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O CORPO NO ESPAÇO/TEMPO ESCOLAR 

 

RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo questionar as relações de ocupação 

do espaço/tempo no cotidiano escolar dialogando com os diferentes cenários vivenciados ao 

longo do processo de escolarização. Do jardim de infância, passando por todo ensino 

fundamental (primário e ginásio) até a entrada na universidade e os estágios ou pesquisa e 

pratica de ensino (PPE) no curso de graduação ou ainda em projetos como o Projeto 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES), retomarei situações onde as 

tensões inerentes à relação entre os espaços/tempos da instituição de ensino e o corpo se 

fazem presentes. 

Palavras chave: Corpo, Espaço Escolar, Educação Física Escolar.  
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ABSTRACT 

 

This work Completion of course aims to question the occupation relations of space / time in 

the school routine dialoguing with the different scenarios experienced over the schooling 

process. Kindergarten, going through all elementary school (primary and gymnasium) to the 

entrance at the university and internships or research and practice of education in 

undergraduate degree or in projects such as the Institutional Project Initiation Grant to 

Teaching, take up situations where tensions inherent in the relationship between the spaces / 

times of the educational institution and the body are present. 

Keywords: Body, Space School, Physical Education. 
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Capítulo I - Introdução 

Meu processo de escolarização1 começou nos anos 80. Na mesma época o Brasil e o 

mundo passavam por um período de mudanças significativas, tais como: a culminância do 

processo de redemocratização do país, seguidas tentativas de reorganizar a economia com 

diversos planos que fracassaram um após o outro. No mundo destaco: a globalização, o fim da 

guerra fria com a queda do muro de Berlim e o advento da internet entre outros.  

Usando o mesmo corte temporal percebemos que a escola também mudou. A relação 

professor/aluno tem se dado numa perspectiva menos formal, recursos tecnológicos têm 

favorecido algumas iniciativas no campo da pesquisa escolar, por exemplo. Se no período em 

que cursei o ensino básico as pesquisas tinham que ser feitas em bibliotecas ou nas grandes 

enciclopédias, hoje são feitas quase que exclusivamente pela internet. 

Outros aspectos, no entanto, resistem às mudanças. Destaco as formas de ocupação do 

espaço escolar, pois, na maioria das vezes, acontecem ainda hoje de maneira semelhante à da 

época em que cursei o ensino básico. No documentário Quando sinto que já sei (LOVATO, 

2014), Simone André – coordenadora do Instituto Ayrton Senna – ilustra a observação 

anterior comparando: 

Um médico do século XX entra numa sala de cirurgia do século XXI. Ele consegue 

operar? Ele não consegue operar, ele mal consegue entender o que tem ali, onde é 

que está o paciente. Se um professor do século XX ou XIX entra na sala de aula do 

século XXI ele vai achar muito diferente? Não vai. Ele vai ver ali a lousa, o giz, 

carteiras enfileiradas com a lista de chamada. Tudo conforme era no século XIX. A 

única coisa com a qual ele não contava era com a cabeça dos alunos do século XXI e 

é aí que mora o conflito. A sala de aula do século XXI não é mais aquele quadrado, 

é praticamente o planeta porque, com as novas tecnologias, o planeta é o espaço de 

aprendizagem das pessoas. 

 

Uma escola que não muda sua forma de ser e estar no mundo potencializa as tensões inerentes 

às relações que se constroem em seu interior, pois os alunos que a frequentam, apresentam 

novas demandas que a mesma tem dificuldade de responder.  

Essas indagações vieram à tona ao iniciar minha formação docente, pois me deparei 

com uma série de questionamentos sobre à identidade da Educação Física. Na minha 

concepção era uma disciplina voltada exclusivamente para o trato do esporte. Ensinando a 

                                                             
1
Segundo Faria Filho (2002, p. 02), é “o processo e a paulatina produção de referências sociais tendo a escola, ou 

a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos, como eixo articulador de seus sentidos e 

significados”. 
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praticar o mesmo e garimpando talentos para o alto rendimento. Vale ressaltar, que a maioria 

dos alunos que ingressam no curso de licenciatura da Universidade Federal Fluminense tem 

concepção similar. 

No entanto, o curso de licenciatura propõe uma concepção mais ampla tendo a 

Educação Física como “uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de 

atividades expressivas corporais, como jogo, esporte, dança e ginastica, formas essas que 

configuram uma área de conhecimento que podemos chamar da cultura corporal” (SOARES, 

2012, p. 50). Tal definição traz elementos com os quais nunca havia me deparado, mas que 

são determinantes para refletir sobre a Educação Física e a educação em geral. O corpo, e as 

diversas formas de expressão da cultura corporal, são apresentados como elementos 

importantes dessa área de conhecimento. 

Importante observar, que retomando as aulas de Educação Física ao longo de todos os 

meus anos de estudo na educação básica, não encontro eco nessas concepções de cultura 

corporal. O impacto dos debates nos anos 80
2
 não logrou resultado sensível nas aulas que tive. 

As criticas ao caráter tecnicista, excludente e competitivo das aulas de Educação Física não 

foram incorporadas à prática pedagógica dos meus professores. Se não incorporaram esse 

discurso às suas praticas pedagógicas, tampouco havia como almejar que tal discurso tivesse 

força para influenciar/orientar a maneira com que o corpo é tratado no processo educativo. 

