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Apresentação
Olá a todos(as). Meu nome é Karen Calegari dos Santos, muito prazer!
Antes de iniciar a apresentação da disciplina, assim como os colegas
que me antecederam, gostaria de registrar a felicidade em poder fazer
parte deste momento histórico na formação de professores de Educação
Física na modalidade a distância. Não tenham dúvidas sobre a produção
de um grande esforço coletivo na construção deste curso por todos os sujeitos nele envolvidos.
Para apresentar este fascículo, convido você, aluno-colega, a partilhar
da minha história no processo de escolarização, temática aqui abordada
nas próximas páginas.
Em minha vida escolar, privilegiadamente em escolas públicas, experenciei diversos modos das artes de fazer (CERTEAU, 2005) da escola
e seus sujeitos. As experiências compreendidas como necessárias, mesmo
quando eram impregnadas pela ordem e pela obediência, foram consideradas como etapas a serem transpostas até a vida adulta. A escola era um
lugar a ser vivenciado e o prêmio a ser alcançado seria o seu abandono
para a vida do trabalho.
Essa relação de distanciamento da escola passou a ser descontruída nas
séries finais do ensino fundamental. Esse momento foi tão significativo que
operou uma mudança no entendimento sobre o papel que a escola e a educação tinham em minha vida e na projeção dela. Na “Escola Municipal de
Ensino Fundamental José Áureo Monjardim”, conheci aqueles incentivadores de um estreitamento de laços com a instituição escolar. Lá havia excelentes professores, como o Rafael, o Soler, o Jorge, o Fábio e a Ana que me
mostraram que seria possível uma relação diferente com o conhecimento.
Os professores, com suas astúcias, retornavam à comunidade a resposta que se tinha aos infortúnios da educação pública: devolviam o que
tinham de melhor, isto é, a sua crença no poder de escolarizar as massas
com qualidade e dedicação. Em meio às feiras de ciência e sexualidade,
aos debates construídos na exibição de filmes quase sempre considerados
impróprios aos adolescentes, esses sujeitos foram capazes de engendrar
uma nova relação com a instituição escolar: nesse momento, desejei a permanência, decidi ser professora.
7

Decisão tomada, o caminho a ser construído rumo à universidade passava a ser delineado.
Ingressei no primeiro semestre de 2001 na Universidade Federal do Espírito Santo, no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física, no Centro de Educação Física e Desportos. Nesse momento, foi dado o primeiro
passo rumo à docência.
O conhecimento de difícil apropriação foi dando lugar à intelegibilidade de que o ofício docente seria tão duro quanto encantador. Parafraseando Kundera (2008), a insustentável leveza do ser nos propõe escolhas,
indica-nos caminhos a serem percorridos na ardilosa e prazerosa produção
do cotidiano. Na possibilidade das escolhas, fiz a opção por experimentar
aquilo que o universo da Educação Física me possibilitava.
Entre o primeiro e o quinto período, atuei como estagiária em instituições, com funções diversas: na academia, como professora de musculação;
em projeto social do Estado, como professora de natação para crianças e hidroginástica para a terceira idade; em um clube, como treinadora de natação;
e em uma escola de educação infantil, como professora de Educação Física.
A última, confesso, constituiu-se como a atividade mais desafiadora
e prazerosa. Em um retono à escola, conheci-me e reconheci-me como
aquele sujeito que outrora se colocava ali como uma aluna. No enveredar
dessa experiência, aos poucos fui ajustando “lentes” jamais colocadas: naquele momento, a sensação que me invadia foi a de encontro.
A formação inicial se aproximava do fim, e seria preciso construir um
trabalho monográfico. Mas, o que discutiria? Tema? Problema? Objetivos? Mas eu acabei de me encontrar! Como bem observou Oliveira (2007),
nem sempre o tempo acompanha cronologicamente os nossos desejos e
anseios – inclusive acadêmicos. Nesse sentido, foi preciso mirar o olhar
para a minha trajetória para compreender algo que sempre esteve ali: o
desejo de investigar a escola, a sua memória, a sua história, o seu lugar
(VIÑAO FRAGO,1995)! Destarte, na esteira das boas descobertas, ingressei
no Laboratório de Estudos em Educação Física (LESEF). Na ordenação da
proposta de pesquisa, decidi investigar uma temática distante: a história
da Educação Física no Espírito Santo tendo como objeto o seu processo de
escolarização. O desafio foi lançado.
A escolha de investir na temática de estudos engendrou o trabalho monográfico intitulado “Escolarização da Educação Física no Espírito Santo:
aproximações com os relatórios dos presidentes da província”.
Desde que se cruzaram História da Educação e História da Educação Física , em meus estudos, tornou-se cada vez mais imprescindível um
estreitamento de laços. Desse modo, cursei, ainda na graduação, as dis8

ciplinas Introdução aos Estudos Históricos e História do Espírito Santo
oferecidas no Curso de História da própria Universidade; disciplinas nas
quais adquiri contribuições riquíssimas para pensar a História e articulá-la
ao objeto de estudo pretendido.
Tão logo finalizado e defendido o trabalho monográfico, em 2006,
candidatei-me ao processo seletivo do Curso de Mestrado em Educação
Física (UFES), no qual tive aprovação na linha intitulada História Cultural
da Educação Física e do Esporte. Nessa nova etapa, o desafio foi investigar
uma nova fonte, a saber, os relatórios da Diretoria de Instrução Pública da
Província do Espírito Santo.
Nesse mesmo ano, fui aprovada em concurso público para professora
de Educação Física na Prefeitura Municipal de Aracruz, contudo, como fui
contemplada com uma bolsa de estudos no Mestrado (FAPES), tomei a decisão de abrir mão dos concursos públicos e investir na maior disponibilidade de tempo para leitura e pesquisa. Foi possível participar ainda de uma
pesquisa coordenada pelo professor Francisco Caparróz, intitulada: “Formação Inicial de Professores de Educação Física: (re)construindo a prática
pedagógica na disciplina Educação Física Escolar III do CEFD/UFES”.
Logo após a defesa da dissertação, no final de 2008, fui aprovada no
processo seletivo para professora substituta do Centro de Educação Física
e Desportos (UFES) no qual atuei até o semestre 2010/01. Vivenciei os prazeres e desafios de ser professora na instituição na qual construí – quase
visceralmente – uma identidade de aluna. Ministrei as disciplinas Família,
Educação Escolar e Sociedade; Corpo, Movimento e Escolarização; Educação Física e Escola; Monografia; Corpos Escolarizados: aproximações ao
espaço-tempo do recreio; Seminário de Pesquisa I; Seminário de Monografia I; Seminário de Pesquisa II; Seminário de Monografia II; Pesquisa
e Docência; e Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental I. Tive,
ainda, a oportunidade de orientar, nessa instituição, três monografias de
conclusão de curso.
Concomitantemente à UFES, fui convidada a lecionar no Curso de Licenciatura em Educação Física da Escola Superior São Francisco de Assis, localizada no município de Santa Teresa no início do semestre letivo de 2009.
Sou professora dessa instituição até a presente data. Sou responsável pelas
disciplinas Fundamentos da Educação Física, História da Educação, Seminário de Monografia I e Seminário de Monografia II. Na ESFA, participei de
diversas bancas de avaliação de monografia, bem como atuei como orientadora de trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização.
Em relação ao Prolicen/EF, minha aproximação com a Educação a Distância (EaD) se deu na gestão desse programa. Atuando como secretária da
9

