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Artículos 
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1ª Round (Introdução)   

 A Educação Física é sem dúvida uma disciplina que possibilita uma multiplicidade 

de vivências e reflexões sobre as mais variadas culturas do movimento. No entanto, 

os conteúdos da Educação Física dentro da escola, em geral, limitam-se em 

esportes coletivos, fazendo com que o processo de escolarização dos estudantes, 

no que diz respeito às práticas corporais, fique limitado. Assim, outros conteúdos 

como as atividades rítmicas e expressivas, as ginásticas e as lutas, por exemplo, 

acabam não fazendo parte da Educação Física escolar e consequentemente do 

leque de conhecimento dos estudantes.    Cabe ressaltar que os conteúdos 

supracitados fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), mas que, 

no entanto não costumam, em geral, serem abordados pelas escolas ou pelos 

professores de Educação Física.  Nessa perspectiva, entende-se que as lutas se 

constituem como um conteúdo importante nas aulas de Educação Física, não 

somente devido a sua relação prática da atividade, mas também, e principalmente 

por desmistificar algumas relações que se costuma fazer quando o termo lutas é 

mencionado, tais como a violência e as distinções de gênero. Além disso, as lutas 

possibilitam vivenciar e por em debate outras questões em aula, como o respeito 

                                                           
1 Mestranda da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e Professora da Rede Municipal de Ensino de Rio 
Grande/RS. 
2Mestrando da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, Professor da Rede Municipal de Ensino de Rio 
Grande/RS e Professor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e  Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande. 
3 Professora Mestre do curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 



Débora Duarte Freitas 

 

6 

com os colegas, a cooperação, o uso de estratégias, agilidade e força.   Sendo 

assim, pensou-se como aplicar aulas de lutas na Educação Física escolar, levando 

em consideração o entendimento e o conhecimento que os estudantes possuem 

sobre tal conteúdo.  Os professores que fomentaram essa prática possuem relações 

bem distintas no que diz respeito as vivências com as lutas, o que talvez tenha sido 

um fator facilitador para uma multiplicidade de ideias. Um dos professores nunca 

teve vivências com lutas formais, tendo sua relação com esse conteúdo somente 

na disciplina da Lutas na graduação. Outra professora já tem suas vivências em 

lutas por outras vias, não tendo discutido tal conteúdo na graduação, mas tendo 

vivenciado lutas formais, como o boxe e a capoeira. E por fim, a terceira professora 

que fez parte desse estudo possui a prática como atleta de Karatê, além de lecionar 

a disciplina de lutas no curso de graduação em Educação Física.    

2º Roud (Metodologia) 

O conteúdo lutas está sendo desenvolvido em duas escolas da rede municipal de 

ensino da cidade de Rio Grande/RS. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

França Pinto as atividades estão sendo realizadas com três turmas de 6ª série, 

abrangendo 79 estudantes. Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Sant’ana, as aulas de lutas estão sendo propostas em três turmas da 5º série, num 

total de 76 estudantes.   

Antes mesmo de se fazer qualquer menção mais detalhada sobre o que significava 

as lutas na Educação Física, os estudantes tiveram que escrever o que eles 

entendiam por lutas, após os professores somente mencionarem que 

desenvolveriam esse conteúdo. Em um segundo momento os professores 

aplicaram um texto4 e fizeram uma exposição oral sobre o que seriam as lutas e 

quais as lutas a serem praticadas. Logo se caracterizou lutas como uma atividade 

de oposição entre duas ou mais pessoas utilizando ações de ataque e defesa e 

como sendo algo diferente de briga e violência, já que surgiram escritas e falas 

vinculando lutas a esses atos.  

 Sendo assim, foi explicado que em um primeiro momento as aulas seriam 

propostas através de lutas lúdicas, tais como, cabo de guerra, queda de braço, briga 

de galo, sumô adaptado, atividades com utilização de materiais como balões e tiras 

de jornal, em que a retirada dos jornais ou o estouro dos balões caracterizariam um 

golpe, entre outras. Em um segundo momento os estudantes foram divididos em 

grupos, em que cada um deles ficou responsável por uma luta/arte marcial, tendo 

que preparar uma apresentação para a turma, com uma parte teórica e outra prática. 

Entre as lutas/artes marciais escolhidas estavam o Karatê, Taekondo, Muai Tai, 

Judô, Jiu Jitsu, Boxe, Kung Fu e a Capoeira.      

Como formas de apresentação das pesquisas os professores propuseram distintas 

possibilidades, desde os tradicionais cartazes, à busca de vídeos na internet, a 

                                                           
4 Texto adaptado do original, que está disponível em http://www3.fe.usp.br/efisica/trabs/32.doc 
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produção de um vídeo mostrando uma aula prática ou uma entrevista com algum 

professor de lutas ou os grupos poderiam ainda convidar professores de lutas para 

irem à escola e proporem atividades sobre a sua modalidade.  

  

 

3º Round (Gênero e as lutas: aspectos positivos)  

 É convencional na escola e nas aulas de Educação Física haver uma divisão das 

práticas realizadas pelos meninos e pelas meninas. Estas divisões começam desde 

cedo quando as meninas durante o recreio ocupam as periferias do pátio, enquanto 

os meninos ocupam espaços maiores e centrais, como a quadra esportiva, por 

exemplo. Würdig (2007) demonstra em sua tese que os meninos ocupavam o 

espaço maior e as meninas ocupavam um espaço menor.  

Pablo deixa claro essa divisão de espaço e ironiza que a pracinha é 

“propriedade das meninas”. Os meninos, ao continuarem a discussão sobre 

o espaço, explicam que o pátio dos meninos “é bem maior e ...” (Pablo), 

“grande” (Sérgio), “largo” (Pablo). “As meninas têm brinquedo [...] têm um 

espaço menor” (Leonel). Argumentaram que, por estarem em maior número 

– “são mais guris, sor” – e, “por serem machos, machuuus” (Pablo), precisam 
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de um maior espaço e que as meninas perdem em espaço, mas ganham em 

brinquedos, aparelhos para brincar como gangorra, escorregador e balanço. 

(WÜRDIG, 2007, p. 82-83) Grifo do autor  

E complementa: “Em síntese, poderíamos caracterizar o espaço dos meninos como: 

maior e aberto, sem brinquedos, sem árvores e controlado por vários adultos; e o 

espaço das meninas como: menor e fechado, com brinquedos, com árvores e 

controlado somente por um adulto.” (idem, p. 82)   

Essa divisão que ocorre na escola é uma reprodução da sociedade e refere-se a 

visão e o enquadramento social que existe para cada sexo. Daolio (2003) refere-se 

a esta organização apontando que, sobre um menino, antes mesmo do nascimento 

recai toda uma expectativa de segurança e altivez de macho que irá dar sequência 

à linhagem. Na porta do quarto da maternidade, os pais penduram uma chuteirinha 

e uma camisa da equipe de futebol para a qual torcem. Dentro de pouco tempo, o 

menino ganha uma bola e é estimulado aos primeiros chutes. Um pouco mais tarde, 

ele começa a brincar na rua. Isso porque, segundo a mãe, se ficar em casa vai 

atrapalhar. Já com as meninas, quando nascem, paira uma névoa de delicadeza e 

de cuidados. No lugar da bola, ganham bonecas e utensílios domésticos em 

miniatura. São estimuladas todo o tempo a agir com delicadeza e bons modos, a 

não se sujarem e não suarem. Logo, devem ficar em casa, a fim de serem 

preservadas das “brincadeiras de meninos”, ajudando nos trabalhos de casa, 

ensaiando para quando se tornarem esposas e mães.   

É comum essas práticas sociais serem reproduzidas dentro da escola que também 

é uma instituição enquadrada na sociedade. No entanto, é necessário quebrar 

alguns estigmas como a de que “mulheres não podem fazer certas atividades” e 

aula de Educação Física é um bom espaço para romper com certos estereótipos.   

Dentro de todo conteúdo possível desta disciplina, o conteúdo de lutas é promissor 

em trabalhar as questões de gênero5 por propiciar bastante contato físico e também 

proporcionar confrontos diretos entre os sexos opostos.   

Durante as aulas foi possível observar que as meninas inicialmente preferiam 

realizar as brincadeiras com meninas. Mas na medida em que transcorriam as 

atividades, elas mesmas pediam para enfrentar os meninos. Atividades como a 

queda de braço proporcionou aos estudantes a possibilidade de perceberem que 

não é por ser uma menina que elas não tenham força ou não possam derrotar os 

meninos. No cabo de guerra, também aconteceu fato semelhante, no entanto, a 

competição se deu de forma coletiva - todas as meninas enfrentaram todos os 

meninos – nesta atividade os alunos fizeram questão do confronto entre masculino 

                                                           
5 Neste trabalho levaremos em consideração o conceito de Scott (1995, p.89) “o gênero é um elemento constitutivo das relações 
sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, que fornece um meio de decodificar o significado de compreender as 
complexas conexões entre várias formas de interação humana (apud Sousa e Altmann, 1999)”.  
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e feminino. Atitudes como essas dificilmente ocorrem em aulas cujo conteúdo é o 

desporto.   

Outra atividade interessante e que trabalha o contato corporal entre os sexos é uma 

atividade que você deve retirar o jornal que está atrás da pessoa preso nas calças. 

No início, alguns alunos perderam por não quererem tocar no colega. Depois eles 

percebiam que não existia maldade no contato e que se mantivessem a atitude 

sempre perderiam. Atividades como essas proporcionam a reflexão do aluno sobre 

alguns temas dados como naturais e o interessante é o professor intervir para que 

seja demonstrado que fatos como esses são construídos socialmente.   

Outro aspecto interessante de ressaltar é que muitas vezes as meninas escolhiam 

uma colega por considerarem mais fácil de derrotar e a atividade acabava se 

tornando sem desafios. Então, as meninas começavam a escolher alguns meninos 

para lutar. Primeiro, escolhiam os menores e aparentemente mais fracos, depois, 

quando ganhavam confiança iam escolhendo os meninos mais fortes.   

Possibilidades como essas devem ser valorizadas por proporcionar e estimular a 

confiança dos alunos, principalmente das meninas. E devem ser aproveitadas para 

fazer reflexões sobre o enquadramento que a sociedade impõe aos sexos. Pois de 

acordo com Louro (1997, p. 21), “para que se compreenda o lugar e as relações de 

homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, 

mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos”.  

3º Round (Considerações Finais)  

 Por se tratar de uma prática que, em geral, não costuma fazer parte de nossas 

vivências cotidianas, como os jogos com bola, por exemplo, surgem algumas 

restrições sobre esse conteúdo e sua aplicabilidade nas aulas de Educação Física 

escolar. Como discorre Nascimento & Almeida (2007), a falta de vivência em lutas 

por parte dos professores, tanto no âmbito pessoal como no acadêmico e a 

preocupação com o fator violência, que os professores julgam estar intrínseco às 

práticas de lutas, acabam por inviabilizar a abordagem deste conteúdo na escola.  

No entanto, mesmo com algumas restrições, entendemos que é possível, mesmo 

sem dominar as técnicas das artes marciais ou de outras lutas, desenvolver esse 

conteúdo na escola, já que as lutas possibilitam confirmar a tese de que não há 

necessidade de sermos especialistas em uma modalidade de lutas, “desde que 

nosso objetivo não esteja pautado na formação de atletas/lutadores, mas na 

produção de conhecimento nas aulas de Educação Física (NASCIMENTO & 

ALMEIDA, 2007, p.100).  

Cremos que a proposta de lutas na escola se deu de forma bastante positiva, pois, 

além das vivências diferenciadas, os temas paralelos que estão intrínsecos a esse 

conteúdo (violência, gênero, respeito, entre outros), foram compreendidos, já que 

notou-se tais atitudes durante as práticas.   Durante as atividades não houve atos 

violentos, de agressão, acontecendo tão somente raríssimos casos que 
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devêssemos chamar a atenção, mas muito mais pela empolgação da atividade do 

que por deslealdade. A questão de gênero foi outro ponto bastante positivo, já que, 

após conversas durante as práticas, passou a não mais haver distinções entre 

meninas e meninos, sendo que todos lutavam sem restrição de gênero. E por fim, 

o respeito com os colegas, já que estabelecemos, nas atividades que exigiam força, 

um pacto em que mesmo quando um colega fosse mais forte do que os outros, o 

primeiro faria com que o segundo vivenciasse a luta, antes de ser vencido pelo 

colega mais forte.    
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE SAÚDE: UMA VISÃO DOS 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Cita APA: Freitas, D. D., & da Cunha, L. C. (2011). Considerações sobre o conceito de saúde: uma 

visão dos professores de educação física. Revista Didática Sistêmica, 11, 156-164. 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão acerca do conceito de saúde. 

Para auxiliar na revisão bibliográfica do trabalho foram utilizados fundamentalmente 

quatro artigos do livro A saúde em debate na Educação Física publicado em 2003.  

Também fez-se um paralelo com o discurso de quinze professores de Educação 

Física, cinco da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), cinco professores de 

academia e cinco professores de escola, todos atuando na cidade de Rio 

Grande/RS. Este artigo proporciona a possibilidade de ver o quão complexo, 

subjetivo e multifacetado pode ser o entendimento de saúde. Palavras-chave: 

Saúde; Conceito; Educação Física.  

  

ABSTRACT 

This work aims to develop a reflection about the conception of health. To assist in 

the review of work have been used primarily four articles of the book A saúde em 

debate na Educação Física published in 2003. We also made a parallel with the 

speech of fifteen physical education teachers, five of the Federal University of Rio 

Grande (FURG), five school teachers and five teachers who works in academy, all 

working in the city of Rio Grande / RS. This article provides the opportunity to see 

how complex, subjective and multifaceted can be  the understanding of health. 

Keywords: Health; Conception; Physical Education. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente ensaio faz uma reflexão sobre o conceito ou o entendimento de saúde. 

Para isso, se fez uma revisão bibliográfica de quatro artigos presentes no livro “A 

saúde em debate na Educação Física” (2003), traçando também um paralelo com 

o entendimento de saúde de profissionais graduados em Educação Física. Para 

isso, foi aplicado um questionário, que indagava sobre o entendimento de saúde.   

Os questionários foram aplicados para 15 profissionais, que trabalham em distintos 

locais e com diferentes públicos. A aplicação foi feita com 5 professores do curso 

de Educação Física licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 5 
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professores da rede municipal de ensino da cidade do Rio Grande/RS e com 5 

profissionais que trabalham em academias da mesma cidade.    

Dentre os 9 artigos que compõem o livro foram selecionados 4 para embasarem a 

discussão, a partir de seus conteúdos, que ao nosso ver se apropriavam de maneira 

mais pertinente para o que objetiva esse trabalho. Os artigos foram: Considerações 

teóricas acerca das questões relacionadas à promoção da saúde, de Alexandre 

Palma, Adriana Estevão e Marcos Bagrichevsky, “Quem vive mais, morre menos?” 

Estilo de risco e promoção de saúde, de Luis David Castiel, A saúde como objeto 

de reflexão filosófica, de Sandra Caponi, e por fim, A Educação Física escolar como 

via de educação para a saúde, de Fabiano Pries Devide.    

 

 SOBRE SAÚDE  

 O termo saúde é amplamente divulgado cotidianamente nos mais variados espaços 

sociais, seja nos meios midiáticos, nos educacionais, no trabalho ou em conversas 

informais. Isso acontece devido a uma busca incessante e por vezes perturbadora 

por alguns chavões que se tornaram comuns em nossa sociedade, como promoção 

da saúde, qualidade de vida, vida saudável, aumento da expectativa de vida etc. 

