperativos, mas se esquecem que quando vai se jogar jogos cooperativos um 
time contra o outro é pura competição, você entendeu. E aí você cai naquela questão 
de achar assim: eu estou trabalhando cooperação com os meus alunos. (Amparo)- Só 
por causa do nome. Só por causa do nome. Então não é só por causa do nome. Você 
tem que trabalhar essa questão com os alunos por trás disso: é cooperação dentro do 
seu time, mas não é cooperação com o outro time. Não enfatizar fora. Isso não fica 
bem claro, entendeu? Eu vejo nas aulas, eu observo as aulas dos outros professores, 
não com o intuito de pixar, de falar você está errado nisso, porque eu erro em muita 
coisa, mas com o intuito de visualizar isso. 

 
Amparo 
- Nessa questão que você está falando: dos valores. Você vê como uma saída para a 

Educação Física?  
 

Professor 
- Não sei Amparo. Dizer que é uma saída, não. Mas eu acho que é um recurso muito 

bom pra você trabalhar. Não posso dizer que é uma saída porque aí a gente teria assim, 
um lado ruim e um lado bom. E aí se eu estou indo por essa saída significa que todo o 
resto, não é tão bom. É claro, você tem... Eu acho assim, no mundo de hoje em dia 
você não pode dizer que tudo é ruim. Também eu não quero ter o aspecto de Polyana 
não: levar um tapa na cara e virar o outro lado pra ficar ruborizado, entendeu? Eu 
estou dizendo assim: você não pode desperdiçar nada. Você tem sempre que procurar. 
Daquela coisa ruim deve ter alguma coisa boa pra você tirar daquilo. Então eu não 
posso dizer que de uma Educação Física de quem trabalha só a parte técnica é tão 
ruim. Não. Ele está fazendo um aprimoramento, um treinamento do músculo do corpo, 
aquela pessoa, talvez, vai ter uma estética bonita. Pronto. Tirei um lado bom daquilo. 
Tem o outro que, por exemplo, que pode não valorizar isso, valorizar só valores, e a 
pessoa vai ficar obesa e vai ter um problema, entendeu? Então eu acho que tudo você 
tem que saber dosar. Tem que ter o lado bom de cada coisa. Eu entendo o seguinte: 
quando a pessoa consegue trabalhar essa questão valorativa ela consegue entender o 
restante da sociedade. 

 
Amparo 
- A questão valorativa pode ser trabalhada em qualquer outra momento na escola. Em 

que medida essa questão valorativa na Educação Física tem especificidade? Se formos 
só pelos valores qualquer disciplina faz.  
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Professor 
- Faz de forma implícita. Como eu falei pra você. Como se trabalha valor numa escola 

dentro de sala de aula: você não pode pegar a borracha do colega sem pedir. Na grande 
verdade, pra mim isso é uma doutrina. Você doutrinou aquila criança que ela não pode 
tirar o material do outro. Isso é um aspecto valorativo? Aspecto valorativo pra mim é 
você fazer uma criança entender, por exemplo, que se ela bater no colega o colega vai 
sentir aquela dor e que ela pode sentir também. Então ela tem que entender que 
naquele momento ela tem que dar o espaço para o outro, entendeu? Não estou 
retirando nada, não está pegando nada. Ela tem que entender aquilo. O que eu vejo 
dentro da sala de aula com o aspecto valorativo é uma questão assim disciplinadora. 
Você não pode levantar na hora que você quer, você não pode pegar isso que você 
quer. A criança não tem autonomia pra ela pensar: se eu levantar agora vou atrapalhar 
a professora que está explicando. Ela só entende que ela não pode levantar. Quando a 
professora fala: ela não pode levantar, quando a professora diz que não pode pegar o 
material do colega que o colega vai se zangar e pode dar confusão, entendeu? Ela não 
tem o movimento de respeitar, ela não vai pegar porque o coleguinha não vai gostar eu 
não gostaria que ele fizesse isso comigo, entendeu? Essa compreensão do valor que na 
Educação Física eu tento trabalhar com o aluno. 

 
Amparo 
- Mas qual é a especificidade da disciplina que permite ou não permite esse trabalho 

valorativo? Você vê na Educação Física uma possibilidade maior? 
 

Professor 
- Contato. Contato físico. Porque se você vê é bem clássico. Em qualquer sala é um 

atrás do outro, um olhando na nuca do outro, mal você vira pro lado pra falar... você 
os lados e não vê o que está atrás. No jogo não tem isso. O jogo, a Educação Física é 
como se fosse uma bola: você não tem lado, entendeu? Então eu acho assim: o contato 
interpessoal, você tem um relacionamento interpessoal muito enraizado dentro da 
atividade lúdica. Hora você tá abraçando, tá brigando, tá empurrando, você tá 
chateado, você tá longe, você tá perto, tá pulando, tá saltando, então é o movimento 
entendeu? Essa questão que embola tudo. Então eu acho que esse contato é uma 
especificidade da Educação Física que não tem em outra disciplina. Você pode até 
fazer dinâmica, dentro da sala de aula, mas em Educação Física todas as aulas são 
assim. Todas as aulas, mesmo que você tenha um método tradicional, bote todo 
mundo sentadinho na arquibancada para daí você dar o jogo, no jogo você vai ter 
contato com o seu time e daí por mais tradicional que seja você ainda tem um contato 
a mais do que você tem. Que aí eu falo assim: onde as pessoas se relacionam mais? Na 
rua, num bar, num clube, onde elas estão em contato? Dentro da sala de aula o contato 
é ela, o caderno, a professora, uma vez ou outra o aluno, o exercício, o trabalho, o 
pensamento, a cabeça, entendeu? E quando você tá lá, é toda questão que a gente 
conversou, que a escola parece que matricula só a cabeça e não matricula o corpo. 
Quando ele está lá na aula de Educação Física ele está de corpo inteiro, entendeu? 
Tem a aula de Educação Física e tem a aula de Educação Física. A aula de Educação 
Física que ele está de corpo inteirinho ali está pensando, raciocinando, brincando, 
pulando, saltando, brigando, xingando, falando um monte de coisas. Então ele está 
inteiro. Então é esse contato. E isso é específico da Educação Física, não tem outra 
disciplina que faça isso. Posso estar errado, mas eu não estou conseguindo ver isso 
numa outra disciplina. Essa questão valorativa trabalhada na Educação Física dessa 
forma, pra mim, ainda falta muito. É um interveniente muito grande. Se você 
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conseguir compreender essas coisas na aula de Educação Física você vê que você 
consegue dar. A professora tem, ela não precisa dominar a turma. Não é um domínio 
de turma, é um respeito que ela tem. Eu falo isso por um trabalho que eu já fiz com 
uma outra turma de algumas questões de conversar com a professora e falar assim: 
olha modificou isso? A Educação Física modificou muito eles têm agora um trabalho 
conjunto diferente do que eles eram antes. Perderam essa questão individualista, 
porque vai trabalhando com eles. Eles vão vendo que não é só o umbigo deles. Então 
isso eu acho importante. Acho que é uma coisa específica. Talvez não seria específica 
da Educação Física, seria uma coisa teria que ser específica de todas as disciplinas. 
Mas que não é. Não sei se pelo fato de estarmos numa quadra, num lugar mais aberto, 
a atividade é lúdica, ainda tem aquela coisa da sociedade: a Educação Física não 
reprova, a Educação Física é só pra distrair. Pode ser até que eles tenham esse 
direcionamento pra aula, de que eles vão lá para brincar. Mas ao mesmo tempo eles 
estão aprendendo certos conceitos pra eles, que eles não tinham noção de que isso era 
trabalhado na Educação Física. Pra mim é assim. Você vai com um preconceito sobre 
aquilo, quando você vê que aquilo não é, você acaba gostando, acha até interessante 
demais, modifica a sua visão. Acho que essa modificação da visão deles de ir pra lá e 
achar que não é só brincadeira, como um aluno falou pra mim: “professor aqui é muito 
legal porque a gente aprende a ver o coleguinha de uma outra maneira, ele não é nosso 
inimigo”. Então ele tinha uma visão de que o colega era um inimigo dele quando 
entrava no jogo e agora não. Ele acha que o colega é amigo. Ele precisa do colega 
mesmo como adversário para poder jogar. Então eu não precisei brigar com ele, não 
precisei colocar de castigo, não precisei fazer outras coisa. Ele conseguiu entender 
através do momento que mesmo que o cara seja adversário vai fazer um gol nele, vai 
perder, ele precisa do colega pra poder jogar. É esse aspecto que eu acho importante 
na Educação Física.  