coordenação, pude acompanhar o processo do vestibular, das matrículas,
da formação dos tutores, o primeiro contato de vocês com a EaD e dos colegas tutores e professores. Ufa! Que momento!
Trabalhei ainda nesse programa como tutora presencial nas duas primeiras disciplinas no polo de Linhares e, em seguida, como tutora a distância
de mais duas disciplinas no polo de Nova Venécia. Após essas experiências,
pude atuar como tutora orientadora na disciplina Seminário de Estudos,
acompanhando um grupo de alunos ainda no polo de Nova Venécia.
Agora, tenho a felicidade de experimentar mais um espaçotempo de
produção em EaD: o de professora especialista. Até esse momento, posso
dizer que a experiência tem sido tão desafiadora quanto prazerosa. Afinal,
não é todo dia que temos a oportunidade de participar de um programa
dessa dimensão, não é mesmo?
Vocês podem estar se questionando: “Mas porque ela contou toda a
história da vida escolar dela?”. A resposta é simples: esta disciplina trata
justamente da minha e da sua trajetória e experiências vivenciadas cotidianamente nas escolas, como professores, como eternos alunos e com os
nossos alunos.
Esta temática já não nos é tão estranha. As disciplinas que antecederam este semestre já nos deram pistas para pensar a institucionalização da
escola como instância legítima de educação, bem como já nos deram indícios de como nela o corpo é tratado.
Aqui faremos o esforço de aprofundar os conhecimentos sobre as estratégias educativas da escola que incidem sobre o corpo dos sujeitos para
a produção de uma forma escolar. Desse modo, os nossos objetivos são: a)
problematizar o processo de escolarização; b) refletir sobre as estratégias
educativas que provocam uma educação no/do corpo; e c) discutir questões que abordem os meios pelos quais o corpo é idealizado pela escola em
frente aos modos como o corpo se relaciona com o mundo.
Esta “conversa” está dividida em três momentos, quais sejam: Unidade
_
I Qual o lugar do corpo e do movimento nas escolas hoje?; Unidade II _
Corpos escolarizados (s)em movimento; e Unidade III _ A produção da escola e seus saberes.
A todos(as) nós, um bom trabalho!
Grande abraço
Karen
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QUAL O LUGAR
DO CORPO E DO
MOVIMENTO NAS
ESCOLAS HOJE?
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Cena 1 · meu primeiro dia na escola
“Hoje foi meu primeiro dia na escola. Acordei, escovei meus dentes, tomei o café junto ao meu pai e minha mãe. Enquanto tomava
meu leite, mamãe começou a me dar alguns conselhos sobre a escola.
Dizia ela: ‘Filha, respeite a professora. Na escola não podemos fazer
bagunça!’. Entre uma mordida e outra no pão, papai e mamãe seguiam
revezando entre os conselhos e dicas sobre o meu primeiro dia: ‘Não
pode correr. Quando quiser ir ao banheiro, peça à tia antes’. Papai, preocupado, repetiu várias vezes: ‘Preste atenção no que a professora vai
dizer, porque, se a gente não aprende as coisas direitinho, quando estiver grande vai ter que puxar carroça!’. Fiquei pensando: ‘Puxa vida...
eu não quero puxar carroça e também não quero que briguem comigo...
que lugar estranho esse... mas deve ser legal, todo mundo vai!’.
Cheguei no horário certinho. De repente, uma senhora já de idade
se apresentou como a minha professora e pediu que eu entrasse na fila,
pois estava na hora do Hino Nacional. Entrei em fila, entre puxões e
empurrões, fiquei atrás de uma menina com cabelos longos e com uma
roupa igualzinha à minha! Olhei em volta e percebi como todos estavam
exatamente iguais. A professora pediu que estendêssemos o braço e o
colocasse no ombro do colega da frente para ficarmos todos na mesma
distância, enquanto a outra mão deveria ficar rente ao peito. De repente,
minha colega até então misteriosa se vira para trás e diz: ‘Meu nome
é Ana! E o seu?’. Antes mesmo que eu pudesse responder, ouvimos um
sonoro ‘SHHHHHHH!!!!! Silêncio! Está na hora do hino!’. Nossa, que
susto! Entendi... na hora do Hino, precisamos ficar quietos. Enquanto
eu me recuperava do susto, os colegas da fila ao lado – maiores do que
eu – sussurraram: ‘Cuidado com ela, é a Graça, é a coordenadora’.
Ao fim do Hino, subimos as escadas, enfileirados, turma por turma.
Já estava cansada quando, finalmente, a 1ª C pode subir. Ao entrar na
sala, corri para a primeira cadeira, queria ficar bem perto da professora, ela parecia simpática e papai disse que eu tinha que aprender
tudo... Puxar carroça deve ser difícil, melhor dar ouvidos a ele.
Rapidamente meus colegas de sala foram entrando e se sentando
em carteiras como a minha. Aos poucos, fui percebendo quantas pessoas havia ali: meninos e meninas e, aparentemente, todos parecem
ser da minha idade. Fiquei imaginando qual seria o nome de cada um
deles e, para a minha surpresa, a professora abriu um grande caderno
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cheio de quadradinhos e começou a dizer: ‘O meu nome é Professora
Márcia Santos. Vocês podem me chamar de professora. Eu serei a professora de vocês na primeira série. Mais tarde, vocês irão conhecer o
professor Carlos Augusto, ele é o professor de Educação Física de vocês. Hoje nós vamos nos conhecer! Irei chamar um por um e, toda vez
que ouvirem o seu nome, respondam: presente’.
E assim foi: Ana, Antônio, Bianca, Carlos, Daniel, Danilo, Esther,
Felipe, Francine, Gabriella, Gabrielle, Lorena, Lucas Bastos, Lucas Pimentel, Mariana, Mário, Otávio, Pedro, Rosangela, Sabrina, Sérgio,
Taís, Thiago, Ulisses e Wilson.
Após algumas recomendações que já me eram familiares, como pedir
para ir ao banheiro, não conversar quando a professora estivesse falando
e ficar sentadinho, se somaram outras: cuidar bem dos livros porque eles
serão usados no ano seguinte, não esquecer o caderno em casa, não riscar
as mesas, só sair da escola quando tocar o sinal e pedir à minha mãe para
comprar um caderninho para eu usar de agenda. Pelo que eu entendi, é
para a minha professora poder enviar recados para a minha mãe quando
eu tiver alguma tarefa ou avisar quando eu fizer alguma coisa errada.
Aliás, percebi que fazer alguma coisa errada é algo muito sério! Diz
a professora que eu posso receber castigo, caso não respeite a ordem da
escola: posso ficar de castigo aqui depois da aula, posso ser “suspensa”
da escola, posso até mesmo ser expulsa! Não sei se entendi bem, mas...
se eu tenho que ir para a escola para aprender, porque ficar na escola
é um castigo? Ora, ficar fora da escola também é um castigo?! Acho
melhor perguntar à mamãe quando eu chegar em casa.
De repente, ouvi um barulho igual ao que ouvi depois de cantar
o Hino: era a sineta. A professora disse que podíamos ir brincar no
parquinho e comer o nosso lanche, mas, assim que a sineta tocasse de
novo, tínhamos que lavar as mãos e voltar para a sala de aula.
Notei que, no parquinho, havia muitas crianças... acho que todas aquelas que vi durante o Hino estavam lá. Umas brincavam no
balanço, outras jogavam bola, alguns meninos corriam; Ana estava
brincando com uma boneca parecida com a minha. De repente, ouvi a
professora Márcia gritar: ‘Pedro, desça já daí! Onde já se viu se isso é
jeito de subir no escorregador. Você vai cair menino!’. Nesse momento,
notei que, atrás de mim e da Ana, estavam algumas professoras e a
Graça, coordenadora, olhando atentamente para nós.
O sinal toca, corremos para o banheiro e lavamos as mãos. Ao entrar na sala de aula, a professora nos lembra que não devemos correr
dentro da sala e que devemos fazer silêncio.
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Ela distribui algumas folhas brancas e nos dá alguns lápis coloridos. Em seguida, pede que desenhemos o que achamos do nosso primeiro dia na escola. Algum tempo depois, termino o meu desenho: um
Sol, algumas nuvens, um balanço, uma bola e uma boneca. Ao lado,
uma casinha. A casinha é minha escola.
A professora recolhe os nossos desenhos e comenta um por um:
‘Pedro, parabéns! Seu desenho está tão colorido e feliz que você ganhará um carimbo de estrela, muito bem! Gabriella, por que um desenho tão escuro? A folha está suja... é melhor você se empenhar mais da
próxima vez’. Lembro-me que nesse momento, havia uma expectativa
contida entre meus colegas e eu: será que irei ganhar um carimbo de
estrela? Será que o meu desenho será digno de um ‘muito bem’?
Toca a sineta e é chegada a hora de voltar para casa. Ao portão reconheço aquele sorriso: é a mamãe! Ela me abraça e pergunta: ‘Como
foi o primeiro dia na escola?’. Sem ter uma resposta muito certeira,
respondo: ‘Foi legal! Olha meu desenho! Não ganhei um carimbo... mas
conheci a Ana. Ela é da minha sala e senta do meu lado. Queria falar
mais com ela. Posso, mamãe?’.
Mamãe carinhosamente me responde: ‘Calma, você terá todo o ano
para vê-la novamente!’”.
Essa história é fictícia. Mas será ela distante das lembranças que temos
do nosso primeiro contato com a escola? Será que ela se afasta daquilo
que vemos cotidianamente nas rotinas escolares?
As práticas que organizam e ordenam a rotina nos espaços escolares
precisam ser analisadas com um olhar atento. Quais seriam os motivos que
levam professores e professoras, pais e responsáveis a orientarem, prescreverem e exigirem um determinado comportamento no interior das escolas? Seriam eles importantes para a normatização das condutas escolares?
Possivelmente diríamos que sim! Que a disciplina é peça fundamental para
o sucesso da forma escolar.
Neste momento, essa temática é o cerne do debate sobre o processo de
escolarização da infância: compreender que a instituição escolar produz
formas e normatizações que regulam as ações dos corpos no interior das
escolas, ou seja, a escola produz não só a escolarização dos saberes como
também inculca, imprime nos sujeitos uma marca sobre o seu corpo.
Escolarizar a infância, esse tem sido um tema caro à administração pública, aos pais e à própria escola. Mas, seria, então, o sujeito criança diferente do sujeito aluno? Caso a sua resposta seja positiva, o que as diferencia?