Oliveira (2006) elucida essa preocupação ao observar que:  

 

[...] ao debruçarmo-nos sobre o tema da educação do corpo, não podemos deixar de 
reconhecer que a escola, como uma instituição eminentemente moderna, traz 

consigo formas muito peculiares de tratar o corpo, modelando-o de acordo com os 

interesses civilizatórios.(OLIVEIRA, 2006, p. 57) 

 

O trecho reafirma o forte investimento sobre o corpo no espaço escolar e ainda, nos 

fornece indicações de que o corpo é disposto de acordo com os interesses civilizatórios que 

implicam, entre outras coisas, em dominar a natureza. Assim, o corpo, entendido como parte 

da natureza em nós, também está sujeito a esse processo de dominação (VAZ, 1999). Ainda 

                                                             
2 Reflexo das mudanças que ocorriam no Brasil surgem diversos núcleos empenhados na rediscussão de temas 

que vão desde a redefinição do papel da Educação Física na sociedade brasileira até as questões ligadas às 

mudanças necessárias ao nível das práticas cotidianas. A forte crítica às tendências higienista, militarista, 
pedagogicista, competitiva que durante muito tempo caracterizaram a Educação Física aprestavam como 

alternativa as teorias críticas (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1988). 



10 
 

segundo Vaz (2001, p. 57), “ao controle e disciplinamento desses corpos é que se dirige uma 

parte significativa dos esforços pedagógicos que o mundo ocidental tem empreendido”.  

Dentro desse espaço/tempo de formação, que foi a Licenciatura em Educação Física, 

para além das disciplinas, que abrange projetos de extensão, pesquisa e ensino, as questões 

foram se construindo invariavelmente em torno de: como o corpo está organizado no espaço 

escolar em função do processo de escolarização? 

 

I.I - Objetivo 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar as relações de ocupação do 

espaço/tempo escolar dialogando com os diferentes cenários vivenciados ao longo do 

processo de escolarização. 

 

I.II - Aspectos Metodológicos 

A presente análise pretende retomar as experiências nas instituições de ensino a que 

estive vinculado como aluno e em outros espaços durante a formação profissional, pois 

entendo “que há um modo de fazer e de criar conhecimento no cotidiano, diferente daquele 

aprendido, na modernidade, especialmente, e não só, com a ciência”(ALVES, 2002, p 01). 

O exercício de criar e valorizar o conhecimento no cotidiano produz um olhar 

permanentemente atento à realidade que nos cerca. Isso exige uma flexibilização do modo 

dominante de entender como se dá a construção do conhecimento. Contudo, essa busca não se 

dá sem o auxilio do: 

[...]conjunto de teorias, categorias, conceitos e noções que herdamos das ciências 

criadas e desenvolvidas na chamada modernidade e que continuam sendo um 

recurso indispensável, não é só apoio e orientador da rota a ser trilhada, mas, 

também e cada vez mais, limite ao que precisa ser tecido (ALVES, 2002, p 2). 

 

 Assim sendo, utilizei cenários diferentes do processo escolar para analisar os 

espaços/tempos desde a entrada no jardim de infância, passando por todo ensino fundamental 

(primário e ginásio) até a entrada na universidade e os estágios ou pesquisa e pratica de ensino 

(PPE) no curso de graduação ou ainda em projetos como o Projeto Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), retomarei situações onde as tensões inerentes à relação 

entre os espaços/tempos da instituição de ensino e o corpo se fazem presentes. 
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Concordando com Paulo Freire quando diz que o “homem de hoje, vendo em si aquele 

menino de ontem, aprende por ver melhor o antes visto” (2012, p. 40). Proponho tencionar 

estas posturas presentes no cotidiano escolar com o intuito de repensar algumas ideias sobre o 

corpo, tais como: imobilidade, silêncio, postura ideal do aluno no processo de ensino-

aprendizagem (CARVALHO, 2012).  
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Capítulo II - CENÁRIO 1: Sala de aula  

A sala de aula está presente em todas as etapas do processo educativo, da educação 

infantil ao ensino superior. Podemos descrevê-la, tomando como base nossas experiências 

mais comuns, como um espaço onde cada aluno ocupava uma carteira e as mesmas eram 

enfileiradas sempre na direção do quadro, respeitando uma distância confortável da fileira ao 

lado e a mesa do professor sempre virada na direção dos alunos. 

Cada corpo na sua carteira possibilitava ao professor ter uma visão geral dos alunos e 

perceber quando havia desvios na forma prevista de se portar. Como, por exemplo, não 

estavam numa disposição adequada para ouvir e receber as suas instruções/informações. O 

que remete ao princípio da localização imediata ou quadriculamento: 

Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar um indivíduo. Evitar as distribuições 

por grupo; decompor as implantações coletivas; analisar as pluralidades confusas, 

maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas 
quando corpos ou elementos há de repartir. É preciso anular os efeitos das 

repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua 

circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa (FOUCAULT, 2011, p. 

138). 

Nesse espaço permanecíamos a maior quantidade de tempos possível e de preferência na 

carteira que nos foi destinada. A interação era algo que parecia dificultar o processo de 

ensino-aprendizagem. Os alunos eram alocados de maneira a potencializar o silêncio e a 

imobilidade. Em alguns momentos ocorria interação com indivíduo que estava ao lado, mas 

sem que isso fosse uma constante. É importante notar que a cadeira estava direcionada para 

frente onde estava o quadro negro e o professor. Para ter contato com outro aluno 

precisávamos mudar a posição do nosso corpo em relação à cadeira, e isso, na maioria das 

vezes, era visto como uma transgressão. São nesses espaços que a  

(...) educação do corpo se dá, de forma sutil, pela forma que os alunos e alunas são 

dispostos na sala de aula, pelas possibilidades de movimentação e expressão na 

escola e pelos constrangimentos operados diretamente sobre os corpos nas diferentes 

interações que ocorrem no cotidiano. Em outras palavras, os alunos e alunas 

aprendem pelo corpo normas e valores, sem palavras, pelos dispositivos organizados 

nesse tempo e espaço. (SOARES, 2010, p. 72 -73) 

 

Isso nos remete à relação entre educação e ensino e sua fragmentação ao pensar a 

aprendizagem e consequentemente o homem, pois: 

Quando os/as alunos/as estão com a “professora de sala”, não se alheiam de seus 
corpos, que são alvo, no entanto, de processos de disciplinamento e contenção das 

crianças. Crianças que ficam em suas cadeiras estão tendo seus corpos educados; 
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quando podem ou não andar/correr pelos corredores, ou mesmo entre as carteiras e 

mesinhas, também (VAZ, 2002, p. 3) 

 

A maneira pela qual pensamos a arquitetura escolar reflete a maneira com que sociedade 

pensa a educação. Segundo Louro (1997, p. 58), “o prédio escolar informa a todos/as sua 

razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos ‘fazem sentido’, 

instituem múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos”. 