 
Amparo 
- Quando você pensou no início do ano sobre o seu trabalho, você tinha pensado essas 

coisas ou essas coisas vieram com o cotidiano, vieram a partir do que você foi 
trabalhando no dia a dia, a partir do que as crianças foram te apresentando? 

 
Professor 
- Algumas coisas eu já tinha pensado de que forma eu queria trabalhar. Porque aquilo 

que a gente falou: o conteúdo de Educação Física é tão complicado de dividir, que a 
gente fica com uma divisão de 5ª a 8ª série e de 1ª a 4ª série a gente fica se 
perguntando: o que eu trabalho? Trabalho psicomotricidade, trabalho iniciação de 
jogos ou trabalho o quê com essas crianças, eu não sei o que trabalho? Então no ano 
passado eu pensei em dividir por material o que vou trabalhar com os alunos. Aí fica 
um bolo só. Eu me perdi no planejamento ficou uma coisa desgastante, porque o 
material ele desgasta. Um material tem uma diversidade muito grande e o outro não 
tem. Aí você tem uma quantidade X de aulas pra dar e aquele não cobre aí você fica 
enrolando, que é isso que era minha ansiedade. Eu falava: meu Deus, o que eu estou 
trabalhando? Não estou trabalhando nada. Eu estava me sentindo um recreador. Aí 
esse ano eu vi que trabalhar com material não dá certo e vi que eu tenho que arrumar 
uma maneira de trabalhar com conteúdo. Eu peguei dentro do conteúdo da 
psicomotricidade o que eu achava importante para eles. A questão valorativa, a 
questão motora que eu achei que é uma questão legal e tentei fazer uma divisão. 
Peguei um livro bem simples, pois eu tinha que me nortear por alguma coisa vi a 
divisão que eles fizeram e ali eu fui enchendo com o que eu achava legal. Até no 
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planejamento quando a gente criou, eu a Vilma, basicamente, a gente dividiu a 
Educação Física em quatro partes: brincadeiras, atividades e jogos e pra outra turma 
jogos mais complexos. Então a gente colocou uma parte de artes para eles trabalharem 
a parte de coordenação motora fina, o refinamento, o sentimento, a criatividade porque 
você está ali criando alguma coisa, quando você está criando você cria sentimentos 
com mais vontade. Nas brincadeiras a gente procura fazer resgate de brincadeiras. 
Porque a gente vê crianças... Por exemplo, eu peguei crianças numa turma de terceira 
série que não sabiam pular corda e eles tem 9 anos de idade. Saltar é uma coisa que as 
crianças de 3-4 anos estão aprendendo. Se você iniciar com ela, ela aprende a pular 
corda. Cinco anos depois não saber entrar ou sair é uma deficiência motora que você 
vê aí que não teve aprendizado, não teve oportunidade. Então a gente resolveu resgatar 
brincadeiras tipo pular corda, jogos de rua, essas coisas. E a questão da cantiga que 
não sei se isso é uma questão minha, mas eu acho que a música abre caminho para 
tudo. Ela abre um canal que te facilita, que tira um pouco aquela timidez, pra você 
ficar aberto. Porque se você não tiver aberto para a aula você não vai aprender nada. 
Então eu coloco no início da aula tudo isso. Então essas coisas eu tinha planejado. 
Vamos abrir a aula com música, vamos colocar tipos de atividades assim. E aí a gente 
fez um PS lá embaixo, uma observação dos valores que seriam implícitos. Como que a 
gente poderia trabalhar essa questão do valor. Então a gente daria um jogo e deixaria 
as coisas acontecerem e no final da aula a gente discutiria sobre aquilo. É claro, com 
as crianças pequenininhas você tem que jogar com eles essa questão pra eles poderem 
ir entendendo. Com a turma de terceira série com asérie que eu já trabalhei, eu fazia 
perguntas diretas e eles respondiam. Com as crianças pequenininhas você tem que ir 
instigando: e se acontecesse isso, aquilo aquela coisa. Aí é o que eu falo pra você: eles 
estão tão disciplinados... E aí o coleguinha levou um soco, isso pode acontecer? Não. 
Não pode bater, não empurrar, não pode chutar e não pode dar banda. Você vê? Uma 
coisa metódica, tudo certinho. Eu falei: gente, não é essa questão de ser isso, isso, 
aquilo. A gente tem que ver que quando a gente vai trabalhar o respeito, a gente não 
pode fazer o que a gente não quer que eles façam, eu tenho que me colocar no lugar do 
outro. Então, essa questão valorativa, isso foi acontecendo durante o ano. Ás vezes eu 
estava assistindo um programa na televisão e pensava: vou levar isso pra aula e vou 
ver o que vai dar. Estava lendo alguma coisa da pós-graduação, às vezes numa 
brincadeira com adulto na pós-graduação acontecia e eu pensava: se com adulto 
acontece imagina quantas vezes aconteceram com criança e eu não prestei atenção. 
Então vou levar isso. Uma pessoa falava: eu trabalho assim, dessa forma... Então isso 
foi inchando meu planejamento. Meu planejamento estava pronto, como eu falei pra 
você. Eu fiz uma divisão diferente da do livro, usei a divisão do livro e englobei aquilo 
lá. Depois aos poucos foi entrando. Não tem como repensar tudo. Primeiro você faz 
uma diagnose da turma, aí depois é que você vai ver se seu planejamento continua, dá 
pra se encaixar naquilo ou se você vai modificar aquilo completamente até anular 
aquele e fazer outro. Graças a Deus, o que eu tinha feito, as crianças, em termos de 
movimento não diferem muito, não. Diferem em questão de comportamento por causa 
da realidade social de cada uma, da vivência de pai e mãe de cada uma modifica um 
pouco. Mas, deu para eu adaptar. Como as crianças aqui têm uma condição social um 
pouquinho mais elevada, eu não precisei aprofundar mais, pois eles aqui já trazem essa 
questão valorativa de pai e mãe, já tem mais isso do que as outras crianças. 