Vamos pensar juntos?! Por que tornamos a disciplina como ingrediente
básico na instituição escolar? Quais
são as razões de uma imposição de
normas de conduta aos alunos e professores? Na sala virtual, acesse o
arquivo intitulado imagens de escolarização e discuta essa questão no
fórum geral com seus colegas e tutor.
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É preciso compreender que, ao trazer ao debate estes dois sujeitos –
crianças e alunos –, precisamos concebê-los como sujeitos portadores de
uma identidade, contudo, construída por meio do contato estabelecido
com a instituição escolar. Ou seja, o que diferencia a criança de um aluno
é justamente a especificidade dada a sua identidade coletiva de um sujeito pertencente e produtor da cultura escolar. A criança torna-se aluno
na medida em que interioriza esses saberes, comportamentos e os sentidos
produzidos pela escola: é nesse momento que se constrói uma nova marca
identitária da infância, engendra-se a criança escolarizada.
A instituição escolar, por meio dos seus mecanismos reguladores, produz as condições necessárias ao processo de escolarização visível em nossa
pequena história: os ritos, os comportamentos, as regras a serem seguidas
que incidem sobre o corpo produzindo um determinado comportamento
até então externo à infância. Ainda na história, foi evidenciado um movimento de construção de alguns preceitos e comportamentos a que a
criança deve se submeter no âmbito escolar. Não é acenada a possibilidade
de subversão das ordens a ele colocada. Há de ser escolarizado, há de se
tornar aluno, seja um – exemplar – aluno!
Retomemos, então, a questão: se a instituição escolar prevê a organização das estratégias de ensino nos processos educativos, organiza os
seus espaços e tempos, cria sujeitos e suas responsabilidades no interior
da cultura escolar a fim de disciplinar e condicionar os – agora – alunos,
não estaríamos justamente os educando para uma submissão do corpo e
do movimento em relação à escola?
Responda rapidamente à questão: quem é o aluno perfeito? Seria
aquele aluno atencioso aos deveres da escola, com as “melhores notas” e o
“melhor comportamento”? Seria aquele que prontamente aprende os conteúdos ensinados pelos professores nas diversas disciplinas?
Caso a resposta seja sim, não estaríamos construindo um sujeito aluno
“ideal” às nossas expectativas? Mas o que vemos nas escolas hoje? Quem
é o nosso aluno “real”?
Observe que várias dimensões da palavra “disciplina” aparecem evidenciadas em alguma medida nas questões acima elencadas e nas expectativas
que quase sempre criamos em torno da imagem do aluno que esperamos
encontrar nos espaços escolares. Seja na dedicação, seja no esforço, seja no
empenho de seguir os preceitos do “bom” aluno, esbarramos na necessidade de um corpo-sujeito materializar aquilo que dele esperamos.
Vejamos o que o Regimento da Sedu (2010), que trata dos direitos e
deveres da instituição escolar e dos sujeitos com ela envolvidos, tem a dizer sobre os alunos que não caminham ao encontro das expectativas. No
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Capítulo II, que trata das ações disciplinares nas quais os alunos são acometidos, há diversos preceitos sobre o que não se deve realizar nos espaços
escolares. Vejamos alguns deles:
Art. 81 São atos indisciplinares leves:
I - ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou autorização da direção ou dos professores da escola;
II - ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do
prédio escolar; III - utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola;
[...] VII - usar short e bermuda (acima do joelho), boné, óculos escuros, roupa curta e decotes dentro das dependências
da unidade de ensino; VIII - namorar nas dependências da
unidade de ensino; [...].
Art. 82 São atos indisciplinares graves:
I - comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como exemplo, fazendo barulho excessivo em classe,
na biblioteca ou nos corredores da escola; II - desrespeitar,
desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários
ou colaboradores da escola; III - violar as políticas adotadas
pela Secretaria Estadual da Educação no tocante ao uso da
internet na escola, acessando-a, por exemplo, para violação
de segurança ou privacidade, ou para acesso a conteúdo
não permitido ou inadequado para a idade e formação dos
alunos;[...] V - portar livros, revistas, fotografias ou outros
materiais pornográficos dentro da unidade de ensino; VI estimular colegas à desobediência ou desrespeito às normas
regimentais e regulamentos internos da unidade de ensino;
VII - provocar desordem de qualquer natureza no âmbito
da unidade de ensino e no entorno;[...].
Art. 83 São atos infracionais: I - ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar; II
- utilizar práticas de bullying na unidade de ensino; III - empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos
ou ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação, mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos;
IV - emitir comentários ou insinuações de conotação sexual
agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar qualquer conduta
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de natureza sexualmente ofensiva; V - exibir ou distribuir
textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos; VI - divulgar, por meio de adornos, camisas,
propagandas ou qualquer outro tipo de material, o uso de
drogas e entorpecentes, dentro da unidade de ensino; VII
- participar, estimular ou organizar incidente de violência
grupal ou generalizada; [...] X - danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares, escrever, rabiscar
ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou
quadra de esportes dos edifícios escolares; XI - incentivar ou
participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a equipamentos, materiais e instalações escolares
ou a pertences da equipe escolar, estudantes ou terceiros; XII
- consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, tais como bebidas alcoólicas, cigarros ou outras drogas
lícitas ou ilícitas no recinto escolar; XIII - portar, facilitar o
ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, explosivos ou objetos contundentes que atentem contra a integridade física;
XIV - apropriar-se de objetos que pertençam a outra pessoa
ou subtraí-los, sem a devida autorização ou sob ameaça; XV
- apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole a Constituição Federal, o Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA – e/ou o Código Penal
(REGIMENTO SEDU, 2010, p.41-42).
Percebam que o documento acima evidenciado permite identificar um
perfil a ser incorporado pelos alunos. Por meio dele, tornam-se explícitos
os comportamentos que não são tolerados pelos códigos da cultura escolar; e, em outra dimensão, é possível perceber ainda a necessidade velada
de um corpo-sujeito “educado” que sintetiza a necessidade de um não movimento e/ou não expressão que se manifesta por meio do controle dos
usos de adereços – como o boné – ou por meio de “leis” que determinam o
não movimento “livre” dos sujeitos nas instituições escolares.
Esses preceitos são parte de uma cultura construída pela – e na – escola; é um conjunto de saberes que são produzidos para dar organicidade
e identidade à instituição escolar. São os saberes e práticas que a carcaterizam. Nesse sentido, a cultura escolar é “[...] toda a vida escolar: feitos e
idéias, mentes e corpos, objetos e condutas, modos de pensar, falar e fazer”
(VIÑAO FRAGO, 1995, p. 68).
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No âmbito midiático, a cultura escolar assume papel de destaque. É
possível acompanhar cotidianamente reportagens que informam, analisam
ações e sujeitos, repreendem práticas consideradas negativas, discutem as
ações produzidas pelas políticas públicas, desvelam as fragilidades do sistema educacional. Nesse cenário, as crianças e jovens que frequentam os espaços escolares são alvo de disputa entre psicólogos, educadores e gestores
que, por meio de suas avaliações, tentam desvendar uma problemática secular: como a escola pode se tornar um lugar prazeroso e atrativo à juventude?
A representação dada a esses sujeitos quase sempre caminha em sentido
oposto aos nossos anseios sobre o aluno “ideal”: alto índice de repetência
e evasão, um índice significativo de dificuldades no aprendizado, uma denúncia quase constante sobre a violência simbólica e/ou física na tensa
relação entre os professores e alunos, a identificação de uma falta de sentido no conhecimento proposto pela escola em frente às demandas sociais
e culturais dos alunos, além das dificuldades identificadas pelo Estado em
relação às condições de vida desses sujeitos. Leiam a reportagem abaixo:
Falta de interesse é a principal causa de evasão escolar
Quatro de cada dez adolescentes que estão fora da sala de
aula, simplesmente, não querem estudar. Foi isso o que
constatou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
que tem como objetivo enumerar as causas da evasão escolar, sobretudo na faixa etária de 15 a 17 anos. Os dados
derrubam o mito de que os adolescentes saem da escola,
principalmente, por falta de condições financeiras. Nessa
idade, ajudar na renda da família é a justificativa que aparece em segundo lugar, com 27,1% das respostas. O resultado indica também que a probabilidade de um estudante
sair da escola para trabalhar é maior em Estados ricos,
que oferecem mais oportunidades profissionais. No Espírito Santo, a evasão escolar gira em torno de 18,5%, pouco
acima da média nacional de 17,8%. O Estado está entre os
que oferecem mais vagas nas escolas e, como no restante
do país, o que mais tira o jovem da escola é o desinteresse.
Solução
Para o coordenador do estudo, Marcelo Néri, cabe ao poder
público investir em medidas para atrair essa parcela da população para a sala de aula.
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‘Para combater a falta de interesse, que é a principal motivação, é preciso melhorar o conteúdo, oferecer ensino técnico, inclusão digital, ter professores motivados e talvez até
professores mais jovens. É importante conscientizar o jovem
para os ganhos potenciais da educação. A educação transforma a vida da pessoa para melhor e há, inclusive, relação
direta com o desempenho profissional. A escola tem que ser
cativante e os resultados têm que ser reconhecidos’, defende.
(Fonte: http://gazetaonline.globo.com/)
Já na voz dos professores se encontram ecos de uma antiga reivindicação por melhores condições de trabalho que se sintetizam no discurso
sobre a falta de estrutura das escolas, o salário que não atende às expectativas dos professores e, também, na fala dos professores, há a identificação
de uma “falta de interesse” velada pelos alunos em relação aos conhecimentos validados pela instituição escolar (Foto 1).