Além da organização da sala de aula, a fileira aparecia também no momento da entrada 

como forma de deslocamento organizado. Quando cursei o ginásio (fundamental II) não 

podíamos nos dirigir direto para sala de aula. Todas as turmas do turno formavam no pátio 

para algum aviso dos membros da direção ou para execução do hino nacional, em seguida 

tínhamos autorização de seguir para sala seguindo a ordem pré-estabelecida pela direção. 

Em contraponto a experiência anteriormente descrita, durante o curso da disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino II – ensino fundamental II numa escola de Niterói. Observei que 

no pátio tinha sempre uma grande quantidade de alunos. A entrada não se dava de maneira 

organizada o que possibilitava aos alunos a opção de seguir para sala de aula ou não. 

Encontrei alunos que frequentavam a escola no contraturno. Percebi que os mesmos 

permaneciam na escola o dia inteiro e muitos alunos que circulavam pelo pátio estavam no 

horário de suas aulas fora da sala.  São situações extremas, de um lado o controle excessivo e 

injustificável e do outro a liberdade despreocupada sem intencionalidade pedagógica. 

É interessante notar que a porta de entrada do processo de escolarização se dá numa sala 

de aula que se propõe diferente dessa até aqui descrita: o Jardim de Infância. Ao comparar o 

cotidiano do jardim de infância com as séries que se seguem percebemos que os arranjos 

estabelecidos no primeiro propiciavam um contato com os demais alunos enquanto que nas 

séries seguintes os arranjos feitos dificultavam a interação. Se no primeiro sentávamos em 

círculo e nos olhávamos de frente; no segundo sentávamos em fileiras vendo apenas a nuca de 

outro aluno.  

Não tenho intenção de afirmar que a disposição em círculo era pensada com o intuito de 

proporcionar a interação, até porque nela havia momentos em que a professora centralizava o 

processo educativo exigindo silêncio e imobilidade do aluno para transmitir orientações. 

Apenas chamo atenção paro o fato desse tipo de disposição possibilitar que os alunos se 

coloquem de frente uns para os outros com possibilidade maior de interação. 
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A interação entre os corpos era parte do processo. Nesse primeiro ano de contato das 

crianças com a escola (fase da Educação Infantil), o mais importante não eram conteúdos e 

sim a socialização, o que justifica a interação ser permitida e estimulada pela estrutura 

pedagógica e física. 

O momento do trabalho coletivo no jardim de infância ocorria em tapetes numa disposição 

circular no centro da sala. A professora passava informações e conduzia a outros espaços da 

sala. Nos cantos havia armários e mesas com oferta de diferentes atividades: pintura, massa de 

modelar, brinquedos e uma estante com livros infantis. Em geral, a rotina das aulas não 

apresentava variações. Depois de um primeiro momento juntos no tapete, onde normalmente a 

atividade era um brinquedo cantado, a professora nos direcionava para a atividade de nossa 

escolha. Não era preciso, necessariamente, permanecer na mesma atividade até o fim da aula. 

Nessa ação reside outra diferença com as séries seguintes. No Jardim de infância havia espaço 

para a escolha de uma atividade diferente nas demais séries a escolha era quase que exclusiva 

do professor. 

No Jardim, as filas eram usadas apenas para controlar o deslocamento dos alunos, do 

ensino fundamental. Da classe de alfabetização, CA (atual primeiro ano), até a oitava série 

(atual nono ano) as fileiras foram parte do cotidiano escolar. Por vezes se exigia uma 

obediência rigorosa à ordem que a fila ou fileira estabelece, seja relativa à permanência no 

lugar que foi designado, seja reprimindo o contato com os alunos das outras filas ou de 

posições diferentes na mesma. A instituição de ensino investira grande parte do seu tempo e 

energia no ajustamento a esse modelo de ocupação de espaço. 

O uso do tapete no jardim de infância proporcionava certa liberdade corporal, tendo em 

vista que nas séries subsequentes nossos corpos estariam modelados por uma cadeira de braço 

ou por uma mesa com cadeira num tamanho padrão para crianças de tamanhos diferentes. 

Durante quase todos os anos seguintes ao jardim de infância, o corpo será modelado por essas 

carteiras padronizadas, que causarão desconforto, uma vez que os alunos permanecerão 

aproximadamente quatro horas por dia sentados. 

As crianças que chegavam à escola tinham, na maioria das vezes, contato apenas com 

membros do próprio núcleo familiar. A partir da sua entrada, passavam a ter contato direto 

com outros indivíduos e a sua rotina também se modificava bastante, incluindo a adaptação a 

uma rotina diária com hora delimitada para cada atividade: brincar, comer e até dormir eram 
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feitos dentro da organização do tempo na escola. Ainda assim, o espaço ocupado pelo corpo 

no jardim de infância promete um tipo de educação que não se materializa nos anos seguintes. 

Para finalizar as observações sobre as relações do corpo com o espaço na sala de aula, é 

preciso fazer menção à arquitetura/espaço disponível no curso do primeiro ano do ensino 

médio. A escola que cursei tinha uma arquitetura que lembrava muito o PanópticoBentham3. 