 
Amparo 
- Que tipo de valores você prioriza, considera?  
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Professor 
- Em primeiro lugar você tem que trabalhar o valor de respeitar. Por que o respeito 

gera... Se você não se respeitar a si próprio, se você não se conhecer, começa... de seu 
próprio corpo. Se você é uma pessoa que não se respeita, não vai se preocupar com 
doença, não vai se preocupar com seu visual, não que isso seja importante para 
agradar as pessoas, mas você tem que se sentir bem com isso. Se você não respeita a si 
próprio não respeita um aplanta, não respeita o local que está limpo. Eu acho que ele 
enfatiza tudo, por isso o respeito em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro 
lugar. O respeito é uma coisa difícil para o ser humano em geral, para o adulto é difícil 
o respeito. O adulto tem aquela questão: ele sabe voltar atrás, quando ele quer, ele 
sabe voltar atrás, a criança não entende que ela tem que voltar atrás. Ela pode até 
entender que ela desrespeitou o outro, mas você tem que dar os caminhos para ela 
olha: se você desrespeitou vamos tentar voltar essa situação, vamos tentar melhorar 
essa situação. Você tem que encaminhar ela. O adulto sabe, ele não volta porque não 
quer. Ele fez alguma coisa de ruim para o outro, ele pode muito bem pedir desculpas, 
voltar tentar consertar a situação, porque ele já tem discernimento para isso, a criança 
não. Então eu acho que a partir do respeito você parte para outras coisas, entendeu? 
Trabalha-se tanto o respeito pela natureza, preservar a natureza, mas se a criança não 
consegue respeitar a si própria ela vai respeitar a natureza como? Uma planta que está 
ali? Que não influencia nada, que não sente dor? Ela não consegue nem ver como um 
ser vivo, às vezes. Você acha que ela vai respeitar? Então, eu acho que do respeito se 
parte para muitas outras coisas. Isso se você vai trabalhar outros valores. Se você 
respeita uma pessoa não é mais fácil ser solidário, ser cooperativo? Como ele é um 
sentimento abstrato, difícil de entender, muito grande, assim como o amor, você sentir 
o amor é uma coisa assim, que você vai galgando aos pouquinhos com a pessoa, então 
é assim. Eu procuro enfatizar isso. Porque é difícil explicar isso. Você às vezes 
desrespeita. Você ás vezes passa por cima de algumas coisas. Às vezes na sua atitude 
você vê que não respeitou aquela criança, não respeitei a maneira dela de pensar, não 
respeitei o momento dela, ela não queria fazer atividade e eu dei uma forçada de barra 
pra ela poder fazer atividade, então eu acho que isso é uma falta de respeito. É uma 
coisa que você tem que estar sempre alerta. É um trabalho do dia a dia.  

 
Amparo 
- Em que medida você vê que a escola respeita o aluno corporalmente? Você acha que a 

escola respeita o corpo do aluno? Você percebe isso? 
 

Professor 
- Não. Porque a criança é tolhida todo momento. Eu acho que quando você coloca pra 

criança que ela tem capacidade de aprender, não digo uma criança do Infantil porque 
ela não vai ter esse discernimento ainda, mas uma criança que já está com 6-7 anos já 
tem discernimento se ela sabe se ela pode levantar pra ir ao banheiro no meio de uma 
atividade ou se dá pra segurar um pouquinho mais, porque são questões que a própria 
professora ou a escola tem uma política de como trabalhar isso e aí não adianta falar 
assim: não pode correr aqui, não pode fazer aquilo. Então você vê: a criança está em 
pleno movimento, de tudo que ela gosta.Você já viu uma criança falar que não gosta 
de correr? Tudo pra ela é correr. Não tem uma atividade melhorpra uma criança do 
que correr. Ela corre no recreio, ela corre pra subir escada, pra ir à aula, ela corre pra ir 
ao banheiro, na rua, para pegar o ônibus, tudo ela corre. Então você falar pra uma 
criança, no momento dela, no auge dela, porque ela não tem intenção de que vai 
estudar matemática agora porque lá no futuro vai fazer uma profissão e vou usar 
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matemática. Pra ela o importante é correr. Aí você chega pra ela e fala assim: não, não 
pode correr. A criança é movimento e você fala pra ela não, você não pode correr. 
Então eu acho que a escola não está atenta pra isso. Aqui, principalmente, tem isso 
muito mais marcante. Claro, correr no pátio vai ser desconfortável para as outras 
pessoas que estão trabalhando que estão no seu espaço de trabalho. Mas as crianças 
podem correr lá fora. Aqui no pátio eu digo o seguinte: vamos entrar beber uma água, 
tranqüilo, transitar tranqüilo, primeiro porque tem coluna as crianças podem se 
machucar tem as pessoas que saem e você não vê, você vira no corredor você pode dar 
uma trombada no outro. Nesse aspecto você pode até falar e explicar para as crianças. 
Mas dizer que ela não pode correr! Como não pode correr? O ser humano tem as 
pernas, tem o seu movimento, falar que não pode correr? Ela vai refletir isso onde? 
Quando ela tiver numa outra situação ela não vai saber jogar com o sim e o não, ou 
questionar ou colocar o meio termo. Ela vai dizer não, pois, ela aprendeu a todo 
momento a dizer não. Então, eu acho que isso reflete lá na frente. O não tem que ser 
explicativo. Você não pode correr, você não pode pular, subir escadas. Tem que 
explicar o não, e porque e quando ela pode usar e quando ela não pode usar. Você 
pode correr. Você não pode correr aqui no pátio porque vai atrapalhar as pessoas que 
estão trabalhando, se você estivesse fazendo uma prova não ia gostar se alguém 
ficasse gritando na sua cabeça ou correndo perto de você, que ia atrapalhar, tirar sua 
concentração. Lá você pode correr numa boa, só tem que tomar cuidado pra você não 
tropeçar, não cair, não se machucar, entendeu? Então, são todos esses cuidados. Então, 
eu acho que nesse aspecto a escola é muito repressora, ela segura muito a criança. Eu 
já coloquei no Centro de Estudos várias vezes, já falei com os professores que não tem 
que dar aula só em sala de aula. Porque quando você vai ensinar biologia, plantas, 
porque tem que explicar dentro da sala de aula? Porque você não pode sair, mesmo 
que fique com a cara grudada numa grade e mostrar uma árvore que está lá, uma folha 
caindo ou uma folha no chão? Só o fato de sair da sala de aula já libertou, já viu essa 
criança de uma outra forma.  