Isso está muito atrelado a prática de exercícios físicos, hábitos alimentares tidos 

como saudáveis, consumo de medicamentos ou complementos alimentares, entre 

outros.   Sendo assim, entendemos que saúde “não é um conceito científico, é um 

conceito vulgar. Isto não quer dizer trivial mas simplesmente comum, ao alcance de 

todos” (CANGUILHEM in CAPONI, 2003, p. 120).  E nessa amplitude do conceito 

de saúde fica empiricamente claro que seu entendimento está quase sempre 

relacionado ao de doença, ou seja, saúde como negação ou oposto a doença. Isso 

se dá devido ao fato de o termo saúde estar relacionado a medicina, e essa 

vinculada ao conhecimento científico, mais especificamente as ciências positivas. 

Esse entendimento de saúde nem sempre é questionado, mas é o que 

corriqueiramente permeia as discussões nas diversas esferas sociais.  Assim, 

saúde acaba reduzindo-se aos pressupostos biológicos, sendo quantificada a partir 

da estatística. Nessa concepção, segundo Palma et al (2003), surgem alguns 

problemas, já que o foco centra-se na doença; há uma culpabilização do indivíduo 

frente a sua própria doença; crença em resolver o problema através de 

medicalização; há um processo de naturalização da doença; e o ceticismo em 

relação a contribuição de diferentes saberes que poderiam auxiliar na compreensão 

dos fenômenos relacionados a saúde.    

De acordo com Palma et al (2003, p. 16) “existem poucas discussões a respeito do 

conceito de saúde e uma dificuldade em abordá-la de forma a considerar os 

diferentes vieses que abarca”. Mesmo assim, ao remetermos tal discussão para 

diferentes meios acadêmicos o entendimento de saúde toma outros rumos, 

deixando de se limitar a uma relação simplificada de oposição a doença passando 
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a ter outros entendimentos, mais amplos, mais complexos, com bases não somente 

biológicas, mas também sociais e filosóficas.   

As práticas e hábitos em prol da saúde são resultados da busca por uma 

normalidade, ou seja, se convencionou que ser saudável é ter suas funções 

normalizadas, generalizando esse entendimento para toda a população. Existe um 

padrão universal a ser seguido para se alcançar um corpo saudável, “normal”, 

desconsiderando outras questões que constituem os sujeitos, como as individuais 

e de sua relação com o meio.   No entanto, como discorre Caponi (2003, p. 117), 

citando Canguilhem,   

Não é possível reduzir o conceito de saúde a um conceito “científico”. 

Considerando que é impossível associar normalidade e saúde, ou anomalia 

e patologia, o recurso às medidas estatísticas, aos valores freqüentes, aos 

cálculos, nada nos esclarece a respeito deste conceito.   

 Ainda utilizando-se do entendimento de Canguilhem, através de Caponi (2003), 

entendemos que não existe uma normalidade estática, que pode ser simplesmente 

definida por resultados estatísticos, por exemplo, pois entre o sujeito e o meio há 

uma infinidade de flutuações, novos acontecimentos que interferem e subjetivam a 

relação indivíduo/meio, saúde/doença ou ainda normal/patológico.    

Assim, são as situações e os sentimentos pelos quais passam os indivíduos, como 

dor, sofrimento ou prazer, que dirão se o sujeito está em um maior ou menor grau 

doente e não as medições normativas ou os desvios-padrões que estabelecerão o 

estado de doença. Logo, essa normalidade escapa as medições e só pode ser 

alcançada quando o indivíduo responde as demandas que o meio lhe impõe. Assim, 

podemos entender que a “saúde é uma margem de tolerância às infidelidades do 

meio” (CANGUILHEM in PALMA et al, 2003, p. 16). Nessa perspectiva, “não 

poderemos deixar de falar na primeira pessoa, ali onde o discurso médico teima em 

falar na terceira pessoa (CAPONI 2003, p. 121)”.   

No entanto, é importante ressaltar que o entendimento subjetivo de saúde não é o 

oposto do saber científico. Como nos diz Caponi (2003, p. 122), “o corpo subjetivo 

precisa destes saberes que lhe indicam e sugerem uma série de artifícios úteis a 

sua sustentação”. É evidente que não podemos tratar o corpo com um objeto, 

padrão, assim como muitas vezes faz a ciência, mas “estes conhecimentos que 

consideram o corpo como objeto são aliados e não inimigos de uma compreensão 

mais ampla do conceito de saúde (ibdem)”.  

SAÚDE PELO VIÉS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

Como foi dito anteriormente, foi aplicado um questionário com 15 professores de 

Educação Física no qual era perguntado sobre sua concepção de saúde e se 

através dessa, este se considerava saudável. Antes de responder as questões eram 

explicados os objetivos da pesquisa e apresentado um termo de consentimento livre 

e esclarecido, caso o entrevistado aceitasse preencher o questionário. As respostas 
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confirmaram vários aspectos da discussão acerca do tema.  

Aqui exemplificaremos com algumas colocações utilizadas nas respostas dos 

entrevistados.  

 

Primeiramente, pode-se perceber que a saúde ligada ao discurso médico e biológico 

está muito presente, principalmente nas falas dos entrevistados que trabalham em 

academias. Um exemplo está no discurso de um homem de 37 anos, que considera 

saúde “Ter uma boa alimentação, dormir bem, fazer exercícios regularmente, evitar 

vícios”. Nesta mesma linha de pensamento, em geral, foram encontradas 

concepções de saúde como sendo o contrário de doença – “Ter saúde é a ausência 

da doença”. Estas afirmativas reforçam o que Palma aborda em seu artigo. Deve-

se lembrar que devido à saúde pública ter sido formada em articulação com a 

medicina foi gerado uma crença de que saúde só pode ser obtida no não 

aparecimento da doença.  

No que diz respeito aos professores de escolas, esses, de maneira geral, 

vislumbraram um conceito de saúde mais abrangente e não só aquele vinculado ao 

biológico. Um dos professores de escola relatou que ter saúde “é poder desfrutar 

das coisas da vida de modo pleno, sem impedimentos de ordem física, mental ou 

patológica. É poder participar, sem restrições de todos os momentos que sejam 

benéficos para o bem estar de uma pessoa.” Outra profissional que trabalha em 

ambiente escolar e que se formou no ano de 2008, já se deteve um pouco mais na 

questão física. Para ela saúde “é ter uma vida saudável, livre de doenças. Dormir 

adequadamente e ter uma alimentação saudável também contribui para ter saúde. 

A prática de atividades físicas também auxilia para ter saúde.”  

Apesar da diferença de anos na formação, já que o professor se formou em 1989, 

a sua concepção de saúde é mais abrangente. Percebe-se assim que a 

compreensão de saúde tende mais para uma concepção de vida do que de uma 

formação acadêmica. Claro, que a relação com o meio acadêmico e suas produções 

auxiliam, tendo em vista que todos os professores da universidade responderam de 

forma bem literária e abrangente, como veremos mais adiante. No entanto, essa 

relação formação (recente) x amplitude do entendimento de saúde não se confirmou 

na escola e na academia.  

Um comentário interessante foi a de uma professora de 26 anos que concluiu que 

“Saúde expressa um bem-estar físico, social e psicológico do indivíduo. Algo 

inalcançável nos dias de hoje. Pois a sociedade em que vivemos não permite um 

„bem-estar‟ com tantas corrupções, violência e diferenças sociais.”   

Esses comentários permitem a confirmação da saúde se dar em âmbitos diferentes. 

Um aspecto fundamental é perceber que a saúde pode ser abalada por aspectos 

sociais e econômicos e como aborda Castiel (2003, p. 93), “muitas pessoas não 

elegem „estilos‟ para levar suas vidas. Não há opções disponíveis. Na verdade, 

nestas circunstâncias, o que há são estratégias de sobrevivência.” (Grifo do autor).   
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Já em outros segmentos sociais, mais favorecidos em termos sócio-

econômicos:  

[...] o estilo de vida se dirige ao corpo como um bem, cuja aparência 

de vigor físico e juventude deve ser mantida. A idéia de boas 

condições de saúde se funde à de atratividade sexual. Esta 

conjugação gera uma grande estrutura industrial e comercial voltadas 

ao mercado de cosméticos, vestuário, esporte, lazer, alimentação e 

etc. CASTIEL (2003, p.92)  

  

 Um participante ao responder se considerava sua pessoa saudável diz: 

 Sim. Com relação às doenças, dificilmente tenho alguma – nunca tive 

nenhum problema de “saúde”. Tenho um bom emprego que me 

possibilita criar/sair da rotina. Moro numa casa bem localizada com 

H2O, luz, esgoto encanado... Algumas vezes os “confrontos” de viver 

numa sociedade desigual me tira um pouco do sono. Fico “cabisbaixo” 

me sentindo inútil. Aí percebo que uma ponta de stress está tomando 

conta, e para isso busco coisas que me dão felicidade e aconchego ao 

coração até retomar as forças e voltar a luta.  

  

   Outra abordagem foi a de um homem de 26 anos que demonstrou que 

saúde é mais do que a simples incorporação de hábitos saudáveis:  

  

Segundo minha concepção de saúde, o fato de somente possuir um 

estilo de vida saudável não implicaria que “esta saúde” fosse 

totalmente abrangida. Além de possuir um estilo de vida que consista 

na prática continuada de exercícios físicos, alimentação balanceada, 

práticas de atividades de lazer para se possuir saúde a pessoa deve 

interagir positivamente com o meio ambiente, com a sociedade em 

que está inserido, sempre buscando o melhor para si, para a 

comunidade em que vive e para a melhora do mundo de maneira geral.  

  

 No que diz respeito aos professores pertencentes à universidade, notou-se que 

esses possuem um discurso mais abrangente sobre o conceito de saúde. Inclusive, 

em uma das respostas foi utilizado um autor bastante citado nas bibliografias 

utilizadas nesse estudo – Canguilhem. Acredita-se que isso se deu ao fato de os 

professores estarem mais próximos dos debates e das produções que estão sendo 

desenvolvidas na área.   
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Em nossa abordagem teórica vimos que o conceito ou o entendimento que se tem 

sobre saúde além de complexo, é subjetivo, devido à relação da saúde se dar com 

diversas esferas como a social, econômica, histórica, psicológica, ou seja, depende 

do tipo de relação que o indivíduo possui com o meio.     

Ainda devemos considerar, mesmo que essa questão não vá ser discutida nesse 

espaço, que além do subjetivo, há interesses mercadológicos que padronizam o 

considerado “normal” relacionando a valores corporativos. Ou seja, a saúde 

padronizada através de interesses econômicos de empresas que controlam o 

mercado dos medicamentos, nos ditando quando e o que devemos ingerir de acordo 

com um padrão universal.   

Sendo assim, observamos que “quanto mais complexo e singular for um fenômeno, 

mais incerta será a teoria capaz de dele dar conta (CASTIEL, 2003, p. 94)”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Podemos entender ou conceituar saúde de varias maneiras, desde a definição 

dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que diz que a “saúde é um 

completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade” (Lewis in Palma et al, 2003, p. 18-19). Ou considerar uma 

definição mais ampla, ou como utiliza-se Devide (2003), saúde como uma questão 

multifatorial, como a apresentada na VIII Conferência Nacional de Saúde, que 

considera que,  

saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso 

e posse da terra, e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de 

tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 

quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida 

(MINAYO in PALMA et al, 2003, p. 19).   

Independente dos distintos entendimentos ou definições, o que todas essas 

concepções deixam transparecer é que a subjetividade, e consequentemente o 

meio, são questões inseparáveis do conceito de saúde. A saúde está relacionada, 

como discorre Palma et al (2003), a história do indivíduo e deste com a sociedade. 

Como nos diz Dejours in Caponi (2003, p. 133) “a saúde das pessoas é um assunto 

ligado às próprias pessoas”.     

Sendo assim, entendemos que um conceito, por vezes, não é suficiente para 

expressar a gama de significados que pode possuir um termo, logo, “o conceito não 

pode substituir adequadamente algo mais complexo e, mesmo, a palavra, embora 

seja uma forma elaborada para expressar e comunicar, é insuficiente para abarcar 

a realidade em sua totalidade (CZERESNIA in PALMA et al, 2003, p. 21)”. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar a formação dos professores 

de lutas. Para tanto se baseou no livro “Retratos Sociológicos” de Bernard Lahire 

(2004) que através de entrevistas traça perfis sociológicos para uma análise 

elaborada dos sujeitos. Foram escolhidos quatro professores de lutas que 

trabalham com essa temática: um professor que atua em academia, mas não possui 

diploma universitário; um professor de escola que possui pouca vivência nas lutas; 

um professor com as duas formações e um professor universitário. Foram 

encontradas mais semelhanças do que diferenças no pensamento desses 

professores, apesar das formações serem distintas.   

Palavras-chave: Formação. Lutas. Professores.  

 

PORTRAITS OF VOCATIONAL EDUCATION: TEACHERS OF FIGHTS  

ABSTRACT: This study aims to investigate the teachers' struggles. To do so was 

based on the book "Portraits Sociological" Bernard Lahire (2004) through interviews 

that traces sociological profiles for an elaborate analysis of the subject. Four 

professors of fights that work with this theme were chosen: a teacher who works in 

academia, but has no college degree; a school teacher who has little experience in 

fights; a teacher with two teams and a college professor. Found more similarities 

than differences in the thought of these teachers, despite being distinct formations.  

Key-words: Training. Fights. teachers  

RETRATOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL: PROFESORES DE PELEAS  

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo investigar las luchas de los maestros. 

Para ello se basó en el libro "Retratos de Sociología" Bernard Lahire (2004) a través 

de entrevistas que traza los perfiles sociológicos para un análisis detallado de la 

asignatura. Se eligieron cuatro profesores de peleas que trabajan con este tema: un 

maestro que trabaja en la academia, pero no tiene ningún título universitario; un 

maestro de escuela que tiene poca experiencia en peleas; un profesor con dos 
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equipos y un profesor universitario. encontrado más similitudes que diferencias en 

el pensamiento de estos profesores, a pesar de ser formaciones distintas.  

Palabras-clave: Formación. Peleas. Maestros. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O trabalho busca debater acerca das formações de professores de lutas, seja ela 

nos espaços formais, ao qual entendemos como a formação em uma instituição de 

ensino superior, ou em espaços não formais. Para tanto, o texto dialoga com autores 

como Correa (2010) e Ferreira (20005) para investigar como ocorrem essas 

formações, questionando as dificuldades, as diferenças e as vantagens da 

formação de professores de lutas, de forma inicial ou continuada.   

Tendo como base o texto “Retratos Sociológicos” de Bernard Lahire (2004), esse 

artigo se desenvolveu a partir de perfis traçados após um período de entrevistas, 

para analisar as diferentes experiências de formação de professores de lutas, 

juntamente com revisão de literatura, a qual foi realizada leituras, reflexões e críticas 

acerca do tema.  

Esse texto é de grande importânciapara questionar como se dão as formas 

metodológicas desses processos de formação dos professores de lutas e quais são 

as metodologias escolhidas por eles além de debater questões importantes ao que 

se refere à formação do/a professor/a de lutas.   

Para responder a esses questionamentos o trabalho se desenvolveu tendo como 

modelo a ideia de Bernard Lahire (2004) que traça perfis sociológicos para a 

investigação de determinadas áreas, esse autor utiliza a “reconstrução das 

disposições sociais a partir de uma análise dos múltiplos indícios extraídos do 

material empírico.”. Para Lahire (2004):  

Só um dispositivo metodológico desse tipo permitiria julgar em que medida algumas disposições 

sociais são ou não transferíveis de uma situação para outra e avaliar o grau de heterogeneidade ou 

homogeneidade do patrimônio de disposições incorporadas pelos atores durante suas socializações 

anteriores (p. 32).  