Foto 1
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Diante desse cenário, é preciso problematizar em que medida a escola
tem refletido sobre quem são de fato os sujeitos multifacetados que habitam os espaços escolares e que nem sempre com ele criam uma relação de
cuidado e afetividade e atendem à demanda escolar a eles imposta.
É possível observar que há uma expectativa, nem sempre silenciada,
de que o aluno deve assumir um lugar de inércia, da não movimentalidade, do silêncio e da submissão à ordem escolar e aos conhecimentos
por ela validados.
Para ilustrar esta discussão, leiam atentamente a música abaixo:

figura 1

Ainda me lembro aos três anos de idade
O meu primeiro contato com as grades
O meu primeiro dia na escola
Como eu senti vontade de ir embora
Fazia tudo que eles quisessem
Acreditava em tudo que eles me dissessem
Me pediram pra ter paciência
Falhei
Gritaram: - Cresça e apareça!
Cresci e apareci e não vi nada
Aprendi o que era certo com a pessoa errada
Assistia o jornal da TV
E aprendi a roubar pra vencer
[...]
Ninguém me perguntou se eu estava pronto
E eu fiquei completamente tonto
Procurando descobrir a verdade
Nos meios das mentiras da cidade
Tentava ver o que existia de errado
Quantas crianças Deus já tinha matado.
Beberam o meu sangue e não me deixam viver
Têm o meu destino pronto e não me deixam escolher
Vêm falar de liberdade pra depois me prender
Pedem identidade pra depois me bater
Tiram todas as minhas armas
Como posso me defender?
Vocês venceram essa batalha
Quanto à guerra,
vamos ver.
(Renato Russo; Marcelo Bonfá, O Reggae).
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Essa música retrata o primeiro contato de um sujeito com a escola e
o “confronto” entre o desejo pela liberdade de ter escolhas e o aprisionamento do seu corpo, dos seus sonhos imposto pela instituição escolar que
se materializa logo nos primeiros versos: "O meu primeiro contato com as
grades, o meu primeiro dia na escola. Como senti vontade de ir embora".
A visão negativa sobre a escola se ratifica justamente no momento
em que o sujeito, forçosamente, é levado a interiorizar as “medidas educaticas” propostas por essa instituição. É possível observar a resistência do
sujeito – ainda criança – em tornar-se aluno e compreender os motivos
pelos quais se faz necessário aceitar que a escola tem o seu destino pronto
e a ele não cabe a condição de escolher ser escolarizado ou não.
Nesse cenário, quando questionamos sobre o lugar do corpo nas instituições escolares, precisamos entender qual foi, e é, o modelo pelo qual o
corpo foi compreendido pela cultura escolar. Até aqui percebemos que o
corpo é concebido como lócus do processo de escolarização de crianças e
jovens; é nele que se manifestam as normas, regras e imperativos daquilo
que é produzido como norma a ser seguida e – literalmente – incorporada.
Logo, pensar o lugar do corpo na educação escolar é problematizar os
modos pelos quais as instâncias reguladoras incidem sobre os sujeitos escolarizados. Isso implica compreender o corpo para além do processo de
condicioná-lo a ler, a escrever e a contar; é compreender ainda que o que
antecede essas ações é uma educação no corpo produzida pelas políticas
públicas, pelos mecanismos reguladores na/da escola, pelas disciplinas escolares, pelos espaços escolares e pelos tempos escolares. Talvez por isso
seja tão importante a ação primeira ser voltada ao disciplinamento dos
corpos como condição de possibilidade para a realização da prática pedagógica.
Diante desse cenário, pergunto: “quem é” corpo? Quem é movimento
nas escolas? Seriam os alunos aquilo que deles desejamos?
Essas e outras questões serão retomadas em nossa próxima unidade.
Vamos lá?!
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ESCOLARIZADOS
(S)EM
MOVIMENTO?
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Até o momento vimos, mesmo introdutoriamente, parte das condições
de possibilidade necessárias à escolarização dos corpos, que se manifestam por meio da ordem, dos saberes a serem ensinados, das condutas e
dos comportamentos que deveriam ser incorporados (e o trocadilho aqui
cabe) pelas crianças e jovens nas escolas. Vimos também como o Estado
se mobilizou para a conformação de determinados “saberes” que viriam a
normatizar as práticas no interior das escolas, calcadas em um conjunto
de “condições” favoráveis que implicam construção de uma educação no e
do corpo dos sujeitos escolarizados.
Nesse sentido, acompanhar o processo de institucionalização da escola
como local legítimo de educação dos sujeitos nos leva a perceber que esse
conhecimento, sempre exposto como uma bandeira de civilidade contra a
população analfabeta e carente, esbarra em outros significados que, se não
olharmos atentamente em suas entrelinhas, nos passam despercebidos.
Se tantos esforços foram somados para uma determinada forma de
educação que se materializa também no corpo dos sujeitos – a escolarização também dos corpos! – qual seria, então, o lugar do corpo na
escola hoje? E mais: é produzido no âmbito do discurso legal – e do próprio imaginário de professores – uma subjetivação do que seria o “aluno
ideal”, como já discutimos. Mas, quem são os nossos jovens e crianças?
A que desígnios sociais os corpos – deles e nossos – são submetidos cotidianamente?
Fazemos, neste momento, um convite à reflexão sobre questões que se
constituíram como um problema fulcral na sociedade contemporânea, e a
escola, como instituição, se vê imersa nesse contexto: as relações de gênero e a erotização dos corpos.

2.1 “Quem sou” corpo?
O que está sempre falando silenciosamente é o corpo

(norman

brown)

Nosso corpo traz marcas sociais e históricas, portanto questões culturais, questões de gênero, de pertencimentos sociais podem ser lidas no corpo. Por que não incluir nessa
agenda, para além do controle dos domínios de comportamentos observáveis, a questão dos afetos e desafetos, dos
nossos temores, da dor e do medo que nos paralisa ou nos
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impulsiona, do riso e do choro, da amargura, da solidão e
da morte? (Nóbrega, 2005). (Foto 2).

Foto 2

Até o momento, discutimos o esforço da instituição escolar em criar as
condições de possibilidade para o engendramento do processo educativo,
perspectivando a disciplina nos/dos corpos como instância primeira para
a materialização do ensino - aprendizado. Logo, não seria um “adeus” ao
corpo nas instituições escolares, mas uma evidência, mesmo silenciada, de
que sempre neles intervimos. É preciso problematizar, portanto, que não
se trata de uma negação de que há a presença de um corpo nos espaços
escolares, o que há, então, é a tentativa de uniformização desses corpos
subjugados à lógica da cultura escolar.
Nóbrega (2005), ao questionar o nosso tema gerador, “ há espaço para
o corpo na escola”, provoca-nos a pensar que é necessário romper com o
entendimento de que o corpo é espaço somente de manifestação das normatizações escolares – no espaço escolar – e que esse corpo se desprende
daquela identidade que possui. Nesse sentido, o corpo, na cultura escolar, é
âmbiguo: ao passo que é preciso abandonar práticas não autorizadas, mas
que formam as características da infância, é preciso no espaço-tempo da
escola, imprimir no sujeito um comportamento a ser seguido: seja disciplinado, seja comportado, aprenda, seja aluno!
Nesse cenário, a autora aponta que há um entendimento de que o
corpo deveria, então, ser incluído na educação, mas nos coloca a questionar se é possível afirmar que o corpo não está presente na educação, ou na
religião, ou nas práticas comunitárias. Seria a dualidade cartesiana possível: seríamos corpo – fora da escola – e mente – na instituição escolar?
Seria possível dominar a “natureza do ser humano”?
O desafio colocado é tensionar a relação existente entre a cultura escolar e a manifestação dos sujeitos nessa instituição, já que, como o corpo
humano é também natureza, o princípio civilizador aplica-se à materia26

lidade do corpo e autoriza diversas intervenções e interdições comporais
que nos fazem questionar sobre o corpo que podemos ter hoje.
Mas o corpo que tenho corresponde ao corpo que sou? O
corpo é uma evidência que acompanha todo ser humano, do
nascimento à morte. A partir de quando e por quais motivos surge o interesse pelo corpo? Esse interesse é antigo. Da
magia à ciência, passando pela religião e por diferentes disciplinas, encontramos o desejo de conhecer o corpo e seus
processos misteriosos, seus humores, seus ritmos, sua linguagem. Espaço tanto biológico quanto simbólico, o corpo
é o traço mais significativo da presença humana. Pesquisar
seus segredos tem sido o objeto de muitas culturas. O corpo
como espaço recortado por práticas de saber, de poder, de
subjetivação, instituídas por diversas disciplinas, não poderia, a meu ver, ser abordado em sua totalidade. A ciência,
a filosofia e a educação, cada uma à sua maneira, criaram
discursos sobre o corpo; os discursos, por sua vez, transformam-se em atos, em agenciamentos ou em usos do corpo
nas diferentes instituições. Em geral, os agenciamentos operam pelo princípio civilizador, impondo a necessidade de
controle do corpo (NOBREGA, 2005).
Tomemos como exemplo o nosso Curso de Formação em Educação Física. Ao mirar o olhar para os eixos temáticos e unidades curriculares, que
compõem uma dimensão do nosso currículo, é possível perceber olhares
diversos sobre a compreensão do corpo sujeito. Qual o entendimento sobre
o corpo humano na anatomia? E na fisiologia e biomecânica? E no desenvolvimento motor? E na psicologia? O corpo, como objeto de estudo e
intervenção, caracteriza-se como um “sem fim”, multifacetado, com várias
possibilidades de análise e compreensão. Penso que, em alguma medida,
seria pretensão declarar um total entendimento do corpo.
Assim, pensar o corpo como algo produzido na e pela cultura é, simultaneamente, um desafio e uma necessidade. Um desafio porque rompe, de
certa forma, com o olhar naturalista com que muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado. Uma necessidade porque, ao desnaturalizá-lo, revela-se, sobretudo, que o corpo é histórico (GOELLNER, 2003).
Desse modo, é indispensável admitir que a escola, como qualquer outra instância social, é um lócus de abrigo e produção de saberes, sentidos
e significados produzidos no e pelo corpo.
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2.2 Olhares sobre o corpo: o gênero