A diferença era que não havia ponto de observação no meio da escola e sim um espaço com 

bancos de pedra para serem ocupados nos momentos em que não estávamos em aula. As 

paredes das salas eram feitas de basculantes de cima a baixo proporcionando um ambiente 

iluminado e arejado. Proporcionando assim, ampla visão dos corredores internos, do centro da 

escola e da parte externa, que era ampla e arborizada. Colocar um inspetor em cada andar 

circulando pelo corredor era o suficiente para visualizar o que os alunos faziam em sala de 

aula, pois do corredor ele visualizava o interior de quase todas as salas daquele andar. 

A escola ficava dentro de um terreno amplo e mesmo com as janelas permitindo a visão 

do lado externo da escola, não era possível visualizar a rua ou mesmo ser incomodados por 

barulhos advindos dela. Uma arquitetura diferente de todas as escolas que havia frequentado.  

As salas eram amplas e, mesmo com as carteiras enfileiradas e viradas para o quadro, 

sobrava um espaço sem carteiras no fundo da sala. Ocupávamos esse espaço nos intervalos, 

tempos vagos, e também na hora do recreio. Havia muitos tempos vagos e intervalos entre a 

saída de um professor e entrada de outro na sala. Essa dinâmica, que parecia não ter sido 

construída como fruto de intencionalidade pedagógica, parecia ajudar na manutenção da 

ordem durante as aulas. Sabíamos que os cinquenta minutos de aula seriam sucedidos por 

alguns minutos livres. Essa dinâmica parecia diminuir a ansiedade dos alunos durante as 

aulas. Era um tempo para nos reunirmos, levantar da carteira e usar o espaço dos fundos da 

sala para, conversarmos e, por vezes, até fazer uma roda para tocar violão. 

Ao participar do PIBID, em 2013, numa escola estadual na cidade de Niterói com Ensino 

Médio, presenciei outro tipo de situação. Em cada turno os professores têm sua sala fixa e 

quem se movimenta, no término do horário de cada disciplina, são os alunos. Não posso 

precisar que esse seja o motivo, mas os alunos apresentavam um comportamento diferenciado 

                                                             
3 Na periferia uma construção em anel; no centro uma torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a 

face interna do anel; a construção periférica é divida em celas, cada uma atravessando toda espessura da 

construção; elas têm duas janelas uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em 

cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. (FOUCAULT, 2011, p. 190) 
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em relação às outras escolas públicas que tive contato nas PPE´s4. No fim de cada tempo, 

havia movimentação em toda a escola. Depois de um tempo ou dois com aquele professor 

sentando na cadeira, normalmente desconfortável, o aluno iria se movimentar dirigindo-se a 

outra sala. Alterações como essas são simples, pois não afetam a rotina da escola e podem 

impactar a relação do aluno com o espaço, não ignorando o sentimento de pertencimento que 

pode haver quando o aluno tem sua própria sala ao longo de todo ano letivo. 

Um corpo que permanece quatro horas diárias sem se movimentar tende a passar parte 

dessas quase quatro horas inquieto. Importante pontuar que esse deslocamento não ocorria em 

filas. Os alunos se movimentavam livremente, sabendo o horário e local da próxima aula. 

Como acontece no Instituto de Educação Física da UFF. Depois de dois tempos de aula 

seguidos temos um intervalo de quarenta minutos que nos proporciona uma pausa grande para 

refletir sobre a aula ou mesmo se deslocar com tranquilidade para as aulas fora do Instituto.  

Voltando à escola em que cursei o ensino médio, acontece que no ano seguinte a minha 

chegada, as salas maiores foram divididas ao meio e, o espaço que era amplo se tornou 

reduzido. A separação foi realizada com divisórias de madeira e quando as aulas ocorriam 

simultaneamente na sala “dividida”, o ruído de uma sala atrapalhava a outra. Era um desafio 

aprender algo naquela situação. Não era incomum socar o compensado de madeira para pedir 

menos barulho na sala de aula ao lado. Em toda escola, por qualquer agente envolvido no 

processo de ensino/aprendizagem era perceptível o descontentamento com essa mudança. 

É curioso o modo como se pensa a educação no nosso país. Mudam-se aspectos que 

contribuem, mesmo que indiretamente, para o sucesso ou facilitação do processo de ensino-

aprendizagem para, por exemplo, aumentar o numero de vagas na escola sem oferecer a 

estrutura necessária para tal. O espaço que o corpo vai ocupar nesse processo é cada vez mais 

negligenciado.  

O processo educativo pode ocorrer em diferentes espaços educativos, mesmo assim estes 

precisam ser pensados de maneira a flexibilizar as exigências com o corpo que ocupa esse 

espaço. Será que a interação é totalmente nociva ao processo educativo? Podemos pensar na 

descentralização dos saberes nas mãos do professor e compartilhá-los com os alunos que estão 

ao lado? É necessário que os alunos estejam imóveis e o tempo todo nas suas cadeiras para 

que aprendam algo? A educação do corpo só acontece em momento distinto da educação da 

                                                             
4 Pesquisa e Prática de Ensino 
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mente? Responder a esses questionamentos pode nos dar elementos importantes para 

construção de uma prática pedagógica mais dinâmica na sala de aula.  
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Capítulo III – CENÁRIO 2: Espaços livres 

Se na sala de aula o corpo é alvo constate de coerção, há espaços/momentos onde isso 

não acontece ou não deveria acontecer. Espaços/momentos sem que a cultura escolar elege 

como sendo de liberdade para os alunos.  Um exemplo disso é o “tempo vago”, que ocorre, 

frequentemente, nas escolas públicas em função das faltas e/ou licenças de professores. Na 

rede privada é menos comum, tendo em vista que na ausência de um professor, na maioria das 

vezes, contrata-se um substituto ou coloca-se um inspetor para “tomar conta da turma”. Esse 

tempo/espaço seria “destinado para brincadeiras, esportes e outras propostas de atividades 

como um lugar de exercício da sociabilidade entre alunos sem nenhuma mediação 

pedagógica” (SOARES, 2010. p. 74).  