O autor enfatiza o quanto é importante fugir da generalização das ideias e 

pensamentos, e observar que uma pessoa pode ser definida como uma realidade 

social através dos diferentes espaços ao qual estará inserida. A complexidade se 

dá quando observamos um ou mais comportamentos a partir de diferentes 

contextos, sendo assim as observações individuais não necessariamente resultarão 

na totalidade de uma pessoa singular, pois “cada indivíduo é o “depositário” de 

disposições de pensamentos, sentimentos e ações que são produtos de suas 

experiências socializadoras múltiplas.” (LAHIRE, 2004).  
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O presente texto, por sua vez, tem como objeto de pesquisa a formação dos 

professores de lutas. Esses perfis foram traçados através de entrevistas com 

professores que de alguma maneira ministram ou ministraram aulas de lutas. Cada 

encontro foi no local acertado previamente com o pesquisado e sobre assuntos 

diferentes determinados para o melhor desenvolvimento da pesquisa.   No processo 

de pesquisa, quatro professores foram entrevistados para a construção desse 

trabalho e esses foram escolhidos por preencherem um perfil de disposições: a 

entrevistadas possui o perfil com duas formações, passou por uma formação tanto 

em uma luta formal se tornando faixa preta de Caratê e possui um diploma pela sua 

formação em educação física; um professor que possui a formação acadêmica em 

uma instituição de ensino superior em educação física, mas que não tem nenhuma 

grande vivência em lutas; um professor que é faixa preta, sendo mestre em uma 

luta formal, porém não possui uma formação em um curso de ensino superior de 

educação física; e por último uma entrevistada que estudou as lutas e hoje atua 

como professora em uma universidade de ensino superior em educação física.   

Essas entrevistas tiveram como assunto principal a sua formação como professor 

de lutas, buscando evidenciar e problematizar esse processo, seja essa uma 

formação inicial ou continuada.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO:  

As duas formações: a luta da academia e a formação acadêmica.  

Essa professora preenche o perfil que diz respeito aos dois meios de formações, ou 

seja, é professora de lutas formada em uma escola de ensino superior no curso de 

Educação Física e é faixa preta da modalidade de caratê.  

Essa professora é formada em licenciatura pelo curso de educação física onde a  

modalidade de luta que ela praticou acabou por influenciar em sua decisão de 

escolha para o ensino superior. De início ela tinha um pouco de dúvida em qual área 

atuar como profissão e ficou entre duas opções bastante distintas como podemos 

perceber abaixo:  

“chega na época do vestibular e tal eu tinha uma dúvida cruel assim, por que eu queria muito trabalhar 

com o caratê, adorava assim, mas eu também queria muito, ã, trabalhar com pesquisa, com ciência, 

tanto que eu queria fazer física, minha paixão era física, mas ai pesando assim eu acabei escolhendo 

educação física como primeiro plano e depois a física como segundo plano, e mais por causa do caratê, 

então essa minha escolha de formação foi por causa das lutas.”  

Podemos observar que quando se tem esse tipo de perfil, quando o professor une 

a formação teórica com o conhecimento prático, a visão de lutas torna-se mais 

crítica e ampla, como narra a própria professora:  

“Olha, eu acho que esse processo ele me faz pensar que cada pratica ela tem que tá localizada no seu 

contexto, se tem que saber localizar o que eu quero fazer com essa pratica né, não só as lutas mas 

ela me fez pensar em outras práticas nesse processo. Por exemplo, dentro do contexto das lutas eu 

vejo que essas ferramentas utilizadas, essas ferramentas pedagógicas, estavam nesse intuito de 

buscar a origem do caratê, de buscar uma orientalização né.”  
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O perfil dessa professora do ponto de vista das lutas foi traçado pelas experiências 

com o caratê e a capoeira. Essas experiências permitiram a escolha pela faculdade 

de educação física e o amadurecimento de ser professora, como ela mesma nos 

cita: “eu acho que cada experiência que a gente tem na vida ela vai influenciando 

na nossa formação. [...] eu acho que esse processo de se tornar professor é um 

processo lento né, e que eu fui tendo, eu acho, em vários momentos da minha vida.”. 

Através desses dois meios de formação esse perfil permitiu que a professora 

pudesse ter um olhar crítico e amplo acerca do ensinar, do transmitir e muitas vezes 

apenas mostrar o caminho para o conhecimento. Segundo a entrevistada a 

formação do caratê agregada a formação dentro de uma instituição de nível superior 

permitiu a ela ser uma professora diferente.  

“Quando eu iniciei a praticar o caratê eu queria ser professora de caratê e deu e daquele estilo que o 

meu professor era, eu não pensava que se podia ser um professor diferente daquilo. Só que quando 

eu entro na universidade e tenho contato com várias literaturas pedagógicas, com vários processos 

discutindo essa formação pedagógica eu começo a repensar a prática que eu tô tendo. Isso eu fiz em 

paralelo, eu praticava lutas bem disciplinada e na faculdade a ideia de criatividade, experimentação e 

esse processo foi junto.”  

Acerca das duas experiências de formação que teve a professora reflete que a 

formação que teve no caratê foi importante para ponderar o tipo de aula que ela 

administrará, principalmente pensando nos ambientes formais de ensino, como a 

escola e a universidade. A entrevistada diz que: “aquele processo que eu tive, a 

minha experiência enquanto formação, ela foi fundamental pra eu saber que isso 

não serve pra outros espaços, não serve pra escola, não serve pra universidade.”, 

e ainda acrescenta que: “A minha vantagem eu acho que foi conseguir visualizar 

essa minha formação extra universidade a partir dos olhos do meu referencial 

teórico, da minha análise mais antropológica, sociológica desse processo.”.   

Sobre seu processo de formação como estudante na universidade diz que: “tiveram 

pra mim um viés muito técnico muito prático e pouco me auxiliaram a pensar as 

lutas, por exemplo, pra uma escola né, ou pra um espaço que eu não seria faixa 

preta de judô ou não seria faixa preta de caratê, então acho que elas pouco me 

auxiliaram.”. Já sobre sua formação extra universidade relata que: “[...] essa 

formação extra ela foi essencial pra mim poder repensar a forma de fazer. Por que 

é um processo difícil assim, não digo que tu tem que ser faixa preta de tudo, não, 

mas ter vivenciado as lutas num outro contexto me dá uma base.” 

Segundo a própria professora: “eu acho que é muito difícil a gente falar dessas  

formações profissionais, dessa formação de professor, por que vai depender muito 

do contexto que vai atuar.” Realizando uma reflexão sobre a formação de 

professores e as lutas dentro da universidade, a professora nos diz que:   

 “Eu penso que os meios de formação vão depender basicamente do objetivo que a pessoa quer com 

aquela pratica né, eu imagino que todos os alunos que estejam ali na universidade que são os meus 

alunos, eles buscam uma formação ampla por que o maior mercado de trabalho dele são as escolas. 

E aqueles que querem se especializar pra trabalhar fora da escola com as lutas eles vão ter que buscar 
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outros espaços de formação, só a disciplina de lutas ela não serve pra nada nesse processo. Se a 

pessoa que ser professora de caratê numa academia ela vai ter que fazer caratê em outro espaço, a 

universidade ela não vai dar conta disso. Então ela tem que buscar um outro tipo de professor. [...] e o 

meu objetivo nem é esse por isso não vai ser alcançado, que os meus alunos da disciplina de lutas 

vão ser professores de lutas extra escola. Não, aquela disciplina ela serve pra escola, ela serve praum 

espaço de lazer, um espaço não formal mas que não busque um rendimento, não busque uma 

especialização. Agora se esses alunos da universidade eles querem começar a trabalhar com 

modalidades de lutas fora da escola, eles vão ter que buscar outro tipo de formação, outro tipo de 

professores. Que esse professor não é formado na universidade esse professor é formado no seu 

tempo de prática com as lutas.” 

Para concluir esse perfil, podemos observar que a professora percebe como as 

experiências de vida com as lutas influenciaram na escolha de sua formação 

acadêmica, bem como influenciam ainda hoje na sua prática pedagógica. Além 

disso, a entrevistada identificou que a formação e a atuação enquanto professora 

depende dos espaços em que esse docente vai agir e que os processos de 

aprendizagem são extremamente importantes para o tipo de ação que os alunos 

terão no futuro. Ensino superior: formação em educação física e a disciplina de 

lutas.  

Nesse perfil o professor possui uma formação em uma Universidade de Ensino 

Superior pelo curso de educação física e não pratica ou praticou nenhuma forma de 

lutas por mais de um ano.  

Contando um pouco da sua história percebemos que ele entrou no curso de 

educação física influenciado pelos esportes que ele praticava com seus amigos no 

bairro onde morava: 

“[...] jogava futebol de forma amadora, e algumas outras coisas mais na parte de 

recreação e tal, vôlei, ã, e entrei, né, com o intuito de trabalhar no esporte de auto 

rendimento no futebol de auto nível, tipo Inter e Grêmio assim.”.  

 Ao entrar na Universidade ele relata que se deparou com ideias diferentes: “[...] 

quando eu cheguei no curso eu me deparei com uma realidade bastante voltada pro 

lado pedagógico e acabei mudando um pouco minha, ã, meu foco de atuação. Até 

por meidentificar bastante com as questões da escola, [...]”. Já sobre seu contato 

com as lutas o professor conta que:  

“[...] eu fui ter contato pela primeira vez, por que eu nunca tinha praticado lutas até então, foi 

na disciplina de, não lembro se foi na de lutas obrigatória ou na de caratê que foi optativa, não 

lembro qual foi antes, acho que foi lutas num semestre e caratê no outro e fiz depois capoeira 

no seguinte, 5°, 6° e 7° semestre e tal, foram as vivências que eu tive dentro da faculdade.”   

Durante sua formação dentro da universidade o professor foi se deparando com 

Algumas formas de manifestações da cultura corporal, ao qual nesse trabalho 

estamos destacando as lutas.  

No seu local de trabalho ele atua como professor substituto de educação física. 

Nessa escola as aulas se dividem em formas de oficinas as quais os alunos podem 

optar no início do semestre por uma prática de sua preferência.  
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“Então aí eu pensei bom vamos botar uma de recreação, botar uma de lutas e botar uma de 

ginásticas, que aí eu consigo trabalhar com vários conteúdos e proporciona ao aluno essas 

escolhas né. E começou a disciplina e eu já deixei claro para os alunos que eu não tinha uma 

parte técnica, só aquilo, eu tinha o que eu vi na universidade, e que iria ser meio que um 

desafio pra mim ministrar uma aula de lutas, até por não ter muitas vivências então eu escolhi 

as coisas que eu tinha feito na faculdade que era karatê, que eu sabia o básico, assim, pra 

dar aula, as coisas da faixa branca né, até o katashotokan, depois a gente passou pela 

capoeira e terminou no boxe né, que o boxe eu até não fiz na faculdade mas eu tinha alguns 

alunos aqui que conheciam um pouco e me ajudaram, [...] também a gente foi construindo as 

coisas de forma mais coletiva.”. 

O objetivo da aula de lutas na escola, de acordo com esse professor, é sempre 

visando mais a parte de vivências e não aulas tão técnicas das lutas, ou seja, um 

olhar para as lutas informal como ele mesmo coloca que: “[...] as aulas que eu tive 

[...] deram um subsidio bom, né, que condiciona a gente a trabalhar com lutas na 

escola com uma perspectiva um pouco mais lúdica, menos técnica e tal.” Além de 

suas experiências universitárias contou com outra ajuda como recurso de criação 

para as suas aulas: “[...] a própria internet nos ajuda a montar uma aula, nos dá 

bastante subsídio. Então eu acho que a mídia também contribui pra isso.”.  O 

professor destaca que o ser professor é uma constituição constante, pois nem 

sempre o assunto a se abordar é de seu domínio então, acaba renovando sua 

prática, sua reflexão sobre o processo de ensino de acordo com as necessidades 

tanto do professor, como dos alunos: “[...] claro que pra montar uma aula tu precisa 

estudar também, entre outras coisas, foi o que me motivou além de me dar alguma 

base técnica mas foi o que me motivou a buscar mais e tentar colocar isso na minha 

prática pedagógica”. Sobre esses saberes o professor coloca que: “[...] é uma 

questão que vai te constituindo com as tuas experiências o ser professor ele vai 

sempre se constituindo, não é um processo estanque em cada momento tu vai te 

reafirmando e tu vai aprendendo cada vez mais com o meio que vai te cercando 

assim.”  

Com o seu olhar de professor de educação física sobre as formações que se 

encontra nesses diferentes meios ele nos comenta que:   

“Pois é então eu não sei, eu nunca estive numa ambiente de técnica de lutas e tal, mas eu 

acredito, com o olhar de fora, que o trato pedagógico ele seja diferente no sentido de que 

quem está dentro de uma academia de lutas ele quer ir lá pra aprender, tu já sai ensinando 

lutas, tu tens uma prática mais voltada pra técnica, exercícios físicos e tal. E dentro de uma 

universidade como a gente está sendo preparado pra atuar sobre tudo na escola, o trato é 

outro é mais lúdico, é mais pedagógico assim é talvez um pouco mais reflexivo até, de a gente 

fazer o aluno entender o porquê que ele tá fazendo tal movimento.”   

Na formação do professor se deve observar que ele pode ser um professor que se 

forma em educação física e por conter na ementa da disciplina da escola a prática 

corporal de lutas ele vai ter que trabalhar com o assunto tendo ele a prática ou não. 

Segundo o professor:  

 “Sabe eu sempre penso que assim ó, uma formação legal seria a junção das duas. Nem uma 

coisa tão teórica nem uma coisa tão prática, por que eu digo isso, se a gente conseguisse 

formar um professor que tivesse apto a trabalhar tanto numa escola quanto numa academia 

de musculação, luta ou numa escolinha de futsal, isso seria extremamente importante, mas 
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infelizmente não somos formados assim. [...] E aí tem toda a questão da divisão da licenciatura 

e do bacharelado né, o bacharelado uma formação mais técnica, licenciatura um pouco mais 

pedagógico, um pouco mais teórica, e aí eu me pergunto se o curso de formação fosse uma 

licenciatura ampliada, se fossem cinco anos, será que não seria melhor será que a gente não 

conseguiria ver um pouquinho melhor a técnica e refletir em cima dessas aulas mais práticas 

nas outras disciplinas e tal. Mas acho que os dois lados tem pontos positivos, se a gente 

conseguisse juntar os dois seria o ideal.”  

Levantando esse debate o professor finaliza dizendo que: “[...] se a gente conseguir 

mesclar todos esses conhecimentos de todos os lados a gente consegue montar 

uma aula tranquilamente, [...]” e acrescenta que para desenvolver as atividades nas 

suas aulas ele se guiava por isso: “[...] é mais ou menos assim que eu trabalho, os 

poucos conhecimentos da graduação, leituras, internet, enfim, os alunos ajudando 

também, [...] eles participavam da construção da aula, então tudo era levado em 

conta na hora de montar a aula do dia.”, e acrescenta que: ‘[...] as coisas boas a 

gente deve reproduzir mesmo né, não tem por que tentar sempre, tu adapta, tu 

reinventa algumas coisas mas tu sempre te espelha nas coisas boas que tu vê, [...].”  

Podemos perceber que nesse perfil a sua formação em lutas era restrita a algumas 

vivências que foram possibilitadas na universidade e por algumas pequenas 

experiências fora dela, no entanto o entrevistado não se considerou impedido de 

realizar ações pedagógicas em torno das lutas. Ainda reconheceu ser interessante 

ter uma formação mais ampla (formal e não formal), mas que sua formação mais 

restrita ao pedagógico, não o impede de se reconhecer como um professor de lutas.  

Formação em lutas formais: a técnica de um mestre/professor.  

Na sala com tatame estão duas cadeiras com uma mesinha no meio onde coloco o 

gravador para começar a nossa entrevista o professor inicia: “Aos 18 anos vim para 

a Cidade de Rio Grande para servir ao Exército Brasileiro onde estive por dois anos. 