 
Amparo 
- Como você consegue avaliar seu trabalho com as crianças? Como você dá conta 

disso? Fica uma coisa muito implícita? Você usa algum instrumento, algum critério?  
 

Professor 
- Não tenho critério. 

 
Amparo 
- Isso te deixa ansioso, angustiado? Como você vê a questão da avaliação em Educação 

Física?  
 

Professor 
- Deixa. A gente está acostumado de uma maneira tão forte que a avaliação é o papel, a 

avaliação é o quantitativo? É aquela coisa assim: respondeu isso. Então é isso que ele 
sabe, é isso que vale. Eu procuro fugir disso. O que eu tento fazer, porque eu não sou 
100%. Mas eu fico atento a isso. Eu dou uma atividade, eu tento resgatar ela numa 
hora qualquer. As minhas atividades têm uma seqüência. Se eu vou dar uma atividade 
de saltar, de pular corda, que parece uma atividade fácil, não é. Pular corda requer 
ritmo, saltar, tem todo um conjunto difícil e complexo para aquela criança. Ela tem 
que aprender primeiro a saltar pra cima, se ela não saltar pra cima como ela vai pular. 
Não tem ritmo pra saltar pra cima, então, primeiro tem que trabalhar uma atividade lá 



 205 

na frente pra depois ir pra corda, pra depois voltar. Então esse vai e volta na 
observação eu tento ver se a criança aprendeu ou não. Ás vezes tem uma turma de 
trinta e eu estou observando um. Como ontem, por exemplo, que era o penúltimo dia 
de aula e eu estava observando o comportamento do Daniel, você sabe, aquele aluno 
da Sílvia, pra ver se ele tem essa relação. Ele tem uma relação muito grande com um 
coleguinha dele, uma relação de dependência, tudo que o outro faz ele faz. Que eu 
tentei desvincular, tentei separar, tentei fazer isso e aquilo. Dei coisas pra ele, difíceis 
pra ele pra ver se ele. Então a turma estava inteira fazendo o que queria, e eu continuei 
só observando o Daniel. Dentro de uma turma é muito difícil você falar que observa 
todo mundo. Eu não observo todo mundo. Não é que eu estou largando quem sabe. Eu 
estou observando aquele que tem mais necessidade que é o que na sala de aula se tenta 
fazer, mas fica solto. Porque eu faço isso? Porque eu sei que esse aluno que tem uma 
dificuldade dentro da Educação Física ele vai refletir na sala de aula. Ele vai ter uma 
dificuldade de aprendizagem. Se tem uma coisa simples, que é gostoso, que é bom pra 
ele aprender ele não tem uma abertura para o aprendizado, ninguém ensinou, ninguém 
deu os caminhos pra ele ir para o aprendizado, quando chegar dentro de uma sala de 
aula, uma coisa que ele acha chato que na hora ele não queria estar fazendo isso, não 
vai estar com canal aberto para aprender, você entende o que eu estou falando, né? 
Quem vai querer deixar de jogar futebol pra aprender matemática? Pra ficar somando, 
continha, se não vê prazer naquilo? Nesse aspecto que eu faço minha avaliação. Não 
quero ficar naquela avaliação de que o aluno conseguiu, por exemplo, dar um saque, 
fazer uma manchete, conseguiu arremessar uma bola, ele driblou bem, ele tem uma 
desenvoltura dentro da quadra que eu avaliei. Não Isso vai ter significado pra um 
aluno ... 

 
Amparo 
- Se você tivesse que dar conceito? Porque aqui você fica mais tranqüilo porque não 

precisa dar conceito. A escola não espera de você um conceito. 
 

Pofessor 
- É, mas no supletivo que eu trabalhei eu tinha que dar conceito. 

 
Amparo 
- E aí, como você faz?  

 
Professor 
- Eu vejo o relacionamento daquela pessoa. Eu vejo, na grande verdade, a pessoa pode 