Com características semelhantes, mas presente em toda instituição de ensino, temos o 

espaço/tempo do recreio. O que diferencia o recreio dos outros espaços/momentos é que, na 

maioria das instituições, envolve uma pausa no processo de ensino, sair da sala, fazer e uma 

refeição. Nas escolas em que estudei nem sempre usávamos esse espaço/momento para a 

refeição.  

No primeiro cenário vimos que espaço da sala de aula pressupõe longo período 

imóvel. O recreio ou os tempos vagos são espaços/momentos propícios a vivenciar diferentes 

práticas corporais, mas a imobilidade pode estar presente. 

Nos meus “tempos livre” predominavam as brincadeiras de piques, pois são práticas 

corporais bastante democráticas. Vários grupos eram formados na mesma turma e por vezes 

intercambiando alunos de turmas diferentes. Bastava um pouco de afinidade para o grupo se 

reunir em torno de uma brincadeira. Outros grupos simplesmente se reuniam e aguardavam o 

momento de voltar para sala.  

Madarino (2002, p. 4) situa o recreio como “um momento institucional em que os 

escolares utilizam o tempo e o espaço sem o controle do adulto”, mas ressalta que o mesmo 

não é um local livre das coerções. Nesses espaços, os alunos determinavam como se daria 

ocupação, a atividade que seria feita e os critérios para realização da mesma. Soares, ao 

indicar que “o mecanismo de organização dos grupos durante o recreio [...] é algo que chama 

atenção e revela os jogos de hierarquia presentes entre os alunos” (SOARES, 2010) fornece-

nos pistas de que nem todos os espaços eram ocupados democraticamente por todos os 

alunos. O que direciona nosso olhar para a quadra poliesportiva. Presentes na maioria dos 

colégios, seja da rede privada ou pública, é palco de disputas intensas. Como observamos: 
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O processo de apropriação da quadra durante o recreio é estruturado a partir das 

relações de gênero e das cotas de poder entre grupos, na qual a faixa etária é 

determinante. O grupo dos “mais velhos”, dos meninos, controla a ocupação e as 

ações dentro da quadra durante os horários destinados aos recreios para a prática do 

futebol. Os demais grupos não têm acesso à quadra durante esse intervalo de tempo, 

em função disso, utilizam os espaços anexos para a prática de suas atividades 

corporais. Observe que esse modelo de auto-organização do tempo nesses espaços 

são naturalizados pelos professores e funcionários responsáveis pela direção. 

(SOARES, 2010, p.89) 

 

Nas escolas em que estudei, a atividade predominante era o futebol e a regra básica era 

o rei da mesa/quadra (o time vitorioso permanece na quadra). Cada partida tinha dez minutos 

de duração, mas poderia terminar antes se uma das equipes fizesse dois gols. Uma observação 

pouco atenta teria a impressão de que todos podiam jogar, mas não era o que acontecia. As 

relações de poder que ali se estabeleciam eram determinadas por meio da violência, das 

afinidades dos grupos e da cotidianidade (MANDARINO, 2002).  

A ausência da coerção imposta pelos agentes determinados pela escola não evitava que 

entre os alunos surgissem critérios de exclusão. A habilidade motora necessária para a prática 

do futebol era um critério que facilitaria a inclusão nesse espaço, mas não era o único e 

predominante. Alguns alunos tinham muita dificuldade em praticar o futebol, principalmente 

na intensidade que o mesmo ocorria na quadra, no entanto a participação em determinados 

grupos de amigos os garantiam nos times que estariam na quadra. 

Encontrei ocupação semelhante no colégio onde ministrei aulas na disciplina PPE IV. 

O recreio do 8º e 9º anos e do ensino médio era no mesmo momento. Na quadra, a 

predominância era do ensino médio. Os alunos do ensino fundamental que pretendiam jogar 

futebol naquele momento tinham que argumentar bastante para ocupar o espaço, mesmo tendo 

chegado primeiro (sendo esse um dos principais critérios) à quadra. Mandarino aponta 

situação similar em sua pesquisa: 

 
[...] percebe-se que os mais velhos tendem a dominar os espaços de recreio com 

práticas desportivas, como o futebol, que marginaliza geralmente as meninas e os 

rapazes mais novos. Os mais velhos, e com mais competência para a prática de 

futebol, têm o seu lugar na equipe e o campo reservado (PEREIRA, NETO e 

SMITH, 1997 apud MANDARINO, 2002 p. 67) 

 

Além dos que ali estavam praticamente todo dia, eram poucos os que se aventuravam 

a participar desse momento. Jogar durante o recreio pressupunha um repertório motor para 

prática do futebol muito bem desenvolvido, pois além de grande exposição, havia um número 
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considerável de alunos para dividir aquele espaço/momento, a disputa era acirrada e por vezes 

violenta. 

Há algo em comum nesses relatos: o esporte é um meio de os meninos exercerem 
domínio de espaço na escola. Percebe-se ainda que as meninas resistiam à 

dominação masculina por meio de outras atividades que não as esportivas, como 

jogos musicados, pular corda. Assim, elas conquistavam espaço na quadra ou no 

pátio recorrendo a outras atividades e não jogando futebol, o que se explica pelo fato 

de o esporte – e mais especificamente o futebol – ser um espaço masculino na 

escola. (ALTMANN, 1999, p. 5) 

 

Importante ressaltar que não havia participação feminina na ocupação desses espaços. 