Eu que sempre tive a vontade de praticar esportes saí à procura de algo para 

praticar e foi quando encontrei uma academia no centro da cidade.”. E foi assim que 

esse professor começa sua trajetória: “Entrei peguei informações e como tinha 

disponibilidade de horário que era o que eu buscava fiz minha matrícula e comecei 

a praticar Taekwondo em agosto de 1983.".    

Esse professor se encaixa nesse trabalho sob o perfil ao qual diz que atue em 

espaços de academias ou clubes e que não possua uma graduação em um curso 

de ensino superior em educação física.    

Enquanto a entrevista seguiu ele foi contando como ocorreu a escolha pelas lutas, 

de que forma ele se tornou um professor e de que modo hoje em dia ele conduz sua 

aula, sendo assim: “Para montar as aulas a base é sempre de acordo com as 

necessidades. Se for próximo a campeonatos as aulas são de técnicas para 

competição e se for próximo a exames de faixas, técnicas pra prepara para a troca 

de faixas.”.  Porém ele afirma que o foco sempre das suas aulas é: “[...] a humildade, 

pois através dela podemos ver que estamos sempre aprendendo e que aprendemos 
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até com os menos graduados e esta lição procuro passar sempre para meus 

alunos.”.  

O professor seguiu dizendo que em suas aulas também existia uma diferenciação 

quanto à idade: “Outro fator importante para a montagem das aulas são as faixas 

etárias sendo que as aulas para crianças são mais leves e com exercícios de 

recreação e nas aulas para adultos são aulas mais sérias e mais fortes tanto na 

parte técnica quanto na parte de preparação física.”.   

Quanto o seu caminho trilhado até chegar a se tornar um professor, ele nos relata 

que: “Um fator que foi importante na minha formação foi o amadurecimento 

ministrando aulas mesmo ainda não estando formado. Isto fez com que quando me 

formei já me considerava pronto para seguir a carreira de professor.”. Podemos 

dizer que essa é uma forma dentro das lutas de se estagiar, pois são os mesmos 

objetivos, ganhar confiança e aprendizado para que quando nos tornemos 

professores possamos com maior facilidade ministrar as nossas aulas.   

Quanto ao seu perfil podemos observar o quão essa formação é mais tecnicista 

como o próprio professor nos diz: “As Ferramentas mais utilizadas eram a 

determinação, a disciplina e o espírito de querer vencer. Vindo de dois anos de 

militar do Exército não foi difícil me adaptar a disciplina da luta oriental.”    

Hoje em dia, os lugares onde os alunos se colocam em formação na fila para o início 

da aula vai depender primeiramente do nível de graduação que o aluno se encontra, 

quanto mais graduado ele for mais à frente e a direita ele estará. Seguido pelo seu 

tempo como praticante, como nos conta o professor, essa é uma forma de 

motivação utilizada e na época também existia a colocação na fila quanto ao seu 

nível técnico: “Sempre procurei me superar e para mim era questão de honra estar 

sempre entre os primeiros, pois não admitia estar no pelotão de trás e isso me 

ajudou muito em aprimorar meu aprendizado.”. Outra forma de motivação nas suas 

aulas que influenciou na sua formação segundo o próprio professor: “[...] foi a 

exigência do professor que não deixava nunca desistir mostrando que éramos 

capazes. As aulas eram muito duras tanto na parte técnica quando no 

condicionamento físico.”.   

Na visão do professor tentando fazer uma comparação na formação que ele teve e 

uma formação em uma instituição de ensino superior ele diz que: “A grande 

diferença é que é muito mais práticas do que teóricas e outra grande diferença é a 

disciplina e o respeito do professor para com o aluno mas principalmente do aluno 

para com o professor.” E sobre isso ainda acrescenta que: “O aluno aprende que 

tem que respeitar para ser respeitado e vice versa. O aluno não deve curvar-se para 

o professor por obrigação e sim por respeito.”.   

Por fim, podemos perceber com o seu olhar de professor, mas principalmente pelo 

mestre que é e pelos seus anos de experiências mostra um caráter técnico e 

disciplinar mais forte nesse perfil de formação. Ao mesmo tempo,ele finaliza dizendo 
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que: “Já defendi em reuniões com outros mestres que após o aluno adquirir a faixa 

preta seria interessante um curso pra todos aqueles que forem ministrar aulas, pois 

muitos são bons atletas, mas não sobrevivem ministrando aulas.”, e sabiamente 

coloca que: “Penso que uma coisa é saber para si e outra é saber transmitir.”.  

Sendo assim, o professor nota que a formação pedagógica não é garantida somente 

pela aquisição de uma faixa preta ou uma boa execução técnica dos movimentos. 

Assim percebemos que a formação ela não é linear, estanque e universal para todos 

os professores.  

Professora de Universidade: aula de lutas.  

É na universidade que me encontro com essa professora para as entrevistas. A 

primeira em sua sala onde noto os livros e as comidas, como biscoitos integrais e 

algumas frutas que ela me oferece durante o nosso encontro. Na segunda vez 

ficamos em uma sala de aula enquanto ela encerra o conteúdo do dia e como o 

curso é noturno reparo no cansaço que essa professora se encontra. Tarde da noite 

ela começa a narrar a sua história no mundo das lutas:   

“Acho que começa desde criança, acho que é uma característica pra poder definir um pouco 

de perfil mesmo, em relação de que eu sempre fui mais agitada do que um estereótipo normal 

de uma menina e eu sempre tive contato com meninos, então eu tive uma infância com 

bastante agitação que eu considero bem mais divertida que o normal né, mas é um ponto de 

vista.”  

Com o passar do tempo às lutas de diversas maneiras cruzaram o seu caminho, 

“[...] uma aluno meu de personal que eu tinha, eu dava aula pra ele [...] e tinha aula 

de boxe depois. 

E ele tinha, e ai eu comecei a ficar, ficar, ficar, ficar nas aulas e comecei a treinar.” 

Ela passou por diversas modalidades de lutas, sempre experimentando um pouco 

delas:   

E aí eu fiquei não muito tempo também, eu não considero que tenho uma luta formal muito 

grande, tive várias experiências fiz um tempo de muaythai, fiz umas aulas de taekwondo, mas 

era bem variadão assim. E aí, no boxe foi que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei mais de 

dois anos treinando, era muito (...) e sempre gostei e sempre mantive, e aí tá, mantive esse 

contato meio geral assim.  

Enquanto cursava a faculdade de educação física a professora se deparou muito 

pouco com as lutas e como ela nos relata não alcançou suas expectativas:  

“As minhas aulas na faculdade elas não fizeram de fato diferença assim e nem me enxergava 

como professora de lutas né, eu tive uma disciplina optativa de capoeira que foi muito ruim 

assim a experiência, seja lá de formação, de organização, de avaliação foi tudo muito ruim 

assim nada foi positiva daquela disciplina, na verdade na minha formação de maneira geral 

seria mais o que eu vinha praticando.”  

A escolha desse perfil para a melhor compreensão de como ocorrem às formações 

no mundo das lutas, além dos três já citados anteriormente, foi de um professor de 

lutas ao qual necessariamente atua ou atuou em universidade de ensino superior 

pelo curso de educação física ministrando a disciplina de lutas.  
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Para a professora as experiências fora da universidade foram fundamentais para 

ela conseguir enxergar as diversas maneiras que as lutas se manifestam e dentro 

dessa os fundamentos básicos que são comuns entre elas: “[...] o quanto tu aprende 

e o quanto tu te sente maduro pra executar né. Enquanto um professor universitário 

eu acho que é tranquilo por que tu não precisa ter um nível de técnica [...]”. E segue 

dizendo que:   

Mas acho que a questão toda é como tu trata da disciplina né. Como tu vai apresenta da 

maneira que com simples vivências tu vais conseguir aplicar lá na escola, ou que simples 

vivências permitam que tu possa pensar e desmitificar o que um senso comum do que a luta 

pode te passar. [...] E ai depende muito de como tu aplica. E ai claro tem toda uma organização 

do respeito e de uma vivência e de uma superação que as lutas trazem que eu acho bem 

legal. 

Para finalizar a professora diz que: “[...] eu digo assim ó que várias coisas né não 

só do boxe, mas das lutas que eu vejo que a gente tem que respeitar essas 

diferenças pra poder incluir mais entendeu.”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Podemos observar com as entrevistas de professores que atuam em diferentes 

áreas das lutas que o segredo para uma boa aula e consequentemente a formação 

dos alunos é saber distinguir os objetivos principais que cada um tem.    

Dentro da universidade o foco é a vivência de forma menos tecnicista para que o 

aluno mesmo sem ter grande contato com a luta consiga ministrar aulas em escolas. 

Nas escolas, o objetivo principal como citato pela professora com as duas 

formações, seria a experimentação e não a especialização, momentos que possa 

proporcionar aos alunos um contato com as lutas de forma parcial e se o aluno 

gostar terá que procurar um lugar extra escolar para então se especializar dentro 

da luta. Esse professor é encontrado dentro de academias que praticam apenas 

essa luta e ali, sim os objetivos da aula vão ser acima de tudo a técnica do 

movimento e a competição.   

O segundo entrevistado teve pouco contato com as lutas e que trabalha com elas 

por estarem na ementa da disciplina da escola relata que a chave para a sua aula 

era a construção coletiva, além de buscar fontes de estudos quando trabalhava com 

uma modalidade específica, como por exemplo, livros e a internet. Mas sempre 

contando com o conhecimento do grupo para ajudar a desenvolver as aulas na parte 

mais técnica devido a sua inexperiência.    

O que atuava em um ambiente fora da escola disse que sempre concentrava a 

maior parte de suas aulas na parte técnica, seja essa da execução do movimento 

em si quando a repetição dos exercícios tenta buscar a melhor execução desses. E 

também na parte de combate como forma de preparação para os campeonatos. 

Os professores concordam que independente de sua formação estão sempre 

aprendendo com os seus alunos e construindo saberes juntos, ou seja, a formação 
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de um professor nunca se acaba pois ele está sempre em um processo de 

aprendizagem. As vivências sejam elas em um ambiente escolar, acadêmico ou em 

uma academia tem que formar pessoas e talvez futuros professores que possam 

pensar a prática e desmistificar o senso comum que as lutas remetem. 
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Resumo  

Imersa na perspectiva dos Estudos Foucaultianos em Educação, esta pesquisa 

problematiza os discursos proferidos pela presidenta Dilma Roussef na ocasião da 

sua posse em janeiro do ano de 2011 e em janeiro do ano de 2015 quando institui 

como lema de seu Governo “Brasil, Pátria Educadora”. O lema do primeiro Governo 

Dilma, “País rico, é País sem pobreza”centrava-se numa estratégia de 

desenvolvimento social para eliminar a extrema pobreza até o ano de 2014. O 

discurso do ano de 2015 enfatiza a educação como uma estratégia de Governo que 

deve ser executada colaborativamente por todos os cidadãos. Ao nos debruçar 

sobre esses materiais, utilizando os conceito-ferramenta de governamento, 

governamentalidade e biopolítica, debatemos a centralidade que a educação toma 

no Brasil e quais os seus usos.  Palavras-chaves: Pátria Educadora. Discurso. 

Educação. Estudos Foucaultianos.  

 

“BRAZIL, A COUNTRY OF EDUCATION”: WHAT WE LEARN WITH THAT?  

Abstract  

Immersed in the perspective of Foucauldian Studies in Education, this research 

discusses the speeches delivered by the President Dilma Roussef at the time of his 

possession in January of 2011 and January of 2015 when establishing the motto of 

his government "Brazil, a country of education". The mottoof the 

firstgovernmentDilma, "rich countryiscountry withoutpoverty" focusedon 

asocialdevelopment strategyto eliminate extremepovertyby the year2014.The 

speechmadein 2015emphasizededucationas agovernmentstrategyshould be 

pursuedcollaborativelyby all citizens. To lean on about these materials, using the 

concept of governament, governmentality and biopolitics, we discussed the 

centrality that education takes in Brazil and what are its uses.  Keywords: Country of 

education. Speech. Education. Foucauldian Studies. 
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Resumen  

En la perspectiva de los Estudios Foucaultianos en Educación, esta investigación 

problematiza los discursos pronunciados por la presidenta Dilma Roussef en la 

ocasión de su posesión en enero del año 2011 y en enero del año 2015 cuando 

instituye como lema de su Gobierno "Brasil, Patria Educadora" . El lema del primer 

Gobierno Dilma, "País rico, es país sin pobreza" se centraba en una estrategia de 

desarrollo social para eliminar la extrema pobreza hasta el año 2014. El discurso 

del año 2015 enfatiza la educación como una estrategia de gobierno que Debe ser 

ejecutada colaborativamente por todos los ciudadanos. Al contemplar estos 

materiales, utilizando el concepto-herramienta de gobierno, gubernamentalidad y 

biopolítica, discutimos la centralidad que la educación toma en Brasil y cuáles son 

sus usos. Palabras claves: Patria Educadora. Discurso. Educación. Estudios 

Foucaultianos. 

 

QUERIDOS BRASILEIROS E BRASILEIRAS  

No dia 1° de janeiro de 2015 a então presidenta Dilma Roussef, ao assumir o 

Governo do Brasil, profere o seu discurso de posse. Após afirmar que em seu 

primeiro mandato o “Brasil alcançou um feito histórico, superamos a extrema 

pobreza” (BRASIL, 2015a), a presidenta reeleita proclama o lema do seu governo: 

“Brasil, Pátria Educadora” (BRASIL, 2015a). O pontapé inicial do Governo Dilma 

nos provoca a refletir sobre a centralidade que a educação no Brasil assumiu em 

seu mandato, mas, ao mesmo tempo, nos convoca a pensar sobre que educação é 

essa e quais são os seus usos. Inserida na perspectiva dos Estudos Foucaultianos, 

esta pesquisa discute algumas das condições de possibilidade que tornaram 

possíveis o lema “Pátria Educadora”, ao mesmo tempo em que reflete sobre os seus 

efeitos em termos de um governo das condutas.  

Abordaremos neste artigo o fato da ex-presidenta6 considerar que, a partir da 

superação da extrema pobreza — lema de seu primeiro mandato —, é possível 

pensar numa pátria educadora. Naquela ocasião, diferentes estratégias foram 

colocadas em ação, para dar conta deste propósito e, em nossa percepção, com o 

intuito de incluir os sujeitos no jogo econômico. Ações que visavam o 

desenvolvimento social, a educação, a segurança, a saúde, dentre outras, 

articularam-se para capturar os diferentes sujeitos e eliminar, em vários âmbitos, a 

extrema pobreza. A partir dessa superação, coloca-se a necessidade de termos 

sujeitos educados para serem melhores governados e se manterem no jogo 

econômico. Pensar esse deslocamento é algo profícuo nos dias de hoje, na medida 

em que a educação, há alguns anos, vem assumindo a centralidade das discussões 

políticas, econômicas, sociais e culturais. Nas palavras de Peters (1994) “a 

                                                           
6  Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff, tem seu mandato cassado, o que resultou na interrupção de seu 
exercício político enquanto Presidenta da República. 
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educação pode, de fato, ser a estrela do futuro” (PETERS 1994, p. 223). Como 

pesquisadoras da área da educação, nos vemos convocadas a tematizar e a 

debater tais questões. É importante ressaltar que não temos por objetivo nos colocar 

a favor ou contra tais políticas, mas temos, sim, uma preocupação em não 

naturalizarmos as políticas de inclusão como atos meramente benevolentes e, com 

isso, acreditamos ser necessário atentarmos para o fato de que ações inclusivas 

podem ser um meio para uma vida mais igualitária e justa, como também podem 

estar servindo a uma lógica de mercado pautada em princípios neoliberais.  