até não aceitar, mas ela tem uma perspicácia pra tentar resolver. Então, eu sei que pra 
ela faltou vários quesitos pra ela poder chegar àquela resposta, mas ela conseguiu, 
através da aula, desenvolver um método, uma forma, pra poder tentar chegar à 
resposta. Isso pra mim é que é importante. Eu acho que a Educação Física tem que dar 
caminhos pra que a pessoa não seja apática. Tipo: não sei, não consegui resolver, acho 
que isso é difícil. A Educação Física tem que dar caminhos pra que ela tente vários 
caminhos. Se não der certo em um ela vai por outro. Ela vai sair, tem uma saída. Isso 
que eu acho importante. Então, nas aulas eu procurava ver o aluno que gosta de 
participar, que é participativo, mesmo aquele que não gosta de participar e aí você não 
pode avaliar ele porque ele não gosta de participar, jeito, maneira de ser. E aí você tem 
que ver nele outra forma. Às vezes ele pode não gostar de participar de discutir um 
assunto, mas quando você dá um trabalho em grupo ele é super participativo, ele ajuda 
o colega, ele está ali se empenhando, tentando fazer aquilo. Ou você dá o trabalho pra 
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fazer, ele consegue discernir. Então, não tem como você fechar a avaliação. Se eu 
coloco um método, um critério: vou avaliar o aluno que é mais desenvolto dentro da 
sala de aula. Aí eu aprovo um e reprovo quarenta, ou eu reprovo um e aprovo 
quarenta, só porque aquele não gosta de falar? Eu não tenho um método fechado. Por 
isso que eu não gosto de avaliação quantitativa da prova. Porque ela vai medir o 
conhecimento do aluno naquela hora. Como um aluno que chegou pra mim, em 
relação à matemática, chegou arrasada e disse: professor, eu não consegui fazer a 
prova, me dei mal ainda escrevi na prova que não sabia. Aí a professora escreveu pra 
ela assim: se você não sabe, tem um grande problema. Tipo, você não vai passar, 
alguma coisa desse tipo. Aí eu falei pra ela: mas você não sabe fazer? Ela disse: 
professor, você quer saber de uma coisa: meu trabalho hoje foi uma droga, eu trabalhei 
o dia inteiro com gente me apurrinhando, enchendo o saco, cheguei em casa meu filho 
estava com dor de barriga, eu cheguei atrasada pra fazer a prova, peguei um ônibus 
lotado pra vir, cheguei aqui todo mundo já tinha começado a prova, eu comecei no 
meio, com todo mundo já fazendo, eu estava irritada, chateada... Você viu toda 
conjuntura que envolveu essa coisa? A professora viu isso? Não. Ela não levou em 
consideração isso. É claro que tem o aluno que tenta engabelar, enrola o professor. 
Mas, aí o que eu fiz: não tem nada a ver com a parte da matemática. Isso foi um dia 
depois. Eu dou aula quarta e quinta feira lá, na quinta eu falei pra ela: mas, você não 
sabe resolver? Ela disse: eu até sei, tenho dificuldades. Talvez eu tivesse resolvido 
pelo menos pra tirar nota. Então pega seu caderno, vamos treinar. Ela não vai te dar 
uma segunda chance? Agora eu vou ficar em recuperação. Não é minha matéria, mas 
vamos treinar. A forma de eu explicar, ela falou assim: nossa, professor, se você 
explicasse assim ficava mais fácil de eu entender. Uma questão simples de 
matemática, aquela questão de equação de primeiro grau, uma coisa tão simples, regra 
de sinal. Todos os exemplos que eu dei, mesmo aqueles que não tinham resultado 
certinho, não dava pra dividir, ela resolveu tudo. Então eu acho que o professor tem 
que estar atento pra isso. É uma questão complicada. A avaliação não pode ser assim, 
fechadinha, do jeito que é. E eles não têm por onde fugir, porque eles não procuram 
um outro método, uma outra coisa. Ah! Mas eu avalio o aluno dentro da sala de aula. 
Mas quando vai pegar a nota está lá: trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3 e prova. Tudo 
foi feito da forma mecânica. E se o aluno pegou e copiou do outro? Ele vai passar sem 
conhecimento nenhum, isso que é mais preocupante ainda. Os alunos colam, o 
professor vê e faz de conta que não vê, entendeu? O que eu tentei fazer diferente com 
os alunos: eu dei uma aula sobre freqüência cardíaca, eu expliquei pra eles como é que 
era a freqüência cardíaca, falei pra eles dos benefícios, porque a gente tinha que saber 
sobre isso, porque a gente tinha que estar atento ao nosso corpo, se é que a gente 
pretende ter uma boa saúde, pra trabalhar. A gente já tem uma dificuldade de ter que 
trabalhar o dia inteiro, já não tem dinheiro pra ter uma boa alimentação, então tem que 
estar atento a essas coisas. Aí o que eu fiz: ensinei todo mundo a verificar sua 
freqüência cardíaca e depois a gente foi para a aula prática e cada um verificou a do 
outro. Ver como a atividade modificava aquela freqüência cardíaca. Dentro disso você 
vê aquele aluno que não quer correr, não quer fazer atividade física, mas ele quer tirar 
o tempo, mas ele quer aprender. Tem o outro que adora a conta, porque eles tiveram 
que fazer conta matemática. Ele queria fazer tudo isso, mas não queria verificar. 
Então, o que você avalia disso? Avalia o trabalho em grupo de cada um, o 
entrosamento de cada um, como cada um faz sua parte. Então eu acho que é por aí. É 
claro que é difícil. É muito mais trabalho para mim, do que eu chegar e falar: gente o 
assunto é freqüência cardíaca vai cair essas questões, tem essa parte de matemática 
que você tem que resolver e pronto. Depois eu pegava e conceituava cada um, 
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quantitativamente eu ia ter um padrão de cada um, esse tirou tanto, aquele tirou tanto a 
média é isso, todo mundo está sabendo ou não está sabendo e pronto. Agora não, isso 
eu fiz no começo do ano, os alunos chegavam pra gente e falavam: professor, toda vez 
que eu caminho eu coloco esses dois dedos aqui que eu ensinei pra ele, e verifico se 
minha freqüência está dentro daquele padrão que eu já sei. Isso pra mim foi uma 
forma um pouco mais mecânica, mas tem um significado na vida deles. Então, 
avaliação é uma coisa difícil. Eu procuro trabalhar bem a observação. Porque você 
pode trabalhar o aspecto quantitativo também.  O aluno pode até querer um dia ser um 
atleta, que não é o que todo mundo vai ser. Mas você vê se ele também tem um 
refinamento um pouquinho tático, técnico na hora de jogar, é óbvio que você vê que é 
uma pessoa que tem uma destreza psicomotora maior, lógico que o cérebro dele 
trabalha com uma condição um pouco maior e isso vai refletir também, você não quer 
pegar uma pessoa que só fica sentada, que tem uma preguiça motora, obviamente ela 
tem uma preguiça mental um pouco maior, isso vai refletir nela também, mas acho que 
ela pode ser reforçada. Ela tem que dar dez saques por cima da rede tem que acertar os 
dez saques dentro da linha de três sem errar, entendeu?  

 
Amparo 
- Você entende que o conteúdo da Educação Física, o trabalho que você faz auxilia no 

desenvolvimento do conhecimento do seu aluno? 
 

Professor 
- Mas o conhecimento em que sentido? 

 
Amparo 
- Você trabalha algum conhecimento que é importante como conhecimento escolar, 

como conhecimento que vai refletir no desenvolvimento do seu aluno? Como uma 
questão escolar. Pensando no sentido social da escola, em que medida o conhecimento 
que a Educação Física trabalha, o conhecimento que você trabalha na Educação Física 
auxilia esse aluno. 

 
Professor 
- Você está falando em questão de reflexão dele refletir sobre isso? 

 
Amparo 
- Como você percebe isso? 

 
Professor 
- Vamos reformular, eu não estou entendendo. 

 
Amparo 
- A escola é uma instituição que tem uma função social. E você é uma  pessoa que 

trabalha nesta escola como professor tendo uma função social, ou seja, veiculando, 
transmitindo, desenvolvendo, construindo um conhecimento que é fundamental para 
essa criança que passa por aqui. Eu estou te perguntando se você acha que a Educação 
Física, da forma como você trabalha, contribui enquanto conhecimento para essa 
criança? 

 
Professor 



 208 

- Eu não poderia usar a palavra acho. Eu teria que usar a palavra acredito, porque senão 
eu não faria o trabalho que eu tentei fazer esse ano. Ele está ainda começando, ainda 
falta muita coisa, mas eu tenho plena convicção de que a aula tem que ser um 
complemento de conhecimento. 

 
Amparo 
- Você acha que a Educação Física é essencial? 

 
Professor 
- Sem sombra de dúvida. É o que eu falei pra você: a relação interpessoal, de pessoa pra 