A quadra era ocupada, quase que exclusivamente, por meninos, ficando as meninas, tanto 

quando estudei quanto nas observações na PPE, com os espaços que sobravam. Assim como 

os meninos mais novos, que chegavam mais cedo à quadra para tentar dividir o espaço com os 

mais velhos, na pesquisa feita por Altman, as meninas usaram a mesma estratégia para ocupar 

a quadra. Chegaram antes dos meninos e lá se estabeleceram jogando futebol. E óbvio que os 

meninos tentaram retomar um espaço que é de reserva masculina desestabilizando chamando-

as da “Marias-homem” (termo que foi aproveitado no título do artigo dela), mas as meninas 

tinham elaborado bem sua estratégia de ocupação do espaço e ali permaneceram.  Precisaram 

colocar meninos em “posições estratégicas” (árbitro e técnico dos times) para ter respaldo nas 

sua permanência em quadra (ALTMANN, 1999). 

Em relação aos tempos vagos essa coerção dos mais velhos aos mais novos nem 

sempre era possível porque os “tempos vagos” eram eventos aleatórios, logo, a coerção 

acontecia com as meninas da mesma turma que, na divisão do espaço, ficavam, outra vez, 

com o espaço que sobrava. 

A ausência de agentes educacionais responsáveis pela coerção não garante um 

ambiente sem a mesma. Tendo em vista, que os meninos, geralmente os mais velhos, 

ocupavam os espaços mais cobiçados nos espaços/momentos livres e faziam o papel de 

agentes coercitivos dos mais novos ou das meninas na ocupação da quadra. A idade não era 

único critério de coerção, pois alunos mais novos, que apresentavam um repertório motor 

desenvolvido para pratica do esporte hegemônico da quadra, tinha a possibilidade remota de 

fazer uso desse espaço. 

Nota-se um significativo aumento de ocupação desses espaços/momentos pelas 

meninas o que ainda não as coloca em igualdade com os meninos que ainda predominam 

nessa ocupação. Da ausência total de meninas no espaço da quadra temos hoje algumas 
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poucas que participam da ocupação desses espaços, mas são constantemente rotuladas e 

estigmatizadas por ocupar um espaço que se percebe de reserva masculina. 
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Capítulo IV - CENÁRIO 3: Educação Física 

 

No ensino fundamental I não tive professor de Educação Física, os raros momentos 

com atividades fora da sala foram eram similares a tempos vagos lembrando o cenário 

anterior. A escola oferecia exclusivamente o ensino fundamental II (antigo ginásio). Em 

formato de prédio, não tinha área livre para atividades. As maiores áreas eram à entrada do 

colégio e o pátio interno no primeiro andar. 

Sempre participei das aulas de Educação Física, mas não lembro muita coisa das aulas. 

Entretanto a lembrança mais marcante é exatamente a do primeiro contato com disciplina no 

ensino fundamental II. Em sala, o professor ditava um texto que guardei na memória apenas 

as primeiras palavras: “A origem do desporto”. Não sei dizer o porquê de ter memorizado  

exatamente essas palavras, mas elas delimitariam o que viria a ser o conteúdo principal das 

aulas até a conclusão do ensino médio: o esporte. No entendimento de Vago (2009) essa 

predominância do esporte limita o conhecimento das diversas possibilidades que a aula de 

Educação Física escolar deve proporcionar: 

 

A predominante (muitas vezes exclusiva) presença do esporte nos programas 

escolares de Educação Física produz um efeito perverso na formação cultural dos 

estudantes: um analfabetismo em outras práticas corporais da cultura, como os jogos 

populares (um riquíssimo patrimônio imaterial da cultura), as danças (cuja ausência 

dos programas é um contrassenso, em um país que tanta dança produz), a ginástica 

(como arte de exercitar o corpo, e não como técnica de dominá-lo e discipliná-lo), a 

capoeira (e sua presença na história do Brasil), entre outras práticas. (VAGO, 2009 

p. 37) 
 

A intenção não é negar o esporte como conteúdo das aulas de Educação Física, mas 

reafirmá-lo como um dos conteúdos a serem desenvolvidos. Tendo em vista que a Educação 

Física escolar é uma disciplina que “trata pedagogicamente temas da cultura corporal, ou seja, 

os jogos, a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e outros” (SOARES et al, 

2012, p. 19). A discussão acerca da cultura corporal de movimento se faz presente durante 

todo o curso de licenciatura e, acredito que forma, no Instituto de Educação Física, 

professores diferenciados. 

Essa concepção desenvolvida, principalmente nos debates dos anos 80, parece ainda 

não ter alcançado a legitimação que a coloca como referência dos professores de Educação 

Física. Nos anos que estive na educação básica recordo de poucos momentos em que o 

conteúdo abordado não foi o esporte. Destaco esse fato porque é por meio do esporte que 

acontece a ocupação do corpo no espaço/tempo das aulas de Educação Física.  
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Infelizmente, o esporte que trato aqui não é pensado numa perspectiva crítica de 

ressignificação e apropriação a partir das relações de troca entre professor e aluno. Vago 

(1996, p. 9) alerta que “numa sociedade estruturada em moldes capitalistas de produção, 

como é a brasileira, o esporte incorpora (ou já é mesmo criado com) os valores estimulados 

por este modelo: a competição, a classificação, a seleção, a comparação, a performance, a 

vitória”. Esses valores norteadores facilitam a compreensão de como se desenvolvem nossas 

aulas. 

O “quadrado mágico”: futebol, handebol, vôlei e basquete, mais do que quaisquer 

outras praticas corporais, predominaram em quase toda minha trajetória no ensino básico. 

Ano após ano, os mais praticados eram o handebol e futebol, todavia, como a ocupação da 

quadra era predominantemente masculina, o mais praticado acabava sendo mesmo o futebol. 

As meninas tinham que ficar no espaço que sobrava e já que não podiam utilizar a quadra, 

praticavam o vôlei, preferência entre elas. Reuniam-se em círculo num canto na parte de atrás 

da quadra e jogavam “recorde” ou “cinco cortes”. 