Dessa forma, nosso objetivo é problematizar quais as condições de possibilidade 

que permitiram o deslocamento de objetivos do governo Dilma, colocando a 

educação como foco central da ação governamental, além de demonstrar como 

esses movimentos estão inseridos em estratégia de condução das condutas para 

enquadramento numa lógica de governamentalidade neoliberal. Para isso, 

analisamos os discursos de posse da ex-presidenta, proferidos em janeiro de 2011 

e janeiro de 2015 na ocasião de sua posse, os quais englobam o que foi proferido 

a toda nação e outros que foram destinados a diferentes órgãos. Olhamos para esse 

movimento, a partir dos conceitos-ferramentas dos estudos foucaultianos, em 

especial os conceitos de governamento, governamentalidade e biopolítica.  

Para organizar nossas reflexões, em primeiro lugar, a partir da noção foucaultiana 

de governamentalidade, discutimos de que forma a educação vem constituindo-se 

como o centro dos debates políticos, sociais, econômicos e culturais no Brasil. Em 

seguida, problematizamos o modo como os sujeitos são capturados pelo discurso 

político e são colocados no jogo econômico, destacando a maneira como são 

educados a fazerem parte dessa lógica de mercado instituída pela 

governamentalidade neoliberal. Nas “Últimas palavras”, finalizamos este artigo 

enfatizando os principais aspectos discutidos. 

SOBRE GOVERNAMENTALIDADE E EDUCAÇÃO  

A constituição das diferentes sociedades, de um modo ou de outro, foram pautadas 

por uma vontade de poder ou por um desejo de governar. Em diferentes épocas, há 

racionalidades que pensam, organizam e governam a vida em sociedade, lançando 

mão de diferentes estratégias. De acordo com Avelino (2011), Foucault entendia 

como racionalidades “os conjuntos de prescrições calculadas e razoáveis que 

organizam instituições, distribuem espaços e regulamentam comportamentos; 

nesse sentido as racionalidades induzem uma série de efeitos sobre o real” 

(AVELINO, 2011, p. 32). 

Tais racionalidades não emergem sozinhas, mas se constituem a partir de 

condições de possibilidade que estão dispostas em determinado tempo e não em 

outro. Assim, podemos entender que, embora algumas práticas ou ações de um 

tempo pareçam idênticas a outras, elas se distinguem, pois atendem a um tempo e 

a uma racionalidade específica que mudam a cada época.  
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O ideário do “deixar viver e fazer morrer” ― típico do poder soberano ―, vai sendo 

deslocado para um “fazer viver e um deixar morrer” ― característico de uma 

sociedade que tem como objetivo administrar a vida da população. Tal poder é 

chamado de biopoder e desenvolve-se a partir do século XVII mediante duas faces: 

uma anátomo-política do corpo e uma biopolítica da população (FOUCAULT, 1988). 

Os mecanismos desse exercício de poder constituem dispositivos de segurança 

aliados aos dispositivos disciplinares que passam a gerir a vida da população.   

Dentre as mudanças na racionalidade política que passamos, também podemos 

destacar o advento de um liberalismo e, posteriormente, de um neoliberalismo. Nos 

Estados liberais, tratava-se de governar menos, deixando o mercado aparecer para 

“limitar do interior o exercício do poder de governar” (FOUCAULT, 2008, p. 39). 

Candiotto (2013), ao tratar da biopolítica nos Estados de Bem-Estar social, expõe 

que o período entre guerras e o período que as seguiu, adjetivou-se os Estados 

como de Bem-Estar (Welfare State), o qual tratou de evitar a morte e fazer viver, 

cuidando da vida da população por meio de diversas políticas de inclusão 

educacionais e nutricionais, além de políticas de empregabilidade, previdência e 

garantia de moradia, lazer, cultura, planos de saúde governamentais e a 

manutenção dos padrões de vida e de consumo.   

De acordo com Lopes (2013), no final da década de 1980, ocorre “uma grande 

virada no cenário promissor do Welfare State” (LOPES, 2013, p. 295). Os Estados 

diminuem seus investimentos e começam a incorporar práticas do neoliberalismo, 

a saber:constituir sujeitos para serem “livres”dentro de uma lógica de mercado; 

garantir que os sujeitos se sintam interpelados pela concorrência; educar as 

pessoas para que se ocupem de si mesmos; e garantir para si condições que antes 

eram garantidas pelo Estado (LOPES, 2013). 

Assim, entendemos que quando o Governo Federal brasileiro propõe como lema de 

Governo “País Rico é País sem Pobreza”, ele está se afinando aos preceitos de 

uma racionalidade neoliberal, primando pela inclusão e pela participação de todos 

nas diversas redes do mercado. Não obstante, consideramos que somente foi 

possível pensar numa “Pátria Educadora” após o Brasil ter sido considerado um 

“país sem miséria”. Foi preciso, primeiramente, capturá-los, colocá-los no jogo e, a 

partir de então, é necessário educá-los para permanecer no jogo.   

Não é recente e nem ao acaso que a educação tem tomado centralidade nas 

diversas estratégias de Governo. De acordo com Veiga-Neto (2006, p. 31) “a escola 

moderna funcionou — e em boa medida continua funcionando — como um conjunto 

de máquinas encarregadas de criar sujeitos disciplinados num e para um novo tipo 

de sociedade que se gestava após o fim da Idade Média”. A educação sempre 

esteve conexa a modos de exercício de Governo e de governamento. Assim, 

embora as racionalidades e as formas de exercício de poder se desloquem ou se 

modifiquem, ainda estaremos governando e procurando conduzir a si mesmo e aos 

outros. Foucault chama isto de governamentalidade,que seria “o encontro entre as 
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técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si” (FOUCAULT, 

1994, p. 02).   

Dentre as diversas técnicas exercidas, Foucault (2011) em seus últimos escritos, 

também nos fala de um governo pela verdade. A partir de textos e escritos da 

antiguidade greco-romana, o autor nos traz importantes colaborações sobre as 

práticas de si em diferentes períodos históricos e mostra técnicas que exigem do 

sujeito que diga a verdade sobre si mesmo. Para Avelino (2011) ao pensarmos 

sobre essa verdade, importa o seu poder e seus efeitos na subjetivação dos 

sujeitos.É um entendimento sobre a verdade que se afasta do transcendental e se 

desloca para uma verdade imanente que vincula o sujeito a si mesmo. Ao tomar 

para si certas verdades,o sujeito subjetiva-se e exerce operações sobre si que 

reforçam tais verdades.   

No meio educacional contemporâneo vemos uma proliferação de verdades que 

constituem e subjetivam os diferentes sujeitos. Destacam-se os trabalhos de: 

NogueraRamirez (2009) problematizando a ênfase que a aprendizagem assume 

nos dias de hoje; Aquino (2012) apontando um alargamento do raio de ação escolar 

e as incumbências dos professores; Fabris e Traversini (2013) discutindo a ideia de 

uma escola que, para além dos conhecimentos escolares, procuram gerenciar os 

riscos. Nos exemplos de discursos e práticas educacionais contemporâneas 

discutidas pelos autores, entendemos que cada uma delas, de um ou de outro 

modo, vão se engendrando como verdades. A educação é a verdade que governa 

e conduz. 

Assim, quando a ex-presidenta Dilma Roussef, em seu mandato, aciona a educação 

como central e diz que esse é o caminho, ela está produzindo uma verdade que é 

usada como estratégia de Governo. Essa estratégia, aliada a outras que já estavam 

em ação, objetiva capturar os sujeitos, trazê-los para dentro do jogo econômico e 

mantê-los nessa engrenagem.   

 

PAÍS RICO, PAÍS SEM POBREZA   

 

Reafirmo aqui outro compromisso: cuidarei com muito carinho dos mais frágeis e mais 

necessitados (BRASIL, 2011, s/p). 

 

Como já ressaltado, acreditamos que para o discurso da “Pátria Educadora” se 

constituir como possível, primeiro houve um movimento de inclusão e captura 

daqueles sujeitos que se encontravam à margem da sociedade. Por isso, o 

destaque da epígrafe, que nos aponta o público-alvo do governo Dilma: aqueles 

classificados como “os mais frágeis e mais necessitados”. Enfim, aqueles que não 
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se encontram em condições de consumir, nem impactar de forma considerada 

vantajosa à sociedade e ao mercado.  

O neoliberalismo constitui formas de vida cada vez mais conduzidas e governadas 

por princípios de mercado e autorreflexão, mas para essa racionalidade funcionar é 

preciso um princípio básico e fundamental: incluir a todos no jogo econômico, 

mesmo que de formas desiguais(LOPES, 2009). O sujeito precisa ter condições 

básicas para entrar no mercado e, depois disso, precisa ter o desejo de permanecer 

nele. Sendo assim, a erradicação da extrema pobreza é passo primordial para dar 

condições mínimas de entrada no jogo neoliberal, atingindo um equilíbrio social e 

econômico, talvez seja possível uma  redução da ação do campo social. Em função 

disso, osque estavam à margem, passam a ser o enfoque do governo, como é 

possível perceber nos excertos abaixo:   

Acredito e trabalharei para que estejamos todos unidos pelas mudanças necessárias 

na educação, na saúde, na segurança e, sobretudo, na luta para acabar com a 

pobreza, com a miséria (BRASIL, 2011, s/p – grifo nosso). 

[...] temos hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a tragédia da 

fome. (BRASIL, 2015a, s/p).  

Em nossos governos, cumprimos o compromisso fundamental de oferecer a uma 

população enorme de excluídos, de pessoas excluídas, os direitos básicos que 

devem ser assegurados a qualquer cidadão (BRASIL, 2015a, s/p).  

Nós temos hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a tragédia da 

fome. Nós resgatamos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22 milhões 

apenas no meu governo. Nesses períodos, nunca tantos brasileiros ascenderam às 

classes médias. (BRASIL, 2015b, s/p – grifo nosso).  

O grande enfoque está na ascensão de pessoas que não tinham condições 

financeiras e que, por investimento do governo, passam a fazer parte de uma classe 

que tem acesso a bens de consumo. Além disso, miram uma inserção social através 

do acesso ao ensino e melhores trabalhos. Esse é um enfoque recorrente e 

ressaltado no discurso de posse da presidenta na época.É nessa lógica de inclusão 

que se justificam vários dos programas sociais mobilizados pelo Governo brasileiro 

nos últimos anos, como oPlano Brasil sem Miséria7, Bolsa Família8, Fome 

Zero9,Vale-Gás10,Luz para Todos11, Saúde na Escola12, etc. Consideramos 

importantes também, outros programas como Vale-Cultura13, Pró-jovem14, PróUni15, 

                                                           
7 Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br. Acesso em 05 de maio de 2015. 
8 Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em 05 de maio de 2015. 
9 Disponível em: http://bolsa-familia.info/fome-zero.html. Acesso em 05 de maio de 2015 
10Disponível em: http://www.programadogoverno.org/vale-gas-auxilio-gas. Acesso em 05 de maio de 2015. 
11Disponível em: https://www.mme.gov.br/luzparatodos/asp/. Acesso em 05 de maio de 2015. 
12Disponível em: https://www.portal.mec.gov.br/programasaudenaescola. Acesso em 05 de maio de 2015 
13Disponível em: http://www.cultura.gov.br/valecultura. Acesso em 05 de maio de 2015. 
14Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17462&Itemid=817. Acesso 
em 05 de maio de 2015. 
15Disponível em: http://siteprouni.mec.gov.br/index.php. Acesso em 05 de maio de 2015. 
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Pronatec16, os quais, além de incluir os diversos sujeitos no jogo, despertam a 

vontade de que os sujeitos permaneçam no jogo. Muitos desses programas 

articulam-se para um mesmo fim: incluir os diversos sujeitos no jogo econômico, o 

que, para o Governo parece representar um país sem miséria. Afinal, “a inclusão 

pode ser vista como o primeiro passo numa operação de ordenamento, pois é 

preciso a aproximação com o outro” (VEIGA-NETO, 2001, p. 26-27).  

É através desse reconhecimento que é possível capturar esses sujeitos e melhor 

governá-los. A inserção dos “mais frágeis e mais necessitados” é necessária para 

uma condução adequada da população. Afinal, é aí que se encontra o primeiro 

passo de uma ação biopolítica, quando se produz uma necessidade de governar a 

conduta de uma população, é que se capturam os excluídos. Em outros momentos, 

podemos ver claramente como a retirada da miséria faz parte de um projeto maior, 

mas que se torna passo primário e necessário para a captura desses indivíduos 

considerados excluídos. Há todo um investimento por parte do governo para garantir 

as condições mínimas que possibilitem uma melhor captura do sujeito e que 

possibilitam a necessidade de uma pátria educada. Inúmeros apontamentos 

positivos são indicados pela presidenta em relação a sua primeira gestão, mas 

destaca, como o aspecto mais importante, a diminuição da taxa de desemprego. O 

vínculo ao emprego e a uma renda é um importante critério para a 

governamentalidade neoliberal, pois é através da manutenção do emprego/renda 

que é possível a participação econômica e uma melhor captura dos sujeitos e, ao 

mesmo tempo, uma desoneração do Estado, pois o neoliberalismo precisa de 

sujeitos que saibam gerir suas vidas e, por consequência, que não dependam de 

políticas sociais. Nesse sentido, corroboramos com a argumentação de Saraiva e 

Lopes (2011, p. 19) que afirmam que as “políticas de inclusão, a partir dessa 

perspectiva, podem ser entendidas como produtoras da liberdade de mercado, se 

constituindo, desse modo, num elemento importante na governamentalidade 

neoliberal”.   

Mais importante: a taxa de desemprego está nos menores patamares já vivenciados 

na história de nosso país. Geramos 5 milhões e 800 mil empregos formais. (BRASIL, 

2015a, s/p – grifo nosso).  

  

Tudo isso voltado para o que é mais importante e mais prioritário: a manutenção do 

emprego e a valorização, muito especialmente a valorização do salário mínimo, que 

continuaremos assegurando (BRASIL, 2015a, s/p – grifo nosso).  

É nessa lógica de erradicação da pobreza e decaptura dos sujeitos que são criadas 

as condições de possibilidade de um lema como a “Pátria Educadora”, pois os 

sujeitos para serem governados, primeiramente precisam se encontrar incluídos e 

capturados pelo jogo neoliberal, podendo, a partir desse movimento, serem 

(re)educados ao mercado. Após os sujeitos serem retirados de uma situação de 

                                                           
16Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/. Acesso em 05 de maio de 2015. 
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miséria e incluídos em um processo de subsistência básica é que a educação se 

torna peça chave para que se aprenda a gerenciar a vida e querer permanecer 

incluído. Entendemos que é a partir dessa inclusão e da captura dos sujeitos para 

uma lógica de mercado e de consumo que a pátria educadora poderá agir. A “Pátria 

Educadora” não captura diretamente os sujeitos, mas ela atua na condução das 

condutas dos já capturados. Primeiramente buscou-se um “país sem miséria” e, 

depois que os sujeitos estivessem minimamente incluídos, procura-se transformar 

o país em uma “pátria educadora” para que os incluídos aprendam a permanecer 

no jogo.  

 

PÁTRIA EDUCADORA COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNAMENTO 

 

Em meu primeiro mandato, o Brasil alcançou um feito histórico: superamos a extrema pobreza. 

Mas, como eu disse - e sei que é a convicção e a expectativa de todos os brasileiros -, o fim da 

miséria é apenas um começo (BRASIL, 2015a, s/p). 

 

Perceber um movimento de continuidade em relação às ações do governo Dilma é 

fundamental para entendermos como nos constituímos uma pátria que coloca a 

educação como objetivo central de um governo. Um primeiro passo foi a captura 

dos sujeitos através da inserção social mínima representada pela superação da 

pobreza. A partir disso,contemplam-se estratégias de governamento dos sujeitos 

que necessitam de uma pátria educada para funcionar, colocando em açãopráticas 

que conduzem a conduta dos sujeitos. A educaçãose torna ferramenta essencial 

para a construção de uma sociedade em que o governamento dos sujeitos seja 

possível. É necessário que cada um seja educado para o jogo econômico, para a 

competição e para o empresariamento de si, acreditando que seja possível que 

tenhamos sujeitos que respondam a um objetivo socialcada vez mais vinculado a 

um objetivo de mercado.    