pessoa, que a Educação Física proporciona e que a sala de aula não proporciona, isso é 
um interveniente muito importante na função de ser humano. Eu tiro um exemplo 
disso pra você porque: as pessoas podem até ser muito inteligentes na frente de um 
computador, mas essa relação interpessoal que a internet tirou da pessoa de ficar bate 
papo pra lá e pra cá, de relação de tela, faltou uma certa sensibilidade que eu acho que 
pra você aprender você tem que ter sentimento tem que ter sensibilidade entende? Se 
você não tem sentimento, se não tem sensibilidade não aprende, não aprende nada. 
Nada de significativo pra você. Porque o sentimento envolve tudo. É o que eu falei pra 
você: só vai aprender matemática se você sentir gosto por aquilo, se sentir prazer por 
aquilo. Prazer é um sentimento. Então, eu acho que a Educação Física proporciona 
isso. Ela envolve isso porque ela envolve o sentimento do ser humano querendo ou 
não querendo. Ele está sempre numa situação de limite, de confronto, de competição. 
Querendo ou não querendo na aula de Educação Física sempre tem o confronto a 
competição que você tem que saber é fazer o aluno entender isso: qual o momento que 
ele pode confrontar, qual o momento que ele pode ceder, que ele pode lutar pelos seus 
direitos. Então esses confrontos, esses questionamentos têm que estar sempre na aula 
de Educação Física. Por isso ela é importante. Porque ela não trabalha só a cabeça. Ela 
trabalha o corpo, fazendo ele entender isso. Fazendo ele entender que isso aqui não é 
uma coisa divisível que você pode separar: estou na aula de matemática então estou 
trabalhando só o meu cérebro. Não estou só trabalhando o cérebro. Se eu estou na aula 
de matemática e estou todo contraído estou trabalhando meu corpo todo, está todo 
rígido, entendeu? Está tudo contraído, estou me sentindo mal ali. Então, porque essa 
expressão corporal? Porque isso? Na Educação Física as pessoas não conseguem 
visualizar e eu não consigo transfigurar isso em palavras pra poder... é uma questão 
pra você sentir, entendeu? A importância dela. Por isso que eu falo: as vezes eu me 
sinto mal quando eu dou uma aula e vejo que foi altamente técnica. Coloquei aquilo 
como se eu pegasse uma bola e tentei entrar num quadrado, eu um quadrado tentando 
entrar num triângulo. É aquilo. Quando você sente isso você fala: poxa, hoje foi só 
para passar o tempo, entende? Porque a gente é um ser humano comum como qualquer 
outro. Você tem o seu momento que você gosta, que você não gosta, seu momento que 
você quer, que você não quer, que você está feliz, que não está feliz, então você tem 
isso. Aí você sente a importância disso, aí é que vê que isso é um diferencial muito 
grande. A gente pode perceber e não é porque os teóricos falam muito disso: todas as 
crianças que tem problemas psicológicos geralmente se pedem pra colocar num 
desporto, ou numa outra coisa técnica. Porque é a relação, ela está faltando essa 
relação nela. Esse relacionamento dificulta o aprendizado. As pessoas não conseguem 
entender. Eles não podem ver a Educação Física como uma mera brincadeirinha. Não, 
ali ela está envolvendo uma questão muito grande no ser humano que é ele se 
entender. Se ele não se entende ele não aprende, entendeu? É esse entendimento que 
eu quero que a pessoa tenha, não quero que ele veja a Educação Física como aquele 
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professor que senta e dá uma bola para a criança brincar. Ela não está lá pra brincar. 
Ela está lá pra se entender, pra entender o mundo que está em volta dela, e isso é uma 
coisa muito importante. Quando eu pego os alunos eu falo pra eles: eu falo da aula de 
Educação Física eu falo do problema da Educação Física que aconteceu dentro da 
quadra que é um âmbito pequeno, que é só aquele retângulo que está ali e eu pego 
aquele retângulo e tento encaixar dentro do Brasil e dentro do mundo pra eles 
entenderem como isso reflete lá fora. Porque essa referência à sociedade pra eles é 
muito importante. Falei pra eles: se você não respeita o seu colega aqui dentro como 
você vai respeitar uma pessoa quando chega lá pra você e fala assim: você tem que 
ficar na fila porque você tem que esperar o outro pra entrar. Você não vai respeitar. E 
aí se alguém furar sua fila quando você furou aqui na hora de formar uma fila, você 
vai reclamar porque você vai ficar pra trás, vai demorar pra você comprar o pão, vai 
demorar pra você comprar o ingresso pra entrar no cinema, e aí você vai achar ruim 
quando alguém engole a fila lá na frente e você está sempre lá trás. Então essa é uma 
referência simples de formação de uma fila aqui e de formação de uma fila pra 
comprar o pão, ele fazer essa ponte, pra ele é muito importante. Ele sabe que quando 
chegar na padaria se ele entrar na frente de outros colegas ele está deixando um monte 
lá pra trás, e se alguém fizer com ele, ele não vai gostar, entendeu? Então é essa 
questão de trabalhar sempre essa coisa: o gostar, o não gostar. Eu acredito que a 
Educação Física tem que ser trabalhada por esse lado até queria discutir mais isso com 
outras pessoas pra ver se essa minha visão é utópica, mas se for não tem problema 
porque eu corro atrás de uma utopia porque eu acho que um dia ela vai ser alcançada. 
Mas eu vejo que as pessoas discutem muito de uma forma muito superficial, não se 
aprofundam. Se você fala: eu trabalho isso, aí falam: tem que trabalhar a cooperação. 
E daí? Cooperação é uma palavra que une o c o o o o p o e o r o a o co ã o o e daí? O 
que essa palavra significa? Qual a função dela pra você? E o que você faz dessa 
palavra com o seu aluno? As discussões que às vezes eu entro... Daí, parte pro lado 
biológico, daí pro lado siocial. Porque essa criança não vai ter muito isso mesmo, 
porque ela tem um pai que é traficante uma mãe que é assim, e como você pode 
contribuir no mínimo com ela em relação a isso? Minha preocupação é isso. Eu fico 
muito preocupado com isso. Ontem eu até falei pra alguém que eu estava conversando 
e falei assim: o engraçado a profissão de professor é que a gente trabalha os quarenta 
minutos e mais as 23 horas e 20 minutos. Porque você não pára de pensar! O professor 
que não está preocupado, tudo bem. Ele não está nem aí, então dane-se o aluno depois 
que ele sair da quadra. Mas eu não. Vou embora pra casa e qualquer coisa que 
acontece na rua eu já falo: poxa, o que eu posso fazer disso pra lá e para cá? Se 
acontece alguma coisa, ou eu vejo filme, falo assim: nossa, isso dá pra eu trabalhar. 
Então eu estou toda hora pensando, toda hora trabalhando. Pra mim é ótimo, porque 
estou aprendendo cada vez mais. Mas quando a pessoa não pensa assim, a aula dele 
vai ser sempre aquela mesma coisa. Eu, graças a Deus, espero que a minha aula 
sempre modifique pra melhor.  

 
Amparo 
- Ok, muito obrigada por sua ótima entrevista. 
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Entrevista com a Professora em 15 de dezembro de 2004 
Escola Municipal 

Turma 1205 – período intermediário do 1º ciclo 
 

Amparo 
- Como você vê a presença da disciplina Educação Física para os seus alunos. É 

significativa ou não? Você percebe alguma modificação neles pelo fato de fazerem 
Educação Física ou não? Você percebe alguma reação ou não diante das aulas de 
Educação Física? 