Importante notar que enquanto os meninos buscavam se aproximarem dos valores 

característicos dos esportes de alto rendimento, tais como competição e exclusão, as meninas 

ou o grupo que ficava com o espaço que sobrava, buscavam fugir desses valores. 

Principalmente quando jogavam “recorde” cujo objetivo é coletivamente manter a bola no ar 

pelo maior número de toques possível. A competição e exclusão não estavam presentes nas 

práticas das meninas ou não eram tão evidentes como na masculina. Por outro lado, os 

meninos que não sabiam/queriam jogar futebol, ou não faziam nenhuma atividade, ou 

jogavam com as meninas.  

De todas as possibilidades de praticas corporais negadas em detrimento do esporte 

destaco a dança pelas implicações nas questões de gênero acima mencionadas entre outras 

questões. O trato da dança acontece na maioria das vezes descolado das aulas de Educação 

Física a sua utilização se faz quase que unicamente nos eventos no calendário da escola 

(BRASILEIRO, 2003). O que me faz lembrar um episodio no ensino fundamental I em que, 

mesmo querendo participar dos ensaios para apresentação na festa da escola, resisti aos 

pedidos da professora e me escondi com os todos outros meninos. Mesmo assim, participei 

dos ensaios e fui o único menino naquela apresentação. 
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As justificativas para o não aproveitamento da dança nas aulas giram em torno do 

espaço físico, material humano e falta de conhecimento. Justificativas que se enquadram 

também no trato do esporte, mas não impedem o mesmo de ser desenvolvido. Se as escolas 

não dispõem de salas com piso adequado espelho para a prática da dança, muito menos tem 

espaço adequado para a prática esportiva. Algumas nem quadra poliesportiva têm e mesmo 

assim o esporte continua como conteúdo predominante na Educação Física escolar 

(BRASILEIRO, 2003). 

Aos homens era permitido jogar futebol, basquete e judô, esportes que exigiam 

maior esforço, confronto corpo a corpo e movimentos violentos; às mulheres, a 

suavidade de movimentos e a distância de outros corpos, garantidas pela ginástica 
rítmica e pelo voleibol. O homem que praticasse esses esportes correria o risco de 

ser visto pela sociedade como efeminado. O futebol, esporte violento, tornaria o 

homem viril e, se fosse praticado pela mulher, poderia masculinizá-la, além da 

possibilidade de lhe provocar lesões, especialmente nos órgãos reprodutores 

(ALTMANN, 1999, p 57-58). 

 

Ao longo de todo meu processo de escolarização é possível notar que os conteúdos 

desenvolvido predominantemente nas aulas de Educação Física são os de reserva masculina 

favorecendo à ocupação masculina desse espaço/tempo. Os conteúdos direcionados as 

meninas foram substituídos pela não participação das mesmas. 

A experiência na disciplina Pesquisa e Prática de Ensino IV ilustra esses argumentos. 

Na turma de terceiro ano do ensino médio e, como nas outras práticas de ensino, a questão a 

respeito da exclusão das meninas da aula foi muito presente. Resolvi investigar como se 

desenvolvia tal questão com jovens que estavam encerrando a educação básica.  

Logo na aula diagnóstica ficou claro que a situação se repetia. A primeira medida foi 

expor a nossa percepção e tentar buscar com a turma estratégias para modificar o quadro. 

Como não houve retorno positivo dos meninos separamos a aula seguinte em dois momentos 

para o uso da quadra. No primeiro momento ela seria ocupada pelas meninas e os meninos 

ficariam na arquibancada, depois inverteríamos. Propositalmente demos um tempo maior para 

as meninas que participaram intensamente da atividade. Essa atitude deixou os meninos muito 

descontente e, por mais que argumentássemos indicando a intenção de fazê-los perceber o que 

as meninas passam ao longo de todo seu processo de escolarização nas aulas de Educação 

Física, os meninos se ausentaram das aulas que se seguiram. 

Tentamos outras estratégias para promover a participação das meninas nas aulas, 

porém quanto mais insistíamos no tema da exclusão/auto-exclusão delas, os meninos 
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resistiam a ponto de não participarem das aulas que foram promovidas no Campus do 

Gragoatá.  Depois de muito dialogo e o trabalho com o conteúdo que favorecia a discussão da 

exclusão, a proposta utilizada surtiu efeito, aumentando a presença e a participação das 

meninas, além de manter a maioria dos meninos.  

Continuamos a trabalhar com esportes, mas numa perspectiva de esporte alternativo ou 

praticas esportivas não usuais. Rugby e o UltimateFrisbee são pouco conhecidos, o que 

facilita a ausência do caráter excludente e classificador do esporte de alto rendimento. O fato 

do passe no Rugby só poder ser executado para trás causou bastante estranhamento, pois a 

tônica da maioria dos esportes coletivos é correr para próximo da meta e não para trás do 

companheiro que está com a bola. 

Principalmente nas praticas de ensino ao longo do curso de licenciatura, nas 

observações ou nas aulas ministradas, a exclusão é algo preocupante. Muitas meninas não 

participam das aulas e alguns meninos também não. Na maioria das vezes essa exclusão/auto 

exclusão tem relação com nível de habilidade motora determinado pelos alunos e professores. 