Nessa perspectiva, percebemos que a presidenta invoca constantemente a ideia do 

desejo, do “querer mais” vinculado à ideia de avanço social do povo brasileiro, como 

podemos ver nos excertos a seguir:  

 

Já fizemos muito nos últimos oito anos, mas ainda há muito por fazer. E foi por 

acreditar que nós podemos fazer mais e melhor que o povo brasileiro nos trouxe até 

este momento (BRASIL, 2011 – grifos nossos).  

Sei que vocês querem mais e melhor [...] (BRASIL, 2015b, s/p – grifos nossos).  

O recado que o povo brasileiro nos mandou não foi só de reconhecimento e de 

confiança, foi também um recado de quem quer mais e melhor (BRASIL, 2015a, s/p 

– grifos nossos). 
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O povo brasileiro quer mudanças, quer avançar e quer mais (BRASIL, 2015a, s/p – 

grifos nossos). 

 

Dar melhores condições e educar a população para buscar esse avanço é uma 

estratégia para conduzir os sujeitos a uma postura competitiva e mercadológica, 

vinculada ao desejo de ter mais e oferecer mais, conforme destaca a presidenta. 

O meu sonho é o mesmo sonho de qualquer cidadão ou cidadã: o sonho de que uma 

mãe e um pai possam oferecer aos seus filhos oportunidades melhores do que a 

que eles tiveram em suas vidas (BRASIL, 2011, s/p).  

 

Um seguinte aspecto que enfatizamos no discurso da presidenta é o modo como a 

educação ultrapassa a área escolar e as universidades. Para além dessas 

instituições, notamos que as ações educativas se espalham para poderem 

influenciar num melhor gerenciamento da população. Somos constantemente 

ensinados a organizar nossas finanças, a escolher o tipo de alimentação mais 

adequada para uma vida saudável, a entender quais hábitos são nocivos à saúde, 

como educar nossos filhos, como e com quem nos relacionarmos sexualmente, etc. 

Dessa forma, a educação passa cada vez mais a ser uma ferramenta potente para 

gerenciar a vida de uma população. A educação como verdade, passa a organizar 

e a gerir a vida em sociedade, abrangendo diversos setores. Dentro do 

neoliberalismo como modo de vida em que, constantemente, somos convocados a 

gerenciar nossos riscos e cuidar de nós mesmos — em um Estado que está cada 

vez mais a serviço do mercado — a educação é lançada como estratégia que, 

dentre outras coisas, nos conduz e nos educa neste modo de vida.  

 

Assumo esse mandato com uma certeza: nós estamos juntos com a dignidade, estamos 

juntos de pé, e com a força da imensa fé que temos no povo desse país. De pé e com fé 

porque o Brasil será a verdadeira pátria educadora e os brasileiros terão acesso a educação 

de qualidade, da creche à pós-graduação. De pé e com a força da fé nesse país, porque 

vamos mudar a Constituição para permitir que o Governo Federal assuma a 

responsabilidade para melhorar a segurança pública. De pé e com a força da fé, porque 

vamos melhorar a nossa saúde, vamos garantir mais acesso a exames e a consultas com 

especialistas. De pé e com fé, porque vamos garantir emprego de qualidade, baseado na 

expansão da economia, na formação profissional e na inovação. De pé e com fé, porque 

apostamos em cada vez mais empregos e salários valorizados, porque vamos continuar com 

a política de valorização do salário mínimo. De pé e com fé, porque vamos continuar o Minha 

Casa, Minha Vida, o Prouni, o Fies, o Ciência sem Fronteiras. (BRASIL, 2015b, s/p – grifos 

nossos).  

 

Percebe-se o quanto a educação se torna importante e como todos são convocados 

a compartilhar e a trabalhar a favor de um país educado. A educação é utilizada 
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como um difusor que atinge os mais variados campos de ação do Governo 

brasileiro.   

Quadro 1: Figura produzida para ilustrar os campos de ação do governo numa Pátria 

Educadora 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Neste quadro procuramos mostrar que existe um grande raio de ação do Governo 

que busca atingir vários campos. Embora as ações do Governo atinjam diferentes 

setores, tais como: saúde, segurança, meio ambiente, desenvolvimento social, 

entre outros, acreditamos que o discurso da “Pátria educadora”, posiciona a 

educação como central nessa lógica, uma vez que é através da possibilidade de 

uma pátria educada, que estão as condições necessárias para a permanência 

daqueles sujeitos capturados pela lógica do jogo neoliberal.    

A proliferação de ações governamentais fortalece a inserção e a permanência 

desses sujeitos no jogo, auxiliando a construção de condutas mais adequadas e 

desejadas a um tipo de sociedade, uma vez que estes diferentes campos de ação 

do Governo possibilitam as condições básicas para uma organização de vida 

prevista dentro de uma lógica de mercado. A partir da aquisição de condições 

mínimas sociais, os sujeitos se subjetivam a permanecer no jogo e, ao mesmo 

tempo, assumem a educação como uma verdade deste tempo que propicia 

melhores condições de vida para todos. 

 

ÚLTIMAS PALAVRAS 

Como pesquisadoras em educação e imersas no campo de pesquisa dos Estudos 

Foucaultianos, nos sentimos mobilizadas a debater sobre o discurso de posse do 

ano de 2015 da presidenta Dilma— Brasil, Pátria Educadora — que, em vários 

momentos, refere-se ao seu discurso anterior— País rico é país sem pobreza —, 

retomando as conquistas do seu primeiro Governo. Em nossa análise, percebemos 

que ações como a ascensão de muitos brasileiros à classe média, possibilidade de 
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trabalho com carteira assinada, resgate de 36 milhões de brasileiros da extrema 

pobreza, conquista da casa própria, valorização do salário mínimo, entre outras 

ações, capturaram os sujeitos, colocando-os para dentro do jogo econômico. Esse 

movimento de captura é condição de possibilidade para que a presidenta Dilma 

anuncie a Educação como central em seu novo governo. 

Consideramos que as ações realizadas no primeiro Governo Dilma — que tinham o 

intuito de tornar o Brasil um país sem pobreza — são mecanismos de segurança 

que se constituem em ações biopolíticas que procuram intervir na vida da 

população. Desse modo, podemos pensar que as ações agora anunciadas pela 

ideia de Pátria Educadora, podem estar se dirigindo também à condução da conduta 

daqueles que já foram capturados pelas políticas de um país sem pobreza, 

interferindo nos seus desejos e conduzindo-os para permanecer no jogoneoliberal.  

É neste sentido que devemos estar atentos ao discurso da inclusão, não porque 

acreditamos que seja bom ou ruim, ou ainda, porque nos posicionamos a favor ou 

contra; mas, pelo fato de que a inclusão pode servir, também, a fins não meramente 

benevolentes. As políticas de inclusão, como observamos, podem ser um 

investimento no presente para a viabilização de um Estado mínimo no futuro 

(SARAIVA, LOPES, 2011). Isso porque a racionalidade política em que vivemos — 

de uma governamentalidade neoliberal — também lança mão e se abastece de 

ações de outros campos, tais como as políticas de inclusão e a própria educação. 

Ambas podem ser extremamente potentes para dar oportunidades ditas mais 

igualitárias de vida a sujeitos que se encontram marginalizados, no entanto, dentro 

de uma lógica neoliberal, acabam, muitas vezes, absorvidas e ressiginificadas em 

estratégias que visam responder a uma lógica de mercado. Políticas vistas como de 

esquerda passam a compor e a também responder a um neoliberalismo na medida 

em que, cada vez mais as fronteiras entre direita e esquerda são borradas por um 

Estado que se coloca a serviço do mercado. Portanto, é importante a atenção ao 

analisarmos discursos que reivindicam direitos de minorias, pois a própria lógica 

inclusiva também atende a políticas econômicas internacionais e não fogem de um 

modo de vida neoliberal. 

Nesse sentido, acreditamos que aeducação é um locus privilegiado para que 

estratégias de governamento e ações biopolíticas, que visam a condução da 

conduta daqueles sujeitos inseridos no jogo econômico, se efetivem. A articulação 

da Educação a outros campos de ação do Governo age no sentido de tornarem 

mais adequadas as condutas dos sujeitos que estão inseridos na lógica da 

governamentalidade neoliberal. Nessa perspectiva, a Educação toma força de 

verdade, pois está disseminada em todas as ações do Governo.  
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INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE: 

REFLEXÕES SOBRE AS PERCEPÇÕES DOS EDUCANDOS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

INCLUSION AND PHYSICAL EDUCATION IN RIO GRANDE CITY: 

REFLECTIONS ABOUT PERCEPTIONS OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE: 

REFLEXIONES SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 
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Machado*, Débora Duarte Freitas** 

 

Cita APA: Sonaglio de Vasconcellos, A., Finoquetto, L. C., Belmonte Machado, R., & Duarte 

Freitas, D. (2016). INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE: 

REFLEXÕES SOBRE AS PERCEPÇÕES DOS EDUCANDOS COM 

DEFICIÊNCIA. Movimento, 22(3). 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar e refletir sobre as percepções dos 

educandos com deficiência a respeito do seu processo de inclusão nas aulas de 

Educação Física na rede municipal da cidade do Rio Grande/RS. Participaram do 

estudo três alunos dos anos finais, que têm o acompanhamento de um monitor. 

Realizamos três observações, registradas em diário de campo e uma entrevista 

semiestruturada para cada um dos entrevistados. Para análise de dados foram 

criadas três categorias: mecanismos de in/exclusão, processos de vigilância e a 

normalização do anormal. Como ferramentas teórico-metodológicas utilizamos os 

Estudos Foucaultianos, principalmente os conceitos que versam sobre norma, 

normação e normalização. Como apontamentos desta pesquisa podemos refletir 

sobre o modo como os processos de inclusão se instalam como um imperativo, 

provocando professores e monitores a trabalharem como normatizadores e 

normalizadores de alunos com deficiência, os quais percebem o processo como 

positivo. 

Palavras-chave Inclusão educacional. Pessoas com deficiência. Educação Física. 

Pesquisa qualitativa 

 

Abstract: This article aims to identify perceptions of students with disabilities about 

their process of inclusion in Physical Education classes in public schools of the city 

of Rio Grande. Participants included three students from the final years, who were 

followed by monitors. Three observations recorded in a field diary and a semi-
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structured interview were performed for each of the respondents. Three categories 

were created: inclusion/ exclusion mechanisms; monitoring procedures; and 

normalization of the abnormal, which were analyzed based on Foucault’s studies, 

specially concepts of norm, normation and normalization. This research looks into 

how inclusion processes are established as imperatives and lead teachers to work 

as normatizers and normalizers of students with disabilities, who perceive the 

process as positive. 

Keywords Educational inclusion. Disabled persons. Physical education. Qualitative 

research. 

 

Resumen: Ese artículo tiene por objetivo identificar y reflexionar sobre las 

percepciones de los educandos con deficiencia en lo que se refiere a su proceso de 

inclusión en las clases de Educación Física en la red pública de la ciudad de Rio 

Grande. Participaron del estudio tres alumnos, de los años finales, que son 

acompañados por un monitor. Realizamos tres observaciones, registradas en un 

diario de campo y una entrevista semiestructurada para cada uno de los 

entrevistados. Para el análisis de los datos fueron creadas tres categorías: 

mecanismos de in/exclusión, procesos de vigilancia y la normalización de lo 

anormal. Como herramientas teórico-metodológicas utilizamos los Estudios 

Foucaultianos, principalmente los conceptos que versan sobre norma, 

normatización y normalización. En esta investigación, podemos reflexionar sobre el 

modo en que se instalan los procesos de inclusión, como un imperativo, obligando 

a que profesores y monitores trabajen como normatizadores y normalizadores de 

estudiantes con discapacidad, que perciben el proceso como positivo. 

Palabras clave Inclusión educacional. Personas con discapacidad. Educación 

Física. Investigación cualitativa. 

 

1 PARA PENSAR O TEMA 

O debate sobre inclusão vem crescendo significativamente no país desde a década 

de 1980. Fez-se presente em nossa legislação por intermédio da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos (1990), da Conferência Mundial de Educação 

Especial (1994), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), da Lei de 

Acessibilidade (2004), dentre outros. Promovido a partir das discussões de direito 

das minorias, esse tema passou a ser refletido por inúmeros autores. Numa 

perspectiva pós-estruturalista de debater a educação, na qual nos inserimos, 

autores como Lopes (2009; 2011; 2013), Lopes e Fabris (2013), Thoma e Hillesheim 

(2011), Lockmann (2010), Santos (2010) e Veiga-Neto (2001) têm trazido 

importantes reflexões sobre a temática. Além disso, a discussão sobre inclusão 

também está presente nas agendas das Secretarias do Ministério de Educação 
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(2013); nas discussões nas escolas e tem grande visibilidade nos programas e 

veículos de informação. Como professoras envolvidas com a inclusão e com a 

Educação Física Escolar, notamos que esse tema, ao atravessar o campo 

educacional e social, também atravessa as aulas de Educação Física. Nesse 

escopo, este trabalho versará sobre as aulas de Educação Física e a inclusão de 

alunos com deficiência, estabelecendo uma problematização desse tema, sem 

enaltecê-lo ou condená-lo, mas discutindo algumas verdades que são dadas como 

naturais em torno da inclusão. Conforme aponta Santos (2010): 

Pensar e problematizar a inclusão ou pensar qualquer outro tema que foi inventado 

em uma atmosfera moderna para democratizar acessos, para “garantir” igualdade a 

todos, é entendido muitas vezes como um movimento de direita ou como um 

movimento de oposição à inclusão (SANTOS, 2010 p. 10). 

Dessa forma, trabalhamos com a ideia de que as verdades produzidas sobre 

inclusão na sociedade em que vivemos, além de serem pensadas por aqueles 

considerados normais17, são construídas historicamente. Para Foucault (1988) a 

verdade é deste mundo e é produzida graças a múltiplas coerções e nele produz 

efeitos regulamentados de poder. Assim, cada sociedade tem seu regime de 

verdade, ou seja, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros, assim como as técnicas e procedimentos que são valorizados. 

Desse modo, pensamos ser muito profícuo problematizar a inclusão dada como 

uma verdade, já que esta é um produto da sociedade, podendo inclusive sustentar 

alguns processos de exclusão. Temos notado, por exemplo, que as aulas de 

Educação Física, em diversas escolas, têm retratado muito desse movimento que 

ora inclui e ora exclui os sujeitos. Para dar corpo a nossa discussão, buscamos 

neste trabalho discutir a construção dessa verdade sobre a inclusão, a qual a 

identifica como algo benevolente e bom para todos, por uma sociedade de normais, 

procurando dar voz a educandos com deficiência que estão incluídos em aulas de 

Educação Física. Essa verdade sobre inclusão a qual nos referimos é a 

disseminação de discursos que identificam esse ato como algo simplesmente 

benéfico sem aprofundar a discussão sobre a realidade dos alunos e das escolas; 

a proliferação de manuais, técnicas e estratégias que são vistos como os salvadores 

da escola e da inclusão e não discutem o que serve para quem, desconsiderando, 

muitas vezes, a diversidade dos sujeitos. Como já citamos, nossa linha de 

problematização dessas verdades encontra apoio nos trabalhos de estudiosos que 

debatem sobre o tema com base nos Estudos Foucaultianos. Nessa esteira de 

pensamento, este trabalho tem por objetivo identificar as percepções dos 

educandos com deficiência a respeito do seu processo de inclusão nas aulas de 

Educação Física na rede municipal da cidade do Rio Grande/RS. Acreditamos que 

essa é uma problematização interessante, pois levanta dados que nos fazem refletir 

sobre a inclusão e as aulas de Educação Física nesse município, nos fornecendo 

                                                           
17  Em breve iremos explorar a discussão de normais e anormais quando tratarmos sobre norma e os 
processos de normação e normalização. 
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informações que ainda não estão em circulação. Dar voz aos alunos e ouvir suas 

considerações sobre esse processo que por vezes os assujeita talvez seja um dos 

modos de fazer diferente a própria inclusão.  