Foto 3
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Em nossa cultura os corpos constituem-se no abrigo de nossas identidades (de gênero, sexuais e de raça). Desde muito cedo, até mesmo antes de
nascermos, somos investidos de inúmeras expectativas, em função de nosso
sexo – meninos ou meninas – e da nossa condição social, dentre tantas outras. Talvez não seja exagero afirmar que nossas identidades (de gênero, sexuais, raciais) vão-se delineando, mesmo antes de nascermos, a partir das
inúmeras expectativas que são em nós depositadas (FELLIPE, 2003).
Antes mesmo de nascer, os sujeitos já são condicionados a uma dada
identidade que se agrega às suas características anatômicas ligadas ao
aparelho reprodutor: o sexo. Por meio dele, a sociedade constrói um imaginário sobre o que caracteriza uma identidade ligada à feminilidade ou
à masculinidade (Foto 3) que precocemente informa o lugar social a que
pertence o sujeito no devir nascer.
Contudo, antes de adentrarmos na discussão específica sobre as manifestações de gênero na cultura escolar, é necessário esclarecer alguns
pontos conceituais relativos ao sexo e ao gênero. Vejamos.
Enquanto o entendimento sobre o conceito de sexo assume perceber a
identificação do sujeito a partir das suas
características genética e anatomofisiológico, o conceito de gênero se torna um
tanto complexo. O gênero pode ser compreendido como um conjunto de características sociais, políticas, econômicas e
culturais atribuídas aos sujeitos a partir
do seu sexo. Nesse sentido, o conceito
define que as características de gênero
são construções socioculturais e históricas em que, em um dado contexto, se
produzem atribuições ao que se considera feminino ou masculino.
Meyer (2003) observa que o salto
quantitativo e qualitativo na produção que cerca a temática do gênero no
Brasil, ao final dos anos 70, reafirma a
impossibilidade de se ignorarem relações de gênero e sexualidade quando se
busca analisar e compreender questões
sociais e educacionais.

Na unidade anterior, a evasão escolar foi apontada pela reportagem
citada como um subproduto do desinteresse dos alunos em relação à escola; todavia, um interessante estudo desenvolvido por Fellipe (2008) traz
à cena dados interessantes para propormos um outro olhar em relação a
esse “problema” identificado.
Segundo a autora, uma pesquisa realizada pela UNESCO (2004) mostra que as meninas, entre 15 a 17 anos, abandonam mais a escola (56%)
do que os meninos. Isso deve a pelo menos três fatores. O primeiro deles está relacionado com a necessidade de trabalhar, as dificuldades no
aprendizado e a gravidez na adolescência. Os dados apontam ainda que,
a cada hora, três meninas, entre 10 e 14 anos, se tornam mães e 44 mil
delas são internadas ao ano em função de abortos. Calcula-se que 300
mil jovens com menos de 19 anos já tenham praticado aborto. De 1991
a 2000, houve um aumento de 25% na fecundidade de jovens entre 15
e 19 anos.
O segundo fator, a gravidez precoce, é uma dos principais razões da
evasão escolar (em torno de 25%). Segundo Fellipe (2008), no Relatório
Mundial sobre População, da ONU, o Brasil aparece como um dos países
que apresentam taxas acima da média mundial em relação à gravidez na
adolescência (em torno de 50 nascimentos por mil mulheres).
Uma outra questão relacionada se refere à violência doméstica contra
a mulher, pois essa é causa de incapacidade e morte de mulheres na faixa
etária entre 15 e 44 anos, causando mais danos e mortes do que doenças,
como câncer, malária, acidentes de trânsito ou guerra. Estudos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento mostraram que meninos e meninas,
filhos de mães vítimas de violência doméstica, têm três vezes mais chances de adoecer, e 63% dessas crianças repetem pelo menos um ano na escola e acabam por abandonar os estudos em média aos nove anos de idade
(DAGORD, 2006). Outra pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo
(2001) mostrou que 43% das mulheres já sofreram algum tipo de violência, e mais de 50% delas não costumam pedir ajuda. Em 53% dos casos, os
maridos e parceiros são os agressores.
Esses dados apontam para a necessidade e a urgência de discutirmos, de forma mais aprofundada, as questões de gênero
e sexualidade na escola, no âmbito da formação inicial e
continuada de professores/as, bem como o desenvolvimento
de projetos com crianças e adolescentes. Tal formação implica a abrangência de temas, não só restritos à prevenção,
como em geral acontecem (FELLIPE, 2008, p. 4).
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Segundo Louro (2003), cabe destacar que a escola desempenha um papel importante na construção das identidades de gênero e das identidades
sexuais, pois, como parte de uma sociedade que discrimina, ela produz e
reproduz desigualdades de gênero, raça, etnia, bem como se constitui em
um espaço generificado.
Observa a autora que
[...] uma noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando currículos e práticas de nossas escolas. Mesmo que
admita que existem muitas formas de viver os gêneros e a
sexualidade, é consenso que a instituição escolar tem obrigação de nortear suas ações por um padrão: haveria apenas
um modo adequado, legítimo, normal de masculinidade e
feminilidade [...] (LOURO, 2003, p. 43-44).
Um dos pontos fundamentais apontados por Fellipe (2003, 2008) trata
justamente da necessidade de desconstruir o sexismo e outros tipos de preconceito, já que, às vezes, dentro da própria instituição escolar, são criadas e reforçadas práticas e discursos de negação ao que se difere do que é
considerado pelo senso comum como “normalidade”.
Dessa forma, os brinquedos e brincadeiras que proporcionamos, as atividades que empreendemos no nosso fazer pedagógico, os espaços disponibilizados a meninos e meninas,
as falas de ambos, os gestos, os comentários que fazemos,
os olhares de repreensão ou não que lançamos a cada um
deles/cada uma delas diante de seus comportamentos estão
repletos de representações a respeito daquilo que entendemos ser o mais adequado para meninos e meninas, homens
e mulheres. Portanto, discutir de que forma se constroem as
relações de gênero e como vão se constituindo ao longo da
vida as identidades sexuais torna-se crucial nessa formação. Além dessas questões, outros pontos para o debate se
colocam como igualmente importantes, a saber: a construção da homofobia e da misoginia na composição de uma
masculinidade que se pretende hegemônica desde a mais
tenra idade; a história do corpo; a idealização do amorpaixão romântico; a história do casamento e novas formas de
conjugalidade; maternidade como aprisionamento; paternidade; erotização dos corpos infantis e a pedofilização como
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prática social contemporânea; violência doméstica, abuso/
violência sexual (FELLIPE, 2008, p. 6).
Destarte, no âmbito dos processos de escolarização, é imperativo engendrar uma percepção de corpo em que seja evidenciado o constructo sócio-histórico também da relação de gênero, pois a escola necessita ser perspectivada
como lugar de ampliação, partilhamento e reflexão dos conhecimentos mas
não desencarnados dos sujeitos sociais que a produzem; já que
[...] os efeitos dessa construção minuciosa, contínua e quase
imperceptível das identidades de gênero e das identidades
sexuais podem ser sentidos nas falas das crianças, dos/as
professores/as, das famílias, etc., nas atividades propostas,
no incentivo ou proibição de determinados comportamentos, nos silêncios, nas formas de olhar e sentir, nas sanções
(FELLIPE, 2008, p. 5).