Se um aluno ou aluna não assimilam os conteúdos de matemática, não são obrigados a estar 

fora do espaço onde a disciplina acontece. Quando não desenvolve seu repertório motor 

normalmente é excluído desse espaço. É preciso reafirmar a Educação Física como disciplina 

capaz de ensinar a todos os alunos os conteúdos relacionados à cultura corporal de 

movimento. Gerando assim apropriação desses conteúdos e não necessariamente domínio 

total de determinada pratica corporal como é exigido no esporte de alto rendimento, mas a 

construção do conhecimento ressignificando-o.  
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Capítulo V - Considerações finais 

Analisando os espaços/tempos descritos nesse trabalho podemos perceber uma serie de 

relações entre os mesmos. Para falar dessas relações, primeiro, precisamos lembrar que a 

cultura escolar “elege como elemento supremo a mente e aponta o corpo como algo ínfimo e 

sem valor” (OLIVEIRA , 2006, p. 60). Ou seja, a educação que acontece na sala de aula é 

mais importante e prescinde do corpo. A dicotomia corpo e mente estabelece uma hierarquia, 

tendo em vista que a escola como instituição de transmissão de conhecimento enciclopédico 

necessitaria apenas da mente para realização dos seus objetivos socializadores/civilizatórios, o 

corpo sofreria um processo coercitivo restrito aos interesses de instrumentação e eficiência. 

Analisando os mesmos aspectos nos diferentes cenários aqui descritos temos o 

seguinte quadro: 

CENÁRIOS SALA DE AULA ESPAÇOS LIVRES EDUCAÇÃO FISICA 

MOBILIDADE Transgressão “Opcional” Pressuposta 

ESPAÇO Sala e cadeira Pátio e quadra Quadra 

INTERAÇÃO Transgressão Interação “autônoma” Por exigência do conteúdo 

COERÇÃO Professor e alunos “Inspetores” e alunos Professor e alunos 

EXCLUSÃO Diversas formas Idade e gênero Gênero e repertório motor 

  

Da observação e releitura do cotidiano escolar emergem as diferentes concepções de 

corpo que norteiam a organização e funcionamento do espaço escolar como as apresentadas a 

seguir:  

a) Negação do corpo e movimento: o corpo passivo, disciplinado, obediente, 

quieto, calado, traça o perfil ideal de aluno e de processo educacional; 

b) Visão funcionalista (propedêutica) de educação: a função aceitável de 

movimento contém a ideia de “prontidão”, principalmente no processo de 

alfabetização. Assim, o movimento acontece em espaços e momentos próprios: 

aula de Educação Física, recreio, pátio, quadra e, como objetivo a atingir, deve 

facilitar, ajudar, propiciar a coordenação motora “fina”, auxiliando a escrita; 

c) Educação motora para o esporte: nesse sentido, movimento quase se torna 

sinônimo de esporte. Nesta visão esportivizada (principalmente a partir da 
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década de 1960), impera a ideia dos movimentos, gestos, padrões esportivos 

(como a competitividade) orientando as aulas de educação física 

(CARVALHO, 2012, p. 59).  

 

As disciplinas que trabalham especificamente em sala de aula (aquelas ditas como 

cognitivas) seriam mais nobres que as que trabalham com o corpo, como a Educação Física. 

Como se o conhecimento estivesse em oposição ao corpo/movimento e vice versa. 

Lembrando que essa dicotomia não está presente apenas no seio da escola. O trabalho 

“intelectual” é visto como mais nobre que o trabalho “braçal” em nossa sociedade, hierarquia 

que se reflete na remuneração direcionada a cada tipo de trabalho.  

Nos espaços/tempos das praticas corporais surgem outras lacunas. Esteve presente em 

todas as praticas de ensino as questões relativas à ocupação do espaço por meninas e meninos. 

Conheci escolas que separam ambos nas aulas de Educação Física. Nada justifica “termos 

turmas divididas por sexo, quando em todo o seu processo escolar e de vida cotidiana eles 

estão juntos” (BRASILEIRO, 2002, p. 07). No exemplo citado nesse trabalho os meninos se 

sentem desconfortáveis com o trato do conteúdo dança. Temática que normalmente não é 

abordada nas aulas de Educação Física.  As meninas com a prática esportiva em geral, essa 

sim, temática abordada quase que exclusivamente nas aulas de Educação Física. 

Entendemos assim, que as aulas privilegiam a participação masculina e de indivíduos 

que possuem aptidão para atividade física.  Sugerindo, por vezes, que a presença feminina ou 

dos indivíduos com sem aptidão é facultativa.  

Esse comportamento não se observa apenas nas aulas de Educação Física. Nos 

momentos que deveriam ser livres de coerções ou classificações são reproduzidos os mesmos 

valores. “Na escola estruturam-se várias hierarquias, muitas delas, sem dúvida, ligadas aos 

esportes, à violência e ao desempenho em relação a outros indicadores de performance 

corporal” (VAZ, 2001, p. 58-59). 

Devemos nos questionar: que tipo de professores seremos se não agirmos sobre as 

diferenças no nossa pratica docente. “Pensar e cultivar a Educação Física como tempo de 

expansão do humano direito ao corpo. O direito de cada um usufruir seu corpo, sem padrões 

estéticos, sem tiranias de perfeição, sem ditaduras de índices corporais” (VAGO, 2009, p. 34) 

Para o autor: 
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A escola pode, por exemplo, problematizar o esporte como fenômeno sociocultural, 

construindo um ensino que se confronte com aqueles valores e códigos que o 

tornaram excludente e seletivo, para dotá-lo de valores e códigos que privilegiam a 

participação, o respeito à corporeidade, o coletivo e o lúdico, por exemplo (VAGO, 

1996, p. 12). 

 

Que tipo de educadores queremos ser? Os que legitimam essa rigidez de delimitação 

de papeis ou que acredita que as possibilidades de fruição têm de ser infinitas?  

Os cenários apontados não têm a intenção de generalizar as práticas corporais que 

acontecem na escola, ao contrário, elas demonstram o quão diversificado são os cotidianos 

escolares e o quanto ajudam a ressignificar ou legitimar comportamentos de 

opressão/exclusão ao corpo no espaço/tempo escolar. É papel fundamental do educador 

problematizar e potencializar uma ocupação harmoniosa entre o corpo e o espaço escolar. 
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