Neste artigo estamos trazendo os resultados desta nossa pesquisa. Para melhor 

organizar nossas considerações, os dividimos em quatro etapas. Na primeira são 

detalhados os procedimentos metodológicos, desde a aproximação com a escola e 

os alunos até a finalização e interpretação dos dados. Na segunda explicitamos 

alguns conceitos-ferramentas importantes para o entendimento da perspectiva de 

onde olhamos a inclusão, sendo eles: norma, normação, normalização. Na terceira 

etapa são apresentados os resultados e discussões do trabalho. Logo após, a partir 

do que foi desenvolvido, trazemos nossas considerações finais. 

2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

Inicialmente, destacamos que esse trabalho traz um desafio bastante interessante, 

que é o de pensar a inclusão através da perspectiva daqueles que são os sujeitos 

desse processo – os alunos em processo de inclusão. Nesta pesquisa, nos filiamos 

à determinação estabelecida pelo município de Rio Grande que nomeia como 

alunos em processo de inclusão aqueles alunos com deficiência inseridos nas 

turmas regulares que, para a efetivação de sua inclusão, recebem um monitor para 

auxiliar como mediador nesse processo. Segundo Veiga-Neto (2007, p. 111), “[...] 

nos tornamos sujeitos pelos modos de investigação, pelas práticas divisórias e pelos 

modos de transformação que os outros aplicam sobre nós mesmos”. Nesse 

contexto, segundo o autor, Foucault tomou a palavra “sujeito” pelos seus dois 

significados mais importantes: “[...] sujeito [assujeitado] a alguém pelo controle e 

dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 

autoconhecimento” (VEIGA-NETO, 2007, p. 136). 

De um modo geral, a maioria das políticas públicas e as ações voltadas aos 

educandos com deficiência são feitas por sujeitos considerados normais. Contudo, 

em nosso trabalho, optamos por dar voz aos sujeitos que são avaliados como 

“anormais”18, ouvindo os alunos com deficiência. Para isso, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com esses educandos e observamos suas aulas de Educação 

Física, registrando nossas impressões em um diário de campo. 

A entrevista realizada com os alunos foi composta por perguntas que os remetiam 

a refletir sobre as aulas de Educação Física, sobre o seu o relacionamento com os 

colegas, a respeito do monitor que os acompanha e de seu professor. Entendemos 

a entrevista como um ambiente com muitas possibilidades e significados, o que é 

corroborado por Silveira (2007), que considera a entrevista como uma arena de 

significados.  

                                                           
18  O uso dos termos normal e anormal é uma escolha feita a partir da perspectiva de pesquisa dos estudos 
foucaultianos, na qual são posicionados como normais e anormais aqueles que sofreram processos de 
normação e normalização. Esses processos serão explicados com detalhes na seção 3 deste trabalho. 
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[...] o entrevistador se torna cúmplice ou, decididamente, uma espécie de inquisitor, 

mas o enquadramento inicial do que “vai acontecer” é imprescindível. E é nesse 

terreno movediço entre o esperado e o inesperado, entre a repetição e a inovação, 

que resvalam as entrevistas (SILVEIRA, 2007, p. 124). 

Para a seleção dos estudantes que seriam entrevistados, estabelecemos alguns 

critérios: serem alunos da rede pública municipal da cidade do Rio Grande/RS com 

o acompanhamento de um monitor – chamados de alunos em processo de inclusão; 

estarem entre o 6º e o 9º ano do Ensino Fundamental; e terem professor de 

Educação Física. Após o levantamento dos dados de alunos junto à Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Rio Grande/ RS, concluímos que três 

alunos atenderam a esses critérios. Esses alunos em processo de inclusão 

pertenciam a escolas diferentes e bairros distintos e foram nomeados como alunos 

A, B e C. Por se tratarem de alunos menores de idade, os pais ou responsáveis 

pelos alunos e a direção da escola assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido autorizando o trabalho. A cada aluno foi explicado o processo da 

entrevista e pedido seu consentimento de forma oral. Após a realização das 

entrevistas, elas foram transcritas e passaram a compor a materialidade de nossa 

pesquisa.  

Além desse material, também utilizamos em nossas análises o material presente no 

Diário de Campo. Este foi constituído por três observações de aulas de Educação 

Física para cada entrevistado, em dias distintos, as quais antecederam a entrevista 

com a intenção de conhecer o aluno com deficiência, o considerado anormal, os 

seus colegas, a aula de Educação Física, o monitor, o(a) professor(a) de Educação 

Física e criar um ambiente ameno para a entrevista.  

Para refletir sobre a materialidade obtida nas entrevistas e no Diário de Campo, 

utilizamos os conceitos dos Estudos Foucaultianos, pois nos ajudaram a 

problematizar as respostas dos educandos. Dentre as possibilidades que se 

apresentavam, optamos por utilizar como ferramentas teórico-metodológicas os 

conceitos de norma, normação e normalização. Após uma minuciosa análise das 

entrevistas e do material do Diário de Campo, com base nos conceitos dos Estudos 

Foucaultianos, organizamos o material em três categorias distintas: mecanismos de 

in/exclusão, processo de vigilância do considerado anormal e a normalização do 

considerado anormal. No item 4 detalharemos cada uma delas. 

3 UM OLHAR PARA A INCLUSÃO 

Nesta pesquisa nos aliamos a uma perspectiva e a autores que questionam a 

inclusão como um imperativo e como estatuto de verdade. Desse modo também a 

problematizamos como uma prática vista como boa para todos. Para além disso, 

entendemos a inclusão como uma forma de aproximar os sujeitos para conhecê-los 

e, de certo modo, melhor conduzi-los e governá-los. Segundo Lockmann (2010, p. 

67), “a inclusão aproxima os sujeitos da sociedade para constituí-los como uma 
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população que tem suas singularidades, seus riscos próprios, suas ameaças, mas 

que, estando perto e sendo conhecido, pode ser controlado e governado”.  

Pelos processos de inclusão passamos a estabelecer um conhecimento sobre o 

outro. Como afirma Santos (2010), devemos refletir sobre a inclusão “[...] como uma 

operação de ordenamento que fixa quem somos nós e quem são os outros, assim 

como procura capturar os perigosos, os estranhos. Ao me aproximar desse outro, 

acabo estabelecendo um saber sobre ele” (SANTOS, 2010, p. 101). Esse saber que 

estabelecemos sobre o outro vem atrelado ao entendimento de norma que identifica 

e nomeia o normal e o anormal. 

A norma é o elemento que, ao mesmo tempo em que individualiza, remete ao 

conjunto de indivíduos; por isso, ela permite a comparação entre os indivíduos. 

Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, remeter ao conjunto, dão-se 

as comparações horizontais – entre os elementos individuais – e verticais – entre 

cada elemento e o conjunto. E ao se fazer isso, chama-se de anormal aqueles cuja 

diferença em relação à maioria se convencionou ser excessivo, insuportável. Tal 

diferença passa a ser considerada um desvio, isso é, algo indesejável porque des-

via, tira do rumo, leva à perdição (VEIGA-NETO, 2007, p. 75). 

Dessa forma, ao se estabelecer uma norma, é permitida uma comparação e uma 

diferenciação entre os indivíduos. Na Sociedade Disciplinar e na Sociedade de 

Segurança descritas por Foucault, a norma funcionou de maneira diferente. Numa 

descrição breve, podemos dizer que a disciplina – marca de uma Sociedade 

Disciplinar (FOUCAULT, 2007) – é essencialmente centrípeta, ela centra nela 

mesma e encerra. Tem por objetivo regulamentar tudo sem deixar escapar nada. 

Ela procede dividindo todas as coisas de acordo com um código binário. Já os 

dispositivos de segurança – típicos da Sociedade de Segurança (FOUCAULT, 

2008) – tendem perpetuamente a ampliar, são centrífugos. Articulam-se a dados 

estatísticos a partir de curvas de normalidades e intervêm de maneira que trabalhem 

em cima de um convencimento e não a partir da negação. O processo em relação 

à norma na Sociedade Disciplinar é chamado normação e, segundo Foucault 

(2008),  

[...] consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é construído em função de certo 

resultado, e a operação de normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, 

os atos, conformes a esse modelo, sendo normal, precisamente quem é capaz de se conformar a essa 

norma e o anormal quem não é capaz. Em outros termos, o que é fundamental e primeiro na normalização 

disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma (FOUCAULT, 2008, p. 75). 

Já na Sociedade de Segurança, a norma opera em processos de normalização. 

Esta não é fixa, pois ela é estabelecida através das características daquela 

sociedade. Lopes e Fabris (2013) comentam que a norma de seguridade ou de 

normalização é constituída a partir do normal que é determinado no interior das 

comunidades e/ou grupos sociais. Isso significa que primeiro está dada a 

normalidade dos grupos para depois ser estabelecido o normal para ele. Portanto, 

a normalidade, na Sociedade de Segurança, tem fronteiras frágeis, maleáveis e 

negociáveis de acordo com os desejos dos sujeitos e dos grupos que eles integram.  
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Ainda segundo Lopes e Fabris (2013), a norma age de forma prescritiva, 

provocando ações que homogeneízem as pessoas, ou ainda, provocando ações 

que exaltem as diferenças a partir de referenciais comunitários. Essa exaltação da 

diferença é bastante percebida nos discursos atuais de inclusão, uma vez que se 

tornou quase um crime se posicionar contra a inclusão ou não ter um discurso ou 

opinião formada a esse respeito e, quando esta avaliação é feita, deve ser de 

inclinação positiva. Entendemos que essa exaltação vem atrelada ao imperativo da 

inclusão (LOPES, 2011), ou seja, a inclusão dada como algo que é bom e que todos 

devem cumprir, sem contestar.  

Além disso, ressaltamos que a norma através de processos de normatização e 

normalização age diretamente nas instituições. Através de mecanismos 

normalizadores a escola procura conduzir a conduta dos anormais para o mais 

próximo da normalidade possível. A inclusão é uma estratégia importante de 

condução e deve atingir a todos sem distinção e independente dos desejos dos 

indivíduos. Ao entendermos a inclusão como um imperativo, passamos a refletir 

sobre a relação do normal com o anormal. Entendendo esse último como o outro, o 

excluído, o estranho, aquele a quem devemos respeitar e exaltar sua diferença, mas 

de maneira alguma ser parecido.  

No entanto, não é só o anormal que sofre a exclusão, mas também o normal, pois 

vivemos em processos de in/exclusão. Esse termo, segundo Lopes e Fabris (2013) 

enfatiza “[...] a complementaridade dos termos ou a sua interdependência para a 

caracterização daqueles que, mesmo vivendo em situação de rua, de cárcere, de 

discriminação negativa [...] não podem ser apontados como excluídos” (LOPES; 

FABRIS, 2013, p.10). Isso significa que em alguns momentos estaremos incluídos 

e, em outros, excluídos. Como afirmam Veiga-Neto e Lopes: 

Dizer que ninguém é, per se, um incluído ou excluído significa duas coisas que se 

superpõem. A primeira: é na relação que alguém mantém com os demais que ele 

poderá ser considerado um excluído ou um incluído. A segunda, tão importante 

quanto a anterior: a inclusão não é uma “coisa” que exista por si mesma; do mesmo 

modo, ser um incluído ou excluído não é definido por alguma condição ou princípio 

que preexista às próprias práticas que definem a inclusão (VEIGA-NETO; LOPES, 

2011, p.9). 

Com isso, não estamos afirmando que as diferenças entre os sujeitos normais e os 

anormais não existam, mas, sim, apontando que não há uma relação de completa 

exclusão e/ ou inclusão. O que temos são mecanismos que se justapõem, fazendo 

com que o sujeito se encontre em diferentes posições de acordo com determinadas 

situações. No âmbito da Educação Física e no desenvolvimento de atividades 

esportivas para pessoas com deficiência, também é possível ver essa prática que, 

apesar de se nomear como includente, ora exclui e ora inclui. Trabalhos como os 

de Machado (2011), que comparam as Olimpíadas e as Paralimpíadas através da 

fala de atletas paralímpicos, evidenciam que mesmo numa competição esportiva 

destinada a pessoas com deficiência, como é o caso das Paralimpíadas, a exclusão 
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acontece. Para a autora “esses sujeitos que foram subjetivados pela lógica 

neoliberal são incluídos, mas não são tomados como normais. Ainda que sejam 

atletas, recebem outro tratamento. Para eles, ainda são destinados lugares e 

posições sociais diferenciadas ou de menor valor” (MACHADO, 2011, p. 135). 

Mandarino (2010), outro autor que discute a Educação Física nessa perspectiva a 

que nos filiamos, nos aponta que no contexto da escola “as experiências de conviver 

entre si, na escola e na Educação Física acontecerá num mesmo lugar, de dentro, 

em que serão ali exercidos os discursos de in/exclusão dos/as escolares” 

(MANDARINO, 2010, p.5). Desse modo, é possível pensar que a Educação Física, 

como parte da sociedade e da escola, também reverbera as verdades sobre 

inclusão e, junto a isso, carrega consigo os processos de in/exclusão. 

4 COM A PALAVRA O OUTRO, O CONSIDERADO ANORMAL 

Nesse espaço problematizamos as falas dos educandos com deficiência, obtidas 

nas entrevistas, bem como os registros do diário de campo. As informações 

coletadas foram organizadas em três categorias: mecanismos de in/exclusão, 

processo de vigilância do anormal e a normalização do anormal. 

4.1 Mecanismos de in/exclusão 

De um modo mais abrangente, a inserção do deficiente na escola é considerada um 

mecanismo de inclusão. Porém, analisamos que somente a ocupação de um 

mesmo espaço físico não garante a inclusão desse sujeito, pois não garante o 

acesso às atividades desenvol vidas nas aulas. Dessa forma, nessa primeira 

categoria observamos que a inclusão dos alunos no espaço físico não é garantia de 

estar incluído. Essa condição foi evidenciada a partir das observações das aulas de 

Educação Física em que percebemos que quando havia divisões de times uma das 

alunas com deficiência era esquecida. A seguir, trazemos excertos das falas dos 

alunos e recortes dos diários de campo para compor nossa discussão. 

A professora avisa que escolherá quatro alunos para fazer os times. A aluna A 

levanta a mão, mas não é vista. Reclama, mas não é escutada. Termina a escolha 

dos times e a professora manda as meninas para a quadra para começar o jogo, 

porém a Aluna A e outra colega não foram escolhidas. Quando estão para começar 

o jogo, uma aluna diz: “Professora, falta a Aluna A” e a professora responde: “Entra 

uma de cada lado” e a colega chama A para o seu time. Ela fica faceira e vai para a 

quadra e mostra como sabe chutar (DIÁRIO DE CAMPO, 14 maio 2014). 

Outro momento que merece destaque é o da entrevista, em que a Aluna A, ao ser 

questionada sobre o seu relacionamento com os colegas durante as aulas de 

Educação Física, percebe-se excluída pelos demais colegas e os identifica como 

maus. 

Pesquisadora: Durante a aula de Educação Física como é teu relacionamento com 

os colegas? Como os teus colegas te tratam? Como é que tu tratas eles?  
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Aluna A: É tudo do mal.19 

Pesquisadora: Tudo do mal? Por que tudo mal?  

Aluna A: É porque eles correm, correm. Jogam futebol, mas não comigo. 

(ENTREVISTA DA ALUNA A). 

A respeito disso, a Declaração Mundial sobre Educação para todos, no artigo 3, 

inciso 5, comenta que:  

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como 

parte integrante do sistema educativo. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA, 1990). 