2.3 Olhares sobre o corpo: a erotização dos corpos infantis

Foto 4: Otdoor Lilica Ripilica.
Fonte: Reprodução

Sapato boneca, meias grandes, uma minissaia, corpo displicente em
um divã. Nas mãos, um doce que deixa sua boca suja de açúcar. Ao seu
lado, o slogan “Use e se lambuze” (Foto 4).
Inicialmente, a dúbia mensagem se apresenta como tantas outras encontradas nas ruas, na mídia impressa e televisiva. Um detalhe a torna
diferente das outras: trata-se de um anúncio de uma marca de roupas infantis que tem como modelo uma menina de aproximadamente seis anos.
Segundo Fellipe e Guizzo (2003), as significativas transformações _
políticas, econômicas, sociais, culturais _ nas últimas décadas, em combinação com o acesso infantil a informações sobre o mundo adulto,
especialmente com o surgimento de novas tecnologias, como os meios
31

Foto 5: “Love’s Baby Soft: porque a
inocência é mais sexy do que você pensa”
Fonte: Reprodução
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de comunicação de massa e a Internet, têm afetado drasticamente as vivências infantis, acarretando uma crise da infância contemporânea. Essas
transformações podem ter sido causadas, por um lado, a partir do novo
entendimento sobre a criança e a infância e, por outro, pela compreensão
da infância como categoria consumidora e a ser “consumida”.
De acordo com Fellipe (2003), o conceito de infância passou por um
processo de ressignificação intenso em diferentes campos do conhecimento
– como a medicina, a religião e a pedagogia – principalmente a partir dos
séculos XVII e XVIII, de modo que hoje o conceito de infância já não corresponde a uma categoria estável, “natural” e homogênea. Nesse sentido, a
categoria de “infância” se encontra em constante processo de transformação
não sendo possível, portanto, falar que existe uma única possibilidade de
compreender essa categoria, pois ela é influenciada de acordo com o tempo,
a classe social, o gênero e a cultura na qual as crianças estão inseridas.
A tentativa de dessexualizar as crianças é um fenômeno recente na história ocidental. Até meados do século XVII, meninos e meninas conviviam
com o mundo adulto em todos os seus aspectos. Essa relação – inclusive sexual – era entendida como um processo pedagógico. Já no século XIX, no
âmbito das políticas públicas, foram criadas várias leis para garantir proteção
e bem-estar à infância, implicando um maior controle do Estado, inclusive
em relação à sexualidade infanto-juvenil. Passou-se, então, da indiferença
com os abusos e práticas sexuais envolvendo crianças, durante vários séculos, à vigilância constante da sexualidade infantil, bem como de outras sexualidades, vistas a partir de então como potencialmente doentias e perigosas.
Já no século XX, os corpos infantis e juvenis se tornaram alvo de grandes investimentos no âmbito da comunicação de massa, sobremaneira pela
televisão e pela internet, onde é possível perceber a construção da imagem da
criança como sujeito consumidor e como sujeito capaz de se tornar objeto de
publicidade dos produtos vendáveis. Ao mesmo tempo em que elas têm sido
vistas como veículo de consumo, é cada vez mais presente a idéia da infância
como objeto a ser apreciado, desejado, exaltado, numa espécie de “pedofilização” generalizada da sociedade (FELLIPE, 2003).
Nesse sentido, as representações geradas acerca da sexualidade afetam
tanto a produção do imaginário de homens e mulheres sobre a sexualização da infância quanto a própria percepção juvenil, contribuindo minunciosamente para a formação de uma identidade intimamente associada à
erotização da infância como algo naturalmente produzido (Foto 5). Como já
observaram Fellipe e Guizzo (2003), os corpos vêm sendo instigados a uma
crescente erotização, amplamente veiculada pela TV, pelo cinema, pela música, em jornais, revistas, propagandas, outdoors e, mais recentemente, com

o uso da internet, tem sido possível vivenciar novas modalidades de exploração dos corpos e da sexualidade.
Veja a reportagem abaixo
Meninos de 10 anos já pensam em ter relações sexuais
O número de meninos entre 10 e 11 anos que aparecem na
clínica social da UERJ totalmente ansiosos para ter experiências sexuais, embora não tenham maturidade biológica para
tanto, também assusta. ‘A angústia desses meninos é preocupante. Por que ao invés de brincar, eles deram este salto para
a sexualidade genital que não têm condições de realizar’. A
coordenadora Rosa Martins, do jardim Escola Vilhena de Moraes, no Leblon, Rio de Janeiro, disse que chamou a atenção
de uma mãe que transformou a bermuda da escola da filha
de 5 anos num ‘shortinho sexy’. ‘A mãe cortou até o logotipo
do colégio, que fica na barra da bermuda. Tive que dizer a ela
que não podia mutilar o uniforme. Tem cabimento uma menina vir para a escola com o bumbum quase de fora? Os pais
devem ter discernimento para dar limites ao que é oferecido
pela TV. Por que comprar botas e tamancos, que prejudicam o
movimento da criança?Os pais têm que aprender que o bem
estar da criança vem em primeiro lugar’. [...] Uma criança erotizada pelos pais na infância vai deslocar para a sexualidade
toda a sua afetividade. Ao chegar na adolescência, quando os
impulsos conduzem naturalmente à sexualidade, esta criança
poderá lidar com questões sexuais de maneira precipitada,
patológica, correr risco de contrair doenças graves. O pior
dos prejuízos serão as relações pouco gratificantes e efêmeras,
que não alcançam a afetividade, ausente em toda a infância.
(PORTAL MULHER BRASILEIRA, acesso em 10 nov. 2010).
A reportagem acima materializa parte do problema enfrentado por pais
e professores nos espaçostempos escolares, no que diz respeito às manifestações de uma erótica infantil.
A sexualidade é uma das características do ser humano que não se
pode separar dos outros aspectos da vida, indissociável, inclusive, da educação. A escola tem como responsabilidade prezar pela saúde de seus alunos e, sobretudo, formar cidadãos conscientes, críticos e responsáveis,
tanto em uma dimensão individual quanto social. Nesse sentido, há necessidade de apropriação e reflexão da temática que cerca a sexualidade

E você, professor, como avalia o que
as autoras apontam como uma “pedofilização” da sociedade? Ela tem se
materializado em sua escola? Divida
com os seus colegas e tutores suas experiências e registre em seu portifólio.
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Disponível em:
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/
pdf/livro01.pdf

tanto pelos professores e demais sujeitos que constituem a cultura escolar, quanto pelos sujeitos que a ela aderem no processo de escolarização,
como a família e a comunidade. É preciso superar o imaginário de que a
infância e a sua respectiva educação escolar se retringem ao trato de um
corpo inerte, subjugado à cultura escolar.
Um movimento já identificado na produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais é a proposta de que a “orientação sexual” deve fazer parte
do Projeto Político-Pedagógico das escolas como temática a ser abordada
por todas as disciplinas pertencentes ao currículo escolar.
Contudo, pesquisas revelam (FURLANI, 2003; RIBEIRO, 2010) que outra realidade é encontrada em grande parte das instituições de ensino no
Brasil. Apesar da visível e urgente necessidade de abordar o tema da sexualidade, deparamo-nos com instituições e/ou profissionais de educação
que ainda encontram dificuldades de tratar a temática de modo adequado
e/ou aberto com os seus alunos.
De acordo com Fellipe (2008, p. 5) :
Em relação às escolas, quando estas resolvem desenvolver
algum tipo de trabalho em torno da sexualidade, como recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),
em geral o fazem de forma assistemática e descontínua,
com uma abordagem estritamente biológica, ignorando assim os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos
nesse processo em torno da construção de significados. Via
de regra, os projetos desenvolvidos nas instituições escolares sobre sexualidade são feitos apenas dentro da perspectiva de prevenção, do medo, da doença e da morte, ou até
mesmo a partir de certo pânico moral.
Segundo Ribeiro (2010, p. 1)
[...] a sexualidade, como um aspecto inerente ao ser humano, acompanha o indivíduo em cada fase da vida e se
manifesta sob formas multifacetadas, portanto não é possível ignorar as diversas maneiras de expressá-la por parte de
crianças e adolescentes no âmbito escolar (p.01).
Ainda de acordo com a autora, é por meio dos comportamentos que
muitas vezes são ignorados e/ou reprovados pela instituição escolar que o
aluno expressa os seus anseios, angústias, medos, necessidades e dúvidas
sobre a sexualidade.
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Para entendermos os sentidos e significados do fenômeno da escolarização, é preciso antes conhecer e compreender a construção da instituição
escolar. Que tipo de educação seria a educação escolar? Há diferenças entre a educação escolar e a educação “em casa”?
No campo acadêmico, a década de 90 foi cenário de estudos desbravadores sobre a construção da instituição escolar brasileira, com especial
atenção ao século XIX; já que esse período foi cenário de importantes
decisões políticas e pedagógicas no Brasil. Diversos autores somaram esforços para desvendar o processo de invenção das instituições escolares e
os sentidos que paulatinamente foram atribuídos às práticas educativas.
Parte desses estudos problematiza como foram projetados os caminhos para a constituição das práticas pedagógicas, na tentativa de
compreender como foi pensada, por exemplo, a construção dos espaços
escolares, dos métodos de ensino, da divisão dos conhecimentos agregados em disciplinas, o racionamento do tempo que os sujeitos permaneceriam nas escolas, a formação do professor como um sujeito responsável
pelo ato de educar, a formação de sujeitos responsáveis pela manutenção
da ordem, bem como as políticas públicas responsáveis pela gestão administrativa da escola.
Notem que algumas palavras acima estão em destaque. É possível reconhecê-las em nosso cotidiano escolar?

Volte um pouco no tempo e rememore sua vida escolar. O que havia naquela escola que chamava a sua atenção? Como era a sua escola? Há lembranças que marcaram a sua vida e jamais foram esquecidas?
Produza um pequeno texto que verbalize essas sensações e leve para o seu
encontro presencial.
Lá ele deverá ser compartilhado com os seus
colegas e seu tutor presencial.