 
Professora 

- O ano passado foi o primeiro ano deles na Educação Física aqui, então as crianças 
viam como aula pra brincar. Eles achavam que era o momento de brincar e os 
professores até reclamavam porque eles não encaravam com responsabilidade. As 
crianças viam como brincadeira. E os professores tiveram um trabalho para as crianças 
entenderem que era uma aula. Este ano já vieram mais acostumados, apesar de 
continuarem... Eles amam a aula de Educação Física, gostam muito. Apesar deles 
ainda acharem que é brincadeira, mas eu acredito que eles já identificam como uma 
aula e não como um momento só de lazer. Eu vejo também assim, é um momento 
muito bom, deve ser até gratificante para o professor trabalhar com alunos que gostem 
da sua aula o que é bem diferente da nossa realidade da sala de aula, que não é um 
momento prazeroso. Tem que aprender conta, ler, escrever. Já na Educação Física para 
eles é um momento prazeroso, apesar de ter todo um objetivo por parte do professor, 
aspectos que são desenvolvidos. E eu vejo assim que eles desenvolvem habilidades 
motoras, é claro, e também o lado de brincar, de trabalhar em grupo eles se 
desenvolvem nisso bastante. A maneira de como trabalhar interagindo um com o outro 
é muito bom, disciplina também. Como o professor de Educação Física visa isso, 
ajuda muito no nosso trabalho e o esquema corporal. Eu tinha alunos nesse ano bem 
difíceis, porque eu tive dois grupos bem distintos: um grupo plenamente alfabetizado e 
um grupo plenamente analfabeto, 17 alunos alfabetizados e 13 alunos analfabetos, 
iletrados, totalmente sem noção de nada, nem de números, nem se seqüência, nem de 
alfabeto, nada. Então foi difícil trabalhar, mas junto com a Educação Física, disciplina 
que Jean colocou neles e eu também dentro da sala, isso não fez com que a turma 
ficasse agitada. Geralmente uma turma dividida assim o grupo fraco fica muito 
agitado. Mas não aconteceu isso com a turma. E eu dou crédito também à aula 
Educação Física que eles ansiavam pra chegar. 

 
Amparo 
- Você sente que o seu conteúdo é desprazeroso? 
 
Professora 
- Não é que seja desprazeroso. Eles gostam e tudo, mas é diferente, porque eles têm que 

ficar às 4 horas e meia, não tem meia hora de recreio, quatro, sentados,  num ambiente 
que eles tem que aprender a ficar ali. Por mais que eu brinque, que eu dê atividades, 
tem atividades chatas. Porque eles estão aqui entre aspas, obrigados. O que a gente faz 
assim com aquela certa obrigação a gente tem hora que não quer fazer. É diferente de 
estar numa quadra, poder exercitar a criança, correr. E a criança adora correr, e eles 
têm que ficar às quatro horas sem correr na sala, não pode ter aquele espaço todo que 
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tem na Educação Física. Então tem coisas chatas no meu conteúdo sim. E tem coisas 
boas também, claro, que eu gosto e acho que eles gostam também, mas não é o tempo 
inteiro. E Educação Física também tem horas que deve ser chato, porque eles têm que 
seguir regras, não é uma coisa livre, e o tempo é menor também, são 40/50 minutos. O 
tempo de coisas chatas é bem menor do que proporcionalmente as aulas. Mas claro 
que eu não estou dizendo que a Educação Física é livre, claro que não. Tem todo um 
planejamento, até o Jean quis saber de alguns alunos, que tinham dificuldades, que 
também apresentaram dificuldades em seguir as regras na aula dele, então ele queria 
saber como era, e batia com o que eu via na sala de aula.  

 
Amparo 
- Para você é muito necessário o aluno ter uma disciplina corporal para aprender? 
 
Professora 
- Ajuda muito. Inclusive esses alunos mais fracos, alguns não conseguiram. Tenho 30 

alunos que não conseguiram ler. Nada, nulos, continuam... Nulos não, né. Alguma 
coisa eles aprenderam, mas alfabetização não. E eles não têm nenhum... Se falar pra 
eles, por exemplo: levanta a mão esquerda ou direita. Eles não sabem. Então falta 
muita coisa mesmo. Falhou lá no iniciozinho. 

 
Amparo 
- E como são esses alunos corporalmente? Em termos de disciplina, de ficar sentados, 

não ficar sentados, como é isso? 
 
Professora 
- Não é uma turma agitada. Agora eles estão agitados por causa do final do ano. Mas eu 

consegui durante o ano mantê-los não agitados senão era impossível trabalhar. Agora é 
uma turma muito difícil de trabalhar. Mas se deixar... Eles são até um pouco assim 
agressivos, quando vem os mais fracos são agressivos, então eu tive que trabalhar 
esses aspectos todos de respeito mútuo, de calma, de entender que aquela não era a 
hora de falar, que eles não estavam entendendo nada, que estava ficando difícil ler e 
que eu ia trabalhar com o outro grupo e que eles tinham que respeitar a hora do outro 
grupo. Foi difícil! 

 
Amparo 
- Mas você vê assim uma relação direta entre disciplina corporal e aprendizado do 

conhecimento, disciplina corporal no sentido de ficar sentado? Você vê uma relação 
direta no seu cotidiano, não só nesta turma, mas no seu cotidiano, você tem quantos 
anos de magistério? 

 
Professora 
- 16 anos 
 
Amparo 
- Nesses 16 anos de magistério você vê essa relação muito íntima? 
 
Professora 
- Claro! Geralmente são os meninos e se tinha que fazer um estudo do por quê. Porque 

as turmas fracas o maior número são de meninos e sempre é assim patente da gente 
ver: turma com dificuldade a disciplina corporal não tem. E é um trabalho dobrado. 
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Não sei se é porque eu fiquei em casa um tempo também, e sei como é que é, 
geralmente é assim, andam juntas: dificuldade mais indisciplina é igual »»»»»»»»»»»» 

 
Amparo 
- Você vê assim? O seu cotidiano te mostra isso? Mas o que você está chamando de 

indisciplina corporal? 
 
Professora 
- Não ficar sentado, muito agitado, às vezes... Não acontece comigo, mas a gente nota 

em geral, falta de respeito com o próprio professor, não só com palavras, mas com 
atitudes.  Você dá regras, tem que haver respeito com o professor. Então, é uma luta 
diária nisso, com turmas que tem mais dificuldade. 

 
Amparo 
- E você percebe isso mais nos meninos? 
 
Professora 
- Nos meninos 
 
Amparo 
- E eles têm mais dificuldades? Você percebe que elês tem mais dificuldade no 

aprendizado? 
 
Professora 
- Não. Não é que os meninos têm mais dificuldade. Eu já observei. Eu e todo mundo. A 

turma de repetentes, é que agora não existe muito mais isto, né? Mas quando havia, 
por exemplo, a turma 304 que era a turma dos mais velhos era composta por um 
número muito grande de meninos. Geralmente ali tinha 10 meninas e 30 meninos. 
Uma diferença muito grande. E já quando a turma é... Digamos a 201, 101, 
antigamente tinha, era um grupo maior de meninas, entendeu? Porque? Não sei. Claro 
as meninas são muito mais caprichosas, tudo bem. Mas, capricho não quer dizer 
aprendizado. Então, porque eu não sei. A gente tem que fazer um estudo sobre isso. 