Porém, o que observamos através do relato dos alunos e das observações das 

aulas é que apenas o acesso à educação e à escola regular não é suficiente para 

que possam ocorrer práticas inclusivas. Outro exemplo está na passagem abaixo 

destacada do Diário de Campo: 

Nesse momento, os alunos estão livres. E um grupo de meninos joga basquete com 

a bola de vôlei e Aluno B vai junto. Os colegas não passam a bola para ele e o fazem 

de bobo, pois ele fica correndo na volta deles para pegar a bola, mas eles o 

enganaram fazendo gestos de que vão jogar para ele, mas não jogam. Um colega 

ainda ri e diz: “Tem que aprender a jogar”. Quando Aluno B pega a bola sai correndo 

com ela na mão e tenta arremessar. Todos os colegas debocham inclusive a 

monitora. Na busca pela bola, ele corre para tentar pegar a bola de um colega, 

enquanto o colega faz movimentos em círculo. Aluno B desequilibra e cai no chão. 

Todos riem. (DIÁRIO DE CAMPO, 22 maio 2014). 

Além disso, outro ponto bem interessante a respeito desses mecanismos de 

in/exclusão é o relato do Aluno C, que, quando questionado sobre o seu sentimento 

em relação à Educação Física, expressa a compreensão de que existe ele – 

considerado um anormal – e os seus colegas – considerados normais  

Bem, eu me sinto bem. Me sinto. Eu fico quieto, na minha. Fico quieto na minha. Por 

causa que porque ninguém vem me incomodar. Ninguém vem me incomodar. Por 

causa que fica todo mundo lá jogando e eu fico. Quando era no ginásio, eu ficava 

sentado lá. Só de vez em quando, quando era punhobol, eu jogava. (ENTREVISTA 

DO ALUNO C). 

Vale ressaltar que não queremos afirmar a existência de somente práticas 

excludentes na escola, mas queremos dar visibilidade às práticas de exclusão 

sofridas por alunos considerados incluídos, pois muitas vezes elas não são 

mostradas. Na linha de divulgar a inclusão como uma verdade benéfica a todos, por 

vezes as práticas excludentes que ela produz ficam invisíveis. Para Veiga-Neto e 

Lopes (2007), embora as instituições que garantem acesso e atendimento a todos 

sejam includentes, elas acabam por manter quase todos ou muitos desses em 

                                                           
19  As falas dos alunos foram transcritas e foi observada a adequação à forma escrita, preservando o 
significado de suas narrativas. 
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situação de exclusão. Como comentamos na sessão anterior, as relações de 

in/exclusão não são fixas, pois em um momento estamos incluídos e em outro 

podemos estar excluídos. Isso não significa que essa divisão ocorra em parcelas 

iguais, pelo contrário, há pessoas que são muito mais excluídas do que outras. 

4.2 Processo de vigilância do considerado anormal 

Outro ponto que analisamos é o duplo processo de vigilância que sofre o aluno 

anormal nas escolas do município de Rio Grande. Percebemos que o anormal tem 

um processo de vigilância maior do que dos demais alunos, pois além do professor 

da disciplina que o gerencia, há o monitor para regular o seu comportamento e 

enquadrá-lo em atitudes consideradas adequadas. A partir disso, concordamos com 

Veiga-Neto e Lopes ao afirmarem que: 

[...] chamamos de educadores, professores, instrutores e mestres aqueles que 

promovem a força do rebatimento, trazendo os outros para o mais próximo de si 

possível, para a sua morada, para o seu domínio. Chamamos de educandos, alunos, 

aprendizes e discípulos a esses outros sobre os quais se promove e força o 

rebatimento, a esses outros que são trazidos para o domínio daqueles que 

comandam a ação do rebatimento. Em suma, pensando em termos de rebatimento, 

é como se, no processo de educar, os outros aqueles que se situam num plano 

fossem rebatidos para o plano onde já se situavam os mesmos (VEIGA-NETO; 

LOPES, 2011, p. 3). 

Diante disso, lembramos que a escola é pautada por um mecanismo disciplinar de 

normatização pois os alunos são enquadrados de diversas maneiras: idade, 

conteúdo, série, entre outros critérios. E, de certo modo, o professor possibilita esse 

funcionamento através da vigilância, do comando e da regulação das atividades, 

permitindo o “bom” funcionamento escolar. 

Me relaciono bem. Digo assim: Se a gente tá indo bem ou não. Que aí é que ela fica 

de olho para ver como a gente está se saindo. Se a gente tá fazendo um jogo, um 

jogo digamos assim, limpo. Se a gente tá fazendo um jogo limpo, uma atividade 

amigável, tipo seja se tratando do assunto que ela... Se tratando do assunto que foi 

escolhido (ENTREVISTA ALUNO B). 

Do mesmo modo, a monitora também faz parte dessa vigilância, pois está 

acompanhando o aluno para vigiá-lo, para colocá-lo dentro das regras instituídas 

pela escola, as quais também são esperadas na sociedade. Através de uma 

cobrança para atitudes disciplinares, como o comportamento e cópia dos 

conteúdos, a monitora garante um sujeito enquadrado em padrões disciplinares.  

Enquanto a professora passa um texto no quadro, a monitora pergunta se Aluno B 

copiou e ele diz que sim. Mas, tem poucas linhas escritas no caderno. A monitora 

diz então que ele tem que fazer as tarefas para a próxima aula. Do contrário, ela 

ficará decepcionada (DIÁRIO DE CAMPO, 5 jun. 2014). 

É possível observar na passagem acima que o monitor exerce uma função 

disciplinadora e normatizadora, mas também normalizadora, já que faz com que o 

aluno em processo de inclusão copie os mesmos conteúdos e tenha um avanço o 
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mais próximo do padrão instituído como normal. Contudo, ele ainda é o outro, ainda 

está sendo visto como aquele para o qual as práticas includentes se destinam e isso 

já marca sua identidade de outro. Embora ele esteja realizando, aparentemente, as 

mesmas tarefas que os colegas, ele ainda é visto como o anormal. Contudo, o 

desejo da escola, do professor, e do monitor desses alunos analisados é o de que 

essas marcas sejam invisíveis a partir do fato dele, por exemplo, ter o caderno 

completo ou apresentar um comportamento considerado desejável nas aulas de 

Educação Física. Parece que, a partir do momento em que ele for capturado pelo 

arcabouço disciplinar da escola, ele deixará de ser o outro e estará incluído. É nesse 

sentido que apontamos nossa problematização, discutindo o fato de que, apesar 

dos alunos serem capturados pelas práticas disciplinares e se comportarem como 

os outros, isso não garante sua inclusão. Ao contrário, evidencia os mecanismos de 

in/exclusão presentes nessas relações.  

3.3. Normalização do considerado anormal 

Na nossa terceira e última categoria de análise abordaremos os processos de 

normalização realizados nos alunos com deficiência durante as aulas de Educação 

Física. A partir da análise do material, podemos perceber que a escola está 

preocupada em guiar a conduta do aluno para que ela seja a mais adequada 

possível com o ambiente em que está inserido. Isso se materializa através da cópia 

de conteúdos, do respeito aos horários e da conduta considerada adequada para 

uma sociedade normal. Dessa forma, a escola cumpre o seu papel, como afirma 

Veiga-Neto (2003),  

[...] como instituição envolvida na civilidade, ou seja, envolvida na transformação dos 

homens: de selvagens em civilizados. A escola como lugar capaz de arrancar cada 

um de nós – e, assim, arrancar a sociedade de que fazemos parte – da menoridade 

e nos lançar num estágio de vida mais evoluído, criando uma sociedade formada por 

cidadãos que, por estarem na “mesma cidade”, estão num ambiente comum e, por 

isso, têm de aprender a viver minimamente se tolerando, em cooperação mútua e 

sem se barbarizarem. Esse talvez seja o sentido mais radical da escola moderna 

(VEIGA-NETO, 2003, p. 104-105.). 

O Aluno B, quando questionado se a monitora o acompanha nas aulas, responde 

da seguinte forma: 

Me acompanha sim, me acompanha sim. Sim. Às vezes quando ela escreve do 

mesmo. Às vezes eu escrevo assim o que tá passando no quadro assim, o que a 

pessoa tá passando no quadro. Ou me acompanha. Ou me acompanha assim, tipo 

vendo eu fazer as atividades físicas. Toda a quinta-feira é assim (ENTREVISTA DO 

ALUNO B). 

Percebemos uma prática normalizadora, por tentar enquadrar todos os alunos no 

mesmo ritmo e na mesma série, mesmo que para isso seja necessário não respeitar 

o tempo do aluno e copiar o conteúdo para ele. Ao mesmo tempo, os alunos têm 

seus monitores como uma referência, como alguém a quem também devem mostrar 

seus êxitos. Ou seja, é uma tentativa de normalizar os sujeitos. No caso do Aluno 
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C, a monitora age da seguinte forma: “No final da aula, Aluno C vem falar com a 

monitora para ver se ela gostou da participação dele e ela o elogia (DIÁRIO DE 

CAMPO, 15 jul. 2014)”. 

É necessário destacar que a inclusão pode parecer algo automático, mas é no 

processo para além do espaço que as dificuldades tornam-se visíveis. A partir disso, 

existem controvérsias que devem ser problematizadas, como, por exemplo, se a 

ocupação de um mesmo espaço resolvesse todos os problemas.  A Educação 

Física é uma disciplina que está atrelada aos objetivos da escola e da sociedade. 

Nesse panorama, ela também colabora com o imperativo de inclusão já 

estabelecido e trabalha para aproximar os sujeitos e torná-los mais governáveis. 

Contudo, o que queremos debater é que isso não deve ser visto como algo natural, 

mas devemos olhar para os entremeios desse processo e perceber o que realmente 

acontece no cotidiano desses alunos incluídos. Devemos olhar a prática sem 

considerá-la a priori benevolente, como acontece em muitos casos. Podemos 

perceber isso na fala do aluno que incorpora um discurso politicamente correto. 

Às vezes me sinto bem, outras me sinto assim: se a gente fez ou não, se a gente 

ganhou ou perdeu, não importa. Não importa se você venceu ou não, importa que 

você participou bem. Se você não foi melhor, tenta na próxima. Às vezes quando 

não me sinto bem, me sinto “um cara de um só”, seja porque não fizesse bem ou 

porque perdesse num jogo amigável para o time adversário do teu amigo da mesma 

sala ou de outras salas ou turmas (ENTREVISTA DO ALUNO B).  

Essa incorporação do discurso politicamente correto, como “não importa se você 

venceu, importa que participou”, é benéfica para a escola, pois isso significa que ela 

cumpriu o seu papel na inclusão desse aluno. A Educação Física, assim como as 

outras disciplinas e o ambiente escolar, também colabora para que o aluno 

incorpore essas práticas moralistas do que é certo ou errado e por isso se aproxima 

de uma conduta considerada adequada, normalizando esses sujeitos.  Podemos 

observar que esse discurso está presente na fala do Aluno B quando este fala sobre 

sua dificuldade em se relacionar com os colegas nas atividades competitivas na 

aula de Educação Física. Esse relato não é neutro, pois para que ele saiba que o 

comportamento não é adequado teve que passar por um processo de normalização.  

Às vezes, às vezes eu tenho dificuldade tipo assim, quando tá nervoso. De vez em 

quando as atividades que o pessoal tá passando, se vai tentar ou não. Ou se seja 

numa do tipo entre amigos. É que assim ó. Por quê? Assim. Às vezes não se sabe, 

às vezes não se sabe assim. Às vezes não se sabe o que pode acontecer, se pode 

acontecer. Se tá ganhando ou se tá perdendo ou se tá empatada. Às vezes não se 

sabe, a gente pode saber assim, se um acertou. Com os erros, todo mundo aprende 

(ENTREVISTA DO ALUNO B). 

O Aluno B percebe esses efeitos de normalização de forma tênue na aula de 

Educação Física, no entanto indica ter dificuldade com isso, pois ele se preocupa 

com o comportamento que deve desempenhar durante a aula para que se enquadre 

adequadamente nesse espaço. Outro aspecto que gostaríamos de destacar é a 

preocupação com os comportamentos inadequados que os alunos anormais 
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possam vir a executar e como estes passam a ter um tom mais grave que o do aluno 

regular. Como podemos perceber na passagem abaixo, o aluno anormal derruba 

um colega e a situação é bem mais tensa de que quando ele foi derrubado por este 

mesmo colega normal, como já foi visto anteriormente nesse artigo.  

O mesmo colega que “provocou” a queda de Aluno B segue a provocá-lo. E, em uma 

disputa pela bola, esse colega cai no chão, perto de Aluno B. Os outros colegas 

ficam olhando, o aluno fica no chão reclamando de dor no ombro e no cotovelo. E a 

monitora grita para Aluno B pedir desculpas e ele pede. Logo após, a monitora quer 

tirar ele do jogo, alegando que está passando dos limites. Aluno B reclama e entra 

na sala de materiais, onde a professora dá uma bola de basquete para ele. A 

monitora diz que não, mas a professora diz que cuida. E Aluno B fica junto com os 

outros colegas jogando para tentar fazer cesta (DIÁRIO DE CAMPO, 22 maio 2014). 

 As atitudes em torno dos sujeitos anormais na tentativa de adequá-los respondem 

a um objetivo social de tentar melhor governá-los e conduzi-los para dentro de uma 

norma estabelecida. O monitor não entra por acaso na escola, ele é mais um para 

vigiar e tentar enquadrar esse sujeito para que os comportamentos desviem o 

mínimo possível. Contudo, embora haja um esforço para mostrar que esses sujeitos 

estão incluídos, apagando as marcas de suas anormalidades, essa operação 

evidencia a exclusão presente na instituição escolar e reafirma que se trata de um 

processo de in/exclusão. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das categorias apresentadas, podemos perceber que o imperativo da 

inclusão não pode ser naturalizado, pois estar na escola não resolverá os problemas 

de exclusão existentes. Este é um tema complexo que envolve vários aspectos 

sociais, políticos e econômicos e que não será resolvido com a ocupação de um 

espaço físico. Ou seja, estar no ambiente escolar não garante a inclusão do aluno 

com deficiência, como foi possível perceber nas passagens relatadas. Pois, como 

destacou Lopes e Fabris (2013), “[...] embora o fortalecimento das representações 

seja uma condição necessária para que a inclusão se estabeleça de outras formas, 

essa não é condição suficiente para uma vida com dignidade para todos ou para 

eliminar a ameaça constante da in/exclusão” (LOPES; FABRIS, 2013, p. 12).  

Além disso, percebemos que tanto os professores como os monitores auxiliam nos 

processos de normatização e de normalização do aluno para que possam atingir 

aos objetivos da instituição escolar, que é enquadrar todos dentro de uma mesma 

lógica, adequando as condutas. Nessa perspectiva, nos questionamos sobre o lugar 

do ensino dos saberes escolares, pois a preocupação está voltada para a condução 

da conduta e não para os processos de ensino-aprendizagem.  

Contudo, consideramos que esse processo de inclusão escolar e, especificamente, 

de inclusão na Educação Física, possibilita experiências positivas aos educandos 

que interagem com seus colegas, com o professor e com o ambiente. Porém 
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assinalamos que muito ainda precisa ser construído nessa relação que, por 

enquanto, está mais preocupada em normalizar os sujeitos.   

Por fim, destacamos que a inclusão e os processos de normalização e normatização 

que ela desencadeia são muito importantes para a sociedade e para a escola, que 

com seus processos de disciplinamento e enquadramento auxiliam na condução 

das condutas. O que se procura é que os sujeitos se adequem a uma conduta social 

e entrem no jogo econômico. Para isso, hoje colocá-los sob a guarda da escola é 

um modo de garantir que suas condutas serão governadas. Todavia, como 

professoras, nos preocupamos com outros aspectos que ficam à margem quando a 

centralidade da escola direciona-se para conduzir a conduta do outro. 
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