Hum... Pensou em salas de aula, pátio, professores, coordenador, diretor, matérias de ensino, avaliações, boletim, na sineta, no recreio, no
bimestre, nas férias e em muitos outros elementos? Algo parecido com a
imagem a seguir? (Figura 2)
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Figura 2

Os estudos sobre o processo de escolarização investigam como esses
elementos que compõem a estrutura da escola foram construídos ao longo
do tempo, como, também, porque foi necessário produzir sentidos e significados para eles.
Esses estudos também buscaram conhecer e compreender como foi o
acesso às escolas pela população brasileira. Nesse sentido, Faria Filho (2002)
observou que o acesso, por meio da disponibilidade de vagas, a todas as
crianças à instituição escolar se deu tardiamente, na década de 80 do século
XX. Contudo, aponta que, mesmo essa parcela populacional à margem da
educação sofre influências da instituição escolar, já que sua representatividade foi construída ao longo da história por meio de pontes de intervenção
social, servindo de importante referência na construção de identidades pessoais e coletivas, públicas e privadas, políticas e profissionais.
Nessa perspectiva, atribui ao menos dois sentidos para o fenômeno da
escolarização, cujos significados apropriam e produzem diálogo entre si: um
primeiro significado definiria o termo como o estabelecimento e a formação
de redes de instituições responsáveis por primeiramente instruir, por meio do
ensino da leitura, escrita e cálculo, que, posteriormente, se complexifica, na
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medida em que admite novos conhecimentos a serem instruídos. Essa característica permite compreender a própria dimensão organizativa da cultura escolar. Por meio dessa dimensão, é possível compreender o esforço construído
pelas políticas públicas para dar um caráter homogêneo às práticas educativas.
Um segundo significado atribui à escolarização os sentidos e significados produzidos pela escola, que assumem representatividade social por
meio do conhecimento adquirido nessa instituição pelo sujeito (FARIA FILHO, 2002). Nessa dimensão, criamos a identidade coletiva do sujeito escolarizado. Assim, é possível por meio dela compreender a escolarização
como marca identitária do sujeito, mas também como uma marca social
que define os sujeitos como escolarizados e não escolarizados.
Dessa forma, é válido evidenciar que a escolarização deve ser entendida como um processo, no qual a organização da instituição escolar,
como concebemos hoje, é historicamente jovem. Foi somente na última
década do século XIX que a escola assumiu características próximas às
atuais. Conformação essa baseada em um conjunto de alterações que foram sendo reconstruídas e ressignificadas nas inter-relações do processo
de construção de uma identidade escolar.
Nesse sentido, o emprego do sistema de classes com aproximação de
idades, dos espaços próprios, sistema vertical de ensino por cursos, proximidade de métodos, equivalência entre um ano de estudos e um ano de
progresso e o estabelecimento de programas de ensino foram resultados de
uma lenta adequação da educação ao longo do século XIX, que permitiu a
gênese das escolas contemporâneas.
Mas, por que criar esse “modelo escolar”? Será que a preocupação seria
somente diminuir os altos índices de analfabetismo? Paiva (2003) explica
que, por meio da via escolar, seria forjada a representação de um cidadão
obediente, conhecedor de seus direitos, mas também conhecedor de seus
deveres em relação à coletividade. Assim,
À forma escolar coube (cabe), pois, articular um modo de
socialização à constituição das formas (de exercício) de poder, que transformaram também a escola num lugar no qual
se estabeleciam (estabelecem) relações sociais específicas
que implicavam (implicam), ao mesmo tempo, a apropriação de saberes e aprendizagem – incorporação – de um tipo
de relação de poder (PAIVA, 2003, p. 317).
Nessa perspectiva, a educação seria uma estratégia civilizatória indispensável para a construção do Estado e da nação, pois era presente a ideia
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de que a escola tinha o poder de moralizar, civilizar e consolidar a ordem
social e isso se tornou a justificativa ideológica para a constituição dos
sistemas estatais de ensino.
À medida que a instituição escolar adquiria representatividade e tornava-se o agente central da educação da infância, foi preciso promover o
estabelecimento da instrução básica para as camadas menos favorecidas da
população, inclusive as de baixíssima renda. Contudo, alguns problemas
logo se colocaram. Era preciso regular e homogeneizar a escola brasileira.
Essa necessidade tornou-se visível na conformação de modelos escolares
ao longo do período imperial por meio dos debates que previam a organização do sistema de ensino atuando sobre os elementos da cultura escolar
que, nesse momento, se gestavam, como passamos agora a descrever.

3.1 Práticas de escolarização: a organização dos modelos pedagógicos
e dos espaços e tempos escolares

Rememore a sua vida escolar: tente lembrar-se das suas aulas, dos seus
professores, como eles ensinavam e qual a relação que tinha com eles naquele momento. E você que estudou em diferentes escolas: em todas havia
a divisão de espaços de aula, de tempo? E os professores, como ensinavam? Havia quadro-negro, giz, carteiras? Havia livros? Havia um diretor,
cordenador? Algo próximo a imagem abaixo?

Foto 6

Agora vamos passar a conhecer e discutir como esses elementos foram
construídos ao longo do tempo, no esforço de homogeneizar as práticas
entre as escolas, como também a produção de estratégias eficazes de ensino, na tentativa de escolarizar os sujeitos. Para equacionar esses proble40

mas, foi amplamente discutida, ao longo da história da educação brasileira,
a uniformidade dos métodos de ensino, a construção dos espaços escolares
próprios para a realização das aulas e “organização” dos grupos e sujeitos,
a organização do tempo em que os alunos seriam mantidos nas escolas.
Com a constatação da ineficácia dos métodos de ensino empregados
pelos professores já ao início do Oitocentos, foram pensadas novas formas
de instruir, educar moral e corporalmente. Foram utilizados estratégias e
instrumentos variados, como a elaboração de novas formas de ensino, a
construção de espaços próprios, uma organização temporal que manteria
os alunos por mais tempo na escola, a criação de um órgão responsável
pela fiscalização da conduta dos professores e dos alunos.
É válido ressaltar que toda a discussão sobre que método é próprio da
escola, e como esse fazer pedagógico é definido, passa pelo avanço das
peculiaridades e complexidades dos métodos estabelecidos nas escolas,
um processo não segmentado, no qual a utilização de um método não excluiria o anterior de imediato: foram experimentados e, aos poucos, foram
sendo apropriados pela instituição escolar como um processo contínuo.
A questão-problema criada foi: como ensinar um determinado conhecimento a um grupo de alunos? Quais as estratégias que poderiam aperfeiçoar o processo de aprendizagem? Como alfabetizá-los “rapidamente”?
Como torná-los sujeitos educados e disciplinados?
Figurava, como uma das principais preocupações no século XIX, a
utilização de métodos que fossem suficientemente eficientes para instruir
a população, com sensível atenção aos menos favorecidos, articulando,
nesse período, diversas estratégias para a elaboração de um fazer pedagógico que encaminhasse mais e mais indivíduos ao ideário civilizatório.
Logo, ao pensar a construção da escola brasileira, é possível percebermos a evolução do discurso referente aos métodos de ensino, que implicaria, também, discutir os espaços e tempos que se adequariam aos novos
métodos, que seriam utilizados nos saberes e fazeres pedagógicos.
Quanto à imposição da disciplina, Gondra (2003) advoga que, nas salas
de aula, a organização espacial e a disposição do imobiliário escolar sempre nos permitem perceber em que condição era exercida sobre as crianças
a imposição da disciplina corporal. O corpo é visto, no interior das escolas,
como um objeto a ser mantido em silêncio, com amarras da disciplina e
sempre subjugado a um poder maior: o professor.
Contudo, é preciso evidenciar que a discussão sobre os métodos escolares
não se encerraria no século XIX. Ainda hoje questionamos os conhecimentos
a serem escolarizados e as estratégias que podem ser construídas para otimizar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos.

DICA! Vamos fazer uma sessão de
cinema? O filme Dúvida (2008) dá
visibilidade a diversas estratégias de
imposição da disciplina nos espaços
escolares.
Vejam a sinopse em
http://www.interfilmes.com/
filme_19895_Duvida-(Doubt).html
DICA! Atualmente, é possível acompanhar mais uma reforma nos currículos escolares. Consulte o Currículo
Básico Comum (CBC) proposto pela
Secretaria de Educação do Estado
(SEDU). Disponível em:
http://www.educacao.es.gov.br/web/
curriculo.htm
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Figura 3
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/img/
ed-infantil/esp-rotina-produtiva.jpg
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Uma questão cara ao ensino escolar é justamente construir estratégias
de ensino que sejam capazes de atender tanto à demanda da instituição
quanto às demandas individuais dos sujeitos. No processo de escolarização, o caminho é oposto à individualidade: é preciso produzir e inculcar
estratégias que atendam a cerca de 40 alunos ao mesmo tempo. Em outras
palavras: é preciso dar homogeneidade à diferença.
Além da necessidade de adequar e homogeinizar os métodos de ensino a fim de imprimir no sujeito a forma escolar de aprendizagem, outra
dimensão educativa do processo de escolarização que precisa ser evidenciada é o espaço e o tempo escolar.
Já na introdução do estudo intitulado Do espaço escolar e da escola como lugar: propostas e questões, Viñao Frago (2001, p.61) anuncia:
“Qualquer atividade humana precisa de um espaço e de um tempo determinados”, não seria diferente na instituição escolar.
Como já dito, os espaços e os tempos escolares constituem um desdobramento da discussão referente à evolução do método de ensino, que,
pensado continuamente ao longo dos anos, requeria espaços próprios, materiais próprios e, finalmente, tempos próprios. São, portanto, elementos
básicos e constitutivos da atividade educativa que dão visibilidade à imposição de uma educação – também – corporal, que constituem uma longa
pauta de discussão.
Sobre as possibilidades educativas do espaço e do tempo escolar, Viñao Frago (1995) observou
que tanto um quanto o outro são
elementos que ditam aos alunos
os comportamentos a serem seguidos. Por exemplo: quais são
os espaços autorizados para o
brincar na escola? Que comportamento é esperado dos alunos
dentro da sala de aula? Veja a Figura 3 e reflita: qual o “horário”
disponível para a ‘liberdade’ na
escola? Qual a fragmentação do
meu tempo cotidiano?
Pensou no pátio, no silêncio
e no recreio para responder às
questões?