 
Amparo 
- Mas você percebe que o aprendizado deles é menor ou a forma como eles lidam com o 

conhecimento é diferente? Como você vê isso? 
 
Professora 
- É menor 
 
Amparo 
- Eles não têm conhecimento? 
 
Professora 
- Não 
 
Amparo 
- Porque tem aqueles casos em que os meninos são muito agitados, mas até são agitados 

porque aprendem muito rápido e enquanto você está explicando para o grupo ele já 
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entendeu e já está agitando, tem isso. Agora tem aqueles casos que as crianças não tem 
aprendizado e não tem também bom comportamento. Tem uma ligação direta. 

 
Professora 
- Não sei qual é conseqüência ou qual é a causa. Mas que tem relação tem. De repente a 

falta da concentração impede que aprenda ou “não aprendo então vou fazer bagunça”. 
 
Amparo 
- Você acha que é mais o quê? 
 
Professora 
- Eu acho que é mais a segunda: “não aprendo então vou fazer bagunça”. Eu acho que é 

isso, mas não tenho dados concretos para afirmar não. Mas eu acho que é. Nessa turma 
esse ano é.  

 
Amparo 
- E você acha que eles não aprendem porquê? Alguma deficiência? 
 
Professora 
- Ah! Muitas deficiências! Neurológicas, com certeza. E eu estou o ano inteiro falando, 

pedindo help, apoio à secretaria. Então ali tem: neurológica, psicológica, emocionais, 
visuais, auditivos podem ter e como é que eu vou saber? De repente crianças 
disléxicas, de repente não, com certeza, porque a criança em dezembro continua 
fazendo bolinha no lugar de escrever... Forme frases, escreva um texto só isso 
(desenha as bolinhas), então tem um problema aí que não compete só ao professor. 

 
Amparo 
- E essas crianças, esse 5 que você diagnosticou que nunca foram alfabetizados? Eles 

são muito agitados? São 5 meninos? 
 
Professora 
- Não. Tem 2 meninas novas que vieram de outra escola e elas não são agitadas, pelo 

contrário, tem uma que é apática, totalmente. Se deixar a menina ali no meio ela fica. 
Se mandar levantar ela fica e na Educação Física é a mesma coisa ela não conseguiu 
executar nenhuma tarefa. Ela veio pra cá em outubro, então ficaram assim, totalmente 
perdidos, né? Então com elas são sete: Ian, Leonardo, Daniel... Não são sete, são oito. 
Mas desses oito tem alguns que conseguiram alguma coisa, sendo que esses cinco 
mesmo, sabe?... Estão num trabalho muito inicial da alfabetização, aí tem elas duas 
que não são agitadas. Desses treze alunos fracos eu tinha... Só tinham três meninas só. 
Os outros dez eram meninos. As três meninas são calminhas, mas tem dificuldade na 
alfabetização. Agora essas duas que chegaram são calminhas também. 

 
Amparo 
- Todos os meninos são agitados? Têm dificuldades em ficarem sentados? 
 
Professora 
- Eles conseguem ficar sentados, tem que conseguir! Tive que dar um jeito, mas 

consegui!  
 
Amparo 
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- Mas ficar sentado não solucionou? 
 
Professora 
- Não. Então não era o fato de não aprender porque eram agitados. Mesmo sem 

agitação... Agitados, agressivos... Teve aluno que eu precisei domar... Nossa!  Uma 
agressividade assim... Ninguém podia encostar nele que ele revidava. E também 
recebia queixa dele da Educação Física. O mesmo comportamento que eles têm na 
sala eles têm na Educação Física. Sempre as mesmas figurinhas. 

 
Amparo 
- Você trabalha com alfabetização há dezesseis anos?  
 
Professora 
- Não. Esse ano. 
 
Amparo 
- Mas sempre trabalhou com o primeiro segmento? 
 
Professora 
- Isso. 
 
Amparo 
- Provavelmente durante muitos anos suas turmas não tinham Educação Física? 
 
Professora 
- Não. A primeira vez foi no ano passado. 
 
Amparo 
- Você sentiu diferença? Ou nenhuma diferença? 
 
Professora 
- Ano passado não senti porque a turma era muito boa, era o período final era uma 

turma muito boa mesmo! Tudo que falava pra eles eles topavam, faziam. Então não 
deu para avaliar como seria sem Educação Física. Esse ano até pra mim professora que 
eu tinha um momento pra fazer várias coisas na hora da Educação Física e com eles 
não daria pra fazer, o contrário do ano passado que sobrava tempo com eles, então foi 
bem melhor mesmo. E além do mais eu vi também o progresso deles com a Educação 
Física que o ano passado, que a professora era também excelente, ótima, mas a turma 
já era boa, então qualquer atividade com eles... Mesmo ler, foi mais uma atividade, 
né? Esse ano, não. Esse ano se não tivesse Educação Física ia ser... Agora, ano que 
vem eu não sei.  

 
Amparo 
- O que você vai fazer com esses alunos? Como é a questão da reprovação, da 

avaliação? 
 
Professora 
- Não reprova no primeiro ciclo. 
 
Amparo 
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- Mas como você avalia esses alunos? 
 
Professora 
- A gente dá indicadores: I – insatisfatório, R – regular, B – bom, MB – muito bom e O 

– ótimo. Então eu tenho um grupo de O... 
 
Amparo 
- Então você indica para o próximo professor a avaliação? 
 
Professora 
- Não. A gente dá a cada mês, a cada bimestre os indicadores e no final do ano a gente 

teria... Eu tive até dificuldade em avalia-los, esse grupo, porque eu tinha muito I, de 
insatisfatório, treze. Aí eu consegui baixar e até que chegou a sete, oito ou sete. Mas, 
dentre esses sete eu tinha dúvidas em relação a dois porque  eu poderia dar um R. Eles 
estavam I, I, I e I. Quatro I. E eu poderia dar um R no final, porque eles melhoraram. 
Mas, não estão no nível de um aluno do período intermediário. E no período final é 
que eles são retidos. Quem tiver com I no final vai para uma turma de progressão, que 
é uma turma... É uma repetência. A professora vai trabalhar com eles tudo que não foi 
trabalhado em cada período, todo conteúdo, para eles ingressarem na 3ª série no outro 
ano. É uma reprovação. Na 3ª série podem ficar retidos também. Então esses alunos 
vão assim, com muita dificuldade para o ano que vem. Eles não estão prontos mesmos 
pra fazer esse conteúdo do período final. Quem pega-los vai ter muita dificuldade, em 
todos os aspectos deles! Em todos os aspectos! Expressão corporal, a questão da 
disciplina, entendeu? Tudo eles vão bem fracos, insatisfatórios mesmo! Mas, é difícil, 
porque enquanto eu tenho um grupo ótimo. 

 
- Amparo 

Ok, muito obrigada por sua disponibilidade para a entrevista. 
 

- Professora 
Por nada, eu é que agradeço a oportunidade de conversarmos. 