De repente, ouvi um barulho igual ao que ouvi depois de
cantar o Hino: era a sineta. A professora disse que podíamos ir brincar no parquinho e comer o nosso lanche, mas
assim que a sineta tocasse de novo tínhamos que lavar as
mãos e voltar para a sala de aula.
O pequeno fragmento da história, apresentada ao início do fascículo,
é exemplo de como esses elementos não podem ser pensados como “neutros”: um simples tempo, um simples “pedaço” do espaço da escola. Nos
espaços “abertos” e “fechados”, os “autorizados” e os “não autorizados”,
são produzidos saberes que se materializam no corpo: o possível, o permitido no espaço recreio não é possível ou permitido no meu espaço sala de
aula. Destarte, é preciso ponderar que o espaço e o tempo nas instituições
escolares possuem, então, uma estratégia educacional. Cada um desses elementos tem uma estratégia educativa que deve ser seguida. Ao analisar o
alcance dos termos, Faria Filho e Vidal (2000, p. 21) esclarecem que,
[...] como plurais, espaços e tempos fazem parte da ordem
social e escolar. Sendo assim, são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca de delimitá-los,
controlá-los, materializando-os em quadros de anos/séries,
horários, relógios, campainhas, ou em salas específicas, pátios, carteiras individuais ou duplas, deve ser compreendida
como um movimento que teve ou propôs múltiplas trajetórias de institucionalização da escola. Daí a sua força educativa e sua centralidade no aparato escolar.
Como reforçado por Arroyo (2004, p. 243), uma das dimensões culturais
mais significativas da ordem social é o tempo escolar, pois, por meio dele,
na medida em que se regulam as atividades que o jovem e que a criança necessitam realizar em um em um espaço, como a instituição educativa, há a
produção de uma organização de hábitos do trabalho escolar mediante uma
disciplina que incorpora incentivos, estímulos, saberes, sentimentos, condutas, habilidades, valores e idéias, tudo em um quadro de regulamentos e
controles específicos cujo objetivo é a configuração da natureza humana.
Viñao Frago (1995), ao dialogar também com a temática, classifica
o tempo escolar como condicionante e condicionado por outros tempos
sociais, um tempo que seria uma construção cultural e pedagógica, um
momento em que se distribuem os processos e ações educativas que são
aprendidos e interiorizados.
43

Apresenta ainda o tempo escolar como um tempo institucional e organizativo, sendo um dos mais importantes para legitimar o tempo na
sociedade como um tempo mensurável, fragmentado e objetivo, que traz
consigo as ideias de meta e futuro. Partindo da premissa de um tempo institucional, o tempo escolar se mostra prescrito e uniforme. Sem dúvida,
não seria possível condicionar o tempo escolar a uma singularidade, e sim
a tempos escolares. A eles é atribuída uma organização, de certo modo
complexificada e hierarquizada, em que os tempos escolares se multiplicam e se apresentam em estruturas maiores – como o calendário escolar ou
ano acadêmico – ou menores: quais sejam, o bimestre ou a aula.
E foi nesse tempo inventado, apropriado e ordenado pela razão humana que novos objetos foram recrutados no intento de organizar os tempos da escola. Passaram a fazer parte da rotina escolar o uso dos relógios,
das campainhas e das sinetas, como material básico de demarcação organizativa. É no interior desse movimento que a cultura escolar se organiza,
para a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e para o controle
sistemático do trabalho de professores e alunos, dentre outros aspectos.
A partir dessas noções introdutórias sobre o processo de escolarização,
foi possível acompanhar o paulatino avanço das instituições escolares e a
produção do discurso que lhe auferia legitimidade como única instituição
capaz de promover a educação letrada. Na produção desse lugar legítimo,
foi possível observar as estratégias pelas quais se conformaram e produziram a cultura escolar na qual hoje vivenciamos as estratégias de conformação do corpo-sujeito nessa instituição.
Leia atentamente a reportagem a seguir e acesse a tarefa destinada a
esta unidade.

Escolas mudam até a arquitetura para coibir
a "turma do fundão"
Instituições recorrem a medidas alternativas para frear indisciplina dos alunos. Os pedidos de silêncio e as ameaças
de advertência já não são os únicos inimigos da “turma do
fundão” nas escolas particulares. Contra a indisciplina dos
alunos, os colégios têm tomado medidas que vão de reformas da sala de aula a punição em atividades esportivas.
É o caso do Colégio Augusto Laranja, localizado na zona
sul de São Paulo. Neste ano, as classes do Ensino Médio (antigo colegial) foram modificadas para que ficassem mais largas do que profundas. Agora, as fileiras
têm no máximo quatro carteiras. Antes, era o dobro.
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“Quando chegamos no começo do ano, levamos um susto:’Cadê
o fundão?’”, disse Marcela, 15, do 2º ano do Ensino Médio.
Segundo a diretora Rosa Costa de Paula, a intenção da escola foi coibir a indisciplina nas aulas e, também, aumentar
a integração do professor com a sala. “Ele agora fica próximo de todos na classe.”
Fonte: Folha de S.Paulo, caderno Cotidiano, 25-4-2007.

Nesta unidade, foi apresentada parte do processo da institucionalização da escola brasileira, a fim de que você conheça introdutoriamente
como a escola foi inventada e gestada. Outro objetivo almejado é a de que
você compreenda os significados do processo de escolarização e quais são
os elementos que compõem a cultura escolar.
A tarefa agora é: consulte a sala virtual e acesse o arquivo “Espaços e
tempos escolares, a produção de um lugar” e, em seguida, acesse o fórum
geral e discuta com os seus colegas e tutor no Fórum .
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“Trimmmmm!”

uma pausa na conversa, sem terminá-la!
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Chegamos ao final do fascículo, mas não ao final das nossas inquietações e reflexões. Espero que até aqui tenhamos conseguido identificar
que a construção da instituição escolar, como concebemos hoje, não foi
feita ao acaso. Foi – e é – um projeto audacioso que buscou e continua
a buscar educar a grande massa da população brasileira para dar a ela
o estatuto da civilidade. Por meio da escolarização, constroem-se marcas identitárias nos sujeitos, que preveem a produção do sujeito alfabetizado e escolarizado que, na contemporaneidade, se confunde com o
ideal do sujeito civilizado.
Nessa esteira, precisamos compreender que a escola tem como intento, para além da alfabetização e a disponibilização de uma formação por meio de uma parcela de acesso ao saber científico, a difusão
de saberes, comportamentos e condutas a inculcar nos sujeitos o que é
socialmente aceito.
A Educação Física, como componente curricular, não se dissocia
ou se coloca como um espaçotempo desencarnado dos saberes e sentidos produzidos pela instituição escolar. Cabe a nós, professores, refletir
coletivamente sobre as ações que essa disciplina tem produzido como
prática pedagógica, bem como colocarmos em pauta a reflexão sobre as
nossas ações e intencionalidades no interior das escolas para que não
nos deixemos levar pelo discurso da denúncia ou pela omissão.
É preciso refletir sobre as diversas possibilidades de compreensão
do corpo nos espaços escolares. Antes, ainda, é preciso compreender
que o corposujeito é constituído por diversas “camadas”: a relação com
a família e a comunidade, os seus afetos e desafetos, a sua potência e a
sua fragilidade, aquilo que queremos ocultar, aquilo que queremos evidenciar, aquilo que quer gritar e por vezes sutilmente silenciar.
Em anuência com Nóbrega (2008, p. 15), afirmamos que se faz urgente percorrer novos caminhos para descoberta e potencialização do
corpo na relação com e na cultura escolar. Assim, será possível
[...] incendiar a paixão de ensinar e aprender como
princípio educativo, visível nos gestos, no tom de voz,
na palavra, no olhar, no silêncio, na impaciência e na
quietude, no riso e no choro, no medo e na ousadia,
no abraço, na proximidade e na distância. A agenda do
corpo na educação e no currículo deverá necessariamente alterar espaços e temporalidades, considerando o
ato educativo um acontecimento que se processa nos
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corpos existencializados e é atravessado pelos desejos e pelas necessidades do corpo e que, seguramente, não é propriedade de nenhuma disciplina curricular, mas que pode
oferecer-se, não sem resistência, como projeto de inusitadas
colaborações nesse espaço e tempo da educação que compreendemos como currículo.
Dessa forma, faz-se necessário compreender o espaço escolar como um
lócus de acolhimento, de partilha, de experiências e, acima de tudo, da liberdade de escolhas em frente ao conhecimento.
Certamente, fica o desafio da não quietude:

quem é mesmo o sujeito escolarizado?